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Kjo ndërhyrje zbatohet në kuadrin e projektit “Asnjë të mos mbetet pas”, 
një program i përbashkët i Agjensive të Kombeve të Bashkuara mbështe-
tur me fonde nga Agjensia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
dhe zbatuar nga UNICEF në bashkëpunim me Qeverinë Shqiptarë, me 
synimin për fuqizimin e grupeve vulnerabël dhe sigurimin e aksesit të 
barabartë në shërbimet dhe mundësitë. Projekti “Integrimi i shërbi-
meve shëndetësore dhe sociale në praktikën e konsultorit të fëmijës”, 
mbështetet me fonde edhe nga Agjensia Austriake për Zhvillim.

Përgatitja e këtij materiali u mbështet nga zyra e UNICEF në Shqipëri, 
në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
dhe PfD. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e hartuesve 
dhe në asnjë rast nuk do të konsiderohet si opinion i UNICEF në 
Shqipëri.
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GUIDA E TRAJNERIT 
 

I. HYRJE  

1. SFONDI 
Gjatë viteve të fundit, interesi global në promovimin e shëndetit dhe zhvillimin gjithëpërfshirës të fëmijës është rritur 

në mënyrë eksponenciale. Gjetjet e kërkimeve në neuroshkencë, psikologji zhvillimore, rreziqet e përvojave 

negative gjatë fëmijërisë dhe efektet zbutëse të prindërimit pozitiv, sigurojnë evidenca konvergjente mbi përfitimet e 

investimit në vitet e hershme (Harvard Center on the Developing Chil; UK Department of Education and Wave 

Trust, 2012). Dekada të tëra hulumtimi kanë treguar se programet e vizitave në shtëpi mund të rrisin mirëqenien 

prindërore dhe efikasitetin e prindërve, si dhe treguesit shëndetësorë të fëmijëve (Moore et al, 2012; Cowley et al, 

2013; del Grosso et al, 2011). Kjo ka bërë që një numër  vendesh me të ardhura të mesme dhe të larta (p.sh., në 

Karaibe, Amerikën e Jugut, Evropë dhe Azi) të krijojnë ose fuqizojnë programet e vizitave në shtëpi. Përveç kësaj, 

raportet e fundit globale dhe rajonale për keqtrajtimin e fëmijëve (OBSH/Euro 2014) kanë identifikuar shërbimet e 

vizitave në shtëpi dhe mbështetjen për prindërit, si strategji premtuese për trajtimin e keqtrajtimit të fëmijëve, i cili 

është një problem i madh për shëndetin publik. 

Në vendet e  Evropën Qendrore dhe Lindore, sistemi i kujdesit shëndetësor mbulon shumicën dërrmuese të grave 

shtatëzëna dhe familjeve me fëmijë të vegjël me shërbime të tilla si kujdesi antenatal, lindjen nga staf shëndetësor i 

trajnuar, imunizimi, monitorimi i rritjes dhe menaxhimi i sëmundjeve të zakonshme të fëmijërisë. Programi i vizitave 

në shtëpi për gratë shtatzëna, familjet e të sapolindurve dhe të fëmijëve të vegjël funksionon në shumicën e 

vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore. Sidoqoftë, në shumë raste, përmbajtja e shërbimeve të ofruara në 

kuadër të këtij programi ende nuk “ushqehet” nga evidencat globale mbi atë që është e rëndësishme për zhvillimin 

e fëmijës gjatë ditëve kritike të hershme (nga konceptimi deri në tre vitet e para të jetës). 

Vlerësimet e UNICEF-it në rreth gjysmën e vendeve të rajonit kanë treguar se vizitat në shtëpi për gratë shtatzëna 

dhe familjet e fëmijëve të vegjël janë të fokusuara ngushtë në shëndetin fizik. Çështjet kritike që ndikojnë shëndetin 

e fëmijës, mirëqenien dhe arritjet gjatë gjithë jetës, p.sh., marrëdhënia prind-fëmijë, prindërimi i përgjegjshëm, një 

mjedis stimulues dhe i sigurt në shtëpi, parandalimi i abuzimit dhe / neglizhimit të fëmijëve dhe zbulimi i hershëm i 

rrezikut ose vulnerabilitetit – të cilat mund të mbështeten shumë mirë në kontekstin e mjedisit shtëpiak -- nuk janë 

adresuar ende në mënyrë adekuate. Meqenëse ofruesit e kujdesit shëndetësor arrijnë pothuajse të gjitha familjet 

dhe konsiderohen si të besueshme dhe autoritare, shërbimet e vizitave në shtëpi përbëjnë një pikë hyrëse të 

përshtatshme për të mbështetur prindërit që fëmijët e tyre të kenë fillimin më të mirë në jetë. 

Në vitin 2012, në Ankara, Turqi u zhvillua një konferencë rajonale ku morën pjesë 17 vende të CEE / CIS dhe 

ekspertë globalë, në të cilën diskutimi dhe ndërtimi i konsensusit u përqendruan në qasjen universale progresive të 

vizitave në shtëpi, p.sh., të gjitha familjet të marrin një paketë bazë universale të  shërbimeve të vizitave në shtëpi. 

Nevojat e shërbimeve të zgjeruara të ofrohen nga punonjësi që kryen vizitat në shtëpi, dhe sipas nevojës, nga 

profesionistë të sektorëve të tjerë. 

Për të mbështetur reformën apo rikthimin e shërbimeve të vizitave në shtëpi për mirëqenien e fëmijëve të vegjël në 

vendet e CEE / CIS, Zyra Rajonale e UNICEF-it mbështeti zhvillimin e Rekomandimeve Rajonale për Vizitat në 

Shtëpi për Mirëqenien e Fëmijëve dhe hartimin e moduleve burimore për ngritjen e kapaciteteve me qëllim 

plotësimin e materialeve ekzistuese trajnuese për punonjësit e kujdesit shëndetësor parësor, të tilla si., Menaxhimi i 

Integruar i Sëmundjeve të Fëmijëve (IMCI), Ushqyerja e Foshnjave dhe Fëmijëve të Vegjël (IYCF), Iniciativa për 

Spitalin “Mik i Fëmijëve” dhe Kujdesi për Zhvillimin e Fëmijëve. Në partneritet me Shoqatën Ndërkombëtare Step by 

Step (ISSA) dhe ekspertët e Grupit Teknik Këshillues për Vizitat në Shtëpi, u hartuan një set prej 14 modulesh për 

të përmirësuar njohuritë e punonjësve shëndetësorë që do të kryejnë vizitat në shtëpi rreth zhvillimit dhe mirëqenies 

gjithëpërfshirëse të fëmijës dhe aftësitë e nevojshme për të punuar në mënyrë më efektive në partneritet me 

familjet. 

Këto module u rishikuan në një proces konsultativ të zhvilluar në Beograd në 2014-n, ku u përfshinë ekspertë 

ndërkombëtarë dhe rajonalë, trajnerë kombëtarë dhe punonjës që kryejnë vizita në shtëpi nga 7 vende dhe më pas 

u bënë rishikime bazuar në rekomandimet e marra. Së fundi, modulet u shqyrtuan gjatë  

takimit të 3-të të Grupit Teknik Këshillimor në Sarajevë, ku u vendos që modulet ishin gati për pilotim dhe mund të 

përdoreshin në Trajnimin e parë Rajonal të Trajnerëve (ToMT). 
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2. QËLLIMI I MODULEVE 
 

Qëllimi i moduleve të trajnimit është dhënia e informacioneve të bazuara mbi evidenca  mbi rëndësinë 

kritike të ditëve të para, si dhe rolin e ri dhe të zgjeruar të punonjësit shëndetësor që do të kryejë vizita në 

shtëpi në promovimin e shëndetit të plotë të fëmijëve të vegjël, zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijës në 

mjedisin natyral, siç është  shtëpia. Modulet adresojnë gjithashtu edhe aspektet kyçe të zhvillimit dhe 

mirëqenies së fëmijëve të vegjël si pjesë e Protokolleve  të Praktikës Klinike. Informacion i cili mungon në 

edukimin bazë para dhe në shërbim të profesionistëve që më shpesh i mbështesin familjet, p.sh., 

personelit shëndetësorë që kryejnë vizita në shtëpi.   

Përmbajtja e moduleve bazohet në premisën që prindërit duan të japin më të mirën për të mbështetur 

zhvillimin e fëmijës së tyre. Punonjësit e trajnuar mirë, të respektuar, të ndjeshëm dhe të përqëndruar në 

familje mund të mbështeten në këtë motivim dhe të kontribuojnë në forcimin e kompetencave të prindërve 

dhe reziliencën  e familjes. 

Roli i punonjësit që do të kryejë vizitat në shtëpi është, pra, të përdorë një qasje të bazuar në forcë, të 

nxisë marrëdhëniet e forta prind- fëmije dhe të zvogëlojë rrezikun duke mbështetur familjet në adresimin e 

sfidave dhe duke identifikuar fëmijët dhe familjet vulnerabël për shërbime shtesë. Modulet ofrojnë disa nga 

informacionet e nevojshme, si dhe mjetet praktike që punonjësit që do të kryejnë vizitat në shtëpi mund të 

përdorin në familjet që ata shërbejnë, p.sh., qasjet për të zhvilluar marrëdhënie pozitive dhe besim; 

vlerëson rregullisht pikat e forta dhe nevojat e fëmijëve dhe të familjes; angazhohet në komunikim të 

sinqertë dhe të respektueshëm me familjet; dhe fokusohet në fuqizimin e prindërve për të bërë atë që 

është më e mira për mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve të tyre. 

Gjatë leximit të këtyre materialeve, është e rëndësishme që trajnerët të marrin në konsideratë edhe 

kontekstin ku do të zhvillohen vizitat në shtëpi, duke pasur parasysh edhe dallimet në shërbimet 

ekzistuese. Pra, mund të ketë raste për përshtatje specifike të moduleve.  

3. PARIMET BAZË  TË MODULEVE  
 
 

• Të gjithë prindërit kanë shpresa dhe ëndrra për fëmijët e tyre dhe duan më të mirën për ta, por familjet 

mund të ndryshojnë në mënyrën se si ata i mbështesin përpjekjet e fëmijëve të tyre për të arritur këto 

qëllime. 

• Të gjithë prindërit kanë kapacitetin për të mbështetur zhvillimin, mësimin dhe suksesin e fëmijëve të tyre 

në jetë, por mund të kenë nevojë për mbështetje në zhvillimin e mëtejshëm të këtij kapaciteti, duke 

përdorur një qasje të bazuar në pikat e forta. 

• Prindërit trajtohen më mirë si partnerë të barabartë; dhe    

• Çdo prind mund të jetë "i vështirë për t'u arritur" dhe ata që përballen me pabarazitë “dëgjohen rrallë”... 

Prindërit duhet të identifikohen dhe të trajtohen në mënyrë individuale - ato nuk përcaktohen nga gjinia, 

përkatësia etnike, gjendja familjare, arsimi ose të ardhurat. Përgjegjësia primare për ndërtimin e 

partneriteteve me prindërit dhe familjen qëndron tek profesionistët.  
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II.  PËRDORIMI I MODULEVE TË TRAJNIMIT 

II Modulet për forcimin e programit të vizitave në shtëpi mund të mund të mësohen në mënyrat e mëposhtme: 

• Trajnime online në grup 
• Trajnime online në nivel invididual 
• Trajnime ballë-për-ballë 
• Trajnime të kombinuara (online dhe ball-për-ballë)  

 
Këto opsione duhet të mbahen në mend gjatë procesit të zhvillimit të një trajnimi, p.sh. nëse nuk ka trajner 

dhe një pjesëmarrës po kalon një proces të vetë-mësimit në internet, ndoshta për disa nga çështjet që po i 

adreson moduli mund të ketë një sugjerim se si ta diskutoni temën në vendin e punës me kolegët ose me 

familjet e vizituara. 

 

Qasja Përfitimet Sfidat 

Trajnime online në grup 

Pjesëmarrësit mund të mësojnë nga 
njëri-tjetri dhe të shkëmbejnë 
njohuri, aftësi dhe përvoja në një 
mënyrë interaktive, me 
mentorim të ofruar nga moderatori. 

Nuk është e lehtë që të gjithë 
pjesëmarrësit të ndjekin kursin në të 
njëjtin ritëm. Moderatori duhet të 
ketë aftësi dhe njohuri shume të 
mira. 

Procesi i vetë-mësimit në internet 

Pjesëmarrësit mund të planifikojnë 
kohën e tyre dhe të mësojnë sipas 
nevojave dhe interesave të tyre, me 
ritmin e tyre. Mund të bëhet me ose 
pa moderator. 

Është një udhëtim i vetmuar i të 
mësuarit. Nuk ka shkëmbim dhe 
nuk ka mundësi për të mësuar nga 
kolegët dhe për të testuar 
perspektivat e veta. Nëse ka një 
moderator, është shumë e shtrenjtë 
kur pjesëmarrësit nuk ndjekin kursin 
me të njëjtin ritëm. 

Trajnime ballë-për-ballë 

Midis pjesëmarrësve mund të 
zhvillohen lloje të ndryshme 
ndërveprimi. Për disa njerëz kjo 
është mënyra më e mirë për të 
mësuar - duke qenë në kontakt të 
vërtetë njerëzor me të tjerët. 

Është e shtrenjtë; kërkon 
mbështetje logjistike; merr më 
shumë kohë: pjesëmarrësit duhet të 
lënë punën e tyre dhe të marrin ditë 
pushimi. Ekziston rreziku që kjo të 
jetë një ngjarje e vetme / pa 
vazhdimësi: një ekspozim i shkurtër 
pa ndikim të vërtetë afatgjatë në 
praktikë. 

Trajnime të kombinuara (online 

dhe ball-për-ballë) 

Potencialisht, kjo është mënyra 
më e mirë pasi ai kombinon të 
gjitha tiparet më të mira të 
komunitetit online dhe kontaktin 
e drejtpërdrejtë me trajnerët dhe 
kolegët. Mund të japë rezultate 
më të qëndrueshme. Mund të 
aplikohen detyrat e shtëpisë dhe 
në klasë mund të diskutohet mbi 
to.   

Ai gjithashtu kombinon shumë nga 
sfidat e komunitetit online dhe 
trajnimin ballë për ballë. Ajo kërkon 
moderatorë dhe trajnerë shumë 
kompetentë. 

 

 

Për këtë paketë trajnimesh, dy module janë thelbësore: moduli "Fëmijëria e hershme - Koha e 
mundësive të pafundme" dhe moduli "Roli i ri i vizitorëve në shtëpi". Të gjitha modulet e tjera ndërtohen 
mbi këto dy module, kështu që në çdo modalitet të zgjedhur të mësimdhënies, rekomandohet që trajnimi të fillojë 
me këto dy module. 



8
6 

 

 
III. STRUKTURA E MODULEVE 

III   Të gjitha modulet ndjekin një strukturë të qëndrueshme, e cila mund të ndihmojë në organizimin, 

strukturimin dhe konceptualizimin e trajnimit.  
 
 

Mesazhet Kyçe. 

 
Të gjitha modulet fillojnë me një sërë mesazhesh kyçe. Ato përfshijnë njohuritë, si dhe 

qëndrimet dhe praktikat e nevojshme për të punuar me familjet. Mesazhet kryesore janë 

zhvilluar për të ndihmuar punonjësit që do të kryejnë vizitat në shtëpi të kuptojnë pse 

përmbajtja e modulit është e rëndësishme për ta dhe për praktikën e tyre. Mesazhet 

kryesore mund të përdoren nga trajnuesit për të theksuar se njohuritë, aftësitë dhe 

qëndrimet e paraqitura në modul janë kuptimplotë për nxënësin, që në këtë rast është 

punonjësi që do të kryejë vizitat në shtëpi. 
 
 

 
Rezultatet e pritshme. 

 
Kjo është një përmbledhje e asaj që pjesëmarrësi në trajnim pritet të arrijë në fund të 

modulit. Rezultatet e pritshme duhet të theksohen nga trajnuesi në fillim të trajnimit dhe 

gjatë seancave përkatëse. Gjithashtu, ato mund të përdoren edhe për procesin e vlerësimit 

në fund të trajnimit. 
 
 

 
Vetëvlerësimet. 

 
Secili modul përmban pyetje vetëvlerësimi. Disa module fillojnë me një grup më të gjatë 

pyetjesh që përsëriten në fund, modulet e tjera kanë disa vetë-vlerësime të shkurtra gjatë 

tekstit, shpesh në fillim dhe në fund të një seksioni kryesor për të kujtuar nxënësin çfarë ai 

bën apo nuk di dhe çfarë do të mbulohet në këtë modul. Çdo vetëvlerësim ndiqet nga 

përgjigjet që çojnë në eksplorim dhe mësim të mëtejshëm. 
 
 

 
Videoklipe. 

 
Një pjesë e moduleve kanë videoklipe që përmbledhin një koncept shkencor ose tregojnë 

një praktikë të mirë. Megjithë përpjekjet për të zgjedhur shembuj që mund të kuptohen në 

kultura ose kontekste të ndryshme, videoklipet e prodhuara në kontekstin lokal mund të 

jenë më të rëndësishme. 

Shumë nga videoklipet nxisin reflektimet apo diskutimet midis individëve osë grupeve.  

Gjithashtu ato janë të dobishme për mbështetjen e stileve të ndryshme të të nxënit - disa 

nxënës preferojnë prezantime vizuale se sa verbale. Videot mund të përfshihen lehtë në 

procesin e trajnimit. 
 
 
 

Reflektimi dhe Diskutimi. 

 
Modulet ofrojnë periodikisht pyetje për reflektim individual ose diskutim në grup në mënyrë 

që punonjësit që kryejnë vizita në shtëpi të rishikojnë qëndrimet, njohuritë, qasjet dhe 

praktikat. Ato mund të përdoren lehtë gjatë procesit të trajnimit nëpërmjet punës në grupe. 
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GUIDA E TRAJNERIT  
 
 

 
Raste studimore 

 
Shumica e moduleve përmbajnë raste studimore të shkurtra dhe të thjeshta, por 

provokative, dhe pjesëmarrësit janë të ftuar për të ofruar zgjidhje për problemet. Nëse është 

e mundur, rastet studimore mund të përdoren gjatë punës në grupe, ku pjesëmarrësit  

mund të diskutojnë me kolegët e tyre perspektivat e ndryshme si dhe zgjidhjet e 

mundshme. Në module, rastet sudimore ndiqen nga sugjerimet e ofruara nga autorët e 

modulit. Ata përfaqësojnë praktikën më të mirë siç shihet nga autorët, megjithatë ata nuk 

synojnë të pohojnë se kjo është e vetmja përgjigje / zgjidhje, kështu që ekziston një 

hapësirë shtesë për trajnerët dhe trajnuesit për eksplorim. 
 
 
 

 
Pika të rëndësishme. 

 
Në tekst janë të shënuara pikat veçanërisht të rëndësishme të cilat duhet të theksohen nga 
trajneri. Ai gjithashtu mund t'u kërkojnë pjesëmarrësve të nxjerrin në pah pika të 
rëndësishme nga perspektiva e tyre. Krahasimi i pikave të rëndësishme mund të jetë një 
fillim i për diskutime dhe reflektime të shumta.   

 
 
 
 

Karta e Informimit. 

 
Shumica e moduleve kanë karta informimi ku përmblidhen informacione të dobishme për 

një temë (p.sh., informacion kyç mbi djegiet, si t'i parandalojmë ato dhe çfarë të bëjmë nëse 

një fëmijë ka pësuar një dëmtim të lehtë) ose ku informacioni përmblidhet për t'u përdorur 

me prindërit dhe kujdestarët (p.sh., aktivitete për të stimuluar zhvillimin në një moshë të 

caktuar). 

Kartat e informimit mund të printohen dhe t’u jepen pjesëmarrësve si një nxitje që ata të 

mund ti përdorin në praktikën dhe punën e tyre të përditshme. 
 
 

 
Përmbledhja përfundimtare. 

 
Në fund të modulit jepet një listë e pikave kyçe. Gjatë mbylljes së modulit, sugjerohet që 
trajneri të paraqese një përmbledhje të pikave më të rëndësishme.  
Opsioni tjetër është që dita pasardhëse të fillojë duke paraqitur pikat kyçe të moduleve të 
paraqitura një ditë më parë. Kjo mënyrë shërben për të rifreskuar njohuritë dhe gjithashtu si 
një pikë fillimi për diskutime dhe reflektime.  

 
 

 
Materiale shtesë. 

 
Për të gjithë pjesëmarrësit që duan të mësojnë më shumë ofrohen materiale shtesë. Ato 

synojnë të zgjerojnë njohuritë e trajnerit për vizitat në shtëpi për të mësuar më shumë dhe 

për ti aftësuar ata që të pasurojnë procesin e trajnimit dhe të përshtasin atë tek audienca të 

ndryshme. 
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IV. FILOZOFIA E TRAJNIMIT 
  
 Trajnimi duhet të reflektojë qasjet e përdorura nga punonjësi që kryen vizitat në shtëpi me familjet me të 

cilat ai punon. Puna e tij bazohet në marrëdhëniet profesionale me prindërit, fëmijët e tyre, kolegë të tjerë 
që kryejnë vizita në shtëpi, kolegë nga sektori i shëndetësisë, profesionistë nga sektorë të tjerë (përfshirë 
arsimin, mbrojtjen sociale, strehimin, policinë) si dhe në përvojat dhe marrëdhëniet personale të tyre.  

 
Punonjësit që do të kryejnë vizitat në shtëpi, duke marrë përsipër rrezikun personal për t'u angazhuar ose 
për t'ju përshtatur familjeve me të cilat punojnë, duhet të mësojnë se ku të vendosin kufijtë e 
bashkëpunimit dhe si të marrin mbështetje teknike dhe emocionale nga supervizorët apo kolegët. Duke 
qenë se marrëdhëniet personale janë në qendër të kësaj pune, gjatë trajnimit mund të dalin/diskutohen 
çështjet e pazgjidhura në të kaluarën (p.sh, lidhja e pasigurtë midis punonjësit që kryen vizitat dhe 
prindërve) si dhe puna e tyre me familjet. Prandaj, në të tilla raste, trajnerët duhet të jenë të vetëdijshëm 
dhe të sigurojnë mbështetje. 

 
Përveç kësaj, trajnimi duhet të respektojë diversitetin kulturor të punonjësve që do të kryejnë vizitat në 
shtëpi dhe dallimet e tyre individuale. Qasja e të mësuarit duhet të bazohet në parimet e të mësuarit për 
adultët, të jetë interaktive dhe përfshirëse, dhe të bazohet  në partneritetin midis trajnerit dhe 
pjesëmarrësit.  Kjo është më e suksesshme, kur pjesëmarrësit në trajnim lejohen të vendisin qëllimet e të 
mësuarit, atyre u jepet mundësia të reflektojnë në atë që po mësojnë dhe inkurajohen që të zgjidhin 
problemet vetë ose me kolegët në një mjedis të hapur dhe mbështetës mësimi.  
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V. QASJA E MËSIMIT AKTIV 

"Ma thuaj dhe do ta harroj. Ma trego dhe mund të mos kujtoj. Më përfshi mua dhe unë do 
ta kuptoj "  

 Shprehje Vendase Amerikane 

 Hulumtimet tregojnë se pas 3 ditëve trajnimi pjesëmarrësit do të mbajnë mend përafërsisht ……. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   NORMALE 

 
 
      PASIVE 

 

 
NORMA MESATARE E MEMORIZIMIT 
 

5% Leksion 
 

10% Lexim 
 

20% Audio Vizuale 
 

    30% Demonstrim 
 

                  
     
 
   

               
AKTIVE 

 

     50% Diskutim në Grup 

        75% Praktiko duke e Bërë 
 

                                    90% Mëso të tjerët/ Përdorim i menjëhershëm 
 
 

Përshtatur nga National Training Laboratories, Bethel, Maine 

 
• 10% e çfarë ata lexojnë  
• 20% e çfarë ata dëgjojnë   
• 30% e çfarë ata shikojnë  
• 50% e çfarë ata shikojnë dhe dëgjojnë  
• 70% e çfarë ata shikojnë, dëgjojnë dhe diskutojnë  
• 90% e çfarë ata shikojnë, dëgjojnë, thonë dhe bëjnë 

 

 
Të mësuarit interaktiv është një mënyrë për të përfshirë nxënësin në procesin e të mësuarit. Kjo u lejon 

nxënësve të shohin, dëgjojnë dhe bëjnë gjëra ashtu siç i mësojnë. Nxënësi është i angazhuar në mënyrë 

aktive në përvojën e të nxënit që trajnuesi planifikon dhe lehtëson. 

 
Në qasjen e trajnimit aktiv:  
• Qëllimi nuk është të mbulojë shumë materiale, por të ndryshojë njohuritë, qëndrimet dhe / ose sjelljen e 

nxënësit;  
• Trajnuesi nuk është thjesht një shpërndarës informacioni, por një lehtësues i përvojave dhe 

mësimnxënies;   
• Roli i nxënësit nuk është vetëm të dëgjojë dhe të përthithë; përkundrazi është të vështrojnë, diskutojë, 

lexojë, praktikojë, reflektojë dhe të zgjidhë problemin; 

• Stili i pyetjes nuk është "A e kuptoni?" por "Përse ta bëjmë këtë në këtë mënyrë?" "A është kjo mënyra 

më e mirë?" "Po sikur ne ..." "Çfarë do të bënit nëse ...";  
• Metodologjia nuk është vetëm të bisedosh dhe konsumosh, por edhe të bësh dhe përjetosh. Pjesa më e 

madhe e trajnimit përfshin aktivitete të kryera nga pjesëmarrësit për të procesuar, praktikuar, 

përforcuar, aplikuar, lidhur dhe reflektuar mbi përmbajtjen;  
• Përmbajtja nuk përcaktohet në mënyrë strikte nga trajnuesi, por gjithashtu përcaktohet nga nevojat e 

pjesëmarrësve;  
• Fokusi i trajnimit nuk është në mësimdhënie dhe tek mësuesi, por edhe në të nxënit dhe nxënësit  

 
Qasja aktive e trajnimit ndërtohet gjithashtu mbi premisën e Taksonomisë së Bloom-it, e cila supozon se 

vetëm memorizimi i informacionit në një nivel njohës nuk mjafton. Një person duhet ta kuptojë, të jetë në 

gjendje ta zbatojë atë, ta analizojë atë, të sintetizojë informacionin dhe ta vlerësojë atë. 



12
10 

 

 
Po kështu, vetëm marrja e informacionit nuk është aspak e mjaftueshme në nivelin afektiv; një person 

duhet të jetë në gjendje t'i përgjigjet informacionit, të vlerësojë informacionin, ta vlerësojë atë dhe ta 

brendësojë atë. Për të arritur në këto nivele më të larta të të mësuarit, ku informacioni ruhet në të vërtetë, 

njerëzit duhet të kenë përvoja që u lejojnë atyre të fitojnë zotësinë për të qenë në gjendje të bëjnë diçka 

(ose të përdorin një aftësi).  
 
 

Për të qenë në gjendje për të aktivizuar dhe angazhuar pjesëmarrësit më plotësisht, trajneri mund të 
përdorë disa prej aktiviteteve mësimore në vijim: 

 

 

1. Shkëmbimi i ideve 
 

Shkëmbimi i ideve është  një metodë efektive për zgjidhjen e problemeve dhe ndarjen e ideve. Ajo cakton 
dhe vlerëson eksperiencën e pjesëmarrësve. Avantazhet dhe disavantazhet e këtyre lloj aktivitetesh janë: 
ato janë zbavitëse dhe gjenerojnë alternativa; ato mund të gjallërojnë grupin nëpërmjet përfshirjes aktive 
dhe janë në gjendje që të mbledhin shumë ide dhe të kornizojnë nivelin e njohurive rreth topikave 
specifike. Nga ana tjetër gjatë këtij proçesi idetë janë prezantuar në mënyrë shumë sipërfaqësore.  

 

Shembuj të aktiviteteve të shkëmbimit të ideve 
 

• Muri i mençurisë : 
Ky aktivitet ndihmon pjesëmarrësit qe të ndajnë këshilla dhe i mban njerëzit të fokusuar tek aplikimi.  
Kërkoju pjesëmarrësve që të shkruajnë problemet më të rëndësishme,  që ata i mendojnë  të lidhura me 
kursin, në një letër ose në një fishë dhe ta mbajnë atë me vete gjatë gjithë trajnimit. Kur një praktikant 
mëson diçka që e ndihmon që të zgjidhë një problem ai/ajo e shkruan zgjidhjen tek fisha dhe e vendos 
fishën tek vendi i quajtur "Muri i mençurisë". Gjatë sesioneve kërkoju pjesëmarrësve që të ndajnë 
problemet dhe zgjidhjet. Një tjetër alternativë është që të ftosh një pjesë të pjesëmarrësve që të postojnë 
problemet e tyre në murin e mençurisë dhe të ftosh pjesën tjetër të pjesëmarrësve që të sugjerojnë 
zgjidhjet dhe ti postojnë aty gjatë gjithë kohës së trajnimit.   

 

• Garë e rrumbullakët :  
Shkruani pyetjet  ose problemet në copa letre, një problem  për çdo  tabelë . Duhet të keni postera të 
mjaftueshëm për numrin e grupeve të vogla të pjesëmarrësve që ju do të keni në trajnim. Vendosini 
posterat rreth e rrotull dhomës.  Ndajini sipas grupeve të vogla dhe jepini secilit grup një shënjues. 
Shënoni grupin me posterin përkatës. Grupi zgjedh një regjistrues dhe pastaj shkëmben idetë  dhe 
shënon përgjigjet e problemit apo të pyetjes në poster.  Çdo grup shpenzon 4-5 minuta për çdo poster. 
Pas sinjalit grupi lëviz rrotull në dhomë tek posteri tjetër.  Ata lexojnë përgjigjen që është e shkruar aty 
dhe shtojnë përgjigjen e tyre. Kjo vazhdon derisa të kenë mbaruar të gjithë posterat e varur në dhomë.  
Kur ata rikthehen tek posteri i tyre i fillimit kontrollojnë  të gjitha përgjigjet dhe zgjedhin 5 nga ato që ti 
ndajnë me të tjerët.  

 
• Shkëmbimi i ideve në formë karuseli.  

Kjo strategji jep një bum energjie fizike përgjatë sesionit.  Vendosni copa të mëdha të posterave, secili 
nga ata me pyetje të ndryshme ose topika që kanë lidhje me subjektin  në çdo tavolinë apo grup të vogël. 
Jepi çdo grupi të vogël një marker me ngjyra të ndryshme për secilin dhe gjithashtu nga një poster me 
topikën e caktuar. Pas kësaj ata vazhdojnë me shkëmbimin e ideve për të gjetur zgjidhjen e problemit  
apo topikës të shënuar në poster brenda  grupit  të vogël për një kohë rreth 4-5 minuta. Pas kësaj kalon 
posteri tek grupi ngjitur  dhe çdo grup shënon përgjigjet apo idetë që ata sugjerojnë në lidhje me këtë 
problem apo topikë të shënuar. Ju vazhdoni  kalimin rrotull të posterave tek çdo grup derisa çdo grup të 
ketë kontribuar në përgjigjet e  shënuara. Ju mund të bëni 3 ose 4 raunde të kalimit rreth e rrotull të 
posterave tek çdo grup. Pas kësaj çdo grup i vogel merr posterin e tij të fillimit dhe e postojnë. Kështu do 
të kemi një galeri me postera të varur dhe çdo njeri kalon dhe mund të shikojë ide pozitive dhe të marrë 
shënime nëse dëshiron. 

 

2. Aktivitetet përmbyllëse.  
 

Aktivitetet në fund të trajnimit mund të konsolidojnë përmbajtjen e aktivitetit tek çdo pjesëmarrës, të 
përfshijë këndvështrime të reja për problemet, njohje dhe shkëmbim eksperience me të tjerët dhe  na 
tregon një mënyrë tjetër për të thënë "mirupafshim" pjesëmarrësve të tjerë në trajnim. Këto aktivitete kanë 
një rëndësi të madhe sepse ato ofrojnë trajnerë me një informacion të dorës së parë rreth të mësuarit dhe 
shkëmbimit të informacionit që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. 
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Shembuj të aktiviteteve përmbyllëse 
 

• Formimi i rrethit : 
Të gjithë  qëndrojnë në formë rrethi dhe trajnuesi qarkullon rreth rrethit dhe lejon pjesëmarrësit që të  
kompletojnë një ose më shumë nga këto shprehje në fund të trajnimit: 
 
Unë mësova… 
Unë realizova… 
Unë zbulova… 
Unë u suprizova nga… 
Kam ndërmend të aplikoj … 
 

• Letrat në formë avioni: 
Kërkoju pjesëmarrësve që të shkruajnë emrin e tyre, adresën dhe numrin e telefonit në një copë letre. 
Mësoji ata sesi të bëjnë një aeroplan me këtë letër. Pjesëmarrësit i hedhin ato në drejtim të kolegëve dhe 
kapin ato që janë hedhur drejt tyre.  Ky person do të jetë kolegu mbështetës për këtë apo atë 
pjesëmarrës. 
 

• 3-2-1: 
Kjo është një strategji shumëzuese që mund të përdoret me grupe të vogla apo dhe me individë të 
vecantë. Në një poster trajnuesi shkruan në formë vertikale një liste me nga 3-2-1 shkallë me qëllim që 
pjesëmarrësit t’i zhvillojnë më tej. Këto shkallë janë të ndryshueshme dhe mund të përshtaten në çdo 
prezantim. Për shembull trajnuesi mund të vendose 3 ide që do të perdoren gjatë trajnimit, 2 pika që do t’i 
trajtojë më shumë dhe 1 veprim që duhet ndërmarrë menjëherë.  
 

3. Energjizuesit 
 
Aktivitetet energjizuese janë ato aktivitete që u japin pjesëmarrësve dhe trajnuesve një bonus energjie, 
rinovojnë entuziazmin dhe gjenerojnë një shpirt pozitiv në grup. Shpesh personat që kryejnë aktivitetet 
energjizuese i ngrenë në këmbë pjesëmarrësit dhe lëvizin rrotull në dhomë. Edhe thyesit e akullit shpesh 
herë shërbejnë si energjizues. Sfidat me thyesit e akullit është se shpesh pjesëmarrësit nuk duan të 
luajnë dhe i konsiderojnë këto aktivitete si "fëminore" dhe të papërshtatshme.  
 

Shembuj të aktiviteteve energjizuese 
 

• Prekja blu:  
Grupi qëndron i ngritur në këmbë.  Atëherë thua  “prek blu” dhe çdo pjesëmarrës duhet që të gjejë ngjyrën 
e përcaktuar tek veshjet apo tek  një objekt i një pjesëmarrësi ngjitur dhe ta prekë atë.  Trajnuesi thotë 
ngjyra të objekteve të ndryshme, të veshjeve p.sh (këpucë të zeza, sandale, triko e kuqe, orë) dhe 
pjesëmarrësit lëvizin rreth e rrotull që të gjejnë ngjyrën e objektit të përmendur.  
 

• Fërkimi në formë rrethore i  shpatullave :  
Pjesëmarrësit qëndrojnë në formë rrethi sup me sup. Secili kthehet në të djathtën e tyre dhe bëjnë një 
fërkim në sup dhe në kurriz të personit që gjendet para tyre. 
 

• Gjahtari pastrues: 
Bëni një listë të sendeve jo të zakonshme dhe shpërndajeni këtë listë në çdo grup të vogël të 
pjesëmarrësve. Pjesëmarrësit duhet të shohin në kuletat, çantat ose valixhet e tyre për të parë sesa nga 
këto sende ato mund të lokalizojnë. Grupi merr një nga objektet që ata munden të gjejnë. Një aktivitet më 
i zgjeruar është kur çdo grup stimulohet që të gjejë 5 objekte që mendojnë se asnjë nga grupet e tjera nuk 
i gjen dot. Atëherë ato prezantojnë objektin e tyre të pazakontë dhe fitojnë nga një pikë për çdo objekt që 
grupet e tjera nuk e kanë.   
 

 

4. Grupimi i pjesëmarrësve 
 

• Grupet e punës   
 

    Grupe të vogla pune ofrojnë shumë mundësi për aktivitete midis pjesëmarrësve, të mësuarin dhe 
shkëmbimin e ideve.  Ato gjithashtu kontribuojnë në zhvillimin e përgjegjësive dhe rritjen e aftësisë për të 
punuar në grup. Gjatë punës në grupe të vogla me pak pjesëmarrës ata janë përfshirë në mënyrë aktive. 
Disavantazhi qëndron në faktin që ky veprim jo detyrimisht të çon drejt fitimit të njohurive dhe ndonjëherë, 
në varësi të liderit të grupit, mund ta çojë proçesin e trajnimit në rrugë të gabuar p.sh nëse drejtuesi i 
grupit nuk kupton si duhet detyrën e tij ose nëse dikush është duke dominuar grupin dhe prezanton 
problemet e tij ose të saj. Është më efektive që të përdoren grupe të vogla kur është më e rëndësishme 
që të diskutohen perspektiva të ndryshme dhe të përdoren ekpertizat ekzistuese që pjesëmarrësit kanë. 
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Në diskutimet në grup, pjesëmarrësit janë përfshirë në mënyrë aktive dhe idetë e tyre inkurajohen me 
shumë. Megjithatë këto lloj aktivitetesh kërkojnë një trajnues me aftësi shumë të mira që të jetë në gjendje 
që të mbajë të ndezur diskutimin, veçanërisht kur grupi është i madh dhe kur ka pjesëmarrës të cilët 
dominojnë trajnimin. 
"Grupimi i pjesëmarrësve "është një metodë e çiftimit të pjesëmarrrësve me një tjetër ose krijimit të nën-
grupeve  me qëllim të diskutimit, shkëmbimit të ideve, luajtja e roleve ose role-play, zgjidhja e problemeve 
ose çdo aktivitet tjetër që është ideuar nga trajnuesi.  
Një aktivitet në grupe të vogla mund të jetë i përshtatshëm në çdo kohë gjatë zhvillimit të trajnimit. Si 
vazhdim këto aktivitete e bëjnë trajnimin më të gëzueshëm, krijojnë periudha tranzicioni të buta dhe 
gjithashtu u japin energji pjesëmarrësve.  
 

Shembuj të aktiviteteve në grup 
 

• Numri i caktuar, i fundit:  
Vendosni njerëzit në vijë sipas një mënyre të zgjuar. P.sh sipas ditëlindjes, sipas rendit alfabetik të emrit 
të qytetit ku ata kanë lindur. Atëherë thjesht kërkoju pjesëmarrësve që të përdorin numrin e fundit duke 
përdorur numrin e grupit që ju dëshironi që të përfundojë. Kjo është një mënyrë që të futeni brenda 
grupeve dhe të shpërndajë njerëzit që janë së bashku.  
 

• Të luash letra. 
Bëni pass duke luajtur me letra, një nga një tek çdo pjesëmarrës. Nëse ju duhen dy grupe ndajini sipas 
ngjyrave, nëse ju nevojiten katër grupe ndajini sipas kostumeve, nëse ju duhen 5 grupe atëherë ndajini 
sipas veshjeve dhe pamjes së letrave, nëse ju duhen grupe të ndara nga katër atëherë ndajini ato sipas 
numrave etj.  
 

• Pazëll me letra përshëndetjeje 
Mblidhni një komplet kartolinash urimi. Përdorni nga një kartolinë për secilin grup që ju do të formoni. 
Këputni fletën e kapakut dhe ndajeni në aq pjesë sa është numri i lidërve të grupeve që keni formuar. 
Shpërndani pjesët. Mësojini pjesëmarrësit që t’i përziejnë me njëri-tjetrin, të gjejnë pjesët e tjera që të 
formojnë pazëllin dhe kështu formojnë grupin e vogël të pjesëmarrësve.  
 
 

5. Aktivitetet akullthyese 
 
Aktivitetet akullthyese janë aktivitete të thjeshta që ndihmojnë pjesëmarrësit që të mësojnë emrin e njëri-
tjetrit, ndajnë eksperiencën e tyre, mësojnë rreth njëri-tjetrit, ndërtojnë komunitetin dhe/ose prezantojnë 
ose fokusohen në temat shqetësuese për ta. Një zgjedhje e kujdesshme e aktiviteteve akullthyese të jep 
një mundësi për eksperienca pozitive dhe të relaksuara të proçesit të të mësuarit. Aktivitetet akullthyese 
të paktën duhet që të lidhin personat me njëri-tjetrin, një kohëzgjatje të përshtatshme për zgjatjen e 
trajnimit dhe për të referuar ndaj topikave të përcaktuara.   

 

Shembuj të aktiviteteve akullthyese  
 

• Kujtim  personal : 
Kërkoju pjesëmarrësve që të gjejnë tre objekte në kuletat, çantat, xhepat apo valixhet e tyre që e quajnë 
të veçantë dhe që është tipike e tyre. Ndajeni këtë me grupin apo nën-grupin duke treguar se përse 
zgjodhët këtë objekt dhe pse ai ilustron personalitetin apo interesat tuaja. 
 

• Prezantimet e kundërta : 
Kërkoju pjesemarresve që të gjejnë një partner ( më i preferuari është një partner që nuk e njihni).  Merrni 
në intervistë njëri-tjetrin për 5 minuta e kështu me rradhë. Në mënyrën e rrumbullakët e secili interviston 
tjetrin në të gjithë grupin ose nën-grupin e vogël  dhe ndajnë tre gjëra interesante që zbulojnë tek personi 
tjetër.  
 

• Të ngjashëm dhe të ndryshëm : 
Në grupet e vogla pjesëmarrësit gjejnë 5 gjëra që ata i kanë të ngjashme dhe 5 gjëra të tjera qe i bëjnë të 
ndryshëm.  Bëni raportin e grupeve duke treguar ngjashmëritë më interesante dhe diferencat që i nxirni 
nga lista e grupeve. 
 

• Prezantimi me një mbiemër:  
Pjesëmarrësit prezantojnë veten me një mbiemër që fillon me të njëjtën gërmë që fillon edhe emri i tyre 
dhe që përshkruan diçka për ta. P.sh Suzana  mund të jetë Suzana e sofistikuar , Fredi mund të jetë Fredi 
i hareshëm etj. Vendosja e mbiemrave shton humorin dhe bën të mundur mos harrimin e emrave të 
pjesëmarrësve.   
 
 

6. Kontrolli i të nxënit  
 
Kontrolli i të nxënit duhet që të përdoret përgjatë gjithë proçesit të trajnimit që të ndihmohen 
pjesëmarrrësit që të rishikojnë përmbajtjen e materialeve dhe sesa ata po mësojnë nga ky trajnim dhe 
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gjithashtu që të ndihmojnë trajnerin që të monitorojë ecurinë e trajnimit dhe proçesin e të kuptuarit nga 
ana e pjesëmarrësve.  
 

Shembuj të kontrollit të të nxënit 
 

• Katër fjalët kyçe :  
Çdo pjesëmarrës të shkruajë katër fjalë kyçe që kanë lidhje me aktivitetin që sapo ka përfunduar. Çdo 
trajnues pastaj ndërton një listë me fjalët kyçe në një poster ku çdo fjalë lidhet me një pjesëmarrës dhe 
duke evituar përsëritjen. Vazhdoni derisa të mos ketë më përgjigje nga pjesëmarrësit.  
 

• Inspektim duke ardhur rrotull:  
Ky është një aktivitet efektiv për trajnimet shumë ditëshe. Ky aktivitet kryhet më mirë nëse fillon që në 
ditën e parë të trajnimit dhe në këtë mënyrë krijohet një urë lidhëse për të gjitha ato që do të mësohen në 
ditët në vazhdim.  Pjesëmarrësit kanë një letër të cilën e ndajnë në 6 seksione të barabarta.  Secila nga 
këto ndarje ka vend për të vendosur emrin dhe një ide. Jepi sinjal grupit që të ngrihet në këmbë dhe të 
lëvizë rrotull dhomës duke mbledhur ide  nga 6 persona të ndryshëm, pjesëmarrës në trajnim. Pasi kanë 
bërë këtë çdo person do të shkruajë emrin e tij ose të saj  në një ndarje në fletën e regjistrimit. Në fund të 
kohës së lejuar secili do të kthehet tek nën-grupi bazë për të krahasuar shënimet me idetë që mblodhën.   
 

• Kthehu tek fqinji juaj dhe … : 
Trajnuesi jep këtë instruksion dhe e ndjek atë me , “identifiko pikat kyçe në 5 minutat e fundit të diskutimit” 
ose  “diskuto atë që unë  sapo e thashë ” ose  “jep shembuj konkretë  rreth asaj që unë sapo diskutova 
”ose  “na trego nga përvoja jote disa shembuj që lidhen me idenë që unë sapo shpjegova” ose  “vendos 
se cili nga opsionet që unë listova është më i miri dhe shpjego se përse ”. 
 

• Minuta në letër :  
Në fund të sesionit të trajnimit kërkoju pjesëmarrësve që të shkruajnë lirisht për rreth 3 minuta. Pyetje si 
p.sh   “Cilat ishin pikat më interesante që u trajtuan në këtë sesion të trajnimit?” ose “Çfarë pyetje ju keni 
akoma rreth trajnimit ? ”, jepni  përshtypjen tuaj rreth proçesit të të mesuarit gjatë këtij trajnimi. 
 

 

7. Bashkëbisedim i drejtuar /orientuar 
 

Kjo është një mënyrë për të diskutuar për pritshmëritë, vlerat dhe çfarë besojnë pjesëmarrësit rreth 
përmbajtjes së leksionit në trajnim.  
 

• Shembuj:  
Ndaji pjesëmarrësit në dy grupe. Kërkoju që bashkëbisedimi do të mbetet i fshehtë midis dy partnerëve. 
Jepi secilit person një udhëzues bashkëbisedimi që përmban një tabelë me sekuenca të pyetjeve të 
menduara që kanë lidhje me eksperiencat e tyre dhe topikën e diskutuar.  Kërkoji partnerit që të adresojë 
çdo pyetje me përgjigjen e dhënë dhe pastaj kalo tek tjetri.  
 
Do t’ju ndihmonte nëse e fshihnit pyetjen pa përgjigje, kjo do të bëjë që ata të mos shohin pyetjet apo 
përgjigjet po të fokusohen tek biseda dhe të dëgjojnë me vëmendje njëri-tjetrin.  Fuqizoje 
bashkëbisedimin duke i kërkuar secilit që të japë shembuj personal nga eksperienca e vet dhe që i 
kujtohen nga biseda që po bën dhe që kanë lidhje me të. 

 
8. Grupet e studimit 

 
Kjo është një alternativë tjetër për t’u përdorur gjatë trajnimit. 

 
 

• Shembuj :  
Pjesëmarrësit marrin një letër ku është shkruajtur abstrakti apo informacioni rreth asaj që përmban 
trajnimi në një mënyrë të përmbledhur dhe të qartë. U jepet një afat kohor i caktuar që të studiojnë 
individualisht materialin e dhënë. Gjatë kësaj kohe ata mund të shënojnë pikat kyçe që nxjerrin nga 
artikulli dhe reagimet apo komentet e tyre në lidhje me to.  
 
Në fund të kohës së studimit  pjesëmarrësit mblidhen në grupe studimi dhe mbajnë në dorë një numër 
çështjesh për të diskutuar së bashku. Pyetjet duhet që t’i ndihmojnë pjesëmarrësit që të sintetizojnë  
materialin nga artikulli. Grupet e studimit mund të regjistrojnë përgjigjet e tyre në një letër me qëllim që t’i 
shohin të gjithë gjatë ecjes në dhomë siç ndodh në një galeri ose trajnuesi i përfshin ato gjatë diskutimeve 
ku përfshihet tregimi i rasteve të ndryshme dhe përgjigjet për to. 
 
 

9. Tregimi i historive  
 
Tregimi i eksperiencave konkrete që kanë lidhje me topikat që diskutohen janë të këshilluara që të 
ndahen me të tjerët. Këto histori ndihmojnë që të krijohet një lidhje personale me materialin dhe ndihmon 
pjesëmarrësit që të sqarojnë eksperiencën e tyre dhe interesin rreth topikës që po diskutohet. Historitë 
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mund të frymëzojnë, udhëzojnë dhe të argëtojnë pjesëmarrësit. Historitë mund të tregohen nga trajnuesi, 
pjesëmarrësit ose nga të tjerë që janë përfshirë në materialet e trajnimit të përgatitura më parë. E 
rëndësishme është që të përfshihesh dhe të familjarizohesh me njërën nga historitë që përzgjedh. 
Praktikohu që ta tregosh atë me ngadalë dhe me entuziazëm.   
 

10. Përdorimi i revistave profesionale. 
 
Në fillim të një trajnimi të gjatë jepu pjesëmarrësve një revistë profesionale, jo me material të zgjeruar, në 
të cilën ata të gjejnë  aktivitetet që i kanë kryer edhe vetë, reflektime, ide, përmbledhje, mendime dhe 
ndjenja. Gjatë momenteve të caktuara gjatë trajnimit, trajnuesi ndalon së shpjeguari dhe i fton 
pjesëmarrësit që të gjejnë çështje të caktuara në revistën që kanë përpara. Qëllimi i kësaj metode është 
që të lidhen pjesëmarrësit me atë që po dëgjojnë dhe po lexojnë njëkohësisht. Që kjo metodë të jetë 
efektive ajo duhet që të përmbajë edhe mendime reflektuese dhe disa vetë-vlerësime.  Nëpërmjet kësaj 
forme të të menduarit ata do të jenë në gjendje që të lidhin idetë me mesazhet që morën dhe praktikën e 
përditshme atje ku punojnë.  Kjo do t’i ndihmojë në rikujtesën dhe aplikimet e mëvonshme që është e 
rëndësishme për planifikimin dhe zhvillimin e aftësive profesionale në praktikën personale të mëvonshme.  

 
 
Shembuj të detyrave të trajnerëve për t’u përfunduar: 

 
Përshkruaj një eksperiencë të rëndësishme personale kur keni qenë duke u trajnuar apo kur keni trajnuar 
të tjerët.  

    Mbaroni fjalinë e mëposhtme : Diçka që më frikëson për kryerjen e trajnimit është ... 
Tregoni rreth një situate të mësuari që është më e preferuara për ju, pse ju u ndjetë të angazhuar në këtë 
mënyre dhe si ju ndihmoi ky angazhim.  
Diskuto rreth trajnimit të kryer, si jeni ndjerë, çfarë ju ka bërë të fortë, si i zbuluat pikat e forta tuaja dhe si 
ju bën ky fakt që të ndjeheni. 
  
 

Shembuj të detyrave për pjesëmarrësit : 
 
 Identifiko se cilat janë pikat kyçe të sesionit të mëngjesit sipas mendimit tuaj.  
Përshkruaj një eksperiencë të dhënë apo të marrë  që ju jep ju një mbështetje të madhe gjatë trajnimit.  
Mbaro fjalinë : Dicka që më frikëson mua kur bëj edukimin e prindërve është  ….. 
Tregoni rreth një eksperience të mësuari që ju pëlqen dhe shpjegoni se përse e pëlqeni atë. 
Diskuto rreth proçesit të mbështetjes së prindërve, çfarë ju bën që të ndiheni të fortë në këtë proçes dhe 
si e dini që i keni këto aftësi. 

 

11. Ndihmo në realizimin e përmbledhjes së trajnimit. 
  
Kryerja e këtij proçesi ka rëndësi sepse fokusohemi në përshkrimin e asaj që është bërë sesa në gjykimin 
e saj, observime sesa në ndërhyrje, në mënyrën sesi është bërë sesa në çështje dhe qëndrime 
personale. Kur ajo kryhet në mënyrë efektive ajo kthehet në një armë të fuqishme për të ndërtuar njohuri 
dhe aftësi, për të rritur motivimin dhe aftësitë dhe për të zhvilluar një mënyrë reflektive të mendimit. Por 
shpesh kryerja e një proçesi të tillë bëhet nga ana jonë jo efektive ose edhe në të kundërt të asaj që është 
zhvilluar ndaj duhet kryer me kujdes dhe profesionalizëm.  

 
Shembuj : 

 
Shto informacion rreth asaj që pjesëmarrësit po mësojnë sesa thjesht dhe sa mirë është të tregosh apo të 
kritikosh . 
 

 Kujdes sesi ju po bëni proçesin e përmbledhjes  së trajnimit të kryer. 
 
 Orientoje këtë proçes rreth objektivave të arritura gjatë trajnimit. 
 
 Përdore këtë proçes për të ndërtuar dhe rritur aftësitë e pjesëmarrësve. 
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12. Dëgjo me kujdes dhe me respekt 
  
Të tregosh respekt është pika më e fortë e çdo komunikimi të suksesshëm. Të flasësh me etikë dhe të 
dëgjosh me kujdes të tjerët janë dy pika shumë kritike të një komunikimi të kujdesshëm.   
 
       Ne tregojmë respekt për personat e tjerë gjatë një bashkëbisedimi nëpërmjet: 
• T’u japim kohë njerëzve të krijojnë mendime, të përgjigjen dhe të përfundojnë fjalimet e tyre. 
• Të fokusohemi në shqetësimin që personi tjetër po shpreh. 
• Të lëmë të tjerët të flasin. 
 
Ne ndihmojmë në mbajtjen hapur të një diskutimi dhe vazhdimin e tij duke: 
• Përdorur fjale hapjeje si  (Dëshiron të flasësh? Ose dukesh i nxehur). 
• Inkurajimi  (Do të doja të dëgjoja më tepër se çfarë mendon ti, ose unë jam këtu nëse dëshiron të 
flasësh për idetë e tua .) 
• Të bësh pyetje të hapura  (Çfarë shpreson të arrish duke marrë pjesë ne trajnim? Cilat janë disa 
nga idetë e tua për të punuar me fëmijë, të rinj dhe familjet e tyre?) 
• Pranimi, të thuash  “po” ose “jo” ose “Unë po të dëgjoj” ose “më thuaj më tepër” 
• Të përdorësh shenja fytyre ose trupore që shprehin interes. 
• Të mos gjykosh, kritikosh ose fajësosh. 
 
Si trajnues ne duhet të shprehim interes, empati dhe mirëkuptim ndaj perspektivave dhe interesave të 
pjesëmarrësve. Në mënyrë që ta bëjmë këtë, duhet të jemi të aftë të bëjmë dallimin (Rosenberg, 2005): 
 
• Mendimet nga konkluzionet : Ne duhet të komunikojmë mendimet tona dhe të mënjanojmë 
prezantimin e gjykimeve, interpretimeve ose konkluzioneve tona gjatë bisedës.  
• Ndjenjat nga mendimet gjykuese: Ne duhet të fokusohemi tek ndjenjat që personi është/ishte duke 
ndjerë dhe jo domosdoshmërisht në mendimet që është/ishte duke pasur. Reagimi ynë plot herë kur 
dëgjojmë një histori që e mendojmë negative është: “çfarë është/ishte duke menduar?” Të folurit për 
ndjenjat na çon në shkallën tjetër e cila është ajo e kuptimit se për çfarë personi ka nevojë. 
• Nevojat themelore nga strategjitë specifike: Ne duhet të ndihmojmë personin të identifikojë nevojat 
themelore dhe jo mbi strategjinë që po përdorim për ta arritur këtë nevojë apo t’ju prezantojmë strategji të 
tjera. 
• Kërkesat nga dëshirat: Ne duhet t’i shtyjmë pjesëmarrësit që të bëhen më të aftë dhe të flasin për 
ndjenjat dhe kërkesat e tyre.  
 
Kjo i ndihmon trainerët që të bëhen më të aftë në dëgjim dhe të flasin më kuptueshëm. Duke reflektuar 
kuptimin tonë tek ato që pjesëmarrësit po thonë me anë të observimeve, ndjenjave, nevojave në mund të 
ndihmojmë pjesëmarrësit që të kuptojnë emocionet e tyre, të analizojnë situatat më mirë dhe të jenë me 
mendje hapur (Tschannen-Moran et el, 2010, p. 95). 
Kjo është shumë e rëndësishme në proçesin e stërvitjes dhe është gjithashtu duke ndërtuar mënyrën sesi 
pjesëmarrësit duhet t’i trajtojnë familjet dhe të punojnë me to.

 
 

13. Reflektim dhe diskutim  
 
Pyetje për reflektime individuale ose diskutime në grup duhet të mundësohen periodikisht gjatë trajnimit, 
që pjesëmarrësit të rishikojnë dijet, përpjekjet dhe praktikat. 
Reflektimi mund të ndihmojë vizitorët të kuptojnë më mirë pikat e tyre të forta dhe të dobëta dhe të 
identifikojnë dhe analizojnë cilësitë dhe besimet e tyre. 
 
Ushtrimet ndihmojnë: 
• të vlerësosh dhe sfidosh supozime të mundshme në të cilat individet bazojnë idetë, ndjenjat dhe 
veprimet e tyre. 
• të njohësh zona të mundshme diskriminimi. 
• të njohësh frikërat 
• të identifikosh zonat që kërkojnë përmirësim 
 
Reflektimi mund të rrisë kujdesin ndaj vetes, që është hapi i parë drejt një ndryshimi pozitiv- është një 
fazë e nevojshme në identifikimin e zonave për përmirësim në kontekstin personal dhe profesional. Të 
marrësh kohë për të reflektuar mund të të ndihmojë ty të identifikosh mënyrat që kanë funksionuar dhe në 
këtë mënyrë të përforcosh një praktikë të mirë. 

 
Kërkesat për reflektim janë bërë në një mënyrë që ato të përdoren për vetë reflektim (në rastin e proçesit 
të vetë drejtuar të mësimit), por edhe si pika fillimi për diskutim nëse vizitorët janë të stërvitur në grup 
(online dhe/ose në person). 
Këto kërkesa janë shumë të rëndësishme sepse ato janë prezantuar për të motivuar dhe për të ndihmuar 
vizitorët që të zhvillojnë mënyra të proçesit të mësimit dhe praktikës së tyre. Ti si trainer gjatë trajnimit 
duhet të demonstrosh reflektim. 
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14. Studimet e rasteve  
 
     Studimet e rasteve mund të përdoren për reflektim, diskutime në grup dhe si zgjidhje problemi.  
Studimet e rasteve janë një formë e mësimit të bazuar në një problem, ku një situatë që kërkon zgjidhje i 
prezantohet studentëve. Studentit i jepen të dhëna për situatën, faktorët kyç prezantohen dhe janë 
përcaktuar dhe sfidat.  
 
Pyetjet për reflektim janë nënvizuar dhe studenti është i ftuar të analizojë situatën dhe të japë 
rekomandime dhe zgjidhje të mundshme. 
 
Studimet e rasteve shërbejnë si një mënyrë për të bindur studentin për të aplikuar dije dhe aftësi të reja 
në situata reale dhe kështu ta bëj studimin e tij/saj me më shumë kuptim. Shumica e moduleve përmbajnë 
studime të shkurtra dhe të thjeshta, por provokative dhe studentët janë të ftuar të mundësojne zgjidhje të 
mundshme për problemet. 
 
Nëse ka mundësi atëhere rastet e studimit do ishte më mirë që të përdoreshin gjatë punës në grup, kur 
pjesëmarrësit mund të diskutojnë me kolegët e tyre për perspektiva të ndryshme dhe mundësi të 
ndryshme zgjidhjeje. Në modulin e paraqitur rastet e studimit janë shoqëruar nga sugjerimet e dhëna nga 
autori i modulit. Ato prezantojnë praktikën më të mirë sipas autorit megjithatë kjo nuk do të thotë që ajo 
është zgjidhja e mundshme e vetme dhe më e mira, aty ka vend si për trajnuesin dhe për pjesëmarrësit 
që të eksplorojnë për zgjidhje të reja. 
 

15. Bëjeni trajnimin interaktiv  
 
Leksionet janë një formë e të mësuarit, por që nuk është e nevojshme të teprohen dhe të mbipërdoren. 
Pothuajse të gjitha sesionet e trajnimit përmbajnë leksione sepse ato janë një rrugë e shpejtë dhe 
efiçiente për të transmetuar informacion në një grup të madh dhe gjithashtu japin përshtypjen që trajnuesi 
apo lektori ka kontroll mbi kohën dhe mbi përmbajtjen e trajnimit. Disavantazhet e kësaj metode janë të 
shumta: pjesëmarrësit janë pasivë, që të krijojë dhe ta mbajë vëmendjen e tyre të përqendruar duhet që 
trajnuesi të jetë shumë mirë i përgatitur; është e vështirë që të kuptohet nëse pjesëmarrësit po mësojnë 
nga leksioni.  
 

• E folur duke ecur :  
 
Jepu pjesëmarrësve një problem për të zgjidhur ose një pyetje për t’i dhënë përgjigje që ka lidhje me 
topikën për të cilën po flitet. Ndaji ata në grupe dyshe dhe jepu 15-20 minuta kohë që të ecin dhe të 
diskutojnë për problemin që duhet të zgjidhin. Kur ata kthehen në vendet e tyre jepu edhe disa minuta 
kohë që të shkruajnë pjesët më të rëndësishme të diskutimit të tyre në fletoret e punës që kanë përpara. 
Ju mundet atëherë që t’i kërkoni të gjithë grupit që të ndajë idetë kyçe që janë hedhur gjatë diskutimeve. 
Për shembull ju mund t’u kërkoni atyre që të diskutojnë rreth faktit se çfarë ata do të bëjnë pasi të 
mbarojnë  trajnimin, pra cilat do të jenë rezultatet e workshopit. Ose të ndajnë ide sesi do të përfshijnë 
prindërit në këtë program etj.  
 

• Mendo-ndaj-me kolegun:  
 
Shfaq një pyetje që ka lidhje me leksionin që sapo paraqitët, por që kërkon analizë, vlerësim dhe sintezë. 
Pjesëmarrësit mendohen dhe shkruajnë përgjigjet  e mundshme për 1-2 minuta. Çdo person më pas 
diskuton idetë me kolegun e tij ose të saj. Ju kërkoni më pas që ata të ndajnë idetë më kyce me të gjithë 
grupin.  
 

• Bashkimi i pjeseve:  
 
Kjo është një mënyrë të dhëni leksion që përfshin edhe pjesëmarrësit në mësimin e njëri -tjetrit të 
përmbajtjes së leksionit. Çdo pjesëmarrës në grup do të ketë një pjesë të leksionit të cilin do ta përgatitë 
dhe do të bëhet ekspert për të. Pjesëmarrësit takohen me kolegë të grupeve të tjera që kanë të njëjtën 
topikë dhe diskutojnë se si ta bëjnë sa më efektive dhënien e leksionit për grupin  e tyre. Më pas ata 
kthehen në grupet e tyre dhe çdo pjesëmarrës do tu mësojë pjesën e caktuar të leksionit të tjerëve dhe 
kështu me radhë. Çdo pjesëmarrës ka si përgjegjësi që të mësojë të gjitha pjesët e materialit të paraqitur 
në leksion sipas kësaj metode.   
 
 

• Paraqitje ndryshe :  
 
Që të bësh një hyrje ndryshe të leksionit por edhe që të mësosh se çfarë pjesëmarrësit dinë rreth asaj 
topike që  do referohet atëherë ftoji pjesëmarrësit që të hidhen pupthi në karriget e tyre njëri-pas tjetrit dhe 
të thonë me një fjali atë që dinë  apo mendojnë se është e saktë në lidhje me topikën që trajton leksioni. 
Për shembull pyeti ata se çfarë dinë ose besojnë rreth faktit sesi fëmijët mësojnë.  Është më mirë që tu 
japësh një minutë kohë pas përgjigjes dhe para se ata të jenë gati që të përgjigjen.  
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16. Loja e roleve (aktrimi)  
 
Loja e roleve ose aktrimi është një nga teknikat primare të trajnimit me qëllim që nëpërmjet demostrimit të 
shfaqen aftësitë praktike të pjesëmarrësve në një topikë me risk të ulët për ta. Ky aktrim mund të jetë i 
planifikuar që më parë ose të jetë spontan. Kur është i planifikuar atëherë çdo pjesëmarrësi i jepen 
përshkrime të sakta të rolit që do të luajë, të shkruara qartë në formë teksti, ose i jepet vetëm një ide dhe 
ai ta shtjellojë vetë më tej. Kur ato janë spontane çdo pjesëmarrës ideon dhe demostron vetë sesi ai do të 
sillej në një situatë të caktuar që ka lidhje me topikën për të cilën po diskutohet.  Këto aktrime mund të  
shfaqen para gjithë grupit të pjesëmarrësve ose në grupe të vogla. Avantazhet e aktrimit janë të shumta si 
p.sh: pjesëmarrësit janë të përfshirë në mënyre aktive; u duhet që të përdorin imagjinatën e tyre dhe të 
krijojnë situata dhe përgjigje të ndryshme. E vetmja sfidë që do të përballeni është fakti se disa nga 
pjesëmarrësit nuk pëlqejnë që të aktrojnë aq më tepër para të tjerëve.
 

 
17. Aktivitete të tjera interaktive të të mësuarit   

 
• Debatet: 

 Individë të ndryshëm ose grupe individësh janë zgjedhur vullnetarisht apo nga trajnuesi që të diskutojnë 
pro ose kundër një topike të caktuar. U jepet kohë për tu përgatitur dhe më pas ata prezantojnë 
argumentat e tyre dhe diskutojnë në bazë të pozicioneve që ju janë caktuar, pro ose kundër. Ndryshim: 
në një pikë të caktuar të debatit çdo ane i kërkohet që të ndryshojë pozicion dhe të mbrojë të kundërtën e 
asaj që ishte duke disktuar deri tani dhe kështu debati vazhdon.  
 

• Demostrimet:  
Pjesëmarrësve u është treguar se si të bëjnë një demostrim. Demostrimet zakonisht kanë si qëllim që tu 
jepet mundësia pjesëmarrësve që të përpiqen të tregojnë aftësitë e tyre në praktikë, nën drejtimin e 
trajnuesit.  
 

• Prezantimet në panel:  
Pjesëmarrësit që janë më të përfshirë në topika të caktuara ftohen që të paraqesin këndvështrimin e tyre 
mbi këto topika dhe gjithashtu tu përgjigjen pyetjeve të pjesëmarrësve. 
 

• Testet/ kuizet :  
Mund të përdoren në mënyra të ndryshme si pre-test dhe post- test si një mënyrë për të vlerësuar 
njohuritë e marra gjatë trajnimit, si një metodë vlerësimi e trajnimit ose edhe në formë gare njohurish të 
fituara midis dy ose me shumë grupeve të pjesëmarrës 
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III. PËRMBAJTJA E MODULEVE MBI FORCIMIN E  
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PËRMBAJTJA E MODULEVE MBI FORCIMIN E PRAKTIKAVE 
TË VIZITAVE NË SHTËPI PËR MIRËQENIEN E FËMIJËVE 

 

Libri i trajnerit permban 15 module 

 
Dita 1 

 

MODULI 1 

KUJDESI POSTNATAL PËR FOSHNJËN,PROBLEMET QË HASEN MË SHPESH 
 
Periudha menjëherë pas lindjes paraqet rreziqe shëndetësore për nënën dhe foshnjën e saj të porsalindur. 

OBSH deklaron se “ende periudhës së pas lindjes i kushtohet më pak vëmendje nga personeli kujdesit 

shëndetësor parësor sesa shtatzënisë dhe lindjes”  

Kujdesi pas lindjes është kujdes i veçantë pasi përgatit një mjedis mbështetës në të cilin gruaja, fëmija i 

saj dhe gjithë familja do mund të fillojnë jetën e re së bashku. Në thelb kujdesi postnatal nuk është 

thjesht sigurimi i mbijetesës, menaxhimi i një gjendje, apo situate akute. Kujdesi në periudhën që vjen 

pas lindjes është i rëndësishëm për të ardhmen e nënës dhe foshnjës së saj. Ndryshimet e mëdha që 
ndodhin gjatë kësaj periudhe përcaktojnë mirëqënien dhe potencialin për një të ardhme të shëndetëshme 

të tyre. 

Udhërrëfyesi dhe PKK e kujdesit postnatal për foshnjën synon ti ofrojë personelit të kujdesit 
shëndetësor: 

 objektivat, qëllimin, përmbajtjen dhe kohën e vizitave pas lindjes për kujdesin 
shëndetësor për foshnjën; 

 praktikat më të mira të kujdesit shëndetësor dhe kompetencat për vlerësimin e shëndetit 
dhe menaxhimin e problemeve pas lindjes tek foshnja; 

 informacionin, këshillimin dhe mbështetjen që kërkohet gjatë periudhës pas lindjes; për 
foshnjën, nënën dhe familjen; 

Gjatë këtij trajnimi do të shikohen: 
Udhërrëfyesi i praktikës klinike për kujdesin postnatal për foshnjën dhe protokollet klinike, 
bashkëngjitur këtij udhërrëfyesi. 
 

1. Kujdesi normal paslindjes për foshnjën e porsalindur.  

2. Menaxhimi i problemeve shëndetësore tek i porsalinduri.   

3. Shenjat kërcënuese të neonatit 
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Kujdesi postnatal për foshnjen e porsalindur 
 
Qëllimi  
Manuali i trajnuesit shërben për personat që do përfshihen në trajnimin e personelit shëndetësor për 
zbatimin e udhërrëfyesve dhe protokolleve për kujdesin postnatal të fëmijës. 
 
Kujdesi bazë për foshnjen e porsalindur përfshin: 
 

o Kujdesin për të porsalindurin në institucionet shëndetësore, menjëherë pas lindjes (24-48 

orët e para). 

o Kujdesin për të porsalindurin që ndiqet në KG/QSH dhe në shtëpi nga punonjësit e kujdesit 
shëndetësor, për periudhën neonatale që përfshin 28 ditët e para pas lindjes. 

28 ditët e para të jetës “periudha neonatal” është një kohë kritike për mbijetesën e fëmijës. Ndjekja e 
shëndetit për të porsalindurin në këtë kohë mund të parandalojë shumë probleme dhe komplikacione që 
nëse nuk kapen në kohë mund të çojnë në sëmundshmëri dhe vdekshmëri neonatale.  
 
Ndjekja e rregullt e kujdesit për të porsalindurin, në veçanti vizitat në shtëpi javën e parë pas lindjes, 
mund të parandalojnë 30-60% të vdekjeve të neonatit. Tre të katërtat e vdekjeve neonatale ndodhin në 
javën e parë të jetës, 25-45 % në 24 orët e para. 
 
Përshkrimi i modulit mbi kujdesin postnatal për foshnjën 
 

Prezantimi i trajnimit përfshin slaidet që do të drejtojnë diskutimin e pjesëmarrësve duke u fokusuar në 
specifikat që ka fëmija i porsalindur dhe vlerësimin e tij në periudhën postnatale, ≤28 ditë pas lindjes, 
sipas udhëzuesit dhe PKK përkatëse të kujdesit postnatal për të porsalindurin  
 
 Moduli përfshin komponentët më poshtë: 
 

1. Objektivat e të mësuarit 

2. Përmbajtja e udhërrëfyesit dhe PKK  
3. Prezantimet lidhur me problemet që hasen në periudhën postnatale të foshnjes, në PPT 

4. Udhëzimet për aktivitetet e pjesëmarrësve 

 
Udhërrëfyesi për mbikqyrjen dhe monitorimin e rritjes së foshnjës ofron një qasje të re në mënyrën e 
organizimit dhe ofrimit të vizitave mbikqyrëse në periudhën postnatale nga personeli i kujdesit 
shëndetësor që merren me shëndetin për foshnjat.  
 
Objektivat e udhërrëfyesit dhe PKK të kujdesit postnatal për të porsalindurin 
 

o Ka si objektiv që të rritë dhe të përmirësojë njohuritë e personelit shëndetësor që ofron kujdes 
shëndetësor ndaj të porsalindurit gjatë periudhës së menjëhershme të paslindjes, në javën e parë 

pas lindjes deri në ditën e 28 pas lindjes. 

o Të ofrojë rekomandimet ne lidhje me numrin e vizitave të rekomanduara për ndjekjen rutinë të 
shëndetit të të porsalindurit dhe përshkrimin e përmbajtjes së vizitave sipas  kohës së kryerjes së 

tyre. 

o Të ofrojë rekomandimet në lidhje me numërin e vizitave të rekomanduara për kujdesin për 

lëkurën e të porsalindurit, kujdesin për kordonin umbilikal/kërthiza, për kapsllëkun, diarrenë, 
kujdesin dhe sigurinë në rritjen e foshnjës. 

 

 

o Të japë informacion që pjesëmarrësit të kuptojnë se si kryhet një vizitë kontrolli për vlerësimin e 

foshnjës në periudhën postnatale.   

o Të sigurojë, të identifikojë foshnjat me nevoja tv veçanta dhe ti referojë tek specialistët e duhur si 

dhe të sigurojë mbështetje të hershme për familjarët me nevoja të identifikuara. 
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Ndarja e kohës së trajnimit 

• Orët e trajnimit……. 2.5 orë  

• Fillimi trajnimit........ Ora 10:00 

 

Hyrja, Ora 10:00-10:10  (10 minuta) 

o Prezantohuni dhe kërkoni nga pjesëmarrësit të prezantohen 

o Shpërndani dhe prezantoni modulin me slidet dhe udhërrëfyesin e vlerësimit postnatal të 

foshnjës. 
o Përgjigjuni për ndonjë pyetje rreth modulit     

o Sqaroni rolin tuaj si facilitator 

o Kaloni në prezantimin e modulit  

Pyesni pjesëmarrësit në lidhje me përvojën e tyre për vlerësimin postnatal të foshnjës, dyshimet dhe 
pyetjet që ju kanë dalë dhe nevoja për ti diskutuar problemet me mjek specialist. Si e shohin pjesëmarrjen 
në këtë trajnim dhe ku do të donin që të fokusoheshin gjatë trajtimit të këtij moduli. 
Shkruajini pyetjet në dërrasë dhe në fund bëni një rivlerësim të tyre për të parë nëse janë përmbushur 
interesat e pjesëmarrëesve.  
 
Metodologjia: slide dhe materiale vizive si dhe të printuara slidet e manualit te trajnimit të pjesëmarrësit 
dhe udhërrëfyesi e PKK për kujdesin pas lindjes për të porsalindurin deri 1 muaj, materiale vizive të 
printuara dhe video lidhur me tematikën. 
 
Pjesa teorike, Ora 10:10-11:00   (50 minuta) 
 
Kujdesi postnatal për foshnjën power-point   (50 minuta)  
Trajnuesi kalon slidet duke theksuar se çfarë do kryhet gjatë vizites postnatale të foshnjës dhe kohës në të 
cilën ajo do të kryhet. Objektivi i sotëm për kujdesin pas lindjes i ofruar nëpërmjet sistemit shëndetësor 
është që të nxiten nënat dhe familjet që të adoptojnë në shtëpi praktikat e kujdesit të bazuara mbi 
evidencat dhe të sigurojnë mbështetjen e qëndrueshme të komunitetit për këto praktika. 
 
Këto elemente janë 
 

Kujdesi bazë për gruan pas lindjes dhe të porsalindurin përfshin:   

  Kujdesin në institucione shëndetësore menjëherë paslindjes; 
  Kujdesin në shtëpi nga punonjësit e kujdesit shëndetësor, sa më shpejt të jetë e mundur pas 

lindjes. 

 
Drejtimet kryesore të ofrimit të kujdesit për të porsalindurin janë ndarë në tre intervale kohore, të cilat 
mbulojnë: 

 Periudhën brenda 24 orëve të para pas lindjes. 

 Periudhën brenda javës së parë të jetës, (2–7 ditë). 
 Periudhën prej ditës së 8 (tetë) deri në javën e 8 (tetë) të jetës, (2–8 javë) 

 Numri i vizitave të rekomanduara për ndjekjen rutinë të shëndetit të porsalindurit 

                     

      Për lindjet e kryera në shtëpi 
 Vizita e parë duhet të bëhet brenda 24 orëve të para nga lindja. 

 Vizita e dytë në ditën e 3-të të jetës. 

 Vizita e tretë nëse është e mundur të bëhet midis ditës 8-28 të jetës  
                         
   Për lindjet e kryera në institucion shëndetësor 
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 Vizita e parë kryhet në shtëpi, sa më shpejt të jetë e mundur (rekomandohet 1-2 ditë pas 
daljes). 

 Vizita e dytë kryhet në javën e parë pas lindjes, midis ditës së 2 dhe 7 (rekomandohet në 

ditën e 3-të të jetës) 

 Vizita e tretë kryhet rreth moshës 1 muajshe, pas javës së dytë të jetës nga dita 8-28-të. 
 
Prezantimi slideve lidhur me: Shëndeti fizik dhe mirërritja e të porsalindurit; Kujdesi dhe siguria në 
rritjen e një foshnje; Ekzaminimet fizike dhe testimet e të porsalindurit të përfshira në rekomandimet për 
kujdesin për të porsalindurin; Problemet  shëndetësore të përbashkëta tek foshnjat e porsalindura; të 
përshkruara tek rekomandimet; Identifikimi dhe menaxhimi i tyre;  Rekomandime për kontrollin e 
shëndetit të foshnjës së porsalindur.  
 
Pushimi i kafes,  Ora 11:00- 11:30  
 
Pjesa teorike, Ora 11:30- 12:15  (45 minuta)   
 
PKK dhe udhërrëfyesi  mbi shenjat kercenuese për neonatin 
 
Trajnuesi kalon slidet mbi shenjat e rreziqeve kërcënuese të neonatit, kujdesi dhe këshillat e personelit 
lidhur me menaxhimin e kolikës, ikterin e foshnjës, sjelljen e saj, prindërimin etj. 
 
 
Punë në grupe, Ora 12:15- 12:45 (30 minuta) 
 
 

 Grupi 1: Kujdesi dhe këshillat e personelit lidhur me temperaturën e foshnjës, kujdesin për 

lëkurën, kërthizën e të porsalindurit. 

 Grupi 2: Kujdesi dhe këshillat e personelit lidhur me menaxhimin e kolikës, ikterin e foshnjës, 

sjelljen e foshnjës. 

 Grupi 3: Vizita klinike, ekzaminimet e nevojshme dhe informimi+edukimi i prindërve. 

 Grupi 4: Informimi i prindërve dhe edukimi i tyre në lidhje me kujdesin ndaj foshnjës. 

Punë praktike në grupe  
 
Ndarje në 3 grupe prej 5 vetësh. Secilit grup i jepet një situatë klinike dhe ata duhet që të diskutojnë dhe 
të vendosin se cili është plani i veprimit, anamneza, vizita klinika, ekzaminimet e nevojshme dhe 
informimi+edukimi i prindërve. Njëri nga përfaqësuesit e grupit do ta paraqesë rastin ne flipchart.  
 
Situata 1. Vizita e parë e të porsalindurit 
Situata 2: Vizita e dytë e të porsalinduri 
Situata 3: Vizita e tretë e të porsalindurit 
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            Reflektim, 12:45-13:00 (15 minuta) 

 
 

Në fund të këtij moduli (15 minuta) pjesëmarrësit kuptojnë se kanë fituar njohuritë dhe aftësitë e 
mësuara gjatë sesioneve të kësaj dite. 

   
Për këtë qëllim do të ndihmojë edhe ushtrimi i mëposhtëm: 

 Kërkojuni pjesëmarrësve që të qëndrojnë në një rrjesht në mes të dhomës me fytyrat të gjithë 
përballë dhomës. Kërkojuni që të mbyllin sytë. Shpjegoni rregullat e mëposhtme. Në se 
pjesëmarrësit janë dakord ato duhet të bëjnë një hap përpara. Në se nuk janë dakord të bëjnë një 
hap mbrapa. 

 
 Pyesni pjesëmarrësit: 
 

o A ju pëlqeu dita? 
o A mësuat njohuri të reja? 
o A mësuat aftësi të reja? 
o A ju pëlqeu mënyra si u drejtua trajnimi nga trajnuesi? 

o A mendoni ti aplikoni këto njohuri në punën e përditshme? 

 
Kujtoni se: 
 
Shpesh njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj ndryshimeve. Disa prej stafit mund të jenë rezistent 
sepse nuk janë të familjarizuar me ndryshimet. Disa ndryshime mund të kërkojnë punë shtesë deri kur të 
mësohen me rutinat e reja.   
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MODULI 2 

PARIMET E USHQYERJES SË FËMIJËS 0-6 VJEÇ 
 

 
HYRJE 
 
Ofrimi i kujdesit efektiv parandalues për ushqyerjen e foshnjës dhe fëmijës kërkon edhe ndryshime në 

sistem, në mënyrën si është organizuar sistemi i ofrimit të kujdesit për këshillimin  e ushqyerjes së 
fëmijës. Rëndësi thelbësore ka ofrimi sa më i shpejtë i vizitës së parë nga mjeku apo infermierja e 
patronazhit, sapo nëna kthehet në shtëpi nga materniteti, dhe ofrimi i vizitave më të shpeshta gjatë 
javëve të para pas lindjes, kohë kur vendoset dhe stabilizohet ushqyerja me gji. Koha e pritjes duhet 

të pakësohet dhe duhet përdorur një mënyrë e strukturuar që të mblidhen të dhëna klinike. Koha që 

prindërit kalojnë vetëm në dhomën e pritjes  duke pritur radhën, shpesh është afërsisht njësoj me  kohën 

gjatë ekzaminimit dhe marrjes së informacionit e promocionit shëndetësor.  

Përmirësimi i sistemit të caktimit të takimit dhe rikujtimit të vizitave kontrolluese sipas moshës që 
rekomandon udhërrëfyesi, që të pakësohen takimet e munguara dhe koha e humbur. Në ato qëndra ku ka 

mundësi mund të përdoret kujtesa me telefon dhe mesazhe për prindët. Gjithashtu edhe sistemi i vizitave 

të patronazhit mund të përdoret nga infermieret e mamitë për të rikujtuar prindërve takimin e radhës.  

Kartelat klinike duhen rishikuar dhe përshtatur në përputhje me praktikat më të mira të ushqyerjes së 
foshnjave dhe fëmijëve të vegjël,  të jenë të individualizuara, (mund të shikohet edhe mundësia e 

informatizimit të tyre). Ato duhet të përfshijnë një tabelë përmbledhëse të vizitës sipas moshës, ku të jetë 

e specifikuar kolona për kontrollin e ushqyerjes, që të nxisë stafin të ofrojë shërbimet dhe shënojë ofrimin 
e këshillimit të duhur sipas moshës dhe gjendjes nutricionale të foshnjës dhe fëmijës së vogël.  

Personeli i qëndrës shëndetësore duhet të dijë burimet e referimit në komunitet, si grupet e mbështetjes 

nëna për nënën, dhe të ketë një qasje të organizuar për t’i përdorur ato. Së fundmi, duhet rishikuar 

përgjegjësia e çdo personeli të qëndrës mbi proçeset e ndryshme të përfshira në kujdesin për ushqyerjen e 
fëmijës dhe t’i caktohet atij anëtari të stafit që është më i aftë, të mbajë kontakte të ngushta dhe të 

mbikqyrë e mbështesë grupet e nënave në komunitet. 

 
Qëllimi 
Ushqyerja e foshnjës dhe më pas e fëmijës së rritur është shumë e rëndësishme për individin dhe për 

familjen. Prandaj qëllimi i këtij trajnimi është që pjesëmarrësit të arrijnë që të njohin elementët kryesorë 

të kujdesit dhe këshillimit për ushqyerjen, të ofruar nga shërbimet shëndetësore për fëmijët dhe familjet e 

tyre, nga periudha e lindjes deri në 5 vjeç, sipas Udhërrëfyesit dhe PPK të Ushqyerjes së foshnjës dhe 

fëmijës së vogël.  

 
Objektivat 

o Të rrisin njohuritë dhe aftësitë e tyre për praktikat e duhura dhe më të mira të ushqyerjes së  
foshnjës dhe të fëmijës së vogël dhe krijimin nga ana e tyre të praktikave të përshtatshme 
shëndetësore për nxitjen, monitorimin dhe vlerësimin e ushqyerjes së shëndetëshme të 
fëmijëve nga 0 deri 5 vjeç.  

o Të kuptojnë si kryhet një vizitë kontrolli për ushqyerjen e foshnjës, apo fëmijës, sipas 
moshës.  

o Të ofrojnë informacion dhe njohuri për ushqyerjen e duhur të foshnjës dhe të fëmijës, në 
mënyrë që të nxitet rritja dhe zhvillimi i fëmijëve. 

o Të promovojë shëndetin, mirëqënien dhe zhvillimin e fëmijëve dhe familjeve.  
o Të angazhojë prindërit dhe kujdestarët në identifikimin e hershëm të problemeve të 

mundshme shëndetësore të lidhura me të ushqyerit e foshnjës dhe të fëmijës, për të pasur 
mbështetje dhe akses për ndërhyrje në kohë. 

o Të sigurojë, të identifikojë fëmijët të cilët kanë nevoja të veçanta në të ushqyer, dhe t’i 
referojë tek specialistët e duhur, si dhe të sigurojë mbështetje të hershme për familjarët me 
nevoja të identifikuara. 
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o Të referojë dhe sqarojë prindërit për shqetësimet e fëmijëve lidhur me të ushqyerit, dhe të 

mundësojë aksesin për ndihmën e menjëhershme që i nevojitet atyre. 
 
Ndarja e kohës së trajnimit 
 
Orët e trajnimit →1.5 orë 
 
Ora 14:00-15:00 (90 minuta).     
 
 
Hyrja, Ora 14:00-14:05  
 

Prezantohuni 

Shpërndani dhe prezantoni modulin me slidet dhe materialin per parimet e ushqyerjes së foshnjës dhe të 
fëmijës së rritur. 
Sqaroni rolin tuaj si trajnues. 
Kaloni në prezantimin e modulit.  
 

Pyesni pjesëmarrësit: 
Fokusi i punonjësit shëndetësor që bën vizita në shtëpi është edhe ushqyerja e foshnjës dhe fëmijës së 
rritur. Cilat janë pyetjet më të shpeshta që ju dalin në një vizitë në shtëpi?  
Shkruani përgjigjet e tyre në fleta ngjitese dhe më pas ti kini parasysh që t’ju jepni përgjigje gjatë 
trajnimit.  
 
 
Prezantimi teorik: Ora 14:05-15:20 
 
 
Përfitimet e ushqyerjes me gji  
Mbështetja e nënave për të ushqyer me gji, fillimi i ushqyerjes me gji, kontakti lëkurë me lëkurë, 
ushqyerja e parë me gji, mbështetja për nënën në javët e para. 
 
Si funksionon ushqyerja me gji   
Ushqyerja e udhëhequr nga foshnja, sinjalet e foshnjës, shpeshtësia e ushqyerjeve, mënyrat e ushqyerjes, 
si ndryshon ushqyerja me gji me rritjen, qëndrimi pranë nënës dhe ushqyerjet gjatë natës, pozicioni i 
foshnjes në gji dhe kapja e gjirit. 
 
Shenja që ushqyerja me gji po shkon mirë. A pi mjaftueshëm?   
Vështirësitë e zakonshme të ushqyerjes me gji, të përshkruara tek rekomandimet, identifikimi dhe 
menaxhimi i tyre, shtrydhja e gjirit dhe ruajtja e qumështit të gjirit. 
 
Praktikat e kujdesit shëndetësor në lidhje me ushqyerjen me gji.   
Nisma “Spital Mik i Fëmijës” dhe “Qendra Shëndetësore e Komunitete Miqësore të Fëmijës” 
 
Ushqyerja zëvendësuese, ushqyerja me formulë foshnjore 
Trainuesi kalon slidet e bazave të ushqyerjes zëvendësuese, kur nëna nuk ushqen dot me gji, 
ushqyerjes me formulë, duke theksuar çështjet kyçe sipas Udhërrëfyesit mbi Ushqyerjen e Foshnjës dhe 
Fëmijës së Vogël. Përgatitja e sigurtë dhe ruajtja e formulës foshnjore. Rekomandimet për personelin 
shëndetësor 
 
Rekomandimet  për  qëndrimin mbi ushqyerjen me gji në një nënë të sëmurë, apo që merr 
mjekime.  
Indikacionet dhe kundërindacionet e ushqyerjes me gji lidhur me sëmundjet e nënës dhe mjekimeve të saj 
  
 
Trajnuesi kalon slidet e bazave të ushqyerjes shtesë apo plotësuese, të foshnjës mbi 6 muaj, duke 
theksuar çështjet kyçe sipas Udhërrëfyesit mbi Ushqyerjen e Foshnjës dhe Fëmijës së  
Vogël, koha e përshtatshme për fillimin e ushqyerjes shtesë, si fillohet ushqyerja shtesë, futja e 
ushqimeve të forta, sasia e ushqimit që duhet dhënë dhe sa shpesh duhet që të nxitet fëmija të ushqehet 
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Ushqyerja e fëmijës 1-5 vjeç 
Trajnuesi kalon slidet e bazave të Ushqyerjes së Fëmijës 1-5 vjeç, duke theksuar çështjet kyçe sipas 
Udhërrëfyesit mbi Ushqyerjen e Foshnjës dhe Fëmijës së Vogël. 
 

• Nevojat ushqyese gjatë moshës 1-5 vjeç 
• Nxitja e zakoneve të shëndetshme për ushqyerjen 
• Siguria ushqimore 
• Shëndeti i dhëmbëve 
• Sfidat e përbashkëta të ushqyerjes në fëmijët 1-5 vjeçarë 
• (Anemia nga mungesa e hekurit, Mbi-pesha dhe obeziteti, Nazet në të ngrënë, Gastroenteriti dhe 

diarreja, Hipersensitiviteti ndaj ushqimeve: alergjitë dhe intolerancat ushqimore) 
 
Përfundimet e temës së diskutuar, Ora 15:20-15:30  
 
Udhëzime 
 
Përmblidhni seancat duke rikujtuar ato që u shpjeguan:  

 Kërkoni pjesëmarrësve të qëndrojnë në një resht në mes të dhomës me fytyrat të gjithë 
përballë dhomës. Kërkoni të mbyllin sytë. Shpjegoni rregullat e mëposhtëme. Në se pjesmarrësit 
janë dakord ato duhet të bëjnë një hap përpara. Në se nuk janë dakord të bëjnë një hap prapa.  

 

Pyesni pjesëmarrësit: 

 
o A ju pëlqeu dita? 
o A mësuat njohuri të reja? 
o A mësuat aftësi të reja? 
o A ishin të qarta për ju temat? 
o A ju pëlqeu mënyra si u drejtua dita nga trajnuesit? 

 
Shënime për trajnuesin:  
Kujtoni se: 
Shpesh njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj ndryshimeve. Disa prej stafit mund të jenë 
rezistentë, sepse nuk janë të familjarizuar me ndryshimet. Disa ndryshime mund të kërkojnë punë shtesë 
deri kur të mësohen me rutinat e reja.  Për këtë ka rëndësi që stafit të qendrës shëndetësore: 

o T’u komunikohen qartë përfitimet e strategjive dhe qasjeve të reja dhe gjithashtu duke 
pranuar se të paktën fillimisht disa ndryshime kërkojnë kohë.  

o të kryjnë testime të vogla të ideve të reja para se t’i vendosin gjerësisht në praktikë. 
o të provojnë një mjet, ose një strategji të re me pak familje dhe të rishikojnë ato që kanë 

mësuar. 
o të përsëriten testet disa herë përpara se të vendosen për materialet, ose strategjitë për ta 

zbatuar. 
o të përcakohen se cilat të dhëna duhen, për të ndjekur përparimin dhe efektivitetin e 

udhëzimeve, vlerësimeve të kryera.  
 
Gjithashtu duhet të vlerësohet se si ky ndryshim që do bëhet sjellë një përmirësim dhe të merret një 
feedback nga prindërit, familja. Personeli të rishikojë dhe vlerësojë praktikat më të mira të ushqyerjes së 
gruas shtatzënë, foshnjës dhe të fëmijës, sipas rekomandimeve të udhërrëfyesit.  
 
Ka rëndësi edhe vendosja e intervaleve të rregullta për mbledhjen e të dhënave, (vjetore, 6 mujore), apo të 
mblidhen më rregullisht (1 herë në javë, muaj, etj). 
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DITA 2 

MODULI 3 

VITET E FËMIJËRISË   SË HERSHME - KOHA E MUNDËSIVE TË PAFUNDME 
 

Fëmijëria e hershme është faza më e rëndësishme e zhvillimit në jetën e një qënie humane. Shumica e 

ekspertëve janë në një mendje kur thonë që me termin “fëmijëri e hershme“ përfshihet e gjithë periudha 

nga ngjizja deri në moshën tetë vjeçare. Periudha nga konceptimi deri në moshën tre vjeçare është e një 

rëndësie të madhe për rritjen dhe funksionimin e trurit. Për këtë fëmija ka nevojë për ushqyerje të mirë, 

kujdes për shëndetin, mardhënie të sigurta me personin që kujdeset për foshnjën dhe stimulim. 
Në moshën 3-6 vjeçare fëmijët janë gati që të zhvillojnë aftësitë e para te shkrimit, leximit dhe te 

numërimit, të përfshihet në grup aktivitetesh sociale, fiton një ndjenjë të fortë të vetes, luan me 

moshatarët dhe ndërton mardhënien e besimit reciprok; kjo është një fazë kur fëmijët, veçanërisht fëmijët 

nga familjet në nevojë, përfitojnë më shumë nga pjesëmarrja në  grupet parashkollore. 
Nga mosha 6 vjeçare fëmijët janë në gjendje që të marrin pjesë në edukimin normal në shkollën fillore. 

Nëse tranzicioni nga periudha e edukimit parashkollor në atë shkollor, që ndodh rreth  moshës 6-8 vjeçare 

është i ngadaltë, fëmijët janë në gjendje që të përfshihen në ritmin shkollor më me lehtësi dhe të arrijnë 
suksese në edukimin normal të shkollës fillore.  

Vitet e para janë një periudhë e dobësive dhe e mundësive  të mëdha. Ajo që bëhet apo që nuk bëhet gjatë 

këtyre viteve shumë të rëndësishme dhe speciale mund të ketë një ndikim afatgjatë në shëndetin e 

individit, sjelljes, aftësisë për të formuar marrdhënie të ndërsjellta, suksese në edukimin shkollor dhe në 
punësim. 

 
Ky modul: Vitet e fëmijërisë së hershme: Një periudhë me mundësi të pafundme paraqet 

informacionet kyç rreth zhvillimit në moshën fëminore. Ky modul përshkruan se si të gjithë fëmijët 

(veçanërisht ata që janë më të prekshmit dhe më të pavaforizuarit) dhe familjet e tyre kanë nevojë për 

mbështetje për një rritje dhe zhvillim normal. Kujdesi në edukim në konteksin e marrdhënieve të 

qëndrueshme, të parashikueshme dhe të dashurisë reciproke është thelbësore po aq sa edhe përkujdesja 

fizike, kujdesja për ushqyerjen dhe për zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve në vitet e fëmijërisë se 

hershme. 

Të dhënat e nxjerra nga studimet e kryera në 12-të nga 29-të vendet e Europës Qëndrore dhe Jugore dhe 

Federata e Shteteve të Pavarura, kanë treguar që afërsisht gjysma e fëmijëve në këto rajone janë të 
rezikuar për të mos arritur zhvillimin e tyre të plotë për shkak të shtatshkurtësisë (prapambetje në 

zhvillimin fizik) dhe varfërisë (UNICEF, 2011). Është vlerësuar që rreth 5.9 milionë fëmijë të moshës 

nën 5 vjeç janë të riskuar për të mos arritur potenicialin e tyre të zhvillimit - kjo vlen për rreth 26% të 22 

milionë fëmijëve të po kësaj grupmoshe (UNICEF, 2013).  
Një tjetër pikë e rëndësishme që duhet theksuar është që në këtë rajon ka një numër të madh të fëmijëve 

nën moshën tre vjeçare të cilët jetojnë në institucione shtetërore; të jetuarit në këto institute ka një efekt të 

rëndësishëm frenues në rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve sepse edhe institucionet më të mira nuk mund të 
ofrojnë një kujdes edukativ tek secili nga fëmijët më vete ashtu siç edhe ata kanë nevojë. 

 

Qëllimi 
 
Qëllimi i këtij moduli është që të rritë dhe të përditësojë njohuritë tuaja mbi rëndësinë themelore të viteve 

të para të jetës tek fëmijët, veçanërisht nga momenti i konceptimit deri në moshën tre vjeçare. Një 

vëmendje kryesore i është kushtuar zhvillimit të trurit i cili ka një ndikim të rëndësishëm në rrugët 
neurobiologjike që ndikojnë mbi shëndetin, të mësuarit dhe sjelljen gjatë gjithë jetës. 

Një numër i madh studimesh kërkimore kanë treguar se ajo që është bërë dhe nuk është bërë në vitet e 

fëmijërisë së hershme ka pasoja aftagjata për të dy palët, si për fëmijën si individ edhe për shoqërinë.   
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Është më mirë dhe me kosto-efektivitet që të investohet në programet e Zhvillimit të Hershëm Fëminor të 
cilat mund të rritin potencialin e fëmijëve sesa të paguash më shumë, më vonë, për të ndrequr atë që ju 

mund të kishit parandaluar. 

 
Objektivat e modulit 
 
Gjatë shpjegimit të këtij moduli ju do të kuptoni më mirë çështjet e mëposhtme që janë edhe objektiva të 
këtij moduli si: 
 

o Ç’farë nënkupton zhvillimi i fëmijës? 

o Si janë formuar themelet e zhvillimit të mëvonshëm të individit që në vitet e hershme të 

fëmijërisë? 

o Fushat e zhvillimit. 

o Zhvillimi i trurit në vitet e hershme të fëmijërisë. 

o Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e foshnjës në këtë periudhë. 

o Rëndësia e edukimit, sigurisë, stimulimit, mardhëniet e parashikueshme dhe të përgjegjshme tek 

fëmijët e vegjël. 

o Stresi, llojet e tij dhe si ndikojnë ato në zhvillimin e fëmijës. 

 
 
Ndarja e kohës së trajnimit 
 

 Orët e trajnimit…… 3 orë e 15 minuta.  

 Fillimi trajnimit........ Ora 09:15 

 

Hyrja, Ora 09:15-09:30 (15 minuta) 

 
o Prezantohuni dhe kërkoni nga pjesëmarrësit të prezantohen 

o Shpërndani dhe prezantoni modulin me slidet  e modulit: "Vitet e fëmijërisë së hershme  një 
periudhë me mundësi të pafundme". 

o Përgjigjuni në ndonjë pyetje rreth modulit     

o Sqaroni rolin tuaj si facilitator 

o Kaloni në prezantimin e modulit  

 
Metodologjia: slide dhe materiale vizive si dhe të printuara slidet e manualit te trajnimit të pjesëmarrësit, 
materiale vizive të printuara dhe video lidhur me tematikën. 
 
 
 
 
 
 
 
Pjesa teorike e prezantuar në power-point,  Ora 09:30-10:15   (45 minuta) 
 
Trajnuesi kalon slidet duke theksuar se vitet e para në jetën e fëmijës janë të një rëndësie të veçantë sepse 

ato formojnë bazat e gjithë jetës së individit. Gjatë fëmijërisë së hershme, mënyra e sjelljes, kompetencat 

dhe të mësuarit kanë filluar të zhvillohen dhe janë stabilizuar, faktorët socio-ekonomikë fillojnë të 
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modifikojnë trashëgiminë gjenetike, ka një rritje të bollshme të qelizave të trurit dhe lindin rrugët 
biologjike për trajtimin e stresit. Fëmijët mësojnë më shpejt gjatë viteve të para të jetës sesa në çdo 

periudhë tjetër të jetës.  

Ata kanë nevojë për dashuri dhe ndjenjë, kujdes, inkurajim dhe stimulim mendor dhe po ashtu edhe për 

ushqyerje dhe kujdes të mirë shëndetësor për të zhvilluar të gjithë potencialin e tyre.  Cilësia e kujdesit të 
marrë gjatë viteve të para të jetës – ku përfshihet kujdesi shëndetësor, ushqyerja, ndërveprimi social dhe 

stimulimi - kanë një efekt afatgjatë në zhvillimin e trurit. Zhvillimi i trurit në vitet e hershme të 

foshnjërisë prek shëndetin fizik dhe mendor, të mësuarit dhe sjelljen përgjatë gjithë ciklit të jetës. 
Ashtu si një përvojë pozitive ndërton një tru me arkitekturë të shëndetshme po kështu dhe e kundërta pra 

një përvojë negative do ta dobësojë atë. 

Programi i Zhvillimit të Hershëm Fëminor, që tërësisht i adresohet nevojave bazë të shëndetit të fëmijës, 

të ushqyerjes, të zhvillimit emocional dhe intelektual ofron për të gjithë fëmijët bazën për zhvillimin e 

kompetencave dhe të aftësive përballuese në vitet e mëpasshme.  

Të promovosh zhvillimin në fëmijërinë e hershme është një nga strategjitë më efektive për të realizuar në 

realitet të drejtat e fëmijëve, për të reduktuar diferencat socio-ekonomike ndërmjet grupeve të ndryshme 

në popullatë (të pasur dhe të varfër, zonat urbane dhe ato rurale, popullata në përgjithësi ndaj pakicave 

minoritare) dhe të ecet përpara në përfshirjen e të gjithë fëmijëve dhe të shoqërisë si një e tërë. 

 
 
Pushimi kafe,  Ora 10:15- 10:45  
 
 

Vetë-vlerësim, Ora 10:45- 11:00 (15 minuta)   
 
 
 

1. Fëmijëria e hershme përfshin vitet: 

a. 0-5 vjeç 

b. 3-6 vjeç 
c. 0-8 vjeç 

 

2. Cila është periudha e jetës me më shumë rëndësi në jetën e një individi për rritjen dhe 

funksionimin optimal të trurit: 

a. nga konceptimi deri në moshën tre vjeçare 

b. 3-6-të vitet e para të jetës 

c. periudha  e shkollës fillore 
d. periudha e shkollës tetëvjeçare 

 

3. Për ç’farë ka nevojë një fëmijë nga moshë 0-3 vjeç për rritjen dhe zhvillimin optimal të trurit? 

a. ushqyerje të mirë 
b. kujdes të mirë shëndetësor 

c. një lidhje e sigurt me kujdestarin apo personin që kujdeset për fëmijën 

 
d. një ambjent stimulus 

e. të gjitha ato që thamë më sipër  

 

 
4. Mbikqyrja e shërbimeve që i ofrohen familjeve për t’u dhënë fëmijëve fillimin më të mirë në jetë 

është: 

a. nuk është detyrim i qeverisë 

b. është investimi më i mirë që një qeveri mund të ofrojë për të mirën e qytetarëve të saj 
c. është një shpenzim luksi për shumicën e vendeve  
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5. E vërtetë apo e gabuar:  

Më shume se 20% e fëmijëve në rajonin e Europës Qëndrore dhe Jugore dhe në Federatën e Shteteve të 
Pavaruara janë në rrezik për të mos zhvilluar të gjithë potencialin e tyre. 
 

6. Fëmijëria e hershme është një periudhë e:  

a. rritjes dhe zhvillimit të shpejtë 

b. pafajësisë 

c. stresesh dhe tensioni 
 

(Përgjigjet: 1. c); 2. a); 3. e); 4. b); 5. e vërtetë; 6. a)] 
 
 
Pjesa teorike, Ora 11:00- 11:45  (45 minuta)   
 
Trajnuesi kalon slidet duke u fokusuar në fushat e zhvillimit të foshnjës si zhvillimi fizik, zhvillimi 
social, zhvillimi emocional, zhvillimi njohës, zhvillimi i komunikimit dhe zhvillimi i aftësive përshtatëse.  
Më pas fokusohemi në piketat zhvillimore gjatë gjithë periudhës së fëmijërisë sidomos në fëmijërinë e 
hershme.  
 
 
 

  Shikim dhe diskutim video mbi zhvillimin e trurit , Ora 11:45- 12:00 (15 minuta) 
  
Pjesëmarrësit ftohen që të shohin dhe të diskutojnë një video ku tregohet zhvillimi i trurit 
në fëmijërinë e hershme me fakte nga mjekësia e bazuar në evidencë. 

 
 
Pjesa teorike, 12:00-12:45 (45 minuta) 
 
Trajnuesi kalon slidet duke u fokusuar në faktorët të cilët prekin zhvillimin normal të fëmijës në 
fëmijërinë e hershme të tilla si ushqyerja e mirë dhe adekuate për moshën, kujdesi i duhur shëndetësor, 
prania e një ambjenti social dhe edukues si në familje dhe në çerdhe ose kopësht,  mundësinë për të 
luajtur, mundësia për të mësuar, duke theksuar se  çdo gjë që ai ose ajo shikon, prek, nuhat, shijon ose 
dëgjon ndihmon që të zhvillohet truri sipas fushave të ndara për ndjenjat, lëvizjet, të menduarit dhe të 
mësuarit. Gjithashtu duhet të fokusohemi në llojet e stresit dhe sidomos stresi toksik si shkaktohet dhe si 
ndikon ai në zhvillimin e foshnjës. 
 



33
31 

 

 
 
 
     Reflektim, 12:45-13:00 (15 minuta) 
 

1. Në përvojën tuaj si një punonjës shëndetësor që kryen vizita në shtëpi, listo faktorët që 

mund të ndikojnë në zhvillimin e fëmijërisë së hershme përveç kujdesit shëndetësor? 

2. Cilat janë arsyet për të patur diferenca në zhvillimin e fëmijëve? 
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MODULI  4 

ROLI I RI I PERSONELIT SHËNDETËSOR QË KRYEN VIZITAT NË SHTËPI 

 
HYRJE 
 
Ky modul ka për qellim të ndihmoje punonjësit shendetesorë që kryejnë vizita në shtepi për të kuptuar 

rëndësinë e rolit te tyre dhe përgjegjësinë për të ofruar praktikë profesionale kur  kryejnë programin e 

vizitave kontrolluese në shtëpi për fëmijën si dhe punën me individët, familjet, komunitetet dhe 

organizatat. 

 
Roli i punonjësit shëndetësor që kryen vizita në shtëpi përfshin punën me fëmijët, mbajtjen e tyre nën 
vëmendje dhe vlerësimin e nevojave të tyre, brenda kontekstit të gjerë të familjes dhe komunitetit. Ata do 
të punojnë me pjesëtarë të familjes për të identifikuar forcat dhe burimet njerëzore. Punonjësit 
shëndetësorë janë të vendosur në komunitet dhe duke njohur mjedisin se ku jeton familja, mund t’i 
ndihmoni me ngritjen e rrjeteve të reja mbështetëse të komunitetit.   
 
Dhe në fund, si profesionist, ju punoni gjithashtu edhe për përmirësimin e rregullave brenda institucionit 
tuaj, për të siguruar praktika dhe punë të sigurt brenda burimeve që keni në dispozicion. Si personel 
shëndetësor që kryen vizitat në shtëpi ju keni mundësi të bëni vizita të shpeshta në familje të ndryshme. 
Ky është një rol i privilegjuar dhe fantastik që ju ofron një mundësi për të hyrë në thellësi të jetës së të 
tjerëve dhe një mundësi reale për të reduktuar vuajtjen apo promovuar mundësi të cilat mund të ishin të 
humbura. 
 
Roli gjithëpërshirës i vizitorit në shtëpi mund të jetë shumë i gjerë pasi ai përfshin të menduarit për të 
gjithë faktorët që ndikojnë në jetën e një fëmije, po ashtu edhe ato që ndikojnë në vetë profesionistin që 
bën vizitën në shtëpi. Për ta përmbledhur, është e dobishme të merret në konsideratë roli kundrejt 
dimensioneve të individit, familjes, komunitetit dhe institucionit.  
 
Komunitete të fuqizuara nuk do të thotë vetëm njerëz të cilët mbijetojnë apo jetojnë më gjatë, por që 
gjithashtu jetojnë mirë.  
 
Periudha e hershme e jetës është një mundësi e mrekullueshme për të investuar në mënyrën sesi 
rriten  dhe zhvillohen fëmijët. 
 

o Takimi i familjeve në vendin ku ata jetojnë dhe banojnë, ju jep mundësinë që të kuptoni dhe 

njihni realisht burimet që rrethojnë fëmijën dhe mundësinë për të krijuar mjedise të sigurta dhe 
të pasura për mësim, zhvillim dhe përmbushje pozitive. 

o Gjatë vizitave në shtëpi, ju mund t’u ofroni shumë njohuri dhe aftësi për shëndetin dhe 
zhvillimin e fëmijës dhe në një mënyrë jo stigmatizuese, mund t’i angazhoni ata, të cilët 

ngurrojnë të lidhen me shërbime të tjera shtetërore (p.sh. shërbimet sociale).  
o Nëpërmjet profesionalizmit tuaj dhe lidhjeve me shërbimet e tjera në komunitet, ju mund të 

siguroni një lidhje të rëndësishme midis familjeve në nevojë dhe një infrastrukture më të gjerë 

mbështetëse, nëpërmjet advokimit dhe referimit  
o Ju mund të përmbushni aspiratën profesionale për të bërë një ndryshim te fëmijët e vegjël 

dhe familjet, duke ofruar një model universal të parandalimit dhe mbështetjes së zhvillimit 
të hershëm të fëmijës, si dhe të udhëhiqeni nga vlerat që merren me  vlerësimin e të gjithë 
jetës njerëzore, duke krijuar një shëndet të mirë dhe vlerësuar situatat e ndryshme të cilat 

ndikojnë në jetën e familjes.  
o Puna në mënyrë profesionale dhe investimi në një imazh profesional pozitiv të shërbimit, 

janë kritike në  zhvillimin  marrëdhënies së besimit me familjet. Kjo siguron një bazë të 

rëndësishme për të inkurajuar familjet që të angazhohen dhe të kenë akses në shërbimet dhe 
programet komunitare, të tilla si skema e imunizimit, të hartuara për të përmirësuar shëndetin e 

popullatës.   
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o Roli juaj përfshin punën me fëmijët, mbajtjen e tyre nën vëmendje dhe bërjen e dukshme të 

nevojave të tyre, brenda kontekstit të gjerë të familjes dhe komunitetit. Ju do të punoni me 
pjesëtarë të familjes për të identifikuar forcat dhe burimet njerëzore. Ato janë të vendosura në 

komunitet dhe duke njohur mjedisin se ku jeton familja, ju mund t’i ndihmoni me ngritjen e 
rrjeteve të reja mbështetëse të komunitetit.   

o Dhe në fund, si profesionist, ju punoni gjithashtu edhe për përmirësimin e rregullave brenda 
institucionit tuaj,  për të siguruar praktika dhe punë të sigurtë brenda burimeve që keni në 
dispozicion.    

 
Qëllimi 

 
Vizita në shtëpi është e veçantë. Ajo siguron një fokus mbi familjen dhe individin duke filluar që  gjatë 
shtatzënisë dhe pas lindjes. Ajo bën të padukshmen, të dukshme. 
Duke i takuar njerëzit në shtëpi është e mundur të zhvillosh një analizë të situatës së tyre duke siguruar 
një bazë të mirë për:  
 

o Vlerësimin real 
o Identifikim të pikave të forta/asetet 

o Punën me individët 

o Adresimit të vështirësive të përbashkëta 

o Angazhim të mirë të prindërve në shërbime 
 
Objektivat 
Në fund të këtij trajnimi ju duhet të jeni të afte që  
 

o Të reflektoni mbi rëndësinë e vizitave në shtëpi dhe të shpjegoni rëndësinë që ka roli i 

profesionistëve si ju në përmirësimin e jetës së fëmijëve dhe të familjeve.   
o Te detajoni elementët kyç të nevojshëm në praktikën profesionale të personelit 

shëndetësor që kryen vizitat në shtëpi për ofrimin e sukssesshëm të shërbimeve.  

o Te identifikoni parimet që mbështesin punën efektive dhe koordinimin midis 
profesionistëve të shëndetit dhe të sektorëve të tjerë. 

o Te shpjegoni qasjet për ngritjen e shqetësimeve dhe marrjen e masave për të ruajtur 

interesat e fëmijëve të vegjël. 

 
Ndarja e kohës së trajnimit 

 
Orët e trajnimit …..1 orë 
Koha e fillimit te trajnimit……1400  

    
Hyrja, Ora 14:00 -14:10   
 

o Prezantohuni 

o Shpërndani dhe prezantoni modulin me slidet dhe materialin e rolit të ri të personelit 

shëndetësor që kryen vizita në shtëpi    

o Sqaroni rolin tuaj si trajnues 

o Kaloni në prezantimin e modulit  

 

Pyesni pjesëmarrësit: 

Fokusi i punonjësit shëndetësor që bën vizita në shtëpi është fëmija, cilat janë pyetjet më të shpeshta që ju 
dalin para një vizite ne shtepi?  
Shkruani përgjigjet e tyre në fleta ngjitese dhe më pas ti kini parasysh që tju jepni përgjigje gjatë 
trajnimit.  
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Prezantimi teorik, Ora 1410-1450 (40 minuta) 
 
Roli i ri i personelit shëndetësor që kryen vizita në shtëpi 
 
Metodologjia:  
Materiali në ppt dhe materiale vizive si dhe të printuara 
Trajnuesi kalon slidet duke shpjeguar rëndesinë e rolit që ka punonjësi shëndetësor që kryen vizita në 
shtëpi, cilat janë aspiratat dhe mbështetja profesionale, cili është roli i bashkëveprimit me kolegët e tjerë, 
ndërtimi i hartës pamore, vetëvlerësimi dhe rritja e aftësive profesionale nëpërmjet zhvillimit të 
vazhdueshëm profesional. 
 
Punë praktike, Ora 14:50-15:00 (10 minuta) 
 
Trajnuesi jep situatën e mëposhtme dhe secili pjesëmarrës duke u mbështetur tek tabela e elementeve të 
vizitës dhe pikëzimit që ju jepet duhet të përgatisi rradhën e punës dhe piketat e vizitës që do të kryejë. 
 

Rasti klinik 
Ju keni filluar punë në këtë zonë kohët e fundit dhe sot është vizita juaj e parë në këtë familje. Monika 

është 28 vjeçe e martuar me Gjergjin me moshë 32 vjeç. Ata kanë dy fëmijë, Kristina me moshë 4 vjeçare 

dhe Rakeli me moshë 10 muajsh.  

Nga kolegu juaj që ka bërë vizitën e fundit në këtë shtëpi nuk është dokumentuar ndonjë gjë e veçantë.  

Gjatë vizitës Monika vë në dukje se koka e Rakelit nuk po rritet dhe i duket e vogël. Ju vrojtoni këtë gjë 

dhe vini re se ajo nuk është proporcionale me përmasat e trupit të tij. Matni perimetrin e kokës dhe pasi i 

hidhni të dhënat në kurbat e rritjes vëreni se ajo është në kufirin e poshtëm, pra tek grafiku 10 për qind 

Në vizitën e fundit është shënuar që gjatësia e Rakelit korespondonte me grafikun -1 dhe pesha me 
grafikun e rritjes +1. Monika nuk ju referon ndonjë gjë tjetër të veçantë dhe vlerësimi juaj tregon që nuk 

vihet re asnjë vonesë në zhvillim por e folura e tij është e limituar. Monika ju tregon se një kushëri i 

burrit të saj e ka kokën e vogël. Monika ju tregon gjithashtu se ajo nuk del shumë në ambjentet jashtë 

shtëpisë, asaj me të vërtetë nuk i pëlqen që të jetojë në qytet dhe se nuk ka asnjë mikeshë.  

 
 
Elementët e vizitës 

 
Renditja 
 

Rishiko dhe bjer dakort për problemet e diskutuara dhe objektivat për vizitën tjetër; 9 
Sigurohu për shëndetin e nënës; 5 
Diskuto aktivitetet që duhet te bëjnë prindërit/ kujdestari i fëmijëve për të ndihmuar në zhvillimin e 
fëmijës; 

2 

Rishiko aktivitetin e planifikuar dhe problemet e diskutuara/ të planifikuara që nga vizita e fundit; 7 

Diskuto qëllimin e vizitës së tanishme p.sh vizitë e përgjithshme; 1 
Vëzhgo se si prindërit mbajnë/ kujdesen për foshnjën/ fëmijën; 4 
Jepu prindërve materiale edukative shëndetësore p.sh fletëpalosje; 11 
Sigurohu për mirëqënien e anëtarëve të tjerë të familjes; 8 
Bjer dakort për veprimet që do të ndërmerren p.sh referimet drejt shërbimeve të tjera ose mjekëve 
specialist;  

10 

Sigurohu për mirëqënien e foshnjës/fëmijës; 3 
Bjer dakort për takimin e ardhshëm në bazë të propozimit që mbështetet në strukturën e vizitave në 
shtëpi (shiko standartet për vizitat në shtëpi); 

12 

Kërko informacion rreth problemeve të tilla siç është ushqyerja; 6 
Dokumento veprimet që bën me familjen në lidhje me shëndetin; 13 
Të tjera…  
 
Pasi lexoni rastin planifikoni me radhë se cilat janë veprimet që duhen kryer duke respektuar rradhën e 
paraqitur në tabelë. 
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MODULI 5 

KUJDESI DHE FUQIZIMI – RRITJE    E AFTËSIVE KOMUNIKUESE PËR 
PERSONELIN E VIZITAVE NË SHTËPI 

 
Katër janë aspektet që përfshihen në komunikimin njerëzor: 
 

o Procesi: Ndërveprimi në vazhdimësi dhe përherë i ndryshueshëm midis folësit dhe 
dëgjuesit. 

o Transaksioni: Pjesëmarrësit të cilët i flasin njëri-tjetrit ndikojnë te njëri-tjetri në këtë 
proces. Ky transaksion (shkëmbim) ndodh në komunikimin verbal dhe joverbal, 
nëpërmjet fjalëve, shprehjeve të fytyrës, qëndrimit të trupit, gjesteve, lëvizjeve dhe 
variacioneve të zërit.  

 Verbal: Komunikim nëpërmjet fjalëve. 
 Joverbal: Komunikim nëpërmjet gjuhës së trupit, shprehjeve të fytyrës, 

lëvizjeve të syve dhe gjesteve.  
o Konteksti: Mënyra me të cilën ndodh komunikimi; mund të ketë efekte të fuqishme. 
o Simbolizimi: Përdorimi i fjalëve të cilat nënkuptojnë objektet, veprimet, konceptet dhe 

ndjenjat.   
 
Të dëgjuarit është një element kyç i komunikimit efektiv gjatë vizitave në shtëpi. Mënyra sesi 
ju dëgjoni, përcakton llojin e ndërveprimit që ju do të keni me këtë person. Nëse “të dëgjuarit” 
nënkupton “përgatitjen e mendimeve në mënyrë që të shprehemi kur folësi ndalon për të marrë 
frymë”, atëherë nuk ka gjasa të ndodhë një ndërveprim më i mirë. Është e rëndësishme që të 
dëgjojmë me respekt atë ç’ka të dy prindërit apo anëtarët e tjerë të familjes shprehin, dhe të 
komunikojmë në mënyrë të përgjegjshme dhe me empati.  
Nëse nëna ose babai ndjejnë se ne nuk jemi duke i dëgjuar, ata mund të ndihen të fyer, 
nëpërkëmbur dhe të nënvleftësuar. Kur nuk i japim prindërve të gjithë vëmendjen tonë, mund të 
humbim marrjen e një informacioni të rëndësishëm rreth fëmijës dhe familjes, si dhe humbim 
besimin e prindërve. Kjo mund të shpjerë në mosangazhimin e familjes: familja mund të mos 
jetë më e gatshme që të ndaj informacione të rëndësishme me ne, ose ndihet pak ose aspak e 
motivuar që të bëjë pyetje. 
 
Empatia është një aftësi e rëndësishme që na ndihmon të vendosim veten tonë “nën lëkurën” e 
tjetrit, si dhe të shohim, të ndjejmë dhe të përjetojmë botën ashtu si personi tjetër. Empatia na 
ndihmon që të zhvillojmë një marrëdhënie të besueshme, të dhembshur dhe profesionale. Nga 
ana tjetër, kjo gjë mund të ndikojë në krijimin e një marrëdhënieje që ndihmon në promovimin e 
rezultateve të favorshme për fëmijën dhe familjen.  
 

Për ta përmbledhur, empatia lejon:  
 

o Të shohësh perspektivën sipas këndvështrimit të tjetrit 
o Të ndash dhe të kuptosh ndjenjat e tjetrit 
o Të mësosh rreth njerëzve dhe të zhvillosh marrëdhënie më efektive 

 
 



38
36 

 

 
Mesazhet Kyç 

 
 

• Komunikimi i mirë dhe aftësitë ndërpersonale janë thelbësore në punën me familjet.   

• Kur jeni në gjendje të dëgjoni pa gjykuar, të jepni këshilla pa fajësime apo të merrni në 

mbrojtje nënat dhe baballarët, nëse jeni të sjellshëm, objektiv, empatik  

dhe reflektues, ju do të jeni në gjendje që të ndërtoni marrëdhënie produktive me familjet 

tuaja, të bazuara në besim dhe respekt reciprok .   

• Ndërkohë që komunikoni me familjet, gjithmonë duhet të keni parasysh fëmijët. Gjatë 

procesit për të zbuluar sesi është gjendja e fëmijës, është mjaft e rëndësishme të ndërtoni 

një marrëdhënie respektuese me prindërit/kujdestarët. Që të jenë të hapur me ju, të 

ndajnë informacione të personalizuara, të mbështeten në këshillat tuaja dhe të ofrojnë 

informacione të qenësishme për fëmijën dhe veten e tyre, prindërit duhet të kenë besim te 

ju dhe të ndihen të sigurt.  

• Edhe pse komunikimi është pjesë e përditshme e jetës sonë, aftësitë për komunikim të 

mirë duhet të praktikohen dhe përmirësohen në mënyrë të vazhdueshme si pjesë e 

zhvillimit tuaj profesional. 
 
 

Rezultatet e pritshme 
 

 Në fund të sesionit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:  
 

o Të kuptojnë rëndësinë e komunikimit të mirë në kryerjen e vizitave efektive në 

shtëpi;   

o Të mësojnë rreth ndikimeve verbale dhe joverbale gjatë procesit të komunikimit; 

o Të dinë dallimin midis pyetjeve të hapura dhe të mbyllura dhe sesi ato ndikojnë në 

komunikim;  

o Të kuptojnë rëndësinë e ndikimeve kulturore gjatë procesit të komunikimit;  

o Të kuptojnë rëndësinë mbi efektivitetin e të dëgjuarit dhe empatisë;  

o Të mësojnë rreth karakteristikave të shërbimeve të ofruara në shtëpi të orientuara 

drejt familjes, dhe të konsiderojnë sesi këto karakteristika mund të integrohen në 

praktikat e tyre të vizitave në shtëpi; 

o Të përshkruajnë rezultate të komunikimit efektiv.  
 

Përmbajtja e detajuar e modulit 
 

 
A. Hapi i parë – Hyrja, Ora 15:20 – 15:25 

  
o Prezantimi i qëllimit dhe objektivave të modulit. 

o Shpërndarja e formularit të vetëvlerësimit.  

Ky formular synon të vlerësojë aftësitë komunikuese  të pjesëmarrësve sipas këndvështrimit 
të tyre, para se ata të njihen me teknikat kryesore të komunikimit (bashkangjitur formulari i 
vlerësimit/karta informuese 1).   

 
B. Hapi i dytë - Sesion Teorik, Ora 15:25 – 15:45 
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• Pjesa e dytë e prezantimit do të vijojë me përshkrimin e aspekteve të ndryshme të 

komunikimit njerëzor; aftësitë e mira komunikuese; pengesat në komunikimin verbal dhe 

jo verbal; teknikat e komunikimit jo-verbal.   

Punë individuale dhe Diskutim, Ora 15:45 – 15:55 
 
Pjesëmarrësve u kërkohet që të punojnë në mënyrë individuale duke listuar efektet e 
blloqeve te komunikimit verbal. Secili prej tyre i paraqet ato dhe hapet diskutim.  
 

C. Hapi i tretë. Vijim i sesionit teorik, ora 16:00 – 16:15 

Pas diskutimit vijohet me prezantimin mbi karakteristikat e shërbimeve te orientuara drejt 
familjes. Sesioni vijon me prezantim modelesh mbi mënyrën e komunikimit me prindërit 
duke u shoqëruar me diskutime nga pjesëmarësit, të cilat mund të paraqesin eksperiencat 
personale.   

 

Punë në grupe – rast studimor, ora 16:15 – 16:30 

Pjesëmarrësve të ndarë në dy grupe u jepet nga një situatë rasti të shoqëruara me pyetjet 
përkatëse. Secili grup, pasi diskuton situatën e paraqitur, prezanton mendimet dhe opinionet 
e tij para gjithë pjesëmarrësve. (bashkangjitur  2 raste studimore).  

Pas prezantimit të opinioneve të dy grupeve, pjesëmarrësve u transmetohet një video 3-min, 
mbi komunikimin personel shëndetësor- familjar.  

Pas këtij transmetimi lektori përmbledh mesazhet kyce të të gjithë modulit.  
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DITA 3 

 

MODULI 6 
 
 MONITORIMI I ZHVILLIMIT TË FËMIJËS 
 

 
Ky modul shpjegon diferencat midis monitorimit tё zhvillimit, screening dhe vlerёsimit dhe 
mundёson disa kёshilla praktike dhe mjete nё monitorimin e fёmijёve gjatё vizitave dhe 
identifikimin e atyre nё rrezik pёr vlerёsime dhe shёrbime tё tjera. Kёto pika kyçe janё paraqitur 
edhe nё PKK (Qershor 2014) "Mirёrritja dhe zhvillimi i fёmijёs 0-6 vjeç". 
  

 
           Nё pёrfundim tё kёtij moduli, vizitorёt duhet tё jenё tё aftё tё: 
 

o Tё monitorojnё zhvillimin e foshnjeve dhe fёmijёve duke pёrdorur piketat 
zhvillimore; 

 
o Tё kuptojnё konceptin e depistimit dhe disa prej depistimeve që mund të kryejnë. 

 
o Tё jenё tё aftё tё ndihmojnё familjet gjatё vlerёsimit të fëmijës me anё tё 

shpjegimeve dhe mbёshtetjes; 
 

o Tё jenё tё aftё tё mbёshtesin familjet duke u dhёnё dashuri dhe mbёshtetje 
fёmijёve tё tyre dhe duke mbёshtetur zhvillimin e tyre. 

 
 

            Ky modul siguron mesazhet kyce për punonjësit që do të kryejnë vizitat në shtëpi: 
 

 
o Duke u mbёshtetur nё komunitetet ku punojnё ata duhet të dinë që të paktën 1-2 

nga 10 fёmijё janë nё rrezik tё pёrjetimit tё njё çrregullimi dhe/ose njё vёshtirёsie 
zhvillimi.  

 
o Identifikimi i hershёm i foshnjeve dhe fёmijёvё tё vegjёl me çrregullime dhe/ose 

probleme zhvillimi ёshtё kritik. Sa mё herёt qe kёta fёmijё te identifikohen, aq 
mё shpejt ata mund tё marrin shёrbimet qё do te ndihmojnё ne zhvillimin e tyre. 
Kjo do tё bёje qё kёta fёmijё tё rriten dhe tё arrijnё potencialet e tyre me njё 
pёrfshirje sociale tё plotё.  

 
o Pjesëmarrësit duhet tё mbajnё mend qё vёshtirёsitё e zhvillimit mund tё 

shkaktohen nga ambjenti (p.sh, nga njё prind apo kujdestar nën depresion, dhunё 
nё familje, keqtrajtim i fёmijёs, vdekje nё familje, varfёri ekstreme, etj.) 

 
o Ndonjёherё familjet e dinё qё fёmija i tyre nuk po zhvillohet njёlloj si fёmijёt e 

tjerё tё sё njёjtёs moshё. Nё raste tё tjera familjet nuk e kuptojnё qё fёmija i tyre 
po kalon vёshtirёsi. Punonjësi shendetësor që kryen vizita ne shtepi ёshtё personi 
mё i afёrt me familjen dhe i duhet tё diskutojё kёtё temё tё rёndёsishme me 
familjen. 

 
o Ata kanё njё rol kyç nё te ndihmuarit e familjes pёr tё kuptuar situatёn, ne lidhje 

me vlerёsimin e femijes dhe shёrbimet e hershme, t’i mbrojë ata me anё tё 
agjensive mbёshtetёse, tё jetё aty pёr ata me kёshilla mbёshtetёse se si të trajtojnë 
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stresin dhe mё e rёndёsishmja është që tё nxisin harmonizimin dhe kujdesin e 
vazhdueshёm tё prindёrve ndaj fёmijёs. 

 
o Qё tё mbёshtesё familjet e tyre nё mёnyrё efektive, ata duhet tё zhvillojnё aftёsitё 

e monitorimit tё fёmijёve gjatё vizitave në shtëpi. Punonjësi shendetësor që kryen 
vizita në shtëpi mund tё pёrdori vazhdimisht mjete të tilla qëjalehtësojnë punën si 
cheklistat dhe gjithashtu pёrfshirjen e prindёrve gjatë ekzaminimit dhe vlerësimit.  

 
o Pёr tё ndihmuar familjet tё kuptojnё se cfarё pёrfshihet nё procesin e 

depistimit/screening-ut dhe nё vlerёsim, punonjësi shendetësor që kryen vizita në 
shtëpi duhet tё jetё familjarizuar vetë më parë me kёto procese.  

 
o Diskutimi me familjen qё fёmija i tyre mund tё ketё nevojё tё ekzaminohet pёr 

njё vonesё ne zhvillim ёshtё njё temё delikate dhe kёrkon aftёsi komunikimi 
profesionale dhe empati nga punonjësit shëndetësor që kryen vizita në shtëpi pёr 
tё mbёshtetur familjet nё nevojё. 

 
o Roli i vizitorit tё shtёpisё me fёmijёn dhe familjen nuk mbaron kur fёmija ёshtё 

duke marrё shёrbime tё hershme. Familja do tё vazhdojё tё ketё nevojё pёr 
mbёshtetjen e tij ose të saj dhe ai ose ajo (punonjësi shëndetësor që kryen vizita 
në shtëpi) ёshtё njё anёtar i rёndёsishёm i “skuadrёs rreth fёmijёs” dhe familjes.  

 
o Ёshtё e rёndёsishme qё ata tё ndihmojnё familjet tё festojnё suksese dhe arritje 

dhe tё ndihmojnё familjet tё jenё me shpresё pёr fёmijёn e tyre.  
 

o Moduli bazohet edhe në protokollet kombëtare të praktikës klinike për mirërritjen 
dhe zhvillimin e fëmijëve 0-6 vjec, sic vijon më poshtë: 

 
 
PKK PER MONITORIMI I ZHVILLIMIT TË FËMIJËS 0-6 VJEÇ 
 

Fëmijët zhvillohen përmes fazave të vazhdueshme, të rregullta dhe të organizuara të 
rritjes. Ata rriten dhe zhvillohen në mënyra të ndryshme. Fëmijët kanë gjithashtu ritme të 
ndryshme rritjeje, sepse çdo fëmijë është unik dhe zhvillimi individual i një fëmije është i 
ndryshëm nga ai i një fëmije tjetër. Kjo do të thotë që çdo fëmijë zhvillohet në kohën dhe 
në mënyrën e tij. Çdo periudhë moshore ka karakteristikat e saj specifike. Gjatë çdo stadi 
të jetës nga foshnjëria deri në moshën parashkollore fëmijët me “zhvillim normal” janë 
në gjendje të realizojnë detyra të caktuara. Aftësitë janë të ngjashme për të gjithë fëmijët 
që i përkasin një kategorie të caktuar moshore.  

Fëmijët mund të jenë duke u zhvilluar “shumë normalisht” edhe nëse ata janë pranë njërit apo 
tjetrit skaj, ku përfshihen mesataret e treguesve të zhvillimit. Variacionet e normalitetit nuk 
duhet të ngatërrohen me çrregullimet që mund të shfaqen në zhvillimin e fëmijës në faza të 
ndryshme të procesit të rritjes. Duhet theksuar se treguesit e zhvillimit tregojnë vetëm një 
mesatare që arrihet normalisht për çdo moshë. Mund të ndodhë që fëmijët të mos e ndjekin me 
përpikmëri këtë linjë dhe ritëm zhvillimi, pasi zhvillimi normal njerëzor ofron variacione të 
shumta.  
Fëmijët kanë nevojë të vlerësohen dhe monitorohen nga personeli i kujdesit shëndetësor për të 
zotëruar më mirë dhe më shpejt etapat kryesore të rritjes dhe zhvillimit të tyre.Monitorimi i 
procesit të rritjes dhe zhvillimit të fëmijës kërkon një ndërhyrje të vazhdueshme, të disiplinuar 
dhe të rregullt nga ofruesit e shërbimeve shëndetësore, duke marrë në konsideratë kushtet 
mjekësore dhe ato mjedisore.  
Ofruesit e kujdesit shëndetësor duhet të njohin dhe kuptojnë rëndësinë e familjes në procesin e 
rritjes dhe zhvillimit të fëmijës. Ata duhet të identifikojnë pikat e forta brenda mjedisit familjar, 
duke siguruar në këtë mënyrë burimet e nevojshme që fëmija të rritet dhe zhvillohet normalisht, 
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të bëhet i pavarur, të zhvillojë kompetenca, të jetë vetë-efikas, i aftë për të krijuar marrëdhënie të 
shëndetshme dhe për t’u integruar në jetën normale.  
PPK dhe Udhërrëfyesi “Monitorimi i Zhvillimit të Fëmijës 0 - 6 vjeç”(2014)ofrojnënjë qasje të 
re në mënyrën e organizimit dhe ofrimit të vizitave mbikqyrëse për ndjekjen e rritjes dhe 
zhvillimit të fëmijës nga personeli kujdesit shëndetësor që merren me shëndetin për fëmijët. 
Vizioni dhe filozofia e tij është një qasje praktike për të ofruar mbikqyrjen dhe kontrollin e 
fëmijës të moshës 0-5 vjeç. 
Ndjek metodologjinë që tregon hapat që ndërmerren lidhur me vlerësimin dhe kujdesin për 
zhvillimin dhe për ta bërë më të lehtë për personelin shëndetësor që të këshillojë prindërit si të 
nxisin zhvillimin normal tek fëmijët dhe të kapin herët problemet e tyre. Fëmijët që tregojnë 
ndonjë shenjë paralajmëruese kujdesi duhen referuar dhe vlerësuar nga personel i specializuar në 
zhvillimin e fëmijës për kujdes dhe trajtim sipas rastit. 
 
Njohja e tyre nga ana e stafit që kryen vizita në familje synon: 

 
o Rritjen e njohuritë e personelit shëndetësor në zbatimin e praktikave të duhura të 

kujdesit shëndetësor në kontekstin e familjes dhe komunitetit  
o Promovimin e rezultateve të dëshiruara sociale, të shëndetit dhe zhvillimit të 

foshnjeve dhe fëmijëve 
o Forcimin e partnershipeve midis familjes, personelit shëndetësor dhe komuniteteve  

 
Personeli fillon me kontrollin dhe survejancën e zhvillimit të fëmijës dhe vlerësimi fillon në 
momentin që personeli shëndetësor takon fëmijën dhe prindërit. Në konsultën e parë për të 
vlerësuar zhvillimin e një fëmije deri 6 vjeç gjithnjë është e rëndësishme të pyetet nëna, ose 
kujdestari kryesor i fëmijës mbi zhvillimin dhe të vëzhgohet fëmija nëse përfshihet në sjelljen që 
pritet për grup moshën koresponduese. Gjatë vizitës vëzhgoni nënën dhe bashkëveprimin e saj 
me fëmijën (lidhjen nënë-fëmijë). Këto vlerësime paraprake ndihmojnë në vlerësimin e 
mëtejshëm. 
Vëzhgimi i vazhdueshëm i mirërritjes dhe zhvillimit të fëmijës është pjesë integrale e mbrojtjes 
së shëndetit. Elementët kryesor janë: 

 
o Monitorimi i shëndetit dhe mbikëqyrja e rritjes dhe zhvillimit.  
o Promocioni shëndetësor.  
o Identifikimi i hershëm i nevojave të familjeve me rrezik.  
o Përgjigjja/referimit për nevojat e identifikuara 

 
NDARJA E KOHËS SË TRAJNIMIT 
 
Fillimi i Trajnimit - Ora 9:00 
 
Ora 9:00 – 9:15 
Kryeni një përmbledhje të shpejtë të njohurive të marra gjatë ditës 2 
 
Hyrja, Ora 9:15 – 9:25 
 
 

o Shpërndani modulin me slidet dhe pretestin 
o Pyesni klasën rreth pritshmërive që kanë për këtë kurs trainimi mbi monitorimin e rritjes 

dhe zhvillimit të fëmijës. Shkruani përgjigjet e tyre në fleta ngjitese, në fund i grupi ato 
në flipchart duke bashkuar ato pyetje që janë të njëjta. Mbasi pyetjet shënohen kini 
parasysh tu përgjigjeni atyre gjatë ditës së trainimit.  

 
Ora 9:25 – 9:40 
 
Prezantimi teorik hyrja dhe qellimi i ndjekjes se rritjes dhe zhvillimit te femijes  
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Prezantoni objektivat dhe qëllimin e vlerësimit të zhvillimit. Vijoni me prezantimin e disa 
përkufizimeve si Ç’është monitorimi i vlerësimit të zhvillimit nga personeli shëndetësor? Cila 
janë risqet që rrezikojnë zhvillimin dheshëndetine fëmijëve? Cilat janë elementet e kujdesit të 
ofruar në shtëpi? Cila është rëndësia e monitorimit të zhvillimit të fëmijës? Më tej vijoni me 
sqarimin e gurëve themelorë të zhvillimit dhe fushat e zhvillimit të fëmijës qëduhet 
tëmonitoroni.  
 
Ora 9:40 – 10:00 
 
Më tej prezantoni slidet që flasim për depistimin në përgjithësi, hapat që duhen ndjekur dhe 
vijoni më konkretisht me prezantimin e vlerësimit të dëgjimit tek fëmijët 0 – 6 vjeç nëpërmjet: 
 

o kontrollit rutinë të aftësisë së dëgjimit për fëmijët në periudhën nga lindja deri në 
moshën shkollore bazuar në gurët themelorë të dëgjimit, të kuptuarit, të zhvillimit 
gjuhësor, etj 

o pjesëmarrjes në Depistimin Universal i dëgjueshmërisë, ku foshnja duhet të 
testohet në maternitet mundësisht që në ditën e dytë pas lindjes, por brenda muajit 
të parë të jetës nëpërmjet kryerjes së Depistimi Neonatal Universal të 
Dëgjueshmërisë (DNUD). Testimi i dëgjueshmërisë me anë të testit depistues të 
otoemisioneve akustike (TEOAE).  

o ndjekjes së zhvillimit të dëgjimit të fëmijës që bëhet sipas moshave 6 - 8 javë; 3 
muajsh, 7 - 9 muajsh, 18 -24 muajsh, 3 vjeç -3.5 vjeç; 5 - 6 vjeç duke përfshirë 
dhe rekomandimet për cdo moshë. 

 
Në rastet kur fëmija paraqet problem sqaroni ku duhet të referohet pacienti për vlerësime të 
mëtejshme. 

 
Ora 10:00- 10:15 
 

Prezantoni dy video të shkurtra të lidhura me gurët themelorë të zhvillimit të fëmijës dhe 
diskutoni me pjesëmarrësit mbi përmbajtjen e saj. 

 
 
Pushim Kafe, Ora 10:15 – 10:45   
 
 
Pjesa 2/1, Ora 10:45 – 11:15   
 
Vijoni me prezantimin e depistimit të shikimit duke sqaruar se mungesa apo dëmtimi i shikimit 
mund të shkaktojë vonesë në zhvillimin fizik, intelektual, social dhe emocional të fëmijës, ndaj 
zbulimi dhe trajtimi i hershëm i tij, është i rëndësishëm për zhvillimin dhe të ardhmen e fëmijës. 
Sqaroni duke shpjeguar moshën kur fëmija duhet të referohet tek okulisti për testet specifike. 
Përmbyllni me teknikat e informimit dhe edukimit të prindërve për zhvillimin normal të syrit. 
 
Ora 11:15-12:00   
 
Vijoni me kryerjen e monitorimit të zhvillimit të foshnjës sipas moshës dhe bazuar në fazat 
e zhvillimit 
Filloni me prezantimin e qëllimit të vizitave në familje dhe vijoni me mjetet apo teknikat qe do 
të përdoren gjatë monitorimit të rritjes dhe zhvillimit të fëmijës. Kaloni slidet dhe sqaroni me 
detaje hapat që duhen ndjekur gjatë monitorimit. 
Sqaroni pjesëmarrësit si të bëjnë monitorimin e zhvillimit të foshnjës 0-2 muajsh, si ta 
klasifikojnë zhvillimin e fëmijës të cilin monitoruan, dhe si ta ndjekin apo referojnë për gjetjen e 
zgjidhjeve të mëtejshme.Vijoni në të njëjtën mënyrë monitorimin për grupmoshën 2-24 muajsh 
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dhe pastaj 2-6 vjec. Në fund prezantoni përmbledhtas algoritmet e monitorimit sipas moshës së 
fëmijës. 
 
Punë praktike në grupe, Ora 12:00-12:30   
 
Ndani pjesëmarrësit në 3 grupe dhe kërkoni të përgatisin një prezantim mbi cfarë duhet të 
vlerësojnë kur kryhet monitorimi i zhvillimit sipas gurëve kilometrikë dhe ndjekja e: 

Grupi parë: foshnjës 0-2 muajsh që dyshohet me vonesë në zhvillim. 
Grupi dytë: foshnjës 2-24 muajsh që ka zhvillim normal por me faktorë risku. 
Grupi tretë: foshnjës 2-6 vjec kur ka zhvillim normal. 

Diskutoni me pjesëmarrësit detajet e përgjigjeve të tyre. 
 
Ora 12:30 – 13:00 
 

Prezantoni një video përmbledhëse mbi "Language and Communication Milestones". 
Diskutoni me pjesëmarrësit përmbajtjen e saj. 

 
 
Dreka, Ora 13:00 -14:00  
 
Pjesa 3 Leksioni teorik,  Ora 14:00-14:45   
 
Filloni prezantimin e slideve me këshilla për stimulimin e zhvillimit të fëmijës sipas moshës. Në 
fund prezantoni përmbledhtas algoritmet vizitave kontrolluese të zhvillimit, Hapat për 
vlerësimin dhe menaxhimin efektiv të fëmijës 0-5 vjec dhe monitorimi rutinë nga ana e stafit të 
QSH.  
 

Mbyllja sesionit te trajnimit dhe Konkluzionet,  Ora 14:45- 15:00 
  
Në fund të këtij sesioni pjesmarrësit kuptojnë se kanë fituar njohuritë dhe aftësitë e 
mësuara gjatë sesioneve të kësaj dite. Tregoni flipchartin me pyetjet e bëra në fillim të 
ditës dhe krahasoni ato me njohuritë e marra gjatë trajnimit duke bërë diferencimin e 
tyre. 
Pyesni pjesmarrësit: 

o A ju pëlqeu dita 

o A mësuat njohuri të reja 
o A mësuat aftësi të reja 

o A ishin të qarta për ju temat 
o Si mendoni ju do të zbatoni ato që keni mësuar kur të ktheheni në punën tuaj.  

o A keni pyetje që nuk keni marrë përgjigje? 

  

Falenderoni pjesëmarrësit  
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MODULI 7  

FËMIJËT ME AFTËSI NDRYSHE 
 
Fëmijët me aftësi të kufizuara. Fëmijët deri në moshën 18 vjeçare që kanë dëmtime fizike, 

mendore, intelektuale apo shqisore afatgjata të cilat në ndërveprim me barriera të ndryshme 

mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabarta me të 

tjerët. (Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, neni 1).  
 
5 fushat zhvillimore: komunikimi/gjuha, aftësitë motorike, zhvillimi socio-emocional, aftësitë e 
vetë-ndihmës/aftësitë përshtatëse. 
 
Ç’regullimi zhvillimor ose aftësia kufizuese zhvillimore. Ç’rregullimet zhvillimore apo 
aftësitë e kufizuara janë një grup i kushteve lidhur me një dëmtim në fizik, të mësuarit, gjuhën, 
apo fushat e sjelljes. Këto kushte fillojnë gjatë periudhës së zhvillimit, mund të ndikojnë 
funksionimin ditë-për-ditë dhe zakonisht zgjasin gjatë gjithë jetës së një personi. 

 
Vonesa në zhvillim. Vonesa në zhvillim është përkufizuar si "një devijim i zhvillimit nga  
synimi normativ në fushat e funksionimit kognitiv, të gjuhës, sociale, emocionale dhe motorike 
(OBSH, 2012, f. 2)." Fëmijët zhvillohen me shpejtësi të ndryshme. Vonesat në zhvillim mund të 
ndodhin për shkak të aftësive të kufizuara, por edhe për një seri të kushteve të tjera. Disa vonesa 
zhvillimore mund të përmirësohen me ndërhyrje dhe edhe mund të zhduken. Vonesat mund të 
jenë të përgjithshme kështu që të gjitha domenet e zhvillimit të preken në mënyrë të barabartë 
dhe zhvillimi i fëmijës është si zhvillimi i një fëmijë të vogël. Vonesa mund të jetë e 
ndryshueshme, disa domene mund të vonohen më shumë se të tjerët (p.sh., gjuha ose socio-
emocionale), apo atipike kur fëmija zhvillohet ndryshe në të dy në shkallën e zhvillimit të një 
domeni dhe në cilësi (p.sh., një fëmijë mund të mësojë përmendësh një dialog që dëgjon në 
televizor, por nuk mund të kërkojë ushqim). 
 
Vështirësia në zhvillim. Termi fëmijët me vështirësi në zhvillim është menduar të "përfshijë të 
gjithë fëmijët që kanë kufizime në funksionimin dhe zhvillimin e potencialit të tyre të plotë" 
(OBSH, 2012, f. 2). Kjo mund të jetë për shkak të aftësive të kufizuara, privimit social, apo 
kushteve të tjera. 
 
Piketat zhvillimore. Aftësi të tilla si bërja e hapit të parë, qeshja për herë të parë dhe 

përshëndetja "Bye-bye" quhen Piketa zhvillimore. Fëmijët arrijnë synimet me mënyrën se si ata 

luajnë, mësojnë, flasin, sillen dhe lëvizin (për shembull, zvarritja dhe ecja) përafërsisht në të 

njëjtën moshë. 

 
Përfshirja sociale. Përfshirja sociale është edhe rezultat edhe proces i përmirësimit të termeve 

në të cilin njerëzit marrin pjesë në shoqëri.  
Në punën tuaj, ju do të shihni fëmijë "që kanë lindur me një gjendje shëndetësore të paaftë 
ose me dëmtim, ndërsa të tjerë mund të përjetojnë aftësinë e kufizuar si pasojë e 
sëmundjes, lëndimit apo të ushqyerit të dobët. Fëmijët me aftësi të kufizuar përfshijnë ata me 
kushtet shëndetësore të tilla si me paralizë cerebrale, spina bifida, distrofi muskulare, dëmtim 
traumatik kurrizor, sindromën Down, dhe fëmijët me dëmtim në dëgjim, pamje, fizike, dëmtime 
në komunikim dhe dëmtime intelektuale. Disa nga dëmtimet mund të vërehen në lindje, ose 
madje edhe para lindjes (p.sh. sindromi Down ose spina brifida), ndërsa disa prej tyre nuk 
vërehen (për shembull çrregullimi i spektrit të autizmit të dëmtimit intelektual). Kjo është 
arsyeja pse monitorimi i zhvillimit të fëmijëve dhe dëgjimi i shqetësimeve të prindërve janë 
kaq të rëndësishme. 
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Madhësia e dëmtimit ndryshon nga e lehtë (fëmija është plotësisht në gjendje për të marrë pjesë, 
me mbështetjen minimale) në të rëndë (fëmija ka nevojë për një sistem kompleks të mbështetjes 
për të marrë pjesë dhe për tu përfshirë plotësisht në shoqëri). Disa fëmijë kanë vetëm nga një 
dëmtim, ndërsa të tjerë mund të përjetojnë dëmtime të shumta. Kompleksi i ndërveprimit 
midis gjendjes shëndetësore ose dëmtimit dhe faktorëve të mjedisit dhe personale (OBSH & 
UNICEF, 2012, f. 7) do të thotë që ne kurrë nuk mund të dimë paraprakisht se sa mirë do të 
zhvillohet fëmija. Çdo fëmijë dhe familje meriton mbështetjen më të mirë të mundshme. 
Ashtu si zhvillimi i fëmijëve të zakonshëm, fëmijët me aftësi të kufizuara apo vështirësi në 
zhvillim mund të zhvillojnë potencialin e tyre të plotë në mjedisin e duhur. Konsideroni për 
shembull, një fëmijë me dëmtim të dëgjimit, i cili është rritur në një familje të edukuar që flet me 
te dhe përdor gjuhën e shenjave për komunikim. Ky fëmijë mund të jetë në rrugën e duhur në 
lidhje me të gjitha piketat e zhvillimit. Një shembull tjetër mund të jetë fëmija me sindromin 
Down i cili merr mbështetje në zhvillimin e gjithanshëm dhe që pavarësisht disa dëmtimeve 
intelektuale mund të merrë pjesë në mënyrë aktive në një klasë parashkollore të rregullt. 
 
Fëmijët e lindur me aftësi të kufizuara që jetojnë në varfëri dhe janë të ekspozuar ndaj 
dhunës apo neglizhohen në familje janë në situatën më të vështirë. Ne e dimë se fëmijët me 
aftësi të kufizuara kanë gjasa të jenë më të cënueshëm dhe kanë nevojë për mbështetje adekuate 
në krahasim me fëmijët me mënyrë tipike në zhvillim. Nga ana tjetër, fëmijët me aftësi të 
kufizuara të pa dukshme apo pa aftësi të kufizuara mund të lindin në situata të 
pafavorshme sociale ose të kalojnë përmes përvojave negative gjatë viteve të tyre të hershme 
dhe përjetojnë vështirësi në zhvillim. Për shembull, ne tani e dimë se zhvillimi i fëmijëve të 
vegjël mund të ndikohet seriozisht nga të qenit i ekspozuar ndaj dhunës (dhunën që përjetojnë 
vetë ose të qenurit dëshmitar i dhunës), ose duke u kujdesur nga një kujdestar që vuan nga 
depresioni apo sëmundje të tjera mendore. Varfëria mund të kontribuojë gjithashtu në vështirësi 
në zhvillim, megjithatë prindërit e edukuar dhe të përgjegjshëm dhe një ambient stimulues në 
shtëpi mund të jenë një tampon kundër efekteve të varfërisë dhe fatkeqësive të tjera. 
 
MESAZHET KYÇ 
 

• Aftësitë e kufizuara dhe vështirësitë e zhvillimit janë të zakonshme kudo 
rreth globit. Kjo do të thotë që ju jeni keni mundësi të takoni fëmijët me aftësi të 

kufizuara dhe/ose me vështirësi të zhvillimit kur vizitoni familjet tuaja. 

• Për të porsalindurit ose fëmijët e vegjël me aftësi të kufizuara apo vështirësi të 

zhvillimit, ditët dhe vitet e para janë po aq ose edhe më kritike për të 
ndihmuar fëmijët të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Si një profesionist i 

besueshëm, roli juaj është kyç për të mbështetur familjen dhe fëmijën, për të 

dëgjuar shqetësimet e tyre në lidhje me zhvillimin e fëmijës, për ti drejtuar ata në 

shërbimet e duhura, për ti mbështetur të përdorin këto shërbime, si dhe për të 

nxitur përfshirjen e plotë sociale të fëmijës dhe familjes në komunitet. 

• Ndonjëherë ju do të vizitoni familje me fëmijë të vegjël prindërit e të cilëve 

tashmë e dinë se fëmijët e tyre kanë vështirësi të zhvillimit apo aftësi të kufizuara, 

ndërsa në raste të tjera, gjatë vizitës suaj, ju do të jeni të parët që do të vëreni se 

ekziston një problem. Kuptimi i shkaqeve të aftësisë së kufizuar apo vështirësisë 

në zhvillim dhe rëndësisë së identifikimit dhe i ndërhyrjes të hershme do ju 

ndihmojë të mbështetni familjet dhe fëmijët e tyre. 

• Një pjesë e rëndësishme e rolit tuaj si profesionist që kryen vizita në shtëpi 
është që të kontribuojë në parandalimin e aftësive të kufizuara dhe/ose 
vështirësisë në zhvillim, si dhe në rritjen optimale të foshnjave dhe fëmijëve 
të vegjël të cilët janë me aftësi të kufizuara ose që përjetojnë vështirësi në 
zhvillim. Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe/ose me vështirësi në zhvillim që 
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marrin vëmendje dhe mbështetje shtesë kanë më shumë gjasa për të arritur 

potencialin e tyre të plotë. 

• Duke vëzhguar fëmijën, duke dëgjuar shqetësimet e prindërve, duke përdorur 

njohuritë tuaja të zhvillimit tipik të fëmijëve dhe duke u mbështetur në përvojën 

tuaj profesionale, ju mund të jeni profesionisti i parë që do të zbuloni se një 
fëmijë është duke u vonuar ose është duke përjetuar disa vështirësi në 

funksionimin dhe zhvillimin e përditshëm. 

• Ju duhet të ndani vëzhgimet tuaja me prindërit në një mënyrë empatike. Është e 

rëndësishme për ju që të inkurajoni prindërit që të kërkojnë dhe të marrin ndihmë 

profesionale në mënyrë që ata mund të ofrojnë një mjedis stimulues dhe 

gjithëpërfshirës që i plotëson nevojat e caktuara të fëmijës për zhvillim. 

• Ju luani një rol shumë të rëndësishëm në ofrimin e ndihmës prindërve për të 

pranuar realitetin, të përballen me ndjenjat e fajit dhe të paaftësisë dhe për 

fuqizimin e tyre për të shijuar ndërveprimet me fëmijën e tyre. 

 
REZULTATET E PRITSHME 
 
            Në fund të sesionit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:  
 

•  Të kuptojnë disa nga shkaqet e aftësisë së kufizuar dhe vështirësisë në zhvillim 
nga konceptimi deri në vitet e para.   

 
•  Të kuptojnë kontributin që mund të bëjnë ata për parandalimin, identifikimin e 

hershëm dhe intervenimin për fëmijët e vegjël me aftësi të kufizuara ose 
vështirësi në zhvillim  

 
•  Të kenë njohuri për çështje të zakonshme që përjetohen nga familjet  e fëmijëve 

me aftësi të kufizuara ose vështirësi në zhvillim  
 
•  Të mësojnë t’u ofrojnë këtyre grupeve, familjeve dhe fëmijëve mbështetjen e 

nevojshme  
 
•  Të dinë si të përdorin burimet e disponueshme për ata dhe familjen dhe do të 

kuptojnë rëndësinë e punës me profesionistë të tjetë për të mbështetur fëmijët 
me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre. 

 
•  Të jenë të vetëdijshëm për ndjenjat dhe perceptimet e tyre për fëmijët me 

vështirësi në zhvillim dhe familjet e tyre dhe të reflektojnë me ata. 
 
PËRMBAJTJA E DETAJUAR E MODULIT 
 

A. Hapi i Parë – Hyrja, Ora 15:20 – 15:25 
  

o  Prezantimi i qëllimit dhe objektivave të modulit. 

o  Shpërndarja e formularit të vetëvlerësimit.  

Ky formular synon të vlerësojë njohuritë dhe qëndrimet e profesisonsitëve shëndetësore mbi 
aftësinë e kufizuar, (bashkangjitur formulari i vlerësimit 1).   
 
 
 

 
B. Hapi i dytë - Sesion Teorik, Ora 15:25 – 15:45 
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o Pjesa e dytë e prezantimit do të vijojë me përshkrimin e përkufizimit të aftësisë së 

kufizuar dhe me llojet e vonesave zhvillimore.  Pjesëmarësit do të njihen me 

argumentin e të drejtave të njeriut, atë ekonomik, shkencor  dhe social mbi 

përkrahjen që duhet të kenë fëmijët me aftësi ndryshe.  

Punë individuale dhe Diskutim, Ora 15:45 – 15:55 
 

Pjesëmarrësve u jepen nga një formular vetëvlerësues i cili synon të vlerësoje njohuritë dhe 
qëndrimet e profesionistëve ndaj aftësisë së kufizuar dhe vonesave në zhvillim. Pas pak 
minutash secili pjesëmarrës jep opinionin e tij. (bashkangjitur  formulari). 

C. Hapi i trete - Vijim i sesionit teorik, Ora 16:00 – 16:15 

Pas diskutimit vijohet me prezantimin e rolit të personelit shëndetësor që kryen vizita në 
shtëpi në mbështetjen e famijleve me fëmijë më aftësi ndryshe dhe vonesa në zhvillim.   

Formular vetëvlerësimi – Diskutim, Ora 16:15 – 16:30 

 

Pjesëmarrësve u jepen nga një formular vetëvlerësues i cili synon të vlerësoje qëndrimet e 
profesiosionistëve ndaj situatave problematike shëndetësore, në të cilat kërkohet ndërhyrja 
e tyre, (bashkangjitur formulari).  

Pas prezantimit të opinioneve të pjesëmarrësve lektori përmbledh mesazhet kyce të të gjithë 
modulit.  
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MODULE   

 

DITA 4 
 

MODULI 8  

DASHURIA DHE ATASHIMI I PRINDËRVE
 

 

Ky modul i ofron personelit shendetesorë njohuri themelore teorike, informacione shtesë  për t'i 

ndihmuar ata të kuptojnë ndikimin pozitiv të edukimit, marrëdhënie të përgjegjshme dhe të 

sigurta midis prindit / kujdestarit dhe fëmijës dhe si ndikon në zhvillimin e fëmijës. Ajo 

shpjegon se si personeli shëndetësorë  mund të kontribuojë në zhvillimin e lidhjes së sigurt gjatë 

vizita në shtëpi. 

  

                Pas përfundimit të këtij moduli, personeli shëndetësorë duhet të  jetë në           

     gjendje të: 

 

 

o Shpjegojë rëndësinë e dashurisë dhe një lidhje të sigurt prind-fëmijë për         

shëndetin, zhvillimin dhe mirëqenien e përgjithshme të fëmijës dhe familjes. 

o Jini të vetëdijshëm se modelet e atashimit mund të transmetohen nëpër breza. 

o Të jeni në gjendje të identifikoni modelet e lidhjes së sigurt ose të pasigurt. 

o Të praktikoni disa aftësi që nxisin lidhjen e sigurt dhe të shëndetshëm prind-

fëmijë gjatë çdo vizitë në shtëpi. 

 

 

 

 Moduli u siguron mesazhet kryesore personelit shëndetësorë: 

 

o Foshnjat dhe fëmijët e vegjël zhvillohen më mirë përmes ndërveprimeve 

shoqërore dhe besimit, sigurisë dhe marrëdhëniet me prindërit  dhe kujdestarët. 

o Me kalimin e kohës, atashimi i nënë-fëmijë dhe babai-fëmija kanë tendencë të 

jenë më të rëndësishme se atashimet me të tjerët, vetëm nëse një person është 

kujdestar kryesor. 

o Hulumtimet ndër-kulturore kanë zbuluar se rreth gjysma e të gjithë fëmijëve të 

vegjël janë të sigurtë në atashimin e nënës, babait ose kujdestarit tjetër kryesor. 

Atashimi prind-fëmijë eshtë si "ngjitës" që ndihmon lidhjen e të gjithë 

komponentëve të zhvillimit të fëmijës së bashku - shëndeti, të mësuarit, zhvillimi 

dhe mirëqenia e përgjithshme e fëmijës. Kur fëmija zhvillon lidhjen e varfër me 

nënën, babain ose kujdestarin kryesor , kjo mund të ketë pasoja negative për 

zhvillimin. 

o Kur është fjala për ndërtimin e kohës së atashimit është thelbësore. Lidhja e 

hershme mund të çojë në  atashim të sigurt. Personeli shëndetësorë  ka mundësinë 

për të mbështetur nënat, baballarët dhe kujdestarë të tjerë të fillojnë që nga fillimi. 

o Prindërit dhe fëmijët jo gjithmonë automatikisht "bien në dashuri" me njëri-

tjetrin. Megjithatë, baballarët, nënat dhe kujdestarët kryesor mund të mësojnë 

aftësitë për t'u përshtatur më  shumë me fëmijën e tyre, dhe kjo kontribuon në 

lidhjen më të mirë mes tyre. Personeli shëndetësorë ka një mundësi unike për t'i 

mbështetur  ata në këtë proces, kur ka disa vështirësi. 
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o Promovimi i lidhjeve të sigurta ndërmjet fëmijëve të vegjël dhe kujdestarëve 

kontribon  për të gjitha qëllimet e vizitave në shtëpi dhe për mirëqenien e 

përgjithshme të fëmijës dhe familjes. Personeli shëndetësorë  mund të kontribuojë 

në zhvillimin e lidhjes së sigurt nëpërmjet ndjeshmërisë, përshtatjes, dhe 

ndërtimin e besimit me nënën, babanë dhe anëtarët e tjerë të familjes. 

o Si  përpjekje e qeverisë për të arritur tek familjet e fëmijëve të vegjël dhe për ti  

mbështetur ata në detyrën e tyre sfiduese, personeli shëndetësorë  tregon vlerat e 

komunitetit dhe shoqërisë për mirëqenien e gjeneratës së ardhshme. 

 

 

A. Sesion Teorik, Ora 9:40 – 10: 00 
 

Filloni sesionin e ri duke sqaruar se zhvillimi i fëmijës në cdo moshë është më i mirë kur ka një 

lidhje të shëndetshmë me prindrit dhe një ndërveprim social me kujdestarët e tjerë. Srudimet 

tregojnë se rreth 50% të fëmijëve kanë një lidhje të shëndetshme dhe të sigurtë me prindrit apo 

kujdestarët e tjerë. Lidhja prind- fëmijë është si ngjitësi që lidh të gjithë komponentët së bashku- 

shëndetin, të mësuarin, zhvillimin dhe mirëqenien. Mos krijimi i një lidhje të mirë, shkakton 

pasoja negative në zhvillimin e tij. sqaroni pjesëmarrësit se jo gjithnjë prindi dhe fëmija bien në 

dashuri automatikisht me njëri-tjetrin. Zakonisht prindrit mund të mësojnë më shumë si të 

harmonizohen me fëmijën për të siguruar një lidhje sa më të mirë me të. roli juaj këtu është 

shumë i rëndësishëm pasi ju keni shansin që të kontriboni në mbështetjen për krijimin e kësaj 

lidhjeje aty ku ka probleme. Promovimi i lidhjes së sigurtë prind- fëmijë ndihmon në mirëqënien 

e fëmijës. Pasi të flisni për rëndësinë e krijimit të atashimit/lidhjes të sigurtë prind- fëmijë, 

sqaroni cili është roli personelit në vlerësimin e faktorëve të riskut. Ju si staf mjekësor duhet të 

nxisni këtë lidhje nëpërmjet empatisë, harmonizimit dhe ndërtimit të besimit mes tyre. Kjo mund 

të jetë një sfidë për ju dhe prindërit, por ju duhet të bëni gjithnjë më të mirën. 

Vijoni me prezantimin e objektivave të këtij sesioni. Në vijim sqarojini pjesëmarrësve se truri i 

foshnjës zhvillohet më mirë gjatë përjetimit të eksperiencave të jetës: ushqyerja, përkujdesi, 

dashuria. Aftësia e neuroneve për t’u organizuar dhe lidhur (neuroplasticiteti) është më e 

zhvilluar gjatë vitit të parë të jetës, ndaj sa më shumë stimuj pozitivë, aq më shumë zhvillim ka 

foshnja. ADN është vetëm hapi i parë, por përjetimet positive dhe nxitjet janë shumë të 

rëndësishme.  

 

• Prezantoni një video të shkurtër “Experiences Build Brain Architecture”. 

 

 

Pas kësaj të vijohet me sqarime mbi parandalimin e ndikimit të stresit toksik te fëmija. 

 

• Prezantoni një video të shkurtër “Toxic stress derails healthy development”  

 

Vijoni prezantimin me slidet që sqarojnë diferencën mes Atashimit/lidhja e sigurtë dhe qënies në 

harmoni/attunment. Prezantoni "Cfarë duhet për një atashim më të mirë": ndikimin e 

karakteristikave të vecanta të fëmijës dhe faktorëvve familjarë, rroollii  ii  ambjentit të sigurtë, aftësitë 

përshtatëse të prindërve, etj.  
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B. Reflektime dhe diskutime Ora, 10:00- 10.15 
 

 

Kërkojini personelit të tregojnë një eksperiencë të atashimit.Vijoni me pyetjen se cfarë ndryshoi 

në mendimin e tyre mbi atashimin prind-fëmijë? Vijoni me prezantimin e rekomandimeve mbi 

rolin e punonjësit shëndetësor në krijimin e një lidhje pozitive duke e vënë theksin tek krijimi i 

besimit mes personelit dhe prindërve dhe vijoni me nxitjet që duhet ti bëni prindërve për ofrimin 

e dashurisë dhe përkujdesjeve, nxitjen e rënies në dashuri mes fëmijës dhe prindërve që në 

shtatzani, sjelljet pozitive të prindërve/kujdestarëve, etj. 

Në përfundim bëni një përmbledhje të mesazheve kyce që dhatë dhe falenderoni pjesëmarrësit.  

 
Ora 10:15 – 10:45, Pushim Kafe  
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MODULI 9  

 ARTI I PRINDËRIMIT 
 
Konventa për të drejtat e fëmijëve (CRC) ka sanksionuar të drejtën dhe detyrimin e prindërve për 
t’i dhënë fëmijëve dashuri, ushqim, komunikim, arsimim, por edhe mundësi për rritje dhe 
zhvillim, lojra, dinjitet, vetvlerësim, besim, etj.. Tashmë është provuar se dashuria, komunikimi i 
vazhdueshëm dhe loja janë esenciale për krijimi e një lidhje të shëndetshme prind-fëmijë. 
Egzistenca e një marrëdhënie pozitive prind-fëmijë garanton jo vetëm shëndet dhe zhvillim 
optimal për fëmijën, por e bën fëmijën të ndihet i sigurtë dhe i rrit vetbesimin. Komunikimi i 
vazhdueshëm e bën fëmijën më receptiv ndaj stimujve të rinj (fjalë, veprime, reagime) duke e 
nxitur për të mësuar sa më shumë në shkollë duke ndikuar pozitivisht në të ardhmen e tij. Loja 
dhe komunikimi i butë e bën fëmijën më social dhe ul agresivitetin. Gjatë vizitës në shtëpi ju 
mund të ndihmoni me dhënien e shembujve pozitivë të ndërveprimit të përgjegjshëm, respektues 
dhe nxitës për fëmijën duke ndërtuar kësisoj themelet e zhvillimit të fëmijës. 
 
          MESAZHET KYÇ 
 

o Për një zhvillim dhe rritje optimale të fëmijës, ai ka nevojë për dashuri, siguri dhe një 
ambjent stimulues për zhvillimin e fëmijës në të gjitha fushat (fizik, konjitiv, 
gjuhësor e social). Roli juaj është t’i bëni prindërit më të ndërgjegjshëm dhe të 
ndjeshëm për njohjen dhe realizimin e tyre.  

o Ju duhet t’i sqaroni prindrit se prindërimi fillon që para lindjes, kur ata kujdesen dhe 
komunikojnë me fetusin dhe vazhdon me lindjen dhe rritjen e tij hap pas hapi.  

o Ju mund t’i mësoni prindërve shumë gjëra rreth zhvillimit, shëndetit, ushqyerjes dhe 
përkujdesjeve për të cilat ka nevojë fëmija. 

o Ju mund t’i jepni prindërve informacionet dhe mbështetjen e duhur për ta filluar 
mbarë jetën edhe kur kushtet ekonomike nuk janë optimale. 

o Ju mund të nxisni edhe babain për të krijuar një lidhje të shëndetshme prind-fëmijë 
duke qënë pjesë e lojrave, komunikimit, leximit, etj.. 

o Ju duhet të njihni mirë Udhëzimet ndërkombëtare për ndërveprimin prind-fëmijë dhe 
më tej t’ja komunikoni ato prindërve. 

o Po ashtu janë të rëndësishme për t’u njohur dhe sqaruar prindërve edhe teknikat e 
komunikimit me foshnjat dhe fëmijët bazuar në fazat e zhvillimit të fëmijës (të 
dëgjuarit, konjicioni, gjuha, etj) 

o Loja me fëmijën edhe kur lodrat janë të thjeshta e pa kosto, janë esenciale për 
zhvillimin e fëmiëjs dhe krijimin e lidhjes prind-fëmijë. Të lexuarit është gjithashtu 
me impakt shumë të madh në zhvillimin e fëmijës. 

 
 
         REZULTATET E PRITSHME 
 
        Në fund të sesionit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje: 

  

o Të kuptojnë Udhëzimet ndërkombëtare për ndërveprimin prind-fëmijë  
o Të njohin mirë nevojat e fëmijës për rritje dhe zhvillim.  
o Të kuptojnë efektet/pasojat e tyre në zhvillimin e fëmijës në të gjitha fushat (fizik, 

konjitiv, gjuhësor e social).  
o Të njohin teknikat kyesore të ndërveprimit me fëmijën për krijimin e atashimit prind-

fëmijë. 
o Të kuptojnë rëndësinë e të punuarit së bashku me prindrit për garantimin e rritjes dhe 

zhvillimit optimal të fëmijës. 
o Të kuptojnë rëndësinë e përfshirjes së baballarëve në rritjen e fëmijës. 
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Përmbajtja e Detajuar e Modulit 
 

A. Hapi i parë – Hyrja, Ora 10:45 – 11:00 
 
o Vijoni me prezantimin e qëllimit dhe objektivave të modulit. 

o Drejtojini pjesëmarrësve disa pyetje për të vlerësuar njohuritë e tyre ekzistuese lidhur 

me njohuritë ekzistuese të pjesëmarrësve lidhur me artin e prindëritmit, komunikimin 

me fëmijën, nxitjen e një ndërveprimi sa më të mirë prind-fëmijë me qëllim krijimin e 

atashimit bazuar edhe në fazat e rritjes dhe zhvillimit të fëmijës dhe shkruani 

përgjigjet e tyre në flip-chart. 

 
Pyetjet e vlerësimit 

 
o Listoni disa nga të drejtat dhe përgjegjësitë e prindërve lidhur me fëmijën. 

o Si mendoni se ndikon loja në zhvillimin e fëmijës? 

o Ku qëndron rëndësia e të lexuarit të librave femijës? 

 
B. Hapi i dytë - Sesion Teorik, Ora 11:00 – 11:10 

 
o Pyesni pjesëmarrësit ç’farë kuptojnë me termin “Art i prindërimit” e pastaj vijoni me 

prezantimin e kuptimit të tij dhe me njohjen e aspekteve kryesore të prindërimit 

pozitiv. Vijoni me disa pyetje reflektuese për personelin, përdorni një flipchart ku të 

shënoni përgjigjet e tyre e më tej vijoni me komentimin e tyre. Më tej sqaroni 

rëndësinë e marrëdhënies pozitive prind-fëmijë në shëndetin dhe zhvillimin optimal 

për fëmijën dhe njohni pjesëmarrësitme udhëzimet (sipas OBSH) dhe teknikat më të 

mira të ndërveprimit prind-fëmijë për krijimin e atashimit duke i ilustruar edhe me 

shembuj.  

 

Video në formë reflektimi Ora 11:10 – 11:20 
Pjesëmarrësve prezantojini disa video të shkurtra mbi udhëzimet për krijimin e atashimit  

prind-fëmijë, teknikat e kominikimit dhe ndërveprimit me fëmijën. Mbas çdo video që  

prezantoni, bëni një diskutim të shkurtër përmbledhës. 
 

Sesion Teorik Ora 11:20 – 11:40 
o Prezantimi teorik do të vijojë me prezantimin e slideve dhe njohjen epjesëmarrësve 

me fazat e zhvillimit të fëmijës (dëgjimor, gjuhësor, fizik) dhe do të vazhdojë me 

sqarimin endikimit të lojës dhe të lexuarit në zhvillimin e fëmijës dhe nëkrijimin e 

atashimit prind-fëmijë. Vijoni me sqarimin e rolit të personelit mjekësor gjatë vizitës 

në shtëpi se si ata mund të ndihmojnë konktretisht me dhënien e shembujve pozitivë 

të ndërveprimit të përgjegjshëm, respektues dhe nxitës për fëmijën në ndërtimin e 

themeleve të zhvillimit të fëmijës. 
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Video në formë reflektimi – Ora 11:40 – 11:50 

 
Prezantojini pjesëmarrësve disa video të shkurtra me ide për lojra dhe ndërveprim me 

fëmijën sipas moshës së tij.Edhe ata vet mund të japin disa shëmbuj nga eksperienca e 

tyre dhe diskutoni me ta mbi rëndësinë e cdo loje në zhvillimin e fëmijës. 

C. Hapi 3. Vijim i sesionit teorik – Ora  11:50 -12:00 

Së fundi, prezantimi do të mbyllet me prezantimet e mesazheve kyç për 

pjesëmarrësit dhe njëherësh bëni bashkë me ta përmbledhjen e temës duke diskutuar 

mbi rolin e personelit shëndetësor në familje dhe duke u rikthyer tek përgjigjet e 

formularit të vetvlerësimit. Mund ti bëni pjesëmarrësve të njëjtat pyetje që bëtë 

nëformularin e vetvlerësimit nëfillim dhe përgjigjet shënojini në krah të përgjigjeve 

të dhëna në fillim, duke vënë në dukje ndryshimin e njohurive, duke theksuar me 

shumë mesazhet kyce që duhet të rrënjosen nga pjesëmarrësit.Mos harroni të 

lëvdoni përgjigjet e sakta dhe të falenderoni pjesëmarrësit për bashkëpunimin dhe 

vemëndjen. 
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MODULI 10  

 MIREQENIA PRINDERORE 
 

Gjatë periudhës përreth lindjes mirëqenia prindërore mund të kërcenohet nga disa crregullime të 

shëndetit mendor që mund të prekin kryesisht nënat, por nuk përjashtohen as baballarët. Tashmë 

është provuar se shtatzania dhe periudha pas lindjes mund të bëhen shkak për depresion, stres 

dhe crregullime të rëndësishme në shëndetin mendor të një nëne. Studimet tregojnë se këto lloj 

crregullimesh mund të dëmtojnë zhvillimin e fetusit dhe foshnjës duke shkaktuar ndryshime 

hormonale dhe stres toxik që pengojnë zhvillimin e trurit dhe mirëqënien e tij në vijim. Një pjesë 

e mirë e tyre nuk zbulohen dhe nuk ndiqen. Mos trajtimi i tyre ka pasoja sociale dhe ekonomike. 

Crregullime të tilla hasen kudo, pavarësisht nivelit ekonomik dhe kulturor, por favorizohet në 

situatat e stresit të fortë dhe në shtresat e disavantazhuara. 

Esenciale është të njihen cilat janë këto crregullime, cilët janë faktorët nxitës dhe favorizues të 

tyre, si ndikojnë ato në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës dhe në mirëqenien e familjes në 

përgjithësi. Për këtë personeli mjekësor duhet të disponojë edhe disa mjete depistuese me qëllim 

identifikimin e tyre dhe të njohin teknikat që mund të përdorin për të ndihmuar rastet e lehta apo 

si dhe ku të referojnë rastet më problematike. 
 

     MESAZHET KYÇ 
 
 

 
o Nga ç’rregullimet e lehta apo mesatare të shëndetit mendor përreth lindjes, mund të 

preken si nëna dhe babai dhe ato janë më të shpeshta se sa mendoni. 
o Çrregullimet e shëndetit mendor përreth lindjes, ndikojnë në zhvillimin fizik dhe 

mendor të fetusit dhe foshnjës, madje deri në 2-3 vjeç e më tej. 
o Një pjesë e mirë e tyre nuk zbulohen dhe nuk ndiqen. 
o Mos trajtimi i tyre ka pasoja sociale dhe ekonomike. 
o Hasen kudo, pavarësisht nivelit ekonomik & kulturor, por favorizohet në situatat e 

stresit të fortë dhe në shtresat e disavantazhuara. 
o Ju mund t’i nxisni ata të flasin me ju rreth nevojave dhe ndjenjave të tyre dhe nëse 

tregojnë se ndihen depres, anksioz apo të pa lumtur para apo pas lindjes së foshnjës, 
ju nuk duhet t’i stigmatizoni apo etiketoni “prindër të këqinj” . 

o Si personeli shëndetësor më i afërt dhe më i besuar i familjes, ju mund të vëreni 
shenja të caktuara të crregullimeve të shëndetit mendor te nëna apo babai.  

o Nëse situatën e vlerësoni të rrezikshme për foshnjën, nënën apo babain, ju duhet ta 
rekomandoni për t’u drejtuar tek specialisti i shëndetit mendor. 

 
        REZULTATET E PRITSHME 
 
 

 Në fund të sesionit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje: 
 

o Të sqarojnë rëndësinë që ka njohja e ç’rregullimeve të shëndetit mendor gjatë periudhës 
përreth lindjes dhe crregullimet që bëjnë pjesë në to; 

o Të njohin dhe identifikojnë disa prej faktorëve nxitës dhe favorizues; 
o Të sqarojnë mënyrën se si këto crregullime (të nënës apo babait) ndikojnë në zhvillimin e 

fetusit, foshnjes apo në familje e shoqëri; 
o Të njihen me simptomat që duhet të vërejnë gjatë vizitave në shtëpi dhe me mjetet 

depistuese që mund të përdorin; 
o Të dinë si të ndihmojnë në rastet e lehta dhe të mesme dhe si dhe ku të referojnë në kohë 

tek specialisti i rasteve me psikoza pas lindjes. 
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Përmbajtja e detajuar e modulit 

 
A. Hapi i parë - Hyrja Ora 9:00 – 9:15 

o Nëse prezantoheni për herë të parë me pjesëmarrësit, filloni me prezantimin e vetes 

dhe kërkoni edhe nga pjesëmarrësit të prezantohen. Vijoni me një përmbledhje të 

shkurtër të ditës së mëparshme. Më pas kaloni tek prezantimi i qëllimit dhe 

objektivave të modulit. 

o Shpërndani formularin e vetëvlerësimit dhe sqaroni pjesëmarrësit se duhet të 

përshkruajnë me vërtetësi njohuritë dhe praktikat që zbatojnë gjatë punës së tyre. 

Prisni 5 minuta për plotësimin e tij nga pjesëmarrësit. Ky formular synon të vlerësojë 

njohuritë ekzistuese të pjesëmarrësve lidhur me mirëqenien prindërore, dashurinë dhe 

atashimin (në vijim formulari i vlerësimit). Falenderoni pjesëmarrësit. 

Formulari i vetvlerësimit: 
 
o Listoni disa nga crregullimet e shëndetit mendor të hasura nga ju në periudhën 

përreth lindjes. 

o Cfarë mendoni mbi rëndësinë e mirëqenies prindërore dhe si ndikon ajo tek fëmija? 

o Cfarë konsideroni si atashim prind-fëmijë? 

o Listoni 5 këshilla që i jepni prindërve lidhur me krijimin e lidhjes prind-fëmijë. 

 

B. Hapi i dytë - Sesion Teorik Ora 9:15 – 9:30 

Si fillim sqaroni pjesëmarrësit se crregullimet e shëndetit mendor përreth lindjes janë mjaft të 

shpeshta dhe hasen kudo në botë. Shumica prej tyre janë të lehta dhe tranzitore, por ka edhe 

forma më të rënda që duhen referuar dhe ndjekur nga specialistët e shëndetit mendor. Kërkojini 

pjesëmarrësve të listojnë disa prej crregullimeve të shëndetit mendor përreth lindjes që ata 

njohin. Vijoni me sqarimin e plotë të disa prej crregullimeve më të shpeshta. Pysni pjesëmarrësit 

cfarë dinë për Baby blues si një prej formave më të shpeshta të depresionit post partum dhe 

pastaj vijoni me sqarimin në detaje të tij duke i sqaruar cilat janë shenjat e alarmit që ata duhet të 

konsiderojnë për ta zbuluar dhe shenjat kur duhet ta referoni tek specialisti. Vijoni me sqarimin e 

mekanizmave që nxisin depresionin gjatë shtatzanisë dhe pas lindjes. Kaloni tek slide tjetër që 

flet për ndikimin tek foshnja i crregullimeve të depresionit dhe ankthit prindëror. Në vijim 

sqaroni cilat janë teknikat dhe mjetet që mund të përdoren gjatë vizitës në shtëpi për t’i 

identifikuar këto crregullime (Pyetjet Ëhooley dhe Shkalla Edinburg). Herë pas here bëni ndonjë 

pyetje konfirmuese për të kuptuar saështë niveli i ndjekjes dhe të kuptuarit mes pjesëmarrësve. 

Vijoni me sqarimin e niveleve të trajtimit, referimin dhe mbi të gjitha këshillimin që personeli i 

konsultorit që kryen vizita në shtëpi duhet të realizojë për prindrit apo familjarët e tyre.  
 
       Video në formë reflektimi, Ora 9:30 – 9:40 

 
 
Pjesëmarrësve prezantojini disa video të shkurtra ilustruese: mbi depresionin gjatë shtatzanisë, 
mbi depresionin postpartum/baby blues, si të bashkëpunohet mes bashkëshortësh kundër 
depresionit. Mbas cdo video që prezantoni bëni një diskutim të shkurtër përmbledhës. 
Përfundoni duke bërë një përmbledhje të shkurtër të pikave kyce. 
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MODULI 11 

 SHQETESIMET KRYESORE TE PRINDERVEMODULE 8 

Mbështetja e prindërve për të krijuar lidhje pozitive dhe sigurie me fëmijën duhet të fillojë 
menjëherë pas lindjes dhe është dicka për të cilën ju mund të kontribuoni ndjeshëm duke 
qënë një person i besuar për familjen. Fuqizimi i prindërimit është provuar të jetënjë 
strategji mjaft kosto-efektive për mirëqënien e fëmijës dhe prindërve. Prindrit përgjithësisht 
mezi presin të bëhen prindër dhe të edukojnë fëmijët e tyre. Personeli mjekësor që kryen 
vizitat në familje mund ti ndihmojë prindërit nëpërmjet informimit dhe mbështetjes për të 
përballuar me sukses këtë sfidë që kërkon shpesh durim dhe kujdes të vecantë. Rëndësia e 
prindërimi pozitiv është përshkruar nga shumë institucione ndërkombëtare të cilat kanë 
përcaktuar edhe 5 shtyllat e tij. Roli i punonjësit shëndetësor gjatë vizitave në familje është 
esencial për të ardhmen e sigurtë të mirëqënies së familjes, ndaj ju duhet të njihni mirësi të 
kuptoni disa nga shqetësimet kryesore me të cilat përballen prindrit (të qarat, gjumi, 
ushqyerja, përballja me emocionet, tekat, ndryshimet e zakoneve me rritjen e moshës, etj) , 
duhet të dini si t’i këshilloni prindrit me qëllim që të nxisni zakonet pozitive dhe dekurajoni 
ato negativet. Disiplina pozitive ështënjë mjet shumë i mirë për të edukuar fëmijën me 
rregullat e mirësjelljes dhe për lehtësuar prindrit në misionin e tyre.  

 
     MESAZHET KYÇ 

o Përkrahja dhe mbështetja e prindërve me informacion dhe këshilla konkrete për 

të realizuar prindërimin është një strategji kosto-efektive për garantimin e 

mirëqënies në familje.  

o Roli i punonjësit shëndetësor gjatë vizitave në familje është esencial për të 

përballuar me sukses këtë sfidë për familjen e cila ndryshon karakteristikat me 

rritjen e moshës. 

o Informacioni që i jepni prindërve do t’i ndihmojë ata për të kuptuar 

komunikimet e fëmijës sipas fazave të rritjes duke kontribuar në uljen e stresit 

dhe lodhjes. 

o Këshillimi për mënyrën e përballjes emocionet e forta, menaxhimin e sjelljeve, 

nxitjen e sjelljeve pozitive, etj si tek fëmija dhe tek prindrit, janë vetëm disa nga 

detyrat tuaja.  

o Kujdes i vecantë duhet treguar për familjet e reja, ata të disavantazhuar, dhe 

informacioni ju duhet përcjellë të gjithë anëtarëve të familjes. 

 
REZULTATET E PRITSHME 

 
o Të njihni dhe përshkruani disa nga shqetësimet kryesore të fëmijëve në varësi të 

moshës duke i analizuar drejt ato. 

o Të njihni c’është prindërimi pozitiv dhe cilat janë 5 shtyllat e tij. 

o Të krijoni aftësi për të këshilluar prindërit për përballjen me këto shqetësime. 

o Të njihni dhe këshilloni teknikat për disiplinimin e fëmijës duke nxitur 

disiplinimin pozitiv. 

 
 

Përmbajtja e detajuar e modulit 
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A. Hapi i parë - Hyrja Ora 12:00 – 12:15 

 
o Filloni me prezantimin e qëllimit dhe objektivave të modulit. 

o Drejtojini pjesëmarrësve disa pyetje për të vlerësuar njohuritë e tyre ekzistuese lidhur 

me njohjen e shqetësimeve kryesore gjatë moshës fëminore dhe shkruani përgjigjet e 

tyre në flip-chart. 

 
Pyetjet e vlerësimit 
 

o Listoni disa nga shqetësimet më të shpeshta me të cilat përballen prindrit. 

o Cila është mosha e përshtatjes së fëmijës me ritmin normal të ushqyerjes dhe të 

fjeturit? 

o Sa lloje disipline të fëmijës njihni? 
 

B. Hapi i dytë - Sesion Teorik Ora 12:15 – 12:30 

Pjesa e dytë e prezantimit do të vijojë me pyetjen e pjesëmmarësve me cilat janëshqetësimet 
kryesore të prindërveme të cilat ata hasen në punë e tyre,vijoni me shkruarjen e tyre në Flip chart 
dhe pastaj me prezantimin e mëtejshëm të tyre duke i sqaruar prindërve se disa prej tyre janë 
normale për moshën e fëmijës dhe si të arrijnë t’i kuptojnë domethëniet e shprehjes së këtyre 
shqetësimeve. Shpjegoni rëndësinë e mbështetjes së prindërve në realizimin e prindërimit dhe 
ndikimin në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës dhe harmoninë brenda familjes. Sqaroni cilat janë 
shtyllat kyce të prindërimit pozitiv. Filloni të prezantoni me rradhë shqetësimet kryesore si psh të 
qarat, si të ndihmohen prindërit për ti kuptuar dhe analizuar ato dhe cfarë këshillash mund të japë 
stafi mjekësor në familje. Vijoni me të njëjtën strukturë sqarimin e shqetësimeve të lidhura me 
gjumin, kalimin nga pelenat në tualet, menaxhimin e sjelljeve të fëmijëve, tekave, emocioneve, 
etj. 

 
Rast studimor Ora 12:30 – 12:40 

Pjesëmarrësit do të njihen me 1 rast studimor, konkretisht bëhet fjalë për një fëmijë 5 javësh 
që qan mbi 3 orë në ditë gjatë mbrëmjes. Diskutoni me pjesëmarrësit mbi: 

1. Moshën deri kur mund të konsiderohen si normale të qara e fëmijës dhe kur 

fillojnë të stabilizohen ato. (Ju duhet t’u shpjegoni atyre se si të analizojnë 

arësyet e të qarave. Pastaj sqaroni se nëse nuk gjejnë asnjë arësye të lidhur me 

urinë, ndotjen e pelenave, kushte të caktuara të ambjentit, situata të caktuara 

shëndetësore (reflux mbas të ngrënit, kolika abdominale, etj), ndryshime të 

temperaturave (vapë/ftohtë) apo nevojë për dashuri dhe vëmendje, atëherë duhet 

të dinë se deri në moshën 3-4 muajsh fëmija kalon një fazë tranzitore përshtatje 

me jetën e re dhe se piku i të qarave arrin rreth moshës 6 javëshe dhe 

përqëndrohet kryesisht gjatë mbasdites dhe mbrëmjes.) 

2. Sqaroni nëse është e drejtë analiza e bërë prej tyre dhe përgjigja/reagimi i tyre 

ndaj situatave të ndryshme? 

3. Sqaroni qëndrimin që duhet të mbajnë punonjësit shëndetësorë që kryejnë vizitat 

në shtëpi kur ballafaqohen me raste të tilla.  
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MODULI 11 

 SHQETESIMET KRYESORE TE PRINDERVEMODULE 8 

Mbështetja e prindërve për të krijuar lidhje pozitive dhe sigurie me fëmijën duhet të fillojë 
menjëherë pas lindjes dhe është dicka për të cilën ju mund të kontribuoni ndjeshëm duke 
qënë një person i besuar për familjen. Fuqizimi i prindërimit është provuar të jetënjë 
strategji mjaft kosto-efektive për mirëqënien e fëmijës dhe prindërve. Prindrit përgjithësisht 
mezi presin të bëhen prindër dhe të edukojnë fëmijët e tyre. Personeli mjekësor që kryen 
vizitat në familje mund ti ndihmojë prindërit nëpërmjet informimit dhe mbështetjes për të 
përballuar me sukses këtë sfidë që kërkon shpesh durim dhe kujdes të vecantë. Rëndësia e 
prindërimi pozitiv është përshkruar nga shumë institucione ndërkombëtare të cilat kanë 
përcaktuar edhe 5 shtyllat e tij. Roli i punonjësit shëndetësor gjatë vizitave në familje është 
esencial për të ardhmen e sigurtë të mirëqënies së familjes, ndaj ju duhet të njihni mirësi të 
kuptoni disa nga shqetësimet kryesore me të cilat përballen prindrit (të qarat, gjumi, 
ushqyerja, përballja me emocionet, tekat, ndryshimet e zakoneve me rritjen e moshës, etj) , 
duhet të dini si t’i këshilloni prindrit me qëllim që të nxisni zakonet pozitive dhe dekurajoni 
ato negativet. Disiplina pozitive ështënjë mjet shumë i mirë për të edukuar fëmijën me 
rregullat e mirësjelljes dhe për lehtësuar prindrit në misionin e tyre.  

 
     MESAZHET KYÇ 

o Përkrahja dhe mbështetja e prindërve me informacion dhe këshilla konkrete për 

të realizuar prindërimin është një strategji kosto-efektive për garantimin e 

mirëqënies në familje.  

o Roli i punonjësit shëndetësor gjatë vizitave në familje është esencial për të 

përballuar me sukses këtë sfidë për familjen e cila ndryshon karakteristikat me 

rritjen e moshës. 

o Informacioni që i jepni prindërve do t’i ndihmojë ata për të kuptuar 

komunikimet e fëmijës sipas fazave të rritjes duke kontribuar në uljen e stresit 

dhe lodhjes. 

o Këshillimi për mënyrën e përballjes emocionet e forta, menaxhimin e sjelljeve, 

nxitjen e sjelljeve pozitive, etj si tek fëmija dhe tek prindrit, janë vetëm disa nga 

detyrat tuaja.  

o Kujdes i vecantë duhet treguar për familjet e reja, ata të disavantazhuar, dhe 

informacioni ju duhet përcjellë të gjithë anëtarëve të familjes. 

 
REZULTATET E PRITSHME 

 
o Të njihni dhe përshkruani disa nga shqetësimet kryesore të fëmijëve në varësi të 

moshës duke i analizuar drejt ato. 

o Të njihni c’është prindërimi pozitiv dhe cilat janë 5 shtyllat e tij. 

o Të krijoni aftësi për të këshilluar prindërit për përballjen me këto shqetësime. 

o Të njihni dhe këshilloni teknikat për disiplinimin e fëmijës duke nxitur 

disiplinimin pozitiv. 

 
 

Përmbajtja e detajuar e modulit 
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Hapi 3: Sesion Teorik Ora 12:40 – 13:00 

Vijoni sesionin teorik me këshillimin që personeli mjekësor duhet ti bëjë prindërve për 

ndryshimin e sjelljeve të fëmijës dhe nxitjen e sjelljeve të tyre pozitive. Pyesni 

pjesëmarrësit lidhur me llojet e disiplinës që njohin e më pas shtoni edhe sqarimet tuaja 

lidhur me të. Në fund bëni një përmbledhje të këshillave që duhet ti japë personeli mjekësor 

që viziton shtëpitë prindërve dhe kujdestarëve të tjerë të fëmijës. Bëjini pjesëmarrësve të 

njëjtat pyetje që bëtë në në fillim të sesionit dhe përgjigjet shënojini në krah të përgjigjeve 

të dhëna në fillim, duke vënë në dukje ndryshimin e njohurive, duke theksuar me shumë 

mesazhet kyce që duhet të rrënjosen nga pjesëmarrësit. Mos harroni të lëvdoni përgjigjet e 

sakta dhe të falenderoni pjesëmarrësit për bashkëpunimin dhe vemëndjen. 
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MODULI 12  

SHTËPI DHE MJEDIS I SIGURTË  PËR RRITJEN E FËMIJËVE 
MODULE  

Lëndimet e paqëllimshme te fëmijët janë një problem i madh i shëndetit publik në mbarë botën 
dhe një nga shkaqet kryesore të vdekjes së hershme të fëmijëve, paaftësisë, përdorimit të 
dhomave të urgjencës në spital, shtrimeve në spital si dhe përdorimit të kujdesit ambulator. Si 
rrjedhojë e përmirësimit të bërë në fushën e parandalimit ose trajtimit të sëmundjeve të 
zakonshme të fëmijëve, lëndimet po bëhen shkaktarët kryesorë të vdekshmërisë dhe 
sëmundshmërisë së fëmijëve në shumë vende të botës. Faktorët kryesorë të rrezikut që lidhen me 
lëndimet e paqëllimshme janë mosha e viktimës dhe faza e zhvillimit. Faktorë të tjerë të 
rrezikshëm janë statusi socio-ekonomik i fëmijës, faktorët e mjedisit dhe gjinia. Disa nga këto 
faktorë janë të lidhura edhe me llojet e aktiviteteve në të cilat angazhohet fëmija. 
 
Ndërhyrjet efektive për të parandaluar lëndimet e paqëllimshme te fëmijët duhet të marrin 
parasysh këto faktorë të rrezikut dhe të sigurojnë një qasje gjithëpërfshirëse që modifikon 
mjedisin dhe përmirëson vetëdijen, njohurinë dhe sjelljet e fëmijëve dhe të kujdestarëve të tyre 
përmes strategjive inxhinierike, të zbatimit dhe edukimit. 
 
Më shumë se 80% e vdekjeve të fëmijëve të lënduar ndodhin tek fëmijëve që jetojnë në vendet 
me të ardhura të ulëta dhe të mesme të Evropës, me një diferencë 7 herë ndërmjet vendeve me 
nivele të lartë dhe të ulët të vdekjes. Ekzistojnë edhe pabarazi të mëdha brenda vendeve midis 
atyre që "bëjnë mirë" dhe komuniteteve më të varfra. Kjo do të thotë se fëmijët e familjeve të 
varfra kanë më pak qasje për rritje në mjedise të sigurta. Edukimi parandalues mund të bëjë 
ndryshim në reduktimin e rrezikut të lëndimit. Si personel shëndetësor që kryeni vizitat në shtëpi 
ju keni nevojë t’u komunikoni prindërve se lëndimet nuk janë “thjesht ndodhi”, se ato nuk janë 
vetëm veprime të rastësishme të fatit pasi ekzistojnë çdo herë arsye pse ato ndodhin. 
 
Një lëndim mund të jetë i madh apo i vogël dhe i shkaktuar në mënyra të ndryshme. Rrëzimet, 
mbytja në ujë, djegiet, helmimet, mbytja kur diçka ka ngecur në fyt dhe asfiksia, janë mënyrat 
më të zakonshme të lëndimit të  fëmijëve në shtëpi dhe rreth saj. 
 
Në këtë modul mbi sigurinë në mjedisin e shtëpisë ju do të pajiseni me informacione të bazuara 
në evidenca dhe strategji për të zvogëluar rrezikun e ndodhjes së këtyre  lëndimeve. Në mënyrë 
të veçantë, moduli do t’ju japë informata për madhësinë e këtij problemi dhe ndikimin e lëndimit 
të fëmijëve; arsyet për cënueshmërinë e fëmijëve; parimet e parandalimit të lëndimeve; shkaqet 
kryesore të lëndimeve në mjedisin e shtëpisë, parandalimin e tyre dhe trajtimin e menjëhershëm 
në shtëpi. 
 
        
     MESAZHET KYÇ 

 
Shumica e lëndimeve (dhe në disa raste edhe vdekja e fëmijëve) janë të paqëllimshme 
dhe janë të parandalueshme. 
Kjo është arsyeja se pse roli juaj si personel shëndetësor që do të kryeni vizitat në shtëpi 
është shumë me rëndësi. Si një profesionist, duke vizituar shtëpinë e fëmijës, keni 
mundësi të ndihmoni familjet të bëjnë ndryshime të menjëhershme dhe t’u ofroni atyre 
informacion për t'i bërë ata më të ndërgjegjshëm në sjelljet e tyre në aspektin e sigurisë së 
fëmijëve. 

 

 

Roli i juaj është: 

o T’i fuqizoni prindërit për të parandaluar lëndimet si dhe t’i mbështetni ata në 

ndërmarrjen e hapave të nevojshëm për të krijuar një mjedis të sigurtë për fëmijet e 

tyre.  
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o T’i bëni prindërit të kuptojnë se parandalimi i lëndimeve te fëmijët e vegjël do të 
thotë parimisht menaxhimi i mjedisit dhe jo i fëmijës. Fëmijët duhet të mësohen ne 

lidhje me parandalimin e lëndimeve në përputhje me zhvillimin e tyre. 

o Të ndihmoni prindërit të vërejnë se fëmijët nuk janë të rritur të vegjël dhe se 

shumë faktorë siç janë mosha, shkalla e zhvillimit dhe shkalla e varësisë, i bëjnë ata 

veçanërisht të cënueshëm për lëndime në një botë që parimisht është ndërtuar 
për të rriturit dhe   

o T’i ofroni prindërve mundësinë e mësimit dhe aftësimit, që do ti ndihmonte ata për të 

reaguar në mënyrën e duhur në situata emergjente. 

 
 
     REZULTATET E PRITSHME 
  
 

Në fund të sesionit, pjesëmarrësit  do të jenë në gjendje:  
o Të kuptojnë më mirë shtrirjen e problemit të lëndimeve të paqëllimshme, përhapjen 

dhe ndikimin e tyre tek fëmijët, familjet dhe shoqëria.  

o Të identifikojnë skenarët më të rrezikshëm që ndodhin zakonisht dhe që lidhen me 

lëndimin fëmijëror në mjedisin e shtëpisë si dhe të mbështesin prindërit në 

parandalimin e lëndimeve që mund të ndodhin. 

o Të dinë të ndajnë me familjet informacion të rëndësishëm mbi lëndimet, praktikat e 

mira për parandalim dhe veprimet e para bazë në rastin e lëndimit në shtëpi. 
 
 

Përmbajtja e detajuar e modulit 
 

A. Hapi i parë – Hyrja, Ora 14:00 – 14:15 
  

o Prezantimi i qëllimit dhe objektivave të modulit. 

o Shpërndarja e formularit të vetëvlerësimit.  

 
Ky formular synon të vlerësojë njohuritë ekzistuese të pjesëmarrësve lidhur me keqtrajtimin e 
fëmijëve dhe qëndrimin e tyre ndaj dhunës ndaj fëmijëve (bashkangjitur formulari i vlerësimit).   

 
B. Hapi i dytë - Sesion Teorik, Ora 14:15 – 14:25 

o Pjesa e dytë e prezantimit do të vijojë me prezantimin e përkufizimeve të formave të 

ndryshme të lëndimeve dhe parimet themelore të parandalimit.  

      Paraqitja e një video dhe Diskutim, Ora 14:25 – 14:40 
Pjesëmarrësve u prezantohet një video që paraqet situata të ndryshme rreziku për lëndime 
nga fëmijët. Pas prezantimit, atyre u kërkohet të reflektojne dhe diskutojnë mbi rreziqet e 
ndryshme që u paraqiten dhe cilat do të ishin disa mënyra parandalimi.  
Shikoni videon - http://www.eohu.ca/segments/HBHC_injury_prevention_video_e.php 
 
 

C. Sesion Teorik, Ora 14:40 – 15:00 
Prezantimi teorik do të vijojë me prezantimin e të gjitha llojeve të lëndimeve të 
paqëllimshme, duke theksuar faktorët e rrezikut për çdo lloj lëndimi dhe strategjitë 
parandaluese.  

 
Pushim kafe: Ora 15.00 - 15.20 
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Hapi 3. Vijim i sesionit teorik, Ora 15:20 – 16:00 

Pas pushimit, sesioni vijon me prezantimin e llojeve të ndryshme të lëndimeve, duke nxitur 
diskutimin me pjesëmarrësit mbi strategjitë parandaluese të nevojshme për t’u përdorur, 
duke përdorur qasjen e shëndetit publik.  

Diskutim në grup - Ora 16:00 – 16:20 

Për cdo formë lëndimi, pjesëmarrësit njihen me faktorët e rrezikut dhe diskutohet me ta mbi 
mënyrat e parandalimit të ndodhjes së lëndimeve.   

Sesion teorik, Ora16:20 – 16:30) 

Së fundi, prezantimi do të mbyllet me prezantimet e mesazheve kyç për pjesëmarrësit.  
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DITA 5 

MODULI 13 – MBROJTA E  FËMIJËVE NGA KEQTRAJTIMI, STIGMA DHE DISKRIMINIMI 
 

Keqtrajtimi i fëmijëve është një çështje komplekse për profesionistët shëndetësorë që kryejnë 
vizita në shtëpi. Në shoqëritë tona ka një ngurrim të vazhdueshëm për të diskutuar hapur këtë 
temë dhe për të dakortësuar definicionin e keqtrajtimit të fëmijëve. Në shumë raste, fëmija nuk 
dëmtohet fizikisht, si psh në rastin e neglizhencës; disa here ai mund të jetë dëshmitar i dhunës 
në familje; ose kur prindi/kujdestari është në depresion dhe nuk mund të sigurojë kujdesin e 
duhur për fëmijën.  
Mënyra se si ne perceptojmë realitetin, njerëzit, ngjarjet dhe ndodhitë rreth nesh është shumë e 
përcaktuar nga mënyra se si mendimet tona janë të organizuara, nga reagimet tona emocionale 
ndaj asaj që vëmë re dhe nga pritjet që kemi për veten dhe për ata që na rrethojnë. Për t'u bërë 
më efektive në punën tonë si personel shëndetësor që do të kryej vizitat në familje, ne do të 
eksplorojmë mënyrën se si stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimi mbahen/ruhen nga 
shoqëritë tona dhe do të kërkojmë mënyra për të thyer ciklin, veçanërisht në lidhje me 
stigmatizimin dhe diskriminimin në veprimet dhe praktikat tona gjatë vizitave në familje. 
 
MESAZHET KYÇ 

o Çdo formë e keqtrajtimit të fëmijës: abuzim, neglizhim dhe/ose braktisje është 

shkelje e të drejtave themelore të fëmijës. 

o Abuzimi, neglizhimi dhe braktisja e fëmijës mund të ndodh kudo dhe është një 

fenomen i shtrirë në të gjitha vendet dhe shoqëritë, si dhe në të gjitha grupet me të 

ardhuara ekonomike të ndryshme, pavarësisht se varfëria është një faktor rreziku për 

abuzim fizik, neglizhencë dhe braktisje. 

o Keqtrajtimi i fëmijës përfshin abuzimin fizik, psikologjik, seksual dhe neglizhencë, të 

cilat shpesh mund të ndodhin të gjitha së bashku ose me radhë. Në disa raste, 

keqtrajtimi mund të çojë në dëmtime serioze, paaftësi dhe vdekje.  

o Të qenit fëmijë viktimë e abuzimit, neglizhimit dhe/ose braktisjes sjell pasoja 

afatgjata  fizike dhe mendore për fëmijën si individ, adoleshent dhe të rritur. Dëmton 

vetëvlerësimin dhe vetëbesimin, autonominë personale dhe arritjet, marrëdhëniet dhe 

aftësitë prindërore. 

o Ekziston një mbivendosje e madhe midis dhunës ndaj grave dhe fëmijëve në shtëpi 

dhe dhunës në çift, që është faktori më i lartë rrezikues për abuzim, neglizhim dhe 

braktisje të fëmijës.  

o Programet e bazuara në vizitat në shtëpi nga profesionistët shëndetësorë në komunitet 

mund të ndihmojnë në parandalimin e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve në shtëpi.  

o Individët që janë të dhunshëm ndaj fëmijëve, zakonisht janë ata të cilët fëmijët u 

besojnë më shumë si p.sh. prindërit/kujdestarët, familjarët, të afërmit apo komshinjtë, 

të cilët gjithashtu kanë një histori keqtrajtimi në të shkuarën, pra një trashëgimi të 

dhunës nga një brez në tjetrin.  

o Çdo individ në shoqëri, por në veçanti profesionistët të cilët punojnë me familjet dhe 

fëmijët, kanë detyrimin dhe përgjegjësinë të raportojnë rastet e abuzimit dhe 

keqtrajtimit të fëmijës. Mbikqyrja e sigurt e fëmijës nga keqtrajtimi, nga personeli 

shëndetësor që kryen vizitat në shtëpi, është një nga përgjegjësitë kryesore 

profesionale. Ju hyni në shtëpinë e fëmijës dhe ndoshta jeni i vetmi person i cili mund 

të shohë dhe perceptojë se çfarë ndodh brenda mureve të shtëpisë.  
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o Familja ka potencialin më të madh për mbrojtjen e fëmijës dhe ofron siguri fizike dhe 

emocionale. Si një profesionist dhe mik i familjes, ju mund të mbështesni familjet 

duke ndihmuar kështu në parandalimin e abuzimit dhe neglizhimit ndaj fëmijës. Ju 

mund të promovoni për zhvillimin e një atashimi të sigurt prind-fëmijë, fuqizimin e 

aftësive pozitive prindërore, si dhe mund të ndërmjetësoni për familjet me shërbimet 

lokale në komunitet. Mbi të gjitha, ju mund të jeni në ndihmë të fëmijës dhe familjes 

në momentet e tyre të vështira.  

o Sipas sloganit të UNICEF-it “Asnjë formë dhune ndaj fëmijëve nuk është e 

justifikuar, dhe të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve janë të parandalueshme”1.  

o Çdo njeri ka paragjykime të ndryshme me vetëdije ose pa vetëdije por ajo që është e 

rëndësishme është që ju si personel shëndetësor që do të kryeni vizitat në familje të 

ndryshme të bëheni të vetëdijshëm për paragjykimet tuaja në mënyrë që të jeni sa më 

profesional dhe efektiv në punën tuaj. Ju duhet t'i qaseni çdo familjeje me respekt.  

o Disa familje qëndrojnë të mbyllura dhe të largëta por duke patur parasysh gjithmonë 

interesin më të mirë të fëmijës, duhet të gjendet mënyra për të arritur këto familje dhe 

për të ndërtuar marrëdhënie besimi me ta. 

o Duke u hapur ndaj prindërve / familjeve që janë të ndryshme dhe duke u mbështetur 

në forcat e tyre, do të jeni në gjendje të fuqizoni prindërit dhe të rritni kapacitetet e 

tyre prindërore. 

o Si personel shëndetësor që do të bëni vizitat në familje ju mund të ndihmoni në 

lidhjen e familjeve të margjinalizuara të komunitetit tuaj me të gjitha shërbimet që 

mund të kontribuojnë në mirëqenien e fëmijës dhe të gjithë familjes. 

o Disa besime themelore do t'ju udhëzojnë mirë kur ju të punoni me familjet, 

pavarësisht kush janë këto familje. (Henderson et al, 2007) Këto besime përfshijnë: 

• Prindërit janë edukatorët e parë të fëmijës. 

• Të gjithë prindërit kanë shpresë dhe ëndrra për fëmijët e tyre dhe 

dëshirojnë më të mirën për ta, por familjet mund të ndryshojnë në 

mënyrën se si i mbështesin përpjekjet e fëmijëve të tyre për të arritur këto 

qëllime. 

• Të gjithë prindërit kanë aftësinë për të mbështetur zhvillimin, të mësuarit 

dhe suksesin e fëmijëve të tyre në jetë, por mund të kenë nevojë për 

mbështetje në zhvillimin e mëtejshëm të këtij kapaciteti. 

• Prindërit trajtohen më mirë si partnerë të barabartë; dhe 

• Përgjegjësia primare për ndërtimin e partneriteteve me prindërit dhe 

familjen qëndron tek profesionistët. Çdo prind mund të jetë "i vështirë për 

t'u arritur". Prindërit duhet të identifikohen dhe të trajtohen në mënyrë 

individuale - ato nuk përcaktohen sipas gjinisë, përkatësisë etnike, 

gjendjes familjare, arsimit apo të ardhurave. 

 
    REZULTATET E PRITSHME 
  

Në fund të sesionit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:  

o Të kuptojnë Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve në 

marrëdhënie me abuzimin dhe neglizhimin e fëmijës si dhe të njihen me Ligjin Nr. 

18/2017 “Mbi të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve”.  

                                                                 
1 Violence against children at http://www.unicef.org/ceecis/protection_17332.html 
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o Të njohin llojet e ndryshme të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijës si dhe shenjat 

fizike dhe të sjelljes të fëmijës së abuzuar dhe neglizhuar. 

o Të kuptojnë format e pasojave afatgjata të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijës, për 

fëmijën në veçanti dhe shoqërinë si e tërë. 

o Të njohin faktorët e rrezikut dhe ato mbrojtës të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijës. 

o Të kuptojnë pengesat në raportimin e rasteve të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijës, 

si dhe ndërhyjet. 

o Të kuptojnë se si të ndihmojnë në parandalimin e abuzimit dhe neglizhimit të fëmijës. 

o Të dinë si të veprojnë kur dyshojnë për raste të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijës. 

o Të kuptojnë rëndësinë e të punuarit me sektorë të tjerë në rastet kur janë të 

vetëdijshëm ose dyshojnë mbi një rast keqtrajtimi, si dhe rëndësinë e referimit të 

fëmijës në institucionet përkatëse. 

o Të kuptojnë mënyrën se si janë të lidhura stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimi 

si dhe të kuptojnë se si ato kontribuojnë në problemet që familje të ndryshme mund të 

kenë. 

o Të kuptojnë paragjykimet dhe qëndrimet që vetë ata kanë ndaj familjeve apo 

komuniteteve të ndryshme ku ata punojnë si dhe mënyrën si këto paragjykime apo 

qëndrime influecojnë në punën e tyre profesionale dhe në jetën e fëmijëve dhe 

familjeve me të cilët ata punojnë.  

o Të jenë të aftë të eksplorojnë mënyra të paanshme për të punuar me familjet duke u 

bazuar në pikat e forta të tyre dhe jo në mangësitë që kanë.  

o Të jenë të aftë për të ndërhyrë dhe për të folur në emër të fëmijëve dhe të familjeve 

me të cilat punojnë. 

 
Përmbajtja e detajuar e modulit 

 
A. Hapi i parë – Hyrja,  Ora 09:15 – 09:30 

  
o Prezantimi i qëllimit dhe objektivave të modulit. 

o Shpërndarja e formularit të vetëvlerësimit.  
Ky formular synon të vlerësojë njohuritë ekzistuese të pjesëmarrësve lidhur me keqtrajtimin e 
fëmijëve dhe qëndrimin e tyre ndaj dhunës ndaj fëmijëve (bashkangjitur formulari i vlerësimit).   

 
B. Hapi i dytë - Sesion Teorik, Ora 09:30 – 09:50 

Pjesa e dytë e prezantimit do të vijojë me prezantimin e përkufizimeve mbi “Keqtrajtimin e 

Fëmijëve”; format e abuzimit të fëmijëve dhe pasojat që ato kanë në shëndet. Gjithashtu do 

të prezantohet baza ligjore ndërkombëtare dhe kombëtare në mbrojtje të të drejtave të 

fëmijëve, dhe në mënyrë të veçantë mbrojtjen nga abuzimi.  

 
• Ushtrim në formë reflektimi (09.50 – 10.00) 

Pjesëmarrësve u shpërndahet një pyetësor me disa situata lidhur me sjelljen dhe 
qëndrimet ndaj fëmijëve, për të cilat kërkohet mendim nëse janë ose  jo të pranueshme 
këto sjellje (bashkangjitur pyetësori). Synimi i këtij ushtrimi është diskutimi dhe 
dakortësia me pjesëmarrësit, si dhe ndryshimi i qëndrimeve të gabuara nëse ka të tilla.   
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C. Sesion Teorik, Ora 10:00 – 10:15 
Prezantimi teorik do të vijojë me trajtimin e dhunës ndaj fëmijëve si një çështje e shëndetit 
publik duke prezantuar modelin ekologjik, i cili trajton faktorët e rrezikut për keqtrajtim të 
fëmijëve si dhe faktorët që mund të reduktojnë rrezikun e keqtrajtimit të fëmijëve.  
 
Pushim kafe: Ora 10:15 – 10:45 

Hapi 3. Vijim i sesionit teorik, Ora 10:45 – 11:15 

Pas pushimit, sesioni vijon me prezantimin e rolit që ka punonjësi shëndetësor që kryen 
vizitat në shtëpi në identifikimin, parandalimin, trajtimin dhe referimin e rasteve të fëmijëve 
të keqtrajtuar. Prezantimi hap debat dhe diskutim mbi barrierat e raportimit të rasteve të 
fëmijëve të keqtrajtuar.  

Punë në grupe - Rast studimor, Ora 11:15 – 11:30 
Pjesëmarrësit do të njihen me 1-2 raste studimore, për të cilat do të diskutohet forma 

e abuzimit dhe qëndrimi që duhet të mbajnë punonjësit shëndetësorë që kryejnë 

vizitat në shtëpi kur ballafaqohen me raste të tilla (bashkangjitur ushtrimi).  

 

• Sesion teorik, Ora 11:30 – 12:30 

Pjesa e fundit e prezantimit teorik do të shtjellojë strukturat ekzistuese institucionale dhe 
komunitare për të raportuar dhe trajtuar rastet e abuzimit dhe neglizhimit të fëmijës. Gjatë 
këtij sesioni do të prezantohet menaxhimi i integruar i abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve 
dhe roli i tre niveleve të parandalimit. Gjithashtu si pjesë e prezantimit do të jetë dhe 
përshkruami për stereotipet, paragjykimet dhe diskriminimin, besimet e ndryshme rreth 
familjeve si dhe disa nga karakteristikat të cilat frenojnë pjesëmarrjen e familjeve. 
(bashkangjitur ushtrimi)  

Së fundi, prezantimi do të mbyllet me prezantimet e mesazheve kyç për pjesëmarrësit.   

 

 

 

 
 

 
MODULE 15 
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MODULI 14 - BASHKËPUNIMI ME SHËRBIME TË TJERA 
 
Në mënyrë që t’i ndihmohen familjet për të plotësuar nevojat e tyre,  personeli shëndetësor që 
kryen vizitat në shtëpi duhet të bashkëpunojë me shërbime të ndryshme komunitare, të tilla si ato 
publike, private, jo fitimprurese, si dhe ato të bazuara në komunitet. Bashkëpunimi është i 
rëndësishëm në mënyrë të veçantë me sektorin social, të arsimit, si dhe me sektorin e mbrojtjes 
së fëmijëve. Gjithashtu, mund të duhet të përfshihen edhe sektorët e tjerë si, sektori i 
infrastrukturës (uji, energjia, shtëpitë), drejtësisë dhe sigurisë. Gjatë shërbimeve të vizitave në 
shtëpi, prindërit mund të inkurajohen që t’i çojnë fëmijët në çerdhe, kopshte, si dhe në shërbime 
të ndërhyrjeve të hershme.  
 
Një sektor social i cili funksionon mirë, me detyra të përcaktuara qartë për mbrojtjen e fëmijës, 
përfaqëson një shtyllë të rëndësishme në të gjitha politikat e mbrojtjes së fëmijës dhe familjes 
për të patur një shërbim efektiv të vizitave në shtëpi. Sektori social dhe sektori i mbrojtjes së 
fëmijëve (kur ata punojnë në mënyrë të pavarur) mund të ndihmojnë në identifikimin e rreziqeve 
dhe pengesave.  
 
Për nga perspektiva e profesionistëve, bashkëpunimi rrit njohuritë dhe kuptimin e rolit të 
agjencive të tjera, përmirëson marrëdhëniet dhe komunikimin, dhe rrit ndjenjën e kënaqësisë dhe 
të qenurit të aftë për të përmirësuar jetën e fëmijëve të vegjël dhe të familjeve të tyre. 
Megjithatë, mund të ketë një ngarkesë më të madhe në punë si rrjedhojë e nevojave më të mëdha 
për koordinim dhe komunikim të qartë. 
 
Koordinimi ndërsektorial është vendimtar për të siguruar marrjen e aksioneve të  duhura kur 
personeli shëndetësor që kryen vizitat në shtëpi identifikon nevojën për ndërhyrje dhe mbështetje 
të mëtejshme. Në mënyrë që të komunikohet dhe bashkëpunohet në mënyre efektive me 
profesionistët e tjerë, fillimisht kërkohet të përcaktohet qartë roli dhe përgjegjësitë e personelit 
shëndetësor që kryen vizitat në shtëpi. Ata duhet të dinë të gjitha detajet e sistemit të referimit 
dhe të burimeve në një komunitet, si dhe rolin dhe përgjegjësitë e tyre. Gjithashtu, ata duhet të 
jenë plotësisht të informuar për të gjitha dokumentet dhe procedurat që familjet nevojitet të 
ndjekin, si dhe t’i ofrojnë atyre mbështje gjatë referimit në shërbime të tjera. 
 
Shërbimet dhe sektorët e ndryshëm duhet të bien dakord për një shpërndarje të qartë të detyrave, 
kështu që personeli që kryen vizitat nuk do të mbingarkohet me kërkesa të cilat mund të zgjidhen 
apo adresohen nga shërbime të tjera. Protokolle të mira komunikimi mund të jenë faktorë të cilët 
influencojnë vazhdimësinë e procesit dhe monitorimin e duhur për çdo rast. Informacionin dhe të 
dhënat lidhur me familjen, mund të ndahen me shërbimet e tjera duke ndjekur kërkesat dhe 
udhëzimet ligjore. Gjithashtu, është e rëndësishme që personeli shëndetësor që kryen vizitat në 
shtëpi të marrë feedback nga shërbimet e tjera për ndërhyrjet që janë bërë. Me rëndësi kritike 
është vendosja e qartë e llogaridhënies për menaxhimin e rasteve dhe marrëveshjeve 
ndërsektoriale për rishikim periodik të planit individual të çdo fëmije. 
 
Marrëveshjet ndërsektoriale në nivel lokal (bashki, njësi administrative, etj.) mund të mbështesin 
komunikimin dhe veprimin efektiv midis personelit shëndetësor që kryen vizitat në shtëpi dhe 
shërbimeve të tjera, për të shmangur boshllëqet në vazhdimësinë e kujdesit dhe për të 
parandaluar vonesat dhe konfliktet e pajustifikuara midis shërbimeve. 
 
 
 
 
 
 
 



68
66 

 

 
MESAZHET KYÇ 

   
 
o Ju, si personel shëndetësor që kryeni vizitat në shtëpi, keni një rol të rëndësishëm në     
o mbështetjen e familjeve me fëmijë të vegjël, që ata të kenë apo të arrijnë një shëndet dhe  
o zhvillim të mirë. Ju i vizitoni ata në shtëpitë e tyre; vlerësoni aftësitë e tyre; vëzhgoni   

lidhjen midis anëtarëve të familjes dhe kushteve të jetesës; vëzhgoni problemet dhe 

shqetësimet shëndetësore; dhe u ofroni këshilla lidhur me zhvillimin e fëmijës dhe 

mirëqenien e prindërve. Ju shikoni situatën e të gjithë familjes dhe fëmijës; bëni një 

vlerësim të nevojave të tyre të përgjithshme; dhe ndihmoni për të siguruar një 
përgjigje të sistemit ndaj këtyre nevojave të identifikuara.  

o Pjesa më e madhe e familjeve do të përdorin shërbimet rutinë të kujdesit shëndetësor, 

kujdesin për fëmijën dhe imunizimin rutinë, si dhe paketën universale të vizitave në 

shtëpi.   

o Megjithatë, disa familje kanë nevojë për disa shërbime dhe mbështetje shtesë, p.sh. 

ndërhyrje të hershme,  mbrojtje e sociale të fëmijës, ose shërbime multisektoriale. Roli 

juaj si personel shëndetësor që kryeni vizitat në shtëpi, i njohur dhe i besuar, është të 

informoni familjet për burimet e disponueshme në komunitetin e tyre; të sigurosh 
referimin; t’u ofroni mbështetje familjeve të cilat marrin shërbime nga sektorëve të 
tjerë, përfshirë edhe atë shëndetësor; dhe të vazhdoni të ofroni mbështetje të 
vazhdueshme nëpërmjet vizitave tuaja në shtëpi.  

o Aftësi të mira komunikuese dhe njohuri mbi sistemin e referimit brenda sektorit 

shëndetësor  dhe sektorëve të tjerë, janë të rëndësishme për ju për të ndihmuar familjet që 

të kenë akses, si dhe të përfitojnë nga shërbimet për të cilat ato kanë të drejtë ti marrin. 

o Në disa raste ju do të jeni i vetmi profesionist që do të lidhni familjet me shërbimet e 

agjencive të tjera, dhe në këto raste ju mund të ndihmoni dhe lehtësoni përfshirjen e tyre 

sociale. 
 
 

 
REZULTATET E PRITSHME 

 
      
Në fund të sesionit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje:  

o Përshkruajnë se si e kanë kuptuar arsyen e ofrimit të shërbimeve universale progresive në 

familjet e komunitetit tuaj. 

o Shpjegojnë situatat kur fëmijët dhe familjet mund të kërkojne ofrimin e shërbimeve nga 

sektorët e tjerë.  

o Bëjnë dallimin midis faktorëve që mund të përmirësojnë punën e gjithë sektorëve. 

o Listojnë burimet  në nivel komunitar që mund të jenë të disponueshme për familjet në të 

cilat ata punojnë, veçanërisht për familjet që përballen me shumë disavantazhe dhe sfida.  

Informacionin për to mund të merret nëpëmjet shërbimeve shtetërore/ private (OJQ, 

shoqëri civile, organizata bamirësie, kisha).  

o Demonstrojnë se çfarë përfshihet në komunikimin me sektorët e tjerë (si të shkëmbesh 

informacionin familjar/konfidencial, komunikimin për referim, raportimi etj.). 

 
Përmbajtja e detajuar e modulit 

 
A. Hapi i parë – Hyrja, Ora 14:30 – 14:45 
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o Prezantimi i qëllimit dhe objektivave të modulit. 

o Shpërndarja e formularit të vetëvlerësimit.  

Ky formular synon të vlerësojë njohuritë ekzistuese të pjesëmarrësve si dhe këndvështrimet e 
lidhur me bashkëpunimin ndërsektorial, sistemin e referimit dhe rolin që kanë shërbime të 
ndryshme  në ofrimin e kujdesit ndaj fëmijës (bashkangjitur formulari i vlerësimit/karta 
informuese 1).   

 
 

 
B. Hapi i dytë - Sesion Teorik, Ora 14:45 – 15:10 

o Pjesa e dytë e prezantimit do të vijojë me prezantimin mbi zhvillimin e hershëm të 

fëmijës–një e drejtë bazë dhe qasje ekologjike; modeli Ekologjik të Bronfenbrenner 

për zhvillimin e fëmijës; modeli i sistemit gjithpërfshirës; shërbimet universale dhe të 

specializuara dhe modeli universal progresiv i vizitave në shtëpi.  Gjithashtu do të 

prezantohen edhe modalitetet e punës me sektorë të tjerë.   

Punë në grupe, Ora 15:10 – 15:30 
 

Pjesëmarrësve, të cilët ndahen në disa grupe, u prezantohet një rast studimor mbi situatën e një 
familje të varfër e cila ka një fëmijë me një problem shëndetësor. Pjesëmarrësve u kërkohet 
mendim mbi shërbimet e nevojshme që i nevojiten kësaj familje (bashkangjitur rasti studimor 1). 
Një përfaqësues nga çdo grup prezanton mendimet e anëtarëve të grupit të punës.  Këto opinione 
krahasohen me ato kartën 2, si pjesë e modulit.  

 
Pushim kafe: Ora 15:30 – 16:00 

Hapi 3. Vijim i sesionit teorik, Ora 16:00 – 16:30 

Pas pushimit, sesioni vijon me prezantimin e shërbimet e tjera, përveç atyre shëndetësore në 
ndihmë të fëmijës si dhe puna me fëmijët me aftësi të kufizuara; ndarja e informacionit me 
shërbime të tjera dhe rëndësia e konfidencialitetit. Gjithashtu do të prezantohet edhe nje 
model mbi hartëzimin e shërbimeve të ndryshme që ofrohen në një komunitet të caktuar.  
Prezantimi hap debat dhe diskutim mbi rolin që kanë këto shërbime dhe mënyrat se si mund 
të bashkëpunojnë.  

Punë në grupe, Ora 16:30 – 17:00 

Pjesëmarrësit ndahen në tre grupe dhe secilit prej tyre u jepet një rast studimor i shoqëruar 
me pyetjet përkatëse. Secili grup, pasi diskuton situatën e paraqitur, prezanton mendimet 
dhe opinionet e tij para gjithë pjesëmarrësve. (bashkangjitur 3 raste studimore). Prezantimi i 
këtyre rasteve studimore mbyll edhe modulin.  
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MODULI 15 

PROBLEMATIKA GJINORE NË FËMIJËRINË E HERSHME DHE 
PRINDËRIMIN 

 
 
Hyrje 
Ky modul ka për qëllim që të ndihmojë punonjësit shëndetësorë që kryejnë vizita në shtëpi për të 

kuptuar rëndësinë e rolit të tyre dhe përgjegjësinë për të ofruar praktikë profesionale edhe kur 

hasin problematika të lidhura me gjininë gjatë kryerjes së vizitave kontrolluese në shtëpi për 

fëmijën si dhe puna që ato duhet të bëjnë me individët, familjet, komunitetet dhe organizatat. 

 
Roli i punonjësit shëndetësor që kryen vizita në shtëpi përfshin punën me fëmijët, mbajtjen e 
tyre nën vëmendje dhe vlerësimin e nevojave të tyre, brenda kontekstit të gjerë të familjes dhe 
komunitetit. Sot gjenerata e re e nënave dhe e baballarëve po ndryshon. Kështu: 
 

 ata ndajnë përgjegjësitë në rritjen dhe kujdesin për fëmijët,  

 në kryerjen e punëve të shtëpisë,  

 po ndryshojnë qasjen tradicionale ndaj fëmijëve sipas gjinisë, vajzë apo djalë,  

 kanë më shumë akces në informacionet që jepen në internet e kështu me radhë.  
 
Keto pa diskutim jane hapa shume te rendesishem ne thyerjen e barierave dhe ne pasjen e 
mundesive te barabarta si per vajzat dhe per djemte ne jete.  
 
Gjinia është sistemi me të cilin shoqëria i jep kuptim të qënurit gra dhe burra, vajza dhe djem, 
bazuar në faktorë të tillë si ndikimi në marrjen e vendimeve, kontrolli i burimeve familjare, rolit 
dhe përgjegjësitë e caktuara. Ajo që konsiderohet e pranueshme për gratë, burrat, vajzat dhe 
djemtë ndryshon nga konteksti kulturor dhe ndryshimet me kalimin e kohës. 
 
Megjithëse në shumicën e shoqërive tradicionale, nënat konsiderohen prindi i parë dhe baballarët  
si përfituesit kryesorë të te ardhurave, gjithnjë e më shumë nënat dhe baballarët po ndajnë në 
mënyrë të barabartë detyrat e fëmijëve, familjes dhe ekonomisë. 
Fëmijët përfitojnë nga dy prindër të përfshirë: nënat dhe baballarët mund të japin kontribute 
unike për zhvillimin e fëmijës.  
 
Zhvillimi i fëmijëve është më i mire, kur djemve dhe vajzave u jepet mundësia për të marrë pjesë 
në të gjitha aktivitetet, pa u kufizuar në role tipike gjinore. Një barazi më e madhe midis nënave 
dhe baballarëve përkthehet në fuqizimin më të madh të grave në shoqëri. 
 
Në shoqërinë e sotme që ndryshon, jo të gjitha familjet kanë një prind mashkull dhe femër: 
vizitorët në shtëpi mund të sigurojnë mbështetje dhe afirmim të rëndësishëm për keto familje. 
Diskriminimi i bazuar në gjini është diçka për të cilën ne mund të bëhemi të vetëdijshëm 
përbrenda vetes dhe të kuptojmë se mund të mbivendoset me diskriminimin e bazuar në rajonin e 
origjinës, aftësinë e kufizuar, klasën sociale, moshën, si dhe format e tjera të identitetit. . 
 
 
Qëllimi 

Kush është qëllimi i këtij moduli, ku ne duam të arrijmë? 

• Të saktësojmë në veten tonë terminologjinë kryesore gjinore. 

• Të jemi në gjendje të diskutojmë pikat kyçe në debatin "natyra vs ushqyerje" në atë se si 

fëmijët zhvillojnë një identitet gjinor. 

• Të kuptojmë mënyrat në të cilat pabarazia gjinore ndikon në fuqizimin e grave dhe 

zhvillimin e fëmijës. 
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• Të jemi të vetëdijshëm për disa nga paragjykimet tuaja në lidhje me gjininë dhe si ato 

mund të ndikojnë në praktikën tuaj si vizitor në shtëpi. 

• Të jemi në gjendje që të ofrojmë këshilla për prindërit se si të ndajnë përgjegjësitë 

prindërore në mënyrë sa më të barabartë. 

• Të jemi në gjendje që të ofrojmë këshilla se si të rriten djemtë dhe vajzat në mënyrë sa 

më të barabartë. 

• Të jemi në gjendje që të diskutojmë çështjet me të cilat gratë dhe burrat përballen kur 

nënat kthehen në punë të paguara pas lindjes ose adoptimit të një fëmije. 

• Te jemi të ndjeshëm dhe përkrahës në situatat ku babai është kujdestar kryesor i një 

fëmije të mitur ose të vogël. 

• Të njohim shenjat paralajmëruese të dhunës në baza gjinore dhe dërgimi i të mbijetuarve 

për shërbime mbështetëse. 
 
Objektivat 
 
Ky modul do të shqyrtojë problematikat që lidhen me kuptimin e gjinisë.  

• Do të diskutojmë mbi ndikimin qe ka pabarazia gjinore ndaj fëmijëve dhe mirëqenies 

prindërore.  

• Ne do të sfidojmë vetë punonjësit shëndetësorë që kryejnë vizita në shtëpi në besimet e 

tyre rreth normave gjinore.  

•  Ne do të sfidojmë vetë punonjësit shëndetësorë që kryejnë vizita në shtëpi se si ata do të 

ofrojnë këshilla për promovimin e mirëqënies dhe të drejtave të djemve dhe vajzave në 

punën e përditshme. 

•  Vizitorët në shtëpi janë profesionistë të besuar, me fuqi për të qenë pikat kyçe të 

ndryshimit në familje dhe komunitete por pasi të kenë ndryshuar veten e tyre. Shpesh ne 

kemi brenda vetes këndvështrime të gabuara nga komuniteti nga vijmë. 

 

Ndarja e kohës së trajnimit 
 
Orët e trajnimit ……….......1 orë 
Koha e fillimit të modulit ....1230  
 

Ora 12:30 -12:45 (15 minuta) 
Pyesni pjesëmarrësit: 

 Kujtoni,nga zonat nga vini, cilat shprehje popullore bëjnë dallimin midis vajzave dhe 

djemve….. 

 Shumica e fëmijëve kanë zhvilluar një identitet gjinor rreth moshës katër vjeçare?  

 Shumica e të rriturve janë të njëanshëm për t'i trajtuar djemtë dhe vajzat ndryshe, 

pavarësisht nga personalitetet e tyre? 

 Pabarazia gjinore është e dëmshme për djemtë dhe vajzat? 

 Edukimi i vajzave dhe djemve që të sillen në mënyrë stereotipike gjinore është relativisht 

e padëmshme?  

 
 
 
 
 
 
 
Ora 12:45-13:30 (45 minuta) 
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Prezantimi teorik: 
Trajnuesi kalon slidet duke shpjeguar se ndonëse tendencat biologjike me siguri luajnë një rol në 
zhvillimin e identitetit gjinor, hulumtimet gjithnjë e më shumë tregojnë se një proçes kompleks i 
"socializimit gjinor" zhvillohet në fëmijërinë e hershme, a jemi te programuar që të lindim vajza 
apo djem,  ndikimin që ka pabarazia gjinore në zhvillimin e fëmijëve, rëndësinë që ka qëndrimi i 
prindërve në lojën dhe edukimin në këtë periudhë dhe ndikimi që kanë familjet e margilanizuara 
si lesbiket apo gej apo familjet ku ushtrohet dhunë sidomos tek nënat  në zhvillimin apo  
frenimin e zhvillimit në fëmijë. 
 
Metodologjia:  
Materiali në ppt dhe materiale vizive si dhe të printuara 
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