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Në dekadat e më të fundit familja ka përjetuar 
ndryshimet më të mëdha dhe më të thella në 
të gjitha sferat e saj të funksionimit. Megjithatë, 
kuptimi i familjes nuk zvogëlohet, as roli i saj për 
fëmijët, që është në vendin më të lartë në shkallën 
e rëndësisë dhe prioritetit.
Familja e sotme është në një pozitë specifike të 
braktisjes së kufijve tradicionale në të cilave është 
ndenjur në mënyrë të sigurt dhe të mbrojtur me 
autoritetin që e kanë pasur prindërit dhe është 
është përballur me sfidat e lëvizjeve demokratike 
që janë të pranishme në të gjitha fushat, dhe në 
aspektin e jetës familjare. Në një vakum të tillë kur 
braktiset modelin tradicional të prindërsisë, dhe 

ende nuk ka udhëzime të qarta si për të bëhet 
prind kompetent dhe përgjegjës në kushte të 

ndryshimeve shoqërore dhe tensioneve, 
prindërsia është bërë jashtëzakonisht e 
vështirë dhe konfuze.

HYRJE
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1.1 PSE TË MËSOHET PRINDËRSIA?

Prindërsia mund të planifikohet ose të mos planifikohet, 
të pranohet ose të dënohet, e vetme ose në partneritet, 
e mbështetur ose jo, biologjike ose me adoptim, por si 
do qoftë të jetë forma e saj, qendra e prindërsisë është 
gjithmonë fëmija që duhet të jetë prioriteti kryesor për 
të rriturit që kujdeset për të. Shumica e prindërve, gjatë 
rritjes së fëmijëve të tyre, mbështeten mbi instinktet e 
tyre ose përvojat personale gjatë fëmijërisë dhe jetën 
familjare. Ndonjëherë këto informacione dhe njohuri 
prindit i ndihmojnë, por ndonjëherë jo, madje në mënyrë 
të pavetëdijshme e drejtojnë në drejtim të gabuar. Kur 
një prind bën gabime gjatë edukimit të fëmijës së tij, kjo 
nuk është për shkak të mungesës së dashurisë, por për 
shkak të mosnjohjes së formave më efektive për edukim. 
Ndonjëherë dënimi i fëmijëve, veçanërisht ndëshkimi 
fizik, pranohet në familje si pjesë e edukimit tradicional 
dhe zbatohet si një mënyrë për të disiplinuar fëmijën.

Nëse prindërsia kuptohet si një udhëtim afatgjatë, 
që fillon me lindjen e fëmijës dhe zhvillohet gjatë 
kohës dhe hapësirës, është e nevojshme që prindi ta 
njohë bashkudhëtarin, “domethënë fëmijën. Udhëtimi 
mund të jetë i kënaqshëm dhe pa probleme, por 
shpesh shoqërohet me pengesa, stuhi dhe dilema si 
të vazhdohet më tej. Prandaj nevojiten shenja pranë 
rrugës që do të japin drejtime më të mira dhe të drejta 
dhe do ta bëjnë udhëtimin të sigurt dhe të këndshëm, si 
për prindin ashtu edhe për fëmijën.

Prindërsia pozitive, si një mënyrë për edukimin e 
fëmijës, promovon një qasje të re, pozitive dhe jo 
të dhunshme në prindërsinë. Ideja për prindërsinë 
pozitive çon në përcaktimin e qasjes prindërore 
strikte dhe të lejueshme në edukimin e fëmijëve 
dhe promovimin e prindërsisë jo të dhunshme, duke 
respektuar të drejtat e fëmijës dhe veprimin pozitiv mbi 
zhvillimin e potencialit të fëmijës, ndërsa në interes më 
të mirë të fëmijës.

1.2 QASJA E RE NË PRINDËRSINË- PRINDËRSIA 
POZITIVE

Nuk mund të flasim për prindërsi pozitive, kur prindi 
është shumë i lejueshëm dhe i lejon fëmijës të bëjë 
atë që dëshiron, as atëherë kur prindi godet fëmijën, 
i bërtet ose përdor zgjidhje të tjera alternative që 
përmbajnë elemente të neglizhimit ose abuzimit.
Këto zgjidhje kanë efekte të afatshkurtra dhe nuk 
mësojnë për sjellje më të mirë.

Kundër kësaj, prindërsia pozitive nënkupton 
udhëheqjen prindërore me shumë dashuri, 
ndjeshmëri dhe respekt për personalitetin e fëmijës 
përmes rregullave të përcaktuara dhe kufijve që 
ofrojnë zgjidhje të afatgjata. Me zbatimin e aftësive 
të reja dhe metodave, kur janë të rrethuar me 
vëmendje, kujdes, mbështetje dhe nxitje, fëmijët e të 
gjitha moshave fillojnë më shumë të bashkëpunojnë, 
te reagojnë pozitivisht ndaj mosndëshkimit 
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dhe të tregojnë fleksibilitet më të madh dhe 
përshtatshmëri.

E drejta për interes më të mirë të fëmijës është 
supozimi, kusht për ndërtimin e prindërsisë pozitive, 
ndërsa del nga Konventa për të Drejtat e fëmijës:

Të drejtat themelore e fëmijës janë:

e drejta e jetës, mbijetesës dhe zhvillimit
e drejta e mosdiskriminimit
e drejta e pjesëmarrjes
e drejta për kujdes dhe mbrojtje

Në Konventën për të Drejtat e fëmijës janë theksuar 
detyrimet e prindërve, domethënë personave që 
kujdesen për fëmijën, veçanërisht detyrimet e 
shoqërisë për të siguruar kushtet themelore për 
arritjen e prioritetit më të lartë, dmth. mirëqenien e 
fëmijëve.

1.3 PËR KË ËSHTË BËRË DORACAKU “PRINDI I 
DREJTË – FËMIJA E DREJTË”

Doracaku është dedikuar për të rriturit që kujdesen 
për fëmijët dhe punojnë me fëmijët. Eshtë dedikuar 
për të gjithë prindër, kujdestarët ligjor, kujdestarët, 

për ata që planifikojnë të bëhen prindër ose 
kujdestarë, por edhe për të gjithë ata që janë të 
interesuar të mësojnë më shumë rreth prindërsisë. 
Përmbajtja e doracakut është adaptuar për prindërit 
dhe kujdestarët e fëmijëve të të gjitha moshave, për 
ata që e kanë ndarë prindërsinë me një partner, por 
edhe për ata që vetë kujdesen për fëmijët.

Prindërsia pozitive zbatohet për fëmijët e 
vegjël, fëmijët shkollore ose adoleshentët, por 
gjithashtu për fëmijët me aftësi të kufizuara ose 
me çrregullime në zhvillim që nuk janë tipike 
për moshën e tyre kalendarike, me sëmundjet e 
rralla ose kronike, dhe për fëmijët që kanë qenë të 
neglizhuar dhe të abuzuar.

Në të njëjtën kohë, dedikohet për profesionistët që 
punojnë me fëmijët dhe prindërve u japin mbështetje, 
siç janë të punësuarit në institucionet parashkollore, 
pedagogët, psikologët, defektologët dhe mësuesit 
e shkollave, punonjësit socialë, punonjësit e 
shëndetësisë dhe të gjithë ata që janë përgjegjës për 
mbështetjen e familjeve.

Vërejtje: Në tekstin e mëposhtëm, termi «prind» 
përdoret për thjeshtësim, por nuk përjashton 
kujdestarin ligjor, kujdestarin, dhe të gjithë të tjerët 
që kujdesen për fëmijën dhe kanë marrë rolin 
prindëror.
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fëmijët. Përmbajtjet zbatohen në mënyrë të lehtë, 
me shembuj konkrete që i drejtohen prindit 
drejtpërsëdrejti, përmes të cilëve miratohen 
aftësitë e prindërve. Prindi mund të jetë fleksibil 
lidhur me zbatimin e përmbajtjes dhe veprimet 
e tij t’i përshtatet në përputhje me gjendjen dhe 
karakteristikat individuale të çdo fëmije, është e 
rëndësishme të ndiqen parimet dhe drejtimet e 
prindërsisë pozitive.

Doracaku mund ta përdorin individë dhe grupe, me 
qëllim për të zgjidhur probleme të caktuara ose për 
të nxitur diskutimin për familjen dhe prindërsinë.

Doracaku për Prindërsi pozitive jep shembuj për një 
qasje të re në prindërsinë që mund të zbatohen për 
probleme dhe situata të ngjashme ose të ndryshme 
nga ato që janë dhënë këtu. Gjithsesi, është e 
pamundur të bëhet një reflektim dhe të pritet se 
zgjidhja do të vlejë për çdo fëmijë, në çdo kohë dhe 
në çdo situatë. Zgjidhja e problemit është qëllimi i 
prindit, ndërsa mënyra për realizimin e qëllimit mund 
të kërkojë më shumë durim, investim, kreativitet 
më të madh nga ana e prindit, por edhe të varet nga 
karakteristikat individuale të çdo fëmije.
Si material shtesë të përmbajtjes së doracakut, janë 
përgatitur materiale ilustruese, tre ilustrime, dy 
strip për fëmijë, si dhe një udhëzues i shkurtër për 
prindërsi pozitivë të dedikuar për prindërit. 

1.4 ÇFARË ËSHTË QËLLIMI I DORACAKUT – PRINDI 
I DREJTË – FËMIJA E DREJTË

Qëllimi i përmbajtjes së doracakut “Prindi i drejtë – 
fëmija e drejtë “ është për t’u ndihmuar të rriturve të 
kuptojnë më mirë rëndësinë dhe rolin e prindërsisë 
në kushtet e jetesës bashkëkohore. Kujdes i 
kushtohet cilësisë së procesit të rritjes dhe zhvillimit 
të fëmijës dhe kushteve për realizimin e të drejtave 
të fëmijëve, që kontribuon në mbrojtjen e fëmijës nga 
neglizhimi dhe abuzimi. Qëllimi i doracakut është: 
prindërit të fitojnë njohurinë për aftësitë, nevojat dhe 
specifikat e fëmijës nëpërmjet fazave zhvillimore në 
procesin e rritjes dhe zhvillimit;

për të fituar njohuri dhe për të zhvilluar aftësi 
për prindërasi pozitiv përmes konceptit dhe 
parimeve të prindërsisë pozitive;

për të përmirësuar aftësitë dhe kompetencat 
profesionale të profesionistëve që punojnë me 
prindërit ose kujdestarët që kanë nevojë për 
ndihmë dhe mbështetje në procesin e rritjes 
së fëmijëve.

Doracaku është konceptuar në disa pjesë dhe është 
përzierje e teorisë psikologjike dhe pedagogjike 
dhe koncepteve, por i përfshin praktikën prindërore 
dhe përvojat e ndërveprimit të përditshëm me 
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Prindërsia është ndërveprimi i 
përditshëm i prindit me fëmijën, që 
përfshin kujdesin, dashurinë, drejtimin, 

përkushtimin. Ekzistojnë disa pritje që shkojnë 
së bashku me rolin e prindit që janë ndryshuar 
gjatë historisë. Në shoqëri të ndryshme, standardi 
për një prind të mirë ka qenë i ndryshëm, 
zbatoheshin metoda të ndryshme për edukim, 
llojet e familjes dhe jeta familjare ndryshuan. 
Por një gjë është e zakonshme dhe kjo është se 
prindi ka parë pafuqinë e fëmijëve, k ajetuar me 
ta është kujdesur për to. Natyrisht, gjithmonë ka 
pasur dhe do të ketë përjashtime. Ajo që dihet me 
siguri është se stili i prindërsisë ka një ndikim 
të rëndësishëm në mirëqenien, shëndetin dhe 
zhvillimin e fëmijëve.

2.1 PSE MODELET TRADICIONALE PËR 
EDUKIMIN E FËMIJËVE SOT NUK MUND TË 
PËRDOREN DHE SHKAKTOJNË MË SHUMË 
DËM SESA PËRFITIM?

Kjo është një pyetje shumë komplekse dhe nuk mund 
të përgjigjet nëse nuk kuptohet konteksti shoqëror në 
të cilin rriten fëmijët e sotëm, që është shumë i ndryshuar. 
Nëse bëhet një përpjekje për të krahasuar fëmijët e 
sotëm me fëmijët e gjeneratave të mëparshme dhe mbi 
bazat e tilla të ndërtohet prindërisia, mund të bie në një 
kurth të madh. Prindërit e gjeneratave të mëparshme 

më së shpeshti nuk kanë lexuar libra mbi prindërsinë, 
nuk kanë shkuar në këshillim dhe nuk kanë mësuar 
si të jenë prindër. Por kujdesi për fëmijët, në familjet e 
mëdha, më së shpeshti ka qenë nga ana e nënës, gjyshes 
dhe anëtarëve të tjerë femra të familjes. Fëmijët thjesht 
kanë rritur dhe prindërit e tyre nuk flisnin shumë dhe nuk 
mendonin për prindërsinë dhe rolin e prindit. Edukimi i 
fëmijëve ka qenë një aktivitet i përditshëm, spontan dhe 
i zakonshëm, i mësuar prej gjeneratave të mëparshme, 
me një hierarki të qartë të autoritetit dhe respektit për 
të moshuarin. Mediat ishin të kufizuara dhe me ndikim 
modest, me seri televizive dhe filma me mesazhe për 
familje të përsosura dhe me dënime për mosrespektimin e 
rregullave, ndërsa shoqëria i ka mbështetur këto mesazhe.

Sot koncepti / modeli i mediokritetit, vartësisë dhe 
inferioritetit të fëmijës është braktisur, si dhe pozita e 
fëmijës që është e ndryshuar në drejtim të respektimit të 
të drejtave të tij. Prindërit gjithashtu janë ndryshuar. Modeli 
tradicional i familjes patriarkale është i ridefinuar tërësisht.

Hapja ndaj përdorimit të internetit, ndikimi i mediave dhe 
sistemi i ndryshuar për moralin dhe vlerat në prindërsinë 
kërkojnë një qasje tërësisht të ndryshme.
 
Prandaj është e pamundur të bëhet një krahasim mes 
fëmijëve të sotëm dhe gjeneratës së prindërve të tyre, 
ndërsa shumë më pak me gjyshërit e tyre. Por është 
mirë që ndonjëherë të dëgjohen personat e moshuar dhe 
përvojat e tyre. 
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“Profesionistët 
mund të ndihmojnë 
prindërve në 
rritjen e fëmijëve, 
por nuk mund t’i 
zëvendësojnë ata,
sepse, edhe pse 
dinë aq shumë 
për fëmijët 
dhe zhvillimin 
e fëmijëve në 
përgjithësi, ata 
nuk dinë pothuajse 
asgjë për çdo fëmijë 
individualisht.
Prindi e njeh fëmijën 
e tij më të mirë. “
---
Penelope Liç,
(Penelope Leach), një 
psikolog britanik

2.2 ÇFARË MË TUTJE?

Prindi bashkëkohor dëshiron të dijë si ta 
edukojë fëmijën çdo ditë dhe në mënyrë 
efikase, duke mos e ngritur tonin e tij, të mos 
e godasë dhe të mos grindet me të. Prindi 
bashkëkohor do që të rritë fëmijën e tij në një 
njeri të lumtur, të plotësuar dhe të pavarur.

Stili i prindërisë ka të bëjë me të se 
si prindi përgjigjet fëmijës së tij dhe 

PRINDI  
AUTORITAR

PRINDI 
AUTORITATIV3 4PRINDI I 

LEJUESHËM
PRINDI  
INDIFERENT1 2

përpjekjet e prindërve për ta edukuar, 
rritur, socializuar, domtethënë ta rritë 
fëmijën e tij. Stilet e edukimit prindërore 
gjatë kohës kanë ndryshuar dhe janë 
ridefinuar dhe varen nga më shumë 
faktorë dhe ndikime të ndryshme. Nga 
përvoja e deritanishme dhe njohuritë 
për ndërtimin e marrëdhënies së një 
prindi me fëmijën dhe sjelljen e prindit, 
dallohen stilet e mëposhtme për edukim 
prindëror:
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2.3 ÇKA TJETËR ËSHTË E 
RËNDËSISHME PËR STILET E 
EDUKIMIT PRINDËROR

Në familje me dy prindër, ata mund të 
praktikojnë stile të njëjta të edukimit ose 
të ngjashme. Është e dëshirueshme që 
prindërit të pajtohen mbi vlerat themelore 
për të cilat duan të mësojnë fëmijën dhe të 
mos prishin autoritetin e prindit tjetër, që 
mendon dhe vepron në mënyrë të ndryshme, 
sidomos para fëmijës. Në këtë mënyrë, 
stilet e edukimit mes prindërve ndaj fëmijës 
do të haronizohen, sepse është shumë 
e rëndësishme që prindërit të dërgojnë 
mesazhe identike ndaj fëmijës lidhur me 
rregullat dhe kufijtë e pranuar të familjes.

Në familje me shumë fëmijë, ndonjëherë 
prindërit nuk praktikojnë qasjen e njëjtë 
prindërore ndaj të gjithë fëmijëve të tyre. 
Është e dëshirueshme që prindërit ta kenë 
stilin e njëjtë të edukimit, dmth. qasjen 
prindërore ndaj të gjithë fëmijëve të tyre, por 
duke respektuar nevojat individuale që dalin 
nga fazat e ndryshme të zhvillimit në të cilat 
ndodhen fëmijët.

Stili negativ prindëror, i rreptë, autoritar 
mund të jetë i dëmshëm dhe në disa raste 

përgjithmonë të ndikojë mbi zhvillimin e 
fëmijës. Por edhe stili jashtëzakonisht i 
lejueshëm mund të thotë se një fëmijë nuk 
do të funksionojë në mënyrë të mirë si një 
i rritur. Stili i edukimit indiferent te fëmija 
mund të shkaktojë një ndjenjë refuzimi, të 
mos realizohet ndërlidhja me prindërit dhe 
ta mos ndjejë përkatësinë në familjen.

Ndonjëherë sjellja e prindit ndaj fëmijës del 
jashtë kufijve të një stili dhe mund të jetë një 
kombinim nga më shumë stile për edukim. 
Megjithatë, procedurat më dominuese dhe 
më të përdorura në prindërsinë tregojnë një 
prirje më të madhe drejt një stili të caktuar 
të edukimit, që prindi e arsyeton dhe i jep 
prioritet.

Çdo stili i edukimit prindëror zhvillon disa 
karakteristika të caktuara te fëmija.



KARAKTERISTIKAT E STILEVE PRINDËRORE 
TË VEÇANTA TË EDUKIMIT  

Niset me qëndrimin se “fëmija e di më së miri për çfarë ka 
nevojë”;

është afirmativ dhe i butë, e dëshiron dhe e mbron fëmijën;

i pranon impulset dhe është i butë ndaj tyre dhe ndaj sjelljes 
së fëmijës;

nuk zbaton dënime dhe ndalime;

fëmijës i pranon të gjitha dëshirat dhe nuk ka shumë kërkesa;

nuk ka kontroll mbi sjelljen e fëmijës dhe i lejon fëmijës që 
vetë t’i rregullojë aktivitetet e saj.

fëmijës nuk ia tregon pritjet e tij ;

nuk ka mekanizma për disiplinë pozitive;

nuk përcakton kufij të qartë çfarë është e lejuar dhe e 
palejuar, të mirën dhe të keqen, si brenda familjes ashtu 
edhe në mjedisin më të gjerë shoqëror;

nuk shihet si faktori i vetëm përgjegjës në zhvillimin dhe 
edukimin e fëmijës.

PRINDI I LEJUESHËM 1 PRINDI INDIFERENT
Nis me qëndrimin “Unë kam jetën time dhe 
fëmija ka jetën e tij”;

prind i pavëmendshëm, neglizhent, i 
pakujdesshëm si në dhënien e butësisë, ashtu 
edhe në disiplinimin e fëmijës;

drejtohet ndaj komoditetit të tij;

nuk është i përfshirë në prindërsinë;

i paaftë për të kuptuar nevojat themelore të 
fëmijës për kujdes, dashuri dhe lidhje;

ai mund të jetë lënë pas dore si fëmijë ose 
ka pasur probleme me keqpërdorimin e 
substancave.

2

14



15

PRINDI AURORITATIV
Stili prindëror më i dëshiruar;

fillon me qëndrimin “ne ndërtojmë një marrëdhënie 
të mirë”;

merr përgjegjësinë për kujdesin dhe udhëheqjen e 
fëmijës;

respekton fëmijën, i jep atij mundësinë për të 
shprehur nevojat dhe qëndrimet e tij;

nxit bisedën, posedon aftësi për ta dëgjuar dhe ka 
ndjeshmëri;

komunikimi është i rëndësishëm, si dhe dëshirat 
dhe nevojat e fëmijës;

ai është i aftë të vendosë një kufi të fortë të 
barabartë me nevojat e fëmijës;

është gjithmonë në përputhje me procedurat;

inkurajon kreativitetin, kuriozitetin dhe pavarësinë e 
fëmijës, por kujdeset për emocionet e tij.

Ky prind është i kundërt prindit të lejueshëm;

fillon me qëndrimin “Unë e di më mirë çfarë është e mirë për fëmijën tim”;

marrëdhënia me fëmijën është e njëanshme, e plotë me kërkesa dhe 
me një ngrohtësi të vogël;

përpiqet të formojë , kontrollojë dhe vlerësojë sjelljen dhe qëndrimet 
e fëmijës, por në përputhje me standardin e tij personal, që varet nga 
disponimi i tij aktual dhe nevojat;

vlerëson dhe favorizon dëgjueshmërinë e verbër;

mund të përdorë masa për dënim dhe masa shtrënguese për të 
kontrolluar sjelljen e fëmijës;

nuk respekton personalitetin e fëmijës, korrigjon çdo gabim përmes 
frikës së krijuar të fëmijës;

nuk ka negocim me fëmijën, fjala e prindit është ligj, sepse lidhja 
bazohet mbi pushtet;

jep përparësi dënimit dhe fuqisë kundrejt dashurisë dhe komunikimit.

PRINDI AUTORITAR 43

PROPOZIM PËR PRINDIN:
Nëse si prind jeni i interesuar të përcaktoni çfarë lloj stili prindëror përdorni ndaj fëmijsë 
tuaj, ju sugjerojmë të lexoni Aneksin 1 në fund të këtij doracaku. Nëse ende nuk jeni prind, 
shqyrtoni qëndrimet tuaja mbi prindërsinë.



KARAKTERISTIKAT QË ZHVILLOHEN TE FËMIJA  
NGA STILI I EDUKIMIT

16

fëmijë që nuk pranon JO;

fëmijë rezistente dhe rebele kur e nxitin ose kur diçka nuk mund të 
jetë sipas dëshirës së saj;

kontroll i dobët i emocioneve dhe temperamentit, shumë lehtë 
frustrohet;

vëmendje e dobët dhe koncetrim;

me vështirësi i kryen detyrat shkollore;

mund të tregojë sjellje antisociale për shkak të mungesës së 
rregullave të pranuara dhe zhvillimit të dobët moral, të mos 
pranohet nga grupi i bashkëmoshatarëve, etj.

PRINDI I LEJUESHËM 1 PRINDI INDIFERENT
kuptim i dobët i kufijve;

anksioze;

mosbesimi te të rriturit;

vetë-respektim i ulët dhe vetëbesim i dobët;

2
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PRIND I AUTORITATIV
fëmijë i lumtur me një ndjenjë sigurie;

fëmijë kontaktuese, merr pjesë në dëshmim me 
argument,

dëshiron drejtësinë dhe nderin, merr vendimet e 
veta; vetëbesim dhe vetë-respektim;

aftësi e zhvilluar për të zotëruar detyrat sfiduese;

arritje të mira shkollore;

aftësi për të kontrolluar emocionet;

aftësi sociale të zhvilluara mirë;

aftësi për të realizuar dhe për të mbajtur miqësi;

reagon në mënyrë të mirë ndaj autoritetit të të 
rriturit, nëse shoqërohet me respekt dhe mundësi 
për të dëshmuar vetveten.

fëmija anksioze, e tërhequr, e frikësuar dhe i palumtur sipas 
natyrës;

reagime të dobëta ndaj frustrimit;

suksesi i mirë shkollor për shkak të frikës nga dënimi;

mossuksesi shoqërohet me shqetësim

ka vështirësi në realizimin dhe ruajtjen e miqësive;

mund të jetë rebele kur bëhet adoleshent dhe  
të identifikohen me prindin e dhunshëm etj.

PRINDI AUTORITAR 43



18

2.4  NEVOJAT DHE MBËSHTETJA E PRINDIT

KUJDESI I PRINDIT PËR VETVETEN!
Prindërsia është një rol dinamik në jetë me qëllime të 
afatgjata. Njëherë prind, përgjithmonë një prind. Kjo 
lidhje simbiotike nuk ndërpritet, nuk ndalet, vetëm 
zhvillohet, përmirësohet dhe ndryshohet. Edhe kur 
foshnja vazhdimisht është pranë prindit, por edhe kur 
fëmija bëhet një i rritur dhe do të largohet nga shtëpia 
e prindërve, fëmija gjithmonë është i pranishëm në 
mendimet e prindit. Prindërsia ekziston, jeton dhe 
bëhet një vlerë e përjetshme për prindin.

Prandaj, prindi duhet të kujdeset edhe për vetveten. 
Vitet e para të jetës së një fëmije janë shumë dinamike 
dhe kërkojnë përpjekje të madhe, përpjekje fizike e 
prindit, nate të gjata pa gjumë, harmonizimi i jetës 
familjare me një anëtar të ri etj.. Shpesh prindi ndjen 
se është në fund të forcave, se është jashtëzakonisht 
nervoz dhe i lodhur, por është e rëndësishme që 
të njohin atë dhe të bëjnë një pauzë të shkurtër, 
pushim ditor ose pushim për vikend nëse ka kushte. 
Ndonjëherë prindit i mjafton pauzë nga gjysmë orë me 
kafe, me një mik, në izolim jashtë ose në një dhomë të 
veçantë.

Herë pas here, duhet të përdoren burimet si gjyshërit, 
familjarët, miqtë, fqinjët, vendet për argëtim të fëmijëve, 
kopshtet, etj. Prandaj është e rëndësishme që prindi 
të kujdeset për shëndetin e tij fizik dhe mendor, 

rregullisht ta vizitojë mjekun, të ushqehet në mënyrë 
të shëndetshme, të ketë kohë për aktivitete fizike, por 
edhe për jetën shoqërore.

Gjithsesi, prindërsia nuk nënkupton neglizhimin e 
marrëdhënieve partnere, përkundrazi, marrëdhëniet 
cilësore mes partnereve do të thotë motiv, dëshirë dhe 
nevojë për një prindërsi edhe më të suksesshme.

Edhe pse prindërsia është një nga përvojat më të 
bukura ndonjë herë për prindin mund të bëhet edhe 
jashtëzakonisht frustruese. Dhe kjo është normale. 
Fëmijët rriten, nevojat e tyre, por edhe mundësitë 
ndryshohen, shpesh eksperimentojnë me durimin e 
prindit dhe lëvizin kufijtë e caktuar. Prandaj, prindi ka 
të drejtën e një mbështetjeje në prindërsinë, kohë për 
literaturë për zhvillimin e fëmijëve, të vizitojë një kurs 
për prindërsi ose këshillim, mbështetje nga familja më 
e gjerë, por edhe nga shoqëria.

PRINDËRSIA NË NJË BASHKËSI FAMILJARE MË TË 
GJERË DHE NDIKIMI I GJYSHËRVE

Jeta në bashkësi që me anëtarët 
e familjes më të gjerë mund ta 
bëjë prindin të veçantë. Jeta e 
përbashkët mund të ketë përparësi, 
por gjithashtu edhe të shkaktojë 
shumë konflikte, si në aspektin e 
rregullave në shtëpi, ashtu edhe 
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në aspektin e kujdesit dhe edukimit të fëmijëve. Sot 
shumë familje të reja varen nga anëtarët e moshuar 
që investojnë kohë, financë, kujdes, mbështetje 
emocionale dhe siguri për fëmijët ndërsa prindërit 
e tyre janë në punë. Marrëdhënia mes gjyshërve 
dhe nipërve varet nga mjedisi në të cilin jetojnë, 
karakteristikat kulturore, etnike, zakonet, vlerat dhe 
marrëdhëniet e mëparshme familjare. Me mbështetjen 
e tyre, fëmijët më lehtë mund të kapërcejnë ngjarjet 
kritike familjare si divorci, humbja, bebja e re, 
zhvendosja, e kështu me radhë. Personazhet e gjyshes 
dhe gjyshit janë të pazëvendësueshëm për fëmijën dhe 
dashurinë e pakushtëzuar që ata japin është një burim i 
rëndësishëm emocional.

Përveç rolit të tyre të rëndësishëm në jetën e fëmijës 
dhe të prindërve, megjithatë, edukimi i fëmijëve është 
detyra kryesore e prindit. Anëtarët më të vjetër të 
familjes shpesh duan të imponojnë mënyrën e tyre të 
edukimit dhe kujdesit të fëmijëve, duke nënvlerësuar 
risitë në edukimin bashkëkohor që prindërit i pranojnë. 
Kështu, gjyshërit mund të heqin autoritetin e prindit 
lidhur me fëmijën, ta “mbrojnë”fëmijën nga prindi dhe 
për të plotësuar të gjitha dëshirat. Këto lëkundje është 
mirë që të ekzistojnë, por në përmasa të moderuara 
që fëmija ta kuptojë dallimin mes njerëzve, dhe në 
qasjen ndaj tij. Por kur bëhet fjalë për parimet bazë në 
edukimin që prindi i respekton, duhet këmbëngulje dhe 
përpjekje për të respektuar si në shtëpi ashtu edhe nga 
ana e gjyshes dje gjyshit. Për të shmangur situatat e 

pakëndshme, nevojitet një marrëveshje për çdo anëtar 
të familjes ku e ka vendin e tij në botën e fëmijës. 
Duhet të tregohet respekt ndaj anëtarëve të moshuar, 
ndaj përvojës dhe njohurisë së tyre në kujdesin e fëmijës, 
por të insistohet për mbështetjen e modelit të përzgjedhur 
të prindit për edukim. Në mënyrë të mirë dhe të sjellshme 
t’u shpjegoje gjyshërve se çfarë t’i kushtojnë vëmendje gjatë 
kujdesit dhe edukimit të fëmijës dhe pse, ndërsa prindi të 
jetë konsekuent në kërkesat. Ky nuk është një proces i lehtë 
dhe kërkon shumë durim dhe kujtim. Është në rregull që 
të tregohet mospajtueshmëri në qëndrimet për edukimin e 
fëmijës, por nuk është mirë të tregohet mosrespekt. Prandaj 
është mirë që ndonjëherë të jepet më shumë hapësirë të 
lirë për gjyshërit dhe tek ata të lejohet më shumë se në 
shtëpi, por të mos shkelen kufijtë dhe parimet themelore 
të edukimit. Në këtë rast, fëmijës duhet të theksohet se 
disa gjëra që janë të lejuara te gjyshërit, në shtëpi nuk do të 
lejohen. Gjithashtu është e rëndësishme që fëmija të mos i 
përdor gjyshërit kundër prindit. Megjithatë, është në interesin 
më të mirë të fëmijës që të gjithë ata që kujdesen për të të 
mbështesin kultivimin e vlerave universale, të qëndrueshme 
si ndershmëria, drejtësia, respekti për veten dhe të tjerët, 
zhvillimi ndjeshmërisë, vetëdisiplina.

VËREJTJE:
Prindi është personi më i rëndësishëm në jetën e fëmijës.
Prandaj, prindi duhet të tregojë kujdes për veten.
Pa dallim se sa kohë fëmija po shpenzon me gjyshërit, kujdestarët, 
edukatorët ose persona të tjerë, prindi e ka përgjegjësinë për kujdesin  
dhe edukimin e fëmijës.



ÇFARË ËSHTË 
PRINDRËSIA  
POZITIVE?

3
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3.1 PARIMET E PRINDËRSISË POZITIVE

Prindërsia pozitive bazohet në pesë parime që mes tyrë 
ndërthuren, duke ndërtuar një bazë të mirë, një lidhje 
të fortë midis fëmijës dhe prindit, duke e pozicionuar 
prindin si një udhëheqës i suksesshëm në rritjen e 
fëmijës1.

Parimet e prindësisë pozitive janë:
1. 1. lidhja;
2. 2. respekti;
3. 3. prindërsia proaktive;
4. 4. udhëqja empatike;
5. 5. disiplina positive2

PRINDËRSIA POZITIVE ËSHTË KUR PRINDI VEPRON DUKE 

NISUR NGA INTERESAT E FËMIJËS, NDAJ FËMIJËS 

SILLET NË MËNYRË JO TË DHUNSHME, I NJEH DHE 

RESPEKTON TË DREJTAT E TIJ, E DREJTON, I TREGON 

SHUMË DASHURI, POR VENDOS KUFIJ ME QËLLIM QË 

TA MUNDËSOJË ZHVILLIMIN E TIJ TË PLOTË.

PARIMET E 
PRINDËSISË 

POZITIVE JANË

LIDHJA

RESPEKTI

PRINDËRSIA  
PROAKTIVE

UDHËQJA  
EMPATIKE

DISIPLINA  
POSITIVE
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PARIMI I LIDHJES
Lidhja emocionale është nevoja primare që paraqitet 
akoma gjatë lindjes së fëmijës. Lidhja që krijohet 
midis fëmijës dhe personit të parë të rritur (më 
shpesh ai është prindi) është përgjegjëse për 
ndërtimin e lidhjeve dhe marrëdhënieve të ardhshme 
të fëmijës me mjedisin. Gjithashtu, kjo lidhje është 
e rëndësishme për zhvillimin e aftësisë së fëmijës 
për ndenjat e tij dhe për zhvillimin e aftësisë për të 
shmangur dhe për të përballohet me fatkeqësitë.

Së pari, fëmija lidhet me familjen e tij të ngushtë 
dhe pastaj kjo lidhje shtrihet me komunitetin më të 
gjerë. Kjo është kështu sepse prindi është kontakti i 
parë i fëmijës me mjedisin, që reagon ndaj qarjes së 
fëmijës, e merr në krah, e përqafon, e ngushëllon. 
Ndërsa si fëmija rritet, prindi është ai që kujdeset 
për fëmijën më gjatë dhe më shumë, luan me të, e 
drejton dhe e mëson.

Mbi lidhjen emocionale të fëmijës ndaj prindit ndikon 
s sjellja e prindërve individualisht ndaj fëmijës, ashtu 
edhe marrëdhënia e tyre reciproke. Kur do të arrihet 
lidhja e sigurt, fëmija ndihet i sigurt, është i aftë të 
ndahet nga prindi, kërkon ngushëllim në të, kur është 
i frikësuar, ndërsa kthimi i prindit pas mungesës 
shkakton emocione pozitive tek fëmija.

Është e nevojshme që së pari prindi të lidhet me 
fëmijën, pastaj të ndërtojë një prindërsi pozitive dhe 

të vendosë kufij. Nëse kjo lidhje nuk është vendosur 
në nivelin parësor, fëmija që nuk arrin të zhvillojë një 
lidhje në vitet e hershme më vonë gjatë jetës, shpesh 
ka probleme në sjelljen dhe kontaktet shoqërore.

PARIMI I RESPEKTIMIT
Respektimi i fëmijës nga ana e prindit nënkupton 
dërgimin e mesazhit se sa fëmija është i rëndësishëm 
për prindin. Kjo nuk do të thotë leje për të bërë atë që 
dëshiron, por do të thotë t’i kushtohet vëmendje, të 
respektohet mendimin e tij, të kënaqen nevojat dhe 
dëshirat e fëmijës, që duhet të jenë të arsyeshme dhe 
të pranueshme.

Fëmija mëson më shumë nga shembulli i prindit, 
prandaj është e nevojshme që ai të tregojë fëmijës 
se duhet të respektohen të tjerët, mendimin e huaj, 
dallimet. Të tregohet dashuri, vëmendje, kujdes, 
bisedë adekuat me fëmijën të mos nënçmohet 
personalitetin e tij, pa u bërtitur ose pa quajtur me 
emra të tjerë, gjithë kjo është respekt për fëmijën 
nga ana e prindit. Atëherë fëmija do të reagojë në 
një mënyrë pozitive, do të respektojë prindërit e tyre 
dhe njerëz të tjerë, por më e rëndësishmja, do të 
respektohet vetë dhe të zhvillojë vetëbesim. Fëmija 
që ka realizuar lidhjen me prindin është i respektuar 
dhe i qëndrueshëm emocionalisht dhe është i 
pranueshëm për disiplinë pozitive. Atje ku ka refuzim, 
manipulim, ndërsa jo dashuri, vetë disiplinimi bëhet e 
komplikuar dhe shumë e ndërlikuar.
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Veçanërisht, vetëbësimi është i kushtëzuar 
drejtpërdrejt nga respektimi i fëmijës nga ana e 
prindit dhe të dashurve të tij. Fëmija mund të jetojë 
pa shumë gjëra, lodra dhe gjëra të tjera materiale, 
por nuk mund të jetë i lumtur pa dashurinë dhe 
respektin e prindit.

PARIMI I PRINDËRSISË PROAKTIVE
Prindi, i marrë nga detyrimet e përditshme dhe 
zgjidhja e qëllimeve të afatshkurtra me fëmijën e tij 
shpesh harron zgjidhjen e qëllimeve të afatgjata, ai 
mendon në mënyrë reaktive, dmth. problemet i zgjidh 
kur do të paraqiten. Në këtë mënyrë, prindi zgjidh 
problemet ose qëllimet e përditshme me fëmijën, 
të tilla si t’i lidhin këpucët, si t’i pastrojnë më mirë 
dhëmbët pa të menduar ose të ketë kohë për ti 
parashikuar problemet e tjera të mundshme dhe të 
takohet me të, për shembull, si të dallojë të mirën 
nga e keqja, të respektojë vetveten dhe të tjerët, 
si dhe ta marrë përgjegjësinë për veprimet e tij, të 
jemi, të jetë jo i dhunshëm etj. Por kur paraqesin 
problemet, ato janë më të vështira për t’u zgjidhur, 
kërkojnë investim të madh, një kohë për të kapërcim, 
me efekt të pasigurt. Prindi pozitiv është proaktiv dhe 
nuk lejon që të ndodhin probleme, por bën gjithçka 
për të tejkaluar, parashikuar dhe pamundësuar që 
nga fillimi, para se të bëhen një burim konflikti ose 
krize. Problemet i zgjidh derisa ato janë të vogla dhe 
nuk u lejon atyre të rriten dhe të marrin dimensione 
mbi të cilët nuk ka kontroll. Një shembull i mirë për 

të cili prind është reaktiv, ndërsa cili është proaktiv, 
është krahasimi me funksionimin e kapitenit të 
anijes. Kapiteni që është një person reaktiv do të 
drejtojë anijen dhe do të lundrojë sipas rrymave të 
detit. Nëse rrymat i shkojnë në favor, kapiteni do 
të jetë i lumtur, përndryshe, ai është nën stres dhe 
në asnjë mënyrë nuk do ti studiojë rrymat për të 
parashikuar se ku do të çojnë anijen. Nga ana tjetër, 
kapiteni proaktiv do ta drejtojë anijen kudo që ai 
dëshiron. Ai do të studiojë rrymat e detit, ndonjëherë 
do të lundrojë në përputhje me rrymat, ndonjëherë 
kundër tyre, por rrymat nuk do të kenë fuqi për të 
përcaktuar destinacionin e tij përfundimtar, është 
zgjedhja e kapitenit.

Një shembull i përdorimit të një gjuhe proaktive 
është: Unë dua ..., më shumë preferoj të..., zgjedh të 
..., le të shohim mundësitë e tjera ..., mund të zgjedh 
një qasje tjetër ... dhe etj..

Një prind që është proaktiv i vë në planin 
kryesor mësimin e prindërsisë dhe ndërtimin e 
marrëdhënieve pozitive me fëmijën. Kjo sigurohet 
nëpërmjet përfshirjes më të madhe të prindit në jetën 
e fëmijës përmes një kohe të përbashkët të kaluar 
në bisedë, një lojë, një mundësi për fëmijën që të 
shprehë ndjenjat e tij. Në këtë mënyrë, prindi njeh 
fëmijën e tij, që është një parakusht për disiplinë 
pozitive. Është e domosdoshme që prindi të di se 
çfarë po e bën fëmijën e lumtur, çfarë e zemëron, 
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nga çfarë ka frikë, çfarë e qetëson. Dhe natyrisht kjo 
nuk është e rëndësishme vetëm në moshë të re, por 
gjatë tërë fëmijërisë. Duhet të përdoret çdo momenti, 
koha me fëmijën të kalohet në mënyrë cilësore, dhe 
të përdoret përta njohur më mirë atë. Në makinë, 
përpara TV, duke folur me miqtë ose persona të tjerë 
të rritur. 
Është e rëndësishme që prindi të jetë i hapur për 
të marrë dhe për ta njohur informacionet që i merr 
nga fëmija i tij, pa dallim nëse ato janë verbale ose 
jo-verbale, në fakt, gjithçka që përfshin prindërsinë 
pozitive. Në këtë mënyrë, prindi merr një pasqyrë në 
sjelljen e fëmijës, në mënyrat se si përballohet me 
pengesat, si i bën zgjedhjet. Kjo i jep atij mundësinë 
për të marrë një pozitë proaktive në parashikimin 
e problemeve të mundshme, të planifikoj dhe të 
përballohet me sjelljen e fëmijës në një situatë në 
mënyrë të kontrolluar dhe të suksesshme.

PARIMI I UDHËHEQJES ME EMPATI
Është e nevojshme që prindi të jetë një udhëheqës 
në jetën e fëmijëve, që do të tregojë dashuri, 
ngrohtësi dhe ndjeshmëri ndaj fëmijës. Fëmija ka 
nevojë për dashurinë e pakushtëzuar prindërore, 
siguri emocionale, dashuri fizike dhe verbale dhe 
ndjeshmëri me ndjenjat e tij. Ajo tregohet përmes 
verbalizmit të ndjenjave, dmth. ndjenjat emërohen me 
fjalë, prindi i tregon fëmijës se e dëshiron, të përdorë 
fjalë pozitive, përqafime, puthje, të bëjë shaka me të, 
ta ngushëllojë kur është i dëmtuar ose i frikësuar, 

të luajë me të, ti lexojë, ti ndihmojë atë në detyrat 
shkollore, të dëgjojë, ta lëvdojë dhe të inkurajojë në 
mënyrë aktive. Dashuria nuk nënkuptohet, tregohet 
dhe emërohet. Qasja pozitive e prindit ndaj fëmijës 
e mbushur me nxehtësi siguron bashkëpunimin dhe 
realizimin e rolit prindëror të një udhëqesi, si dhe 
arritjen e qëllimeve të afatgjata.

Prindi empatik kupton nevojat e fëmijës dhe e trajton 
atë në një mënyrë që i ndihmon atij të ndihet se është 
i dëgjuar dhe i kuptuar.

PARIMI I DISIPLINËS POZITIVE
Disiplina shpesh identifikohet me dënimin, ndalimn 
ose kuptohet si sinonim i edukimit. Por dënimi dhe 
disiplina janë koncepte të ndryshme diametralisht 
dhe i referohen veprimeve të ndryshme në 
prindërsinë.

Në disiplinën pozitive nuk ka vend për dënim, 
posaçërisht për ndëshkimin fizik të fëmijëve, për të 
cilit ekziston tolerancë zëro. Prindësia pozitive është 
më shumë se disiplinimi, prandaj disiplina pozitive 
është një nga parimet e prindërsisë pozitive.
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dënimi lëndon fëmijën si fizikisht ashtu edhe 
mentalisht;

mohon të drejtën e tij të jetë i kuptuar si person;

mund të çojë deri në pasoja serioze, negative mbi 
shëndetin e fëmijës;

-me dënimin nuk ndryshohet modelin e sjelljes 
së fëmijës, por vetëm momentalisht ndryshohet 
sjelljen e tij dhe së shpejti shtyhet;

dënimi jep efekt të kundërt;

dënimi bazohet në frikë;

fëmija bëhet rebel dhe jep rezistencë;

fëmija studion modelin e agresorit;

dënimi jep pak informacion, nuk përmban 
përmbajtje, zakonisht përmban vetëm një 
mesazh se çfarë fëmija nuk duhet të bëjë dhe 
nuk ofron alternativa;

me dënimin, prindi heq fëmijën nga familja dhe 
shtëpia.

disiplina nuk e dëmton fëmijën, as personalitetin e tij;

disiplina është mësimi ose mbështetja e procesit të 
mësimit të fëmijës për sjellje të pranueshme;

disiplina ka përmbajtje;

disiplina përfshin vendosjen e kufijve dhe rregullave të 
qarta në familjen dhe fëmijës;

kërkon qëndrueshmëri në veprimet e prindit;

prindi ka pritje reale nga fëmija;

me disiplinë, prindi zhvillon një marrëdhënie të mirë 
dhe të barabartë me fëmijën;

fëmija ndryshon modelin e sjelljes në mënyrë spontane 
dhe në bashkëpunim me prindin;

disiplina nuk bazohet në frikë dhe kërcënime;

DËNIMI DISIPLINA

DALLIME SIPAS 
DËNIMIT DHE 

DISIPLINËS



26

3.2 ZBATIMI PRAKTIK I PARIMEVE TË 
PRINDËRSISË POZITIVE

Parimet e prindërsisë pozitive janë të zbatueshme 
në ndërveprimin e përditshëm ndërmjet fëmijës dhe 
prindit. Ato janë mjete që japin drejtime pozitive si 
nëpërmjet komunikimit të mirë të arrihet një disiplinë. 
Është e nevojshme të mësohen këto shkathësi nga 
ana e prindit, zbatueshmëria e tyre me ndjeshmëri të 
madhe ndaj nevojave të fëmijës dhe durimit.

Nëpërmjet shembullit të mëposhtëm për Markon, 
dymbëdhjetë vjeçar, shpjegohet zbatueshmëria praktike 
e parimeve të prindërsisë pozitive.

SHEMBULLI:
Dymbëdhjetë vjeçari Marko ka një problem 
në shkollë, nuk kryen detyrat e shtëpisë dhe 
mbetet në zotërimin e materialit mësimor.

Si mund një prind ta motivojë atë ti kryejë 
detyrat e shtëpisë përmes zbatimit të parimeve 
të prindërsisë pozitive?

Si propozime për prindin në zgjidhjen e këtij 
problemi ose problemi të ngjashëm, janë të 
mundshme zgjidhjet e mëposhtme:

Për të qenë efektive, është e nevojshme që të gjithë 
shprehi që dëshironi t’i zbatoni te fëmija t’i planifikoni 
paraprakisht. Në këtë mënyrë, do të parandaloni 
problemin që mund të bëhet në të ardhmen (ai është 
një prind proaktiv);

Krijoni një rutinë që do të zbatohet gjatë një periudhe 
të caktuar të ditës kur fëmija do të ketë kushte për 
të mësuar në paqe dhe rrethana të mira. Përfshini 
fëmijën në marrjen e vendimit se kur dhe ku do të 
punojë, si do të jetë mjedisi, etj;

Një javë ndiqni fëmijën çfarë bën gjatë asaj periudhe. 
Pastaj tregoni atij çfarë keni vërejtur, çfarë dëshironi 
dhe çfarë do të bëni për ti ndihmuar atij. Për shembull. 
“Kam vërejtur se java e kaluar nuk fillon të mësosh 
në periudhën e dakorduar javën e kaluar, por shumë 
vonë kur është koha për të fjetur. Do të doja të fillosh 
me mesim më herë,t në terminin e dakorduar. Nëse 
dëshiron, mund edhe unë të jem prezent në dhomën 
me ty, do të lexoj diçka ose do të punoj në kompjuter. 
Mund t›ju ndihmoj vetëm një orë, 
nga ora 18:00 deri në orën 19:00, por 
pas asaj periudhe do të jetë vonë dhe 
nuk do të mund të koncentrohem 
(vendosja e kufijve dhe udhëheqja 
me ndjeshmëri);
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I thoni atij se tanimë nuk do t’i mbani mësime për 
mësimin dhe se nuk do ta kujtoni se duhet të të 
mësojë. Me këtë tregoni respekt për personalitetin 
e tij dhe zgjedhjet e tij. Kjo nënkupton që fëmija ka 
kuptuar atë që keni rënë dakord. Me kujdes, por me 
vendosmëri, kryejini fjalët në vepra (qëndrueshmëri 
në përcaktimin e kufijve);

Tregoni atij se jeni gati ta ndihmoni, t’ju pyesë për diçka 
që e ka të paqartë, por vetëm në periudhën e caktuar 
kohore.

Mos e krahasoni atë me fëmijët e tjerë në klasë 
(komunikim pozitiv);

Lejoni stile të ndryshme të mësimit. Disa fëmijë 
mësojnë me muzikë, me TV të ndezur. Nëse për ndonjë 
lëndë ka vështirës gjatë mësimit dhe përpiqet por 
pa sukses, ndoshta duhet të mendoni për zgjidhje 
alternative: ndihmë profesionale nga një mësues i 
angazhuar, një shok që mund ta ndihmojë atë dhe 
kështu me radhë. (krijimi i një mjedisi të sigurt dhe 
stimulues dhe dhënia e zgjedhjeve dhe marrja e 
vendimit nga ana e fëmijës);

Një fëmijë, pavarësisht nga investimi i tij personal dhe 
investimi i prindit, ende nuk mund të arrijë suksesin e 
lartë shkollor. Çdo fëmijë ka një tempo të ndryshme, 
ndonjë fëmijë në periudhën e mëvonshme fillon me të 
mësuarit dhe investim, ndërsa një tjetër e sheh shkollën 

si një problem dhe nuk vazhdon në një nivel më të lartë të 
arsimit. Tregojuni fëmijës se nuk është më pak i vlefshëm 
nëse nuk ka arritur sukses të shkëlqyeshëm dhe se më 
vonë ndoshta do të gjejë një motivim për të vazhduar në 
mënyrë me të suksesshme gjatë jetës (duke respektuar 
individualitetin dhe personalitetin e fëmijës);

Kur fëmija lë ta përmbushë detyrën në momentin e 
fundit, dëgjoni me vëmendje dhe ngrohtësi (empatike), 
por mos e “shpëtoni” atë. Le të ndiejë pasojat e zgjedhjes 
së tij;

Ju mund të përpiqeni ta zgjidhni problemin me fëmijën. 
Ta dëgjoni fëmijën dhe të ndjeheni për problemin e 
tij. Kërkoni prej atij që të propozojë se si ta zgjidhni 
problemin, dhe pastaj merrni pjesë (udhëheqja me 
empati)

Jini i sinqertë në mënyrë emotive dhe tregoni fëmijës se 
çfarë mendoni, ndjeni dhe çfarë dëshironi, por të mos duket 
se impononi standardin tuaj (duke treguar ngrohtësi dhe 
dashuri, por me udhëheqje). Për shembull. “Për mua 
arsimi është shumë i rëndësishëm dhe më frikëson se për 
ty nuk është ashtu. Shpresoj se së shpejti do të shohësh 
vlerën e zakoneve të mira në mësimin “;

Sa më shumë që e shihni detyrën e shtëpisë si puna juaj, 
aq më pak fëmija do ta përjetojë atë si detyrë e tij. Kur 
fëmija sheh për prindin më e rëndësishme është detyra e 
shtëpisë, ai kurrë nuk do të marrë përgjegjësinë;
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Është e lehtë të merret përgjegjësinë për punën e 
fëmijës, por atëherë nuk do të formohet një fëmijë i 
përgjegjshëm;
Keni besim në fëmijën tuaj;
Disa gjëra fëmija duhet ti shohë përmes pasojave të 
pakëndshme ose dhe dështimeve. Asnjëherë mos e 
ofendoni, mos e ndëshkoni dhe mos e nënçmoni për 
dështim;
Mbani mend se fëmija nuk është i interesuar për 
një aktivitet të caktuar dhe për këtë arsye nuk e 
pranon atë, sepse mund të jetë i dekurajuar ose e ka 
humb shpresën. I njëjti fëmijë do të realizoj ndonjë 
veprimtari tjetër që është e rëndësishme për të në 
mënyrë të përsosur Për shembull. nuk mund ta mbaj 
mend mësimin, por në mënyrë të shkëlqyeshme 
kujton këngën e preferuar.

KUJTIMOR:
PARIMET E PRINDËRSISË POZITIVE

Prindi duhet së pari të lidhet me fëmijën dhe 

pastaj të ndërtojë një prindërsi poz
itive dhe 

të vendosë kufij;

Duke respektuar personin e fëmijës, prindi 

e njeh veçantinë e fëmijës, vlerën dhe 

origjinalitetin e tij;

Një prind pozitiv është proaktiv dhe 
zgjidh 

problemet derisa janë të vogël dhe ka kont
roll 

mbi to.

Prindi duhet të jetë udhëheqës në j
etën e 

fëmijës, që do të tregojë dashuri, ngro
htësi 

dhe ndjeshmëri ndaj fëmijës;

Në disiplinën pozitive nuk ka vend p
ër 

dënim.
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SHEMBULLI:
Mbrëmje, pas lojës, pesëvjeçarja Kaja duhet të 
përgatitet për gjumë.

Shembulli i mëposhtëm ka të bëjë më fëmijët e 
moshës më të re.

Nënë: Ishte një lojë e bukur. Kënaqem duke luajtur 
me ty.

Kaya: Le të luajmë edhe pak, të lutem.

Nëna: Në të vëretet të pëlqen kjo lojë (lidhja me 
fëmijën). Është shumë zbavitëse. Nesër ne mund ta 
luajmë përsëri nëse dëshiron, por tani është ora tetë 
dhe është koha për të fjetur (përcaktimi i kufijve).

Kaya: Nuk je e drejtë. Dua të luajme. Tani do ta hedh 
lodrën në plehra.

Nënë: Shoh se je shumë e mërzitur (qetë pa 
akuzim dhe bërtitje). Në të vërtetë, koha ka 
kaluar shpejt, besoj që dëshiron edhe të luajsh 
(ndjeshmëri me fëmijën). Por lodrën nuk guxon ta 
hedh në plehra (vendosjen e kufijve).+

Kaja: Të lutëm, edhe një herë.

Nëna: Është ora tetë, është koha për të fjetur 
(qëndrueshmëri në përcaktimin e kufijve). Ne mund 
të këndojmë në tualet derisa po përgatitemi (duke 
tërhequr vëmendjen dhe lidhja e serishme me fëmijën).



SI RRITET DHE 
ZHVILLOHET FËMIJA 
- FAZAT E ZHVILLIMIT 
TË FËMIJËS

4
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ÇFARË ËSHTË ZHVILLIM FËMIJËROR?
Kur bëhet fjalë për zhvillimin e fëmijës, mendohet 
për tërë procesin dhe për të gjitha ndryshimet që 
ndodhin në të, që e promovojnë dhe në këtë mënyrë 
i sigurojnë një balancim më të mirë, stabilitet më të 
madh dhe efikasitet në mjedisin në të cilin rritet.
Rritja dhe zhvillimi i fëmijës vërehen përmes 
ndryshimeve që ndodhin në fushën biologjike, 
psikologjike dhe shoqërore.

ÇFARË FAKTORËT NDIKOJNË MBI ZHVILLIMIN?
Ndryshimet nxiten nga faktorët e brendshëm dhe të 
jashtëm.

Faktorët e brendshëm janë të lidhur me të dhënat 
gjenetike, me atë që fëmija trashëgon përmes 
gjeneve të prindërve dhe paraardhësve të tij.

Faktorët e jashtëm janë të lidhur me karakteristikat 
dhe veçoritë e mjedisit primar (prind, familje) dhe më 
të gjerë social (grup, bashkësi dhe shoqërisë së cilës i 
takon familja)....

Karakteristikat dhe veçoritë e ambientit primar 
dhe më të gjerë social përcaktohen nga kultura, 
religjioni dhe traditës cilës i përkasin, por edhe nga 
niveli aktual i zhvillimit, sistemi i vlerave morale dhe 
organizimi i shoqërisë në tërësi.

Rritja dhe zhvillimi janë të vazhdueshme, dhe për 

shkak të ekzistencës së këtyre faktorëve, megjithatë 
janë specifike dhe të ndryshme për çdo fëmijë 
individualisht.

Përveç individualitetit, megjithatë, mund të vërehet 
se zhvillimi realizohet në disa faza, që janë të 
ngjashme për secilin fëmijë.

ÇFARË NDRYSHIME VËREHEN TE FËMIJA GJATË 
ZHVILLIMIT?
Ndryshimet që vërehen gjatë këtyre fazave 
zhvillimore mund të jenë kuantitative dhe kualitative. 
Zhvillohen gradualisht dhe lëvizen PO NAGORNA 
LINIJAm, në të gjitha fushat, dhe përfshijnë gjithë 
qenien e fëmijës.

Ndryshimet kuantitative janë graduale dhe të 
matshme në mënyrë të lehtë. Ndërsa siç rritet, çdo 
fëmijë mund të vërehen dhe maten, për shembull: pe-
sha e trupit, gjatësia, pasuria e fjalorit, numri i lidhjeve 
sociale dhe kështu me radhë.

Ndryshimet kualitative janë më komplekse për t’u nd-
jekur, sepse ato nuk zhvillohen gradualisht dhe quhen 
“kërcyese”. Në fakt, ato ndodhin çdo ditë, por ato nuk 
janë aq të dukshme. 
Ata janë të fshehur dhe lidhen me rritjen e përvojës 
së jetës dhe maturimin fiziologjik të fëmijës. Këto 
ndryshime mund të shihen, për shembull, në dallimet 
që ekzistojnë në përmbajtjen e fjalimit të një fëmije të 
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foshnje (0-18 muaj)

fëmijëria e hershme (18 muaj-3 vjeç)

mosha parashkollore (3-5 vjeç)

mosha shkollore (5-12 vjeç)

adoleshencë (13-18 vjeç).

Me këtë ndarje, çdo fazë zhvillimore përcaktohet 
sipas një moshe kalendarike të fëmijës, në të cilën 
përshkruhen nevojat karakteristike dhe ndryshimet në 
fushën biologjike, psikologjike dhe sociale.

4.2. KUPTIMI, ROLI DHE DETYRAT E FAZAVE 
ZHVILLIMORE TE FËMIJA

Çdo fazë zhvillimi ka një detyrë specifike. Ajo 
përcaktohet me të se çfarë pritet të zhvillohet tek fëmija 
në një moshe të caktuar, në fusha të ndryshme dhe pas 
përfundimit të saj. Përmbushja e detyrave do të sigurojë 
që fëmija gradualisht të rritet, zhvillohet dhe formohet 
në një person të shëndetshëm dhe të pjekur.

vogël dhe në fjalimin e adoleshentit, dmth. të rriturit. 
Fëmija në moshën 2-3 vjeçare flet dhe tregon për atë 
që mund ta shohë dhe të prekë. Flet për përvojat e tij 
personale nga pozita e kohës së tashme dhe vështirë 
mund ti përcaktojë të kaluarën dhe të ardhmen. Prandaj 
thuhet se fëmija në këtë moshë mendon në një nivel të 
caktuar. Një fëmijë në moshën 13-14 vjeçare mund të 
flasë për gjëra që nuk i ka përjetuar drejtpërsëdrejti, 
dmth. që nuk janë të lidhura me përvojën e tij 
personale, mund ta përcaktojë të kaluarën dhe të ketë 
një pamje për të ardhmën. Prandaj, për këtë fëmijë 
thuhet se po mendon në një nivel abstrakt.

4.1. FAZAT E ZHVILLIMIT TË FËMIJËS SIPAS 
MOSHËS SË TIJ TË KALENDARIT

Ka më shumë ndarje rreth mënyrës se si zhvillohen 
rritja dhe zhvillimi i fëmijës, në varësi të asaj çka dhe 
çfarë ndryshime duhet të vërehen tek fëmija.

Më shpesh përdoret ndarja e fazave të zhvillimit të 
fëmijës sipas moshës së tij kalendarike. 

Shqyrtimi kronologjik i klasifikimit të fazave zhvillimore 
të fëmijës sipas moshës kalendarike është:
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FUSHA NË TË CILAT VËREHEN 

NDRYSHIMET TE FËMIJA, 

SIPAS TË CILEVE MUND 

TË VLERËSOHET A JANË 

PËRMBUSHUR DETYRAT E 

FAZAVE ZHVILLIMORE

FIZIKE

SEKSUALE

INTELEKTUALE

MORALE

SOCIALE- 
EKONOMIKE

GJUHËSORE (TË 
FOLURIT DHE 

FJALORI)

ZHVLLIMI I AFTËSIVE 
PËR KOMUNIKIM, 

TË FOLURIT, LEXIMI, 
SHKRIMI, TË FOLURIT 

E TRUPIT

RRITJA DHE ZHVILLIMI 
I TRUPIT, AKTIVITETI 

FIZIK, USHQIMI, 
HIGJIENA DHE SHËNDETI

ZHVILLIMI I 
MENDIMEVE DHE 

PROCESIT MENDOR PËRBALLIMI ME EMOCIONET, 
KUPTIMI I VETËS DHE TË 

TJERËVE, NDËRTIMI I LIGJEVE 
NDËRNJERËZORE, ZHVILLIMI I 

VERBESIMIT

ZHVILLIMI I EMPATISË PËR TË 
TJERËT DHE AFTËSI PËR  

TA DALLUAR TË MIRËN NGA  
TË KEQEN

ZHVILLIMI I NDËRGJEGJËS PËR 
DALLIMET MES TRUPIT FEMËROR DHE 
MASHKULLOR, EMOCIONE, QENDRIME 

DHE DËSHIRË PËR NEZNOST DHE AFËRSI 
ME PERSONA TË TJERA, NDRYSHIME 

HORMONALE, NAGON FIZIK  
DHE DËSHIRAT
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ÇFARË ËSHTË «KRIZA PSIKOKSOCIALE»DHE SI 
TEJKALOHET?
Për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës, ndikimi dhe 
mbështetja nga mjedisi primar, por edhe nga mjedisi më i 
gjerë social janë të rëndësishme dhe dominante.

Fëmija nëpër fazat e zhvillimit gjithmonë i përmbush 
nevojat e tij të ndryshme në kontakt, komunikim dhe 
ndërveprim me mjedisin social. Prandaj, karakteristikat 
dhe veçoritë të veçanta të familjes dhe rrethinë më e gjerë 
përcaktojnë si do të jetë zhvillimi psikosocial i fëmijës.

Mënyra në të cilën do të përmbushen nevojat, dmth. ose 
nuk do të përmbushën vjen deri në paraqitjen e “krizës 
psikosociale”. Zgjidhja e kësaj “krize” mund të jetë 
pozitive ose negative.

Zgjidhja pozitive e “krizës” do të thotë se fëmija ka mësuar 
diçka të re ose ka zhvilluar një aftësi të re në një zonë, që 
do ta inkurajojë zhvillimin e tij dhe do të ndihmojë atij për 
të shkuar më tej dhe për të zhvilluar më shumë.

E gjithë ajo që mungon dhe nuk është arritur në fazat e 
më të ulëta të zhvillimit nuk do të fëmijës të kryejë kalim 
komplet dhe i pjekur në fazën e ardhshme zhvillimore. 
Kjo do të thotë se fëmija fizikisht do të vazhdojë të rritet 
dhe të pjeket, por nuk do ta arrijë pjekurinë e nevojshme 
psikologjike dhe sociale në përputhje me moshën e tij 
kalendarike.

Nëse shihet lëshimi, gjithmonë ekziston mundësia të 
përmirësohet dhe korrigjohet, përmes përvojave të reja 
dhe në bashkëpunim me mjedisin, për çfarë do të jetë e 
nevojshme udhëheqje e organizuar nga ana e personit 
të rritur dhe kohë shtesë.

TRANZICION
Veçanërisht janë të rëndësishme kalimet specifike, 
dmth tranzicioni nga një fazë në një fazë tjetër, nga 
një fazë më e ulët në një fazë më të lartë të zhvillimit. 
Gjatë tranzicionit, janë të nevojshme më shumë 
vëmendje, durim, njohuri dhe aftësi nga ana e prindit 
të rriturve dhe atyre që kujdesen për fëmijën. Ata janë 
më të përgjegjshëm në sigurimin e kushteve që do 
të mundësojnë tranzicionin, kalimin, për të kaluar në 
mënyrë sa më të suksesshme dhe pa dhimbje si për 
fëmijën ashtu edhe për prindin.

4.3. FOSHNJE (0-18 MUAJ)

Kjo fazë zhvillimore i referohet tetëmbëdhjetë muajve 
të para të jetës së fëmijës, që më shumë përkushtohen 
aftësive fizike dhe motorike, përmes të cilave në 
mënyrë indirekte vendoset baza e rritjes dhe zhvillimit 
të tij intelektual, emocional dhe social.



35

Faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në këtë fazë të 
zhvillimit janë:

ushqimi

shëndetëti;

të mësuarit rreth higjienës së trupit;

inteligjenca sensomotore - zhvillohet nëpërmjet 
stimulimeve që stimulojnë shqisat për shikim, 
dëgjim, erë, shije dhe prekje, si dhe me 
përdorimin e një grupi të ndryshëm të muskujve 
duke lëvizur krahët dhe këmbët, që është fillimi i 
zhvillimit intelektual;

sistemi social në të cilin rritet fëmija (lidhja me 
prindin, mbi të gjitha, me atë që kujdeset për të).

Për të kënaqur nevojën për ushqim, prindi është më i 
përgjegjshëm, para së gjithash, për të siguruar ushqim 
adekuat dhe të balancuar në kohë, dhe për mënyrën 
e ushqimit të fëmijës. Prindi është i detyruar të krijojë 
kushte për një ambient të pastër, të shëndetshëm 
dhe të sigurt, në të njëjtën kohë nxitëse për shqisat e 
fëmijës. Përmes stimulimit dhe lojës ai do ta nxisë dhe 
zhvillojë inteligjencën e tij sensomotore.

Në këtë fazë, është e rëndësishme të përcaktohet ritmi 
i pushimit dhe gjumit, si dhe mirëmbajtja në kohë dhe 
adekuate dhe mësimi i higjienës.

KUR DHE PSE FOSHNJA QAN?
Për këtë periudhë zhvillimore, qarja e foshnjës është 
një dukuri natyrore dhe normale. Qarja e foshnjës është 
mënyra e parë e komunikimit me prindin.

Ajo nuk njeh asnjë fjalë, ndërsa kur ajo qan, i dërgon një 
mesazh prindit. Duke qarë ai dëshiron të tregojë prindit 
se ai ka nevojë për diçka, domethënë nevoja e tij nuk 
është e kënaqur. Në këtë periudhë zhvillimore, fëmija 
mund të frikohet shumë lehtë nga stimuj të ndryshëm 
që vijnë nga rrethina. Frika e vetme prej lindjes është 
frika nga një zë të fortë dhe lëvizja e bazëm në të cilën 
fëmija është e shtrirë / në këmbë, ndërsa të gjitha frikët 
e tjerë janë të mësuar.

Si prindi do të përgjigjet qarjes së fëmijës, ashtu ai do 
të fillojë të mësojë dhe çfarë mund të pritet nga ai që 
kujdeset për të. Ai mëson nëse do të jete i dëgjuar dhe 
nëse atij do ti përmbushet nevoja ose jo.
Nga mënyra se si do të reagojë prindi, ashtu fëmija 
do të mësojë për cilësinë e komunikimit të tyre. 
Domethënë, mëson se çfarë është lidhjen që e realizon 
me të rriturit - nëse ajo është e afërt dhe e kujdesshme 
ose, ose e distancuar dhe neglizhent.
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Në situata kur foshnja është e shqetësuar nga shkaqe 
të ndryshme, prindi duhet ta marrë atë dhe ta mbajë 
në krah, ta përkëdhelë dhe t’i japë ngrohtësi. Pra, ajo 
do të qetësohet ashtu, dhe prindi do t’i tregojë asaj se 
është e sigurt. Në këtë mënyrë, te foshnja ulet ndjenja 
e shqetësimit, fillon të ndihet e sigurt, e pranuar ndërsa 
prindi në mënyrë indirekte fillon ta përgatisë atë që të 
mos ketë frikë kur do të duhet të mësojë gjëra të reja 
në të ardhmen.

LIDHJE
Reagimet janë baza në të cilën ndërtohen lidhjet socio-
emocionale të fëmijës me prindin, dhe si rezultat të 
kësaj paraqitet lidhja.
Lidhja vjen nga instinkti i lindur i fëmijës për të sinjalizuar 
prindërit të jetë në afërsinë e tij, për shkak të ndjenjës 

së sigurisë dhe mbrojtjes. Lidhja zhvillohet çdo ditë 
përmes përmbushjes së nevojave themelore të fëmijës 
për ushqim, ujë, gjumë, prekje, butësi, etj., përmes të 
ashtuquajturit “rrethi i shqetësimit dhe relaksimit”.

Çdo nevojë e pakënaqur e bën foshnjën të ndihet e 
emocionuar, e shqetësuar dhe e tensionuar. Kjo në 
shumë mënyra tërheq vëmendjen e prindit dhe i jep atij 
njohuri se ai është e pakënaqur. Kur një prind plotëson 
nevojën e bebes, tek ajo tensioni ndalet, pakënaqësia 
zhduket dhe relaksohet. Në këtë mënyrë, prindi 
ndërtojë një marrëdhënie të qëndrueshme me fëmijën, 
gjë që e bën atë të ndjehet i sigurt, madje edhe në 
situata ku figura e lidhjes nuk është afër.
Секојдневното повторување на ваквиот начин на 
задоволување на потребите е еден вид учење. 

UDHËZIME PËR PRINDIN:
Foshnja juaj herë pas here zgjohet gjatë 
natës, qan dhe nuk qetësohet për një 
periudhë të gjatë kohore.
Ju jeni shumë të lodhur, doni të fleni të 
paktën një natë pa ndërprerje. Qëndroni i 
qetë dhe filloni gradualisht të kontrolloni 
çfarë nevojë e ka të pambushur. Kontrolloni 
nëse a është: e uritur, e etur, e sëmurë, 
e lagur, e frikësuar, etj. Duke plotësuar 
nevojën, fëmija do të ndalet të qajë.

MBANI MEND:
Fëmija nuk qan qëllimisht, me qëllim 
që t’ju shqetësojë apo t’ju zemërojë.
Ajo ka nevojën e saj të paplotësuar, 
thjesht reagon instinktivisht në 
mënyrën e vetme të njohur për të.
Për të treguar fëmijën se duhet të 
ndalojë të qajë gjatë natës, mos 
e dridhni apo goditni. Goditja dhe 
dridhja ndoshta do ta ndalin qarjen 

për një moment. Por ata nuk do të 
përmbushin nevojën e saj dhe për një 
kohë të shkurtër ajo do të vazhdojë të 
qajë përsëri. Dridhja dhe goditja mund 
t’i dëmtojnë trupin dhe trurin e fëmijës 
përgjithmonë.
Nëse jeni të mbingarkuar dhe nervoz, 
kërkoni ndihmë nga partneri juaj, 
anëtar i familjes, miku, etj, që do t’ju 
zëvendësojnë në situata të tilla.
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Përsëritja e përditshme e kësaj mënyre të përmbushjes 
së nevojave është një lloj mësimi. Fëmija mëson se si 
të rregullojë tensionin dhe stresin, mëson të besojë 
mjedisin, mëson se si t’i shprehë nevojat e tij. Në 
këtë mënyrë, fëmijës i jepet një konfirmim se ai është 
i sigurt, i mbrojtur dhe se ai mund të hetojë botën. 
Kjo lidhje është baza për ndërtimin e marrëdhënieve 
të mëtejshme mes fëmijës dhe prindit, si dhe me të 
rriturit e tjerë.

Në varësi prej asaj në çfarë mënyre dhe sa lidhja është 
cilësore, si dhe sa është e madhe ndjenja e sigurisë 
dhe mbrojtjes te fëmija, në aq masë te fëmija do të 
paraqitet rezistenca ndaj ndarjeve, frikës, nga të 
panjohurit, etj.

UDHËZIME PËR PRINDIN:
Fëmija juaj nganjëherë e merr stilolapsin 
dhe e vë në gojë.
Si prind, duhet në mënyrë të qetë 
ngadalë ta merrni stilolapsin nga dora 
e tij. Tërheqni vëmendjen e fëmijës nga 
stilolapsi, duke i ofruar asaj një lodër e 
sigurit për të luajtur dhe që më shumë 
e preferon Tërhiqni stilolapsin nga sytë 
e fëmijës, dhe e vendosni në një vend të 
sigurt dhe të paarritshëm për të.

MBANI MEND:
Kjo sjellje e fëmijës nuk është 
e qëllimshme dhe për t’ju 
shqetësuar ose t’ju zemëruar.
Fëmija në këtë mënyrë vetëm 
hulumton dhe mëson rreth 
mjedisit, stimulon dhe zhvillon 
trurin.
Mos i bërtisni kurrë, mos e 
goditni, ose ta dënoni në çfarëdo 

lloj mënyrë, vetëm për shkak se 
ka marrë diçka «që nuk është 
për fëmijë». Nuk ka njohuri dhe 
përvojë për rreziqet.
Ju duhet ta mbroni nga gjërat e 
rrezikshme për të dhe të siguroni 
një mjedis të sigurt nëpërmjet 
të cilit ajo mund të lëvizet dhe të 
hulumtojë lirisht.

FËMIJA FILLON TË HULLUMTOJË DHE TË MËSOJË
Në këtë moshë një fëmijë mëson se si t’i përdorë 
muskujt, mëson për të përtyp dhe t’i ushtrojë muskujt 
që më tej do t’i jenë të nevojshme për të zhvilluar të 
folurit, për të kapur objektet, të mësuarit zvarritet, të 
bëj hapa dhe të ec.

Në këtë moshë fëmija kërkon të prekë sendet që e 
rrethojnë dhe ata që i mban në duart shpesh i vënë në 
gojën e saj. Kur një fëmijë i vë sendet në gojën e saj, 
edhe kur ata janë të rrezikshme për shëndetin e saj, ajo 
nuk ka ndërmend të jetë “e keqe”, “e pasjellshme” dhe 
ta nevrikosë prindin. Sepse nuk ka përvojë me rreziqet, 
ajo nuk ka njohuri për dëmin e disa objekteve dhe 
aktiviteteve. 
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Thjesht përmes prekjes dhe vendosjes së sendeve në 
gojë, fëmija kënaq instinktin e saj dhe nevojën për të 
njohur botën rreth saj.

Prandaj, prindi është përgjegjës për t’ju siguruar 
fëmijës një mjedis të sigurt për jetë, përmes 
organizimit të hapësirës në të cilën ai jeton.

4.4. FËMIJËRIA E HERSHME (18 MUAJ - 3 VJEÇ)

KOMUNIKIMI - FJALË DHE FJALI
Në këtë fazë zhvillimore përmes jetës së përditshme, 
komunikimi ndërmjet fëmijës dhe prindit vazhdon të 
pasurohet. Te fëmija fillon të zhvillohet të folurit, mëson 
me anë të përsëritjes, imitimit dhe drejtimeve të të 
rriturve. Fondi i fjalëve po rritet çdo ditë, dhe deri në fund 
të vitit të tretë, fëmija mund të bëjë fjali të thjeshta.

FËMIJA FILLON TË MËSOJË PËR PAVARËSINË
Kur një fëmijë mëson të kontrollojë lëvizjen, ajo në të 
vërtetë mëson dhe përsos aftësi dhe lëvizje të reja të 
ndryshme. Fëmija i kësaj moshe mëson të kërcejë, të 
vrapojë, të shtyjë, të vozitë, të kapë dhe të hedhë. E 
gjithë kjo e bën fëmijën më të pavarur në kryerjen e 
shumë gjërave.
Ajo mëson vet në mënyrë të pavarur të vishet, të 
zhvishet, të ushqehet dhe të pijë, gjë që e inkurajon 
atë të jetë më e pavarur, ashtu që fëmija edhe më 
shumë do të dëshirojë vetë të kryejë aktivitetet e 
shumta.

MBANI MEND:
 Kjo sjellje këmbëngulëse e fëmijës në situata specifike nuk 
është e qëllimshme dhe me qëllim t’ju shqetësojë apo t’ju 
zemërojë.

 Ajo thjesht vetëm plotëson nevojën e saj për pavarësi dhe 
thjesht ende nuk kupton se si ndihen të tjerët.

  Mos i bërtisni kurrë ose ta dënoni për këtë sjellje. Si 
një person i rritur, ju jeni përgjegjës për organizimin e 
aktiviteteve të përditshme në përputhje me kohën që është 
e nevojshme për të kryer ato dhe në përputhje me nevojën 
zhvillimore të fëmijës për pavarësi..

UDHËZIME PËR PRINDIT:
Çdo mëngjes fëmija juaj dëshiron vetë të veshë këpucët e tij. Dhe 
në mëngjes, atëherë kur makina juaj nuk punon dhe ju vonoheni 
për punë, fëmija juaj thjesht dëshiron vetë të vishet. Vonesa ju 
bën nervoz, ndërsa fëmija është këmbëngulëse dhe nuk ju lejon 
t’i ndihmoni.
Si prind, është e nevojshme në mënyrë të qetë, pa bërtitje dhe 
me një ton të ulët t’aa tërhiqni vëmendjen fëmijës me ndonjë 
aktiviteti tjetër ose me një lodër që më shumë e preferon. Në të 
ardhmen, gjatë përgatitjes në mëngjes, për t’i shmangur situatat 
e tilla të papërshtatshme, ndërsa me qëllim t’i mundësoni 
fëmijës hapësirë dhe kohë për të ushtruar pavarësinë e tij, 
gjithmonë planifikoni kohën shtesë.
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Kështu e lëvizshme, e pavarur dhe 
inkurajuese, fëmija është më e hapur për 
të komunikuar me mjedisin më të gjerë 
social. Bota sociale po zgjerohet jashtë 
kufijve të familjes, me fqinjët, lidhjet sociale 
po rriten dhe po pasurohen. Nëpërmjet 
këtyre kontakteve të reja sociale dhe 
marrëdhënieve, fëmija kontrollon, plotëson 
dhe përmirëson imazhin e ndërtuar 
për vetën. Duke e hulumtuar mjedisin, 
fëmija fillon ta njohë atë dhe të bëhet e 
vetëdijshme për trupin e tij.

E PARA “JO” DHE ÇFARË ME TË?
Në komunikim, paraqitet e para “jo” si një 
shprehje dhe testim i pavarësisë së fëmijës 
nga ana e atij që kujdeset për të. Kjo “jo” 
është krejt e ndryshme nga ajo që fëmija 
thotë si rezultat i “protestës” për shkak të 
lidhjes së pasigurt, të paqëndrueshme dhe 
të ndërtuar në mënyrë të keqeprindin.

UDHËZIME PËR PRINDIT:
Çdo ditë, fëmija juaj, pa dallim se çfarë do ta lutni, çfarë do t’ia ofroni ose kërkoni, 
automatikisht përgjigjet menjëherë me “JO”.
Për ju si prind duhet të mbetni të qetë, menjëherë të mos reagoni në mënyrë të 
zëshme dhe të mos përpiqeni me imponimin e ndalesës për të treguar fëmijës i cili 
është «kryesor» dhe «shef» në familje. Do të ishte më efektive:
Ti ofroni fëmijës zgjedhje, një fjalë për të cilën nuk do të jetë në gjendje për t’iu 
përgjigjur me “po” ose “jo” (për shembull: “Ju duhet ta veshësh bluzën e bardhë ose e 
verdhë”); për ta tërhequr vëmendjen e saj me diçka më interesante për të;
Nëse është e nevojshme, ndërmerrni diçka, bëni atë pa fjalë (për shembull: nëse 
fëmija mban një çakmak në duart e saj dhe përpiqet për të ndezur, afrohuni asaj dhe 
pa folur në mënyrë të sigurte merreni atë. Pasi që do të merrni çakmakun, shpjegojeni 
asaj se kur dhe për çfarë e përdornim, sa është i rrezikshëm dhe kujt të familjes suaj i 
lejohet ta përdorë, kush mund dhe kush e di ta përdorë ).

MBANI MEND:
Me sjelljen e këtillë të fëmijës suaj nuk ka për qëllim t’ju shqetësojë ose t’ju zemërojë.
Ajp ndonjëherë përdor “jo” si një fjalë interesante për komunikim, e përdor atë si një 
lloj argëtimi, edhe kur nuk e mendon atë.
Nga këto arsye, pas çdo “jo” të shqiptuar nga ana e fëmijës suaj, mos e ktheni lidhjen 
me të në një konflikt të pushtetit.
Përmes kësaj fjale magjike, fëmija përpiqet dhe bën hapat e para të ndarjes, 
pavarësisë nga ju, ose ndoshta ushtron formimin e një mendimi të ndryshëm, 
mendimi i vet.
Kurrë mos i bërtisni dhe mos e dënoni, sepse gjithmonë në vullnetin dhe qëllimin tuaj 
të mirë, ajo përgjigjet me “jo”. Kuptoni dhe pranoni nevojën e fëmijës për pavarësi, që 
është pjesë e procesit të rritjes dhe pjekurimit të suksesshëm të saj.
Respektoni gjërat individuale dhe të veçanta te fëmija. Ndihmoni asaj, ofroni asaj 
mundësinë dhe sigurojeni një mjedis të sigurt për fëmijën në të cilin ajo do të ushtrojë 
“vetën” e saj.
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FËMIJA DHE FRIKA
Në këtë moshë, te fëmija paraqitet frika nga një punë 
e caktuar, si frika e ndarjes ose nga errësira. Kjo mund 
të shqetësojë prindin, në fakt, frika është pasqyrë për 
pjekuri më të madhe të një fëmije. Fillon të kuptojë më 
mirë botën rreth saj, fëmija mëson të shohë rreziqet.

Fëmija fillon t’i njohë dhe t’i kuptojë ndjenjat e saj. 
Por ende nuk është e pjekur për të kuptuar ndjenjat 
e të tjerëve. Prandaj, çdo ditë fëmija ka nevojë për 
inkurajim dhe përkrahje nga ana e prindit, që do të jetë 
një vërtetim se është e kuptuar dhe e mbrojtur dhe se 
ndjenjat e saj respektohen.

LOJA DHE FUQIA E SAJ
Edhe pse vëmendja është akoma me afat të shkurtër, në 
përmasa të vogla, ajo po rritet gradualisht. Aktiviteti dhe 
preokupimi kryesor i fëmijës është loja.

Përmes aktiviteteve dhe lojërave të përditshme, fëmija 
ka mundësi të mësojë rreth marrëdhënieve shkak-
pasojë, me çfarë fiton njohuri për kuptimin e termave e 
saktë ose e gabuar, mirë ose keq.

Përmes lojës, fëmija gjithnjë e më shumë e njeh botën 
rreth saj, teston sigurinë familjare dhe sigurinë, si dhe 
kufijtë e vendosur nga personi që kujdeset për të. 

UDHËZIME PËR PRINDIN:
Fëmija juaj pothuajse çdo natë zgjohet, qan, ankohet se ka një 
përbindësh në dhomë dhe ајо dëshiron që ju të fleni me të.
Si prind, mos talleni, mos dënoni, ose as nuk do të jetë e dobishme 
nëse përpiqeni përmes shpjegimit ta zvogëloni frikën e tillë joreale 
të fëmijës suaj. Për shkak të moshës suaj, përvojës dhe pjekurisë, 
ju e dini se nuk ekzistojnë përbindësha. Por fëmija juaj është pa 
njohuri dhe pa përvojë jetësore, për të gjërat që janë produkt i 
fantazisë dhe imagjinatës janë thjesht një realitet i gjallë.

Prandaj është e nevojshme ta dëgjoni atë, t’ju shpjegojë se si ndihet, 
t’ju shpjegojë se nga çka ka frikë, kështu që ju mund t’i ndihmoni 
asaj të gjejë një mënyrë për të vepruar në situata të këtilla kur ajo 
përsëri do të frikësohet ose do të sillet në një situatë të frikës.

MBANI MEND:
Kjo sjellje e fëmijës nuk është me qëllim dhe 
t’ju shqetësojë dhe për t’ju zemëruojë. Kurrë 
mos i bërtisni dhe mos e dënoni.
Është e nevojshme ta bindeni ta ndryshojë 
mendimin, ta mbroni, ti ndihmoni asaj që ta 
kuptojë frikën e saj, t’i tregoni se si ta kapërcejë 
atë dhe si të mbrohet nga situata që mund ta 
shqetësojnë.
Nëse jeni të lodhur dhe të pafjetur nga 
ndërprerja e shpeshtë e gjumit tuaj, për shkak 
të frikësimeve gjatë natës të fëmijës suaj, 
kërkoni ndihmë nga partneri juaj, anëtar i 
familjes, miku, etj.
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Duke i kuptuar marrëdhëniet shkak-pasojë dhe përmes 
lojës, fëmija është e gatshme dhe fillon të 
fitojë shprehi për mbajtjen e higjienës 
personale, ose vendos kontrollin mbi 
urinimin dhe defekimin, gjë që do t›i 
ndihmojë për të heq pelenat.

Një prind mund ta shfrytëzojë lojën 
për të mësuar fëmijën shumë gjëra të 
dëshirueshme.

Për shkak të vigjilencës dhe kuriozitetit më të madh 
të fëmijës, më shumë kristalizohen strategjitë që 
prindi i përdor për ta mësuar fëmijën të respektojë 
rregullat dhe kufijtë. Përcaktohen edukimin dhe stilin 
e edukimit të prindit, që varet nga ndjeshmëria e 

fëmijës. Më saktësisht, varet nga ndjeshmëria e 
prindit për t›iu përgjigjur temperamentit të fëmijës 
në mënyrë adekuate, si dhe nga ngjashmëria e 
temperamenteve të tyre.

UDHËZIME PËR PRINDIT:

MBANI MEND:
Kjo sjellje e fëmijës suaj nuk 
është me qëllim, t’ju shqetësojë 
ose t’ju zemërojë.
Fëmija thjesht fiton shprehi që 
kërkojnë kohë dhe durim nga ana 
e prindit.
Kurrë mos i bërtisni dhe mos e 
dënoni. Duhet të tregoni kuptim 
për lëshimet dhe gabimet, si 
durim dhe këmbëngulje gjatë 
fitimit të shprehive te fëmija juaj.

Fëmija juaj çdo natë refuzon të lajë dhëmbët. Ju si prind i keni shpjeguar disa herë për 
rreziqet e moslarjes së dhëmbëve, por tanimë nuk keni durim. Jeni nervoz, ju vjen për 
t’i bërtitur, kërcënuar, për ta dënuar, ose për ta frikësuar se të gjithë dhëmbët e saj do 
t’i bëhen të zinj dhe miqtë e saj do të tallen me atë për dhëmbët e tillë.
-Kundër kësaj, veproni në mënyrë të qetë dhe përmes lojës mund të ndihmoni 
fëmijës suaj në fitimin e shprehisë për larjen e dhëmbëve. Gjatë ditës, ose para 
fjetjes, ofroni fëmijës ta luani lojën në të cilën ajo do të përgatisë lodrën më të 
preferuar për të fjetur, nga veshja e pizhameve deri në përdorimin e tualetin për 
të larë duart, fytyrën dhe dhëmbët. Kushtoni më shumë vëmendje në larjen e 
dhëmbëve, duke dhënë informacione të shkurtra rreth nevojës për dhëmbë të 
pastër dhe të shëndetshëm.
Pastaj kërkoni nga fëmija të kujdeset për vetën, ashtu siç e ka bëre për lodrën e 
preferuar. Dhe kur ndonjëherë do të kapërcejë ose harron t’i lajë dhëmbët, kujtojeni 
për lojën që keni luajtur.
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4.5. MOSHA PARASHKOLLORE (3-5 VJEÇ)

PSE FËMIJA PYET DIÇKA NË MËNYRË TË VAZHDUAR?
Në këtë moshë, fëmija vazhdon përmes kuriozitetit 
ta njohë botën rreth saj. Ajo dëshiron të di gjithçka, 
vazhdimisht parashtron pyetje dhe bëhet e vetëdijshme 
se mund të mësojë gjithçka.

Kur fëmija vazhdimisht parashtron pyetje ose 
vazhdimisht përsërit të njëjtën pyetje, nuk e bën atë 
me qëllim që të shqetësojë ose të zemërojë prindin. 
Ajo thjesht mëson për botën dhe e përsërit atë që e ka 
mësuar.

Prindi ndonjëherë është i lodhur nga këto pyetje ose 
nuk ka përgjigje për ta, por në situata të tilla është e 
nevojshme që prindi me respekt të përgjigjet fëmijës. 
Në këtë mënyrë, prindi respekton kuriozitetin e fëmijës, 
e miraton nevojën e saj për të mësuar, e inkurajon për 
të mësuar dhe i tregon se respekton mendimin e tij.

MËSIMI I RREGULLAVE
Ndonjëherë fëmija dëshiron të mësojë për gjërat që 
janë të rrezikshme për të, si për shembull: si të përdorë 
një çakmak, të kërcejë nga rrëshqitësja e lartë dhe 
kështu me radhë. Në situata të tilla, prindi duhet të 
marrë kontrollin, ndërsa këto janë hapat e para kur 
fëmija mëson për rregullat.

MBANI MEND:
Nëse në komunikimit familjar përdoren fyerjet dhe/ose ndëshkimet 
fizike, fëmija miraton këtë model për komunikim dhe e zbaton jashtë 
mjedisit familjar.

Për çdo tipar që nuk ju pëlqen te fëmija juaj, mos i bërtisni kurrë ose 
ta goditni. Pyesni vetes nëse ju ose ndoshta dikush në rrethinën e saj e 
posedon. Më e rëndësishmja është mënyra se si silleni, përveç asaj për 
çfarë merreni në mënyrë verbale ose e mësoni fëmijën.

Lavdëroni fëmijën për çdo sjellje të dëshiruar ose tipar të dëshirueshëm 
të karakterit, por më e rëndësishmja, ta mbështetni me një shembull 
personal.

UDHËZIME PËR PRINDIT:
Mësuesja e kopshtit do t’ju informojë që fëmija juaj duke luajtur me shokët, 
kur duhet të ndajë ndonjë lodër, shpesh grindet me ta, dhe atëherë kur nuk 
është sipas dëshirës së saj, madje edhe i godet.

Ju si prind, në shtëpi, vazhdimisht mësoni fëmijën tuaj se nëse nuk pajtohet 
me miqtë e tij, është e padrejtë të grindet dhe t’i godet.

Vazhdimisht mësojeni se duhet të pajtohet me to.

Megjithatë, kjo sjellje e fëmijës vazhdon dhe nuk ka asnjë ndryshim te 
fëmija.

Në një situatë të tillë, mendoni sa ju ose dikush tjetër në rrethinën e afërt 
të fëmijës zbaton këtë mënyrë të zgjidhjes së konflikteve / keqkuptimeve. A 
ju ose dikush tjetër, kur nuk pajtoheni me bashkëbiseduesin, ngrini tonin e 
zërit dhe fillon të bërtisë për ta bindur atë?

Ndoshta ju ose dikush tjetër t’i bërtitet ose ta dënojë fëmijën gjithmonë kur 
sillet në mënyrë të papërshtatshme dhe të padëshiruar?

Për të ndryshuar sjelljen e padëshiruar të fëmijës, pavarësisht fjalëve dhe 
shpjegimeve efekt më i madh do të arrihet nëse personalisht në mënyrë të 
përditshme, vazhdimisht në çdo rast praktikoni sjelljen e dëshiruar.
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Kur prindi mëson fëmijën për rregullat, ai duhet t’ia 
shpjegojë arsyet për kufirin e vendosur, domethënë 
rregullën. Në këtë mënyrë, fëmija do t’i kuptojë arsyet 
për vendosjen e rregullës, me çfarë rriten gjasat për 
respektimin e saj.

Duhet të theksohet se prindi jo vetëm që jep 
informacionet, përcakton kufijtë dhe rregullat, por edhe 
modelin që fëmija imiton. Prindi me lehtë do të mësojë 
fëmijën në sjelljen e dëshiruar nëse e mbështet me 
shembullin personal.

LOJA ENDE ËSHTË DOMINANTE DHE E RËNDËSISHME 
PËR FËMIJËN
Loja vazhdon të jetë preokupimi kryesor i fëmijës. 
Përmes lojës, fëmija teston shumë situata dhe luan role 
të ndryshme që sheh në të rriturit.

Me luajtjen e roleve të ndryshme prindi mund të mësojë 
fëmijën për aftësitë e ndryshme të jetës. Përmes lojës, 
prindi i jep fëmijës mundësinë t’i testojë dhe t’i zhvillojë 
aftësitë e saj, e pavarëson dhe jep asaj “leje” për t’u 
bërë e pavarur.

Gjatë gjithë lojës, fëmija zhvillon fantazinë, 
eksperimenton, zbulon se si funksionojnë gjërat, zgjidh 
probleme të ndryshme dhe kërkon përgjigje të reja. 
Me lojë zhvillohet truri i fëmijës, kështu që është e 
nevojshme që prindi t’i sigurojë asaj kohë dhe hapësirë 
për lojë.

Fëmija përpiqet të marrë pjesë në ndonjë lloj aktivitet të përditshëm 
familjar, sepse ka nevojë për të kënaqur nevojën për zhvillimin e 
shkathtësive, aftësive të ndryshme, dhe pavarësim.
Gabimet që i bën fëmija nuk janë të qëllimshme, me qëllim t’ju lëndojë 
ose t’ju zemërojë, thjesht nuk ka mjaft përvojë dhe njohuri
Kurrë mos i bërtisni dhe mos e dënoni për gabimin.
Prindi është përgjegjës për sigurimin e një ambienti të sigurt në të cilin 
fëmija mund të zhvillojë aftësitë përmes aktiviteteve të ndryshme.
Prindi përcakton rregullat dhe kufijtë dhe i jep fëmijës ndihmën dhe 
mbështetjen e fëmijës gjatë pavarësimin e tij.

UDHËZIME PËR PRINDIN:
Fëmija juaj po përpiqet gjatë vakteve në mënyre këmbëngulëse t’ju 
kërkojë të ndihmojë gjatë vendosjes së tryezës, dhe ju i lejoni dhe i 
jepni mësim.
Për festën familjare, zakonisht kulaçin e shërbeni në një pjatë të 
veçantë. Pjatën më shumë e preferoni, sepse ajo është dhuratë 
nga nëna juaj, tashmë e vdekur. Dhe për festën e lejoni fëmijën t’ju 
ndihmojë, por nuk i lejoni që ta prekë pjatën e preferuar. Në një 
mënyrë duke mos vërejtur, fëmija merr pjatën, që i rrëshqet nga duart, 
bie në tokë dhe thyhet.
Ngjarja shumë ju shqetëson, veçanërisht që disa herë i keni përsëritur 
fëmijës se ajo nuk duhet të prekë pjatën. Ju si prind, duhet të mbetni 
i qetë, i vetëdijshëm, të afroheni me qetësi dhe së bashku me fëmijën 
të mblidhni pjesët e thyera të pjatës. Pastaj shpjegoni fëmijës se disa 
gjëra kur bien, mund të dëmtohen dhe ju nuk e dëshironi këtë. Tregoni 
asaj rreth çfarë mund t’ju ndihmojë në vendosjen e tryezës gjatë 
vakteve. Ju duhet t’i vendosni sendet tuaj të preferuara në një vend të 
sigurt ku fëmija nuk do të jetë në gjendje t’i prekë dhe t’i marrë. 
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Gjatë këtij mësimi pritet që fëmija të bëjë gabime, por gabime 
që nuk janë të qëllimshme dhe që thjesht janë rezultati i 
papërvojës së saj dhe papjekurisë.

FËMIJA RRIT KOMUNIKIMIN DHE RRIT NUMRIN E KONTAKTEVE 
SOCIALE
Nuk është e mjaftueshme vetëm që fëmija të ushqehet dhe 
të jetë e shëndetshme, është e nevojshme të rriten kontaktet 
me mjedisin më të gjerë social. Një faktor i rëndësishëm në 
zhvillimin e hershëm fëmijëror janë përvojat që fëmija do 
t’I fitojë në familjen dhe mjedisin më të gjerë social. Këto 
përvoja ndihmojnë në zhvillimin e inteligjencës, personalitetit 
dhe kontakteve sociale të fëmijës me mjedisin. Është shumë 
e rëndësishme që fëmija të përfshihet në një institucion 
parashkollor ose në një formë tjetër të organizuar, siç është 
Qendra për zhvillim të hershëm fëmijëror3, me çfarë do t’i 
jepet atij mundësinë të rritet dhe të zhvillohet sipas nevojave 
dhe mundësive të tij individuale.

Përmes lojës, rritet numri i kontakteve sociale dhe 
marrëdhënieve jashtë familjes . Niveli i socializimit rritet, 
sepse në lojën marrin pjesë edhe aktorë të tjerë, fëmijë të 
tjerë. Fëmija mëson për rregullat, funksionimin dhe zgjidhjen 
e problemeve në grup, dmth. mëson dhe bëhet e vetëdijshme 
për emocionet e të tjerëve, zhvillon ndjeshmërinë dhe i mëson 
të ndajë.

Për shkak të numrit të rritur dhe të pasuruar të kontakteve 
sociale, aftësia për komunikim të fëmijës përmirësohet dhe 
fjalori pasurohet. 

UDHËZIME PËR PRINDIN:
Kur ngjyros ngjyrosjen, fëmija juaj nuk dëshiron t’i ndajë ngjyrat 
me askënd. Kur vëllai i saj do t’i merr një ngjyrë, ajo fillon të 
bërtasë dhe menjëherë e kap prapë.
Është e nevojshme ju si prind në mënyrë të qetë të afroheni 
dhe me një ton të qetë dhe me vendosmëri ta merrni ngjyrën- 
“problem”. Propozoni që ngjyrën ta vendosni në një vend të sigurt 
dhe fëmijës jepni kohë të kufizuar të merret vesh me vëllain e 
saj se si dhe në çfarë mënyrë do ta ndajnë. Kur do të kalojë koha 
e caktuar për dakordim, kërkoni prej fëmijës t’ju informojë për 
politikën e ndarjes.

Në qoftë se fëmija nuk arrin në kohën e caktuar të merret vesh, 
ndihmojeni me të se do të propozoni disa zgjidhje për të cilat do të 
dakordohet me vëllain e saj, dhe pastaj së bashku do ta zgjidhin 
më të mirën për ta.

MBANI MEND:
Sjellja e padëshiruar e fëmijës suaj nuk është 
e qëllimshme, në mënyrë që t’ju lëndojë ose 
t’ju zemërojë.
Fëmija nuk ka përvojë dhe njohuri, sapo fillon 
të mësojë rregulla të reja në marrëdhëniet 
e reja sociale, mëson të ndajë, mëson për 
ndjeshmërinë. Për të zotëruar aftësitë e reja, 
fëmijës i nevojitet kohë, por nën udhëheqjen 
e prindit.
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Duke hulumtuar, fëmija bëhet gjithnjë më e vetëdijshme për trupin 
e saj, për dallimet që ekzistojnë midis gjinive dhe për këtë shpreh 
kuriozitetin e saj.

4.6. MOSHA SHKOLLORE (6-12 VJEÇ)

SHKOLLA DHE ROLI I SAJ
Gjatë kësaj periudhe, fëmija niset në shkollë, që është një ndryshim 
i madh në jetën e fëmijës dhe prindit. Ndryshohen përmbajtja dhe 
organizimi i jetës së përditshme. Shkolla dhe bashkëmoshatarët 
bëhen dominante dhe kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e 
fëmijës, me çfarë ndryshohet edhe bota e tij.
Me nisjen në në shkollë, fëmija duhet të mësojë :

të punojë vetë, pa prindi;
të zhvillojë kontakte dhe marrëdhënie me fëmijët/ personat e 
tjerë të panjohur;
të fitojë shprehi të reja;
të mbahet në rregullat dhe kufijtë e rinj.

Si do të jenë përvojat e para të fëmijës me shkollën, i tillë do të jetë 
ndikimi në ndërtimin e qëndrimit të saj ndaj shkollës.

TEMPERAMENTI I FËMIJËS DHE SFIDAT E REJA NË SHKOLLË
Gjatë përshtatjes me sfidat e reja të shkollës dhe jetën shkollore, 
temperamenti i fëmijës ka rol i rëndësishëm, ashtu siç është 
gatishmëria e prindit për t’iu përgjigjur..

Temperamenti i ndryshëm është ai që i bën fëmijët e ndryshëm në 
përshtatjen e risive që vijnë me shkollën.

Temperamenti është i lindur, nuk mund të ndryshohet dhe në 
masë të madhe përcakton se çfarë do të jetë fëmija. Nuk mund 
të thuhet se ka një temperament të keq apo të mirë, ka vetëm 
temperamente të ndryshëm dhe secilin ka përparësitë dhe 
mungesat e veta.

Nëse, në lidhje me nëntë dimensionet e temperamentit, prindi 
është i vetëdijshëm për të që si është fëmija e tij, atëherë ai do 
të ketë një pasqyrë më të madhe në aftësitë e fëmijës së tij. 
Kështu, prindi më lehtë do të marrë përfundimin se ku dhe në 
cilat fusha fëmija ka nevojë për ndihmë. Me ndihmën konkrete, 
fëmija mund të zhvillojë më lehtë marrëdhëniet e shëndosha 
me të tjerët dhe të jetojë një jetë produktive brenda kufijve të 
temperamentit të tij.

Karakteristikat e temperamentit të fëmijës gjithashtu ndikojnë 
në gatishmërinë e tij të fillojë të shkojë në shkollë. Prandaj është 
e rëndësishme që prindi të marrë parasysh temperamentin 
e fëmijës, ta respektoj, ta vlerësoj dhe të kujdeset për 
individualitetin e tij, dallimit, veçantisë.

Mbi sjelljen e fëmijës ndikon edhe temperamenti i prindit, dhe 
si pajtohen temperamentet e tyre në mënyrë të ndërsjellë. 
Nëse prindi e sheh dallimin në temperamentet, aq më lehtë 
do t’i kuptojë arsyet për shumë mosmarrëveshje familjare. Kjo 
tregon se fëmija është një person për vetën, ashtu siç është 
prindi. Temperamentet thjesht nuk mund të ndryshohen, është 
e nevojshme të pranohen dhe të respektohen dallimet ndërmjet 
fëmijës dhe prindit.
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1

2
3

NËNTË KARAKTERISTIKA TË 
TEMPERAMENTIT QË BËJNË FËMIJËN E 
VETME, TË VEÇANTË DHE TË NDRYSHME 
NGA TË TJERËT

6

7

9

8
SHKALLA E AKTIVITETIT
fëmija është më e lëvizshme, 
vazhdimisht aktive dhe në lëvizje, 
kërcen, vrapon ose ngjitet
fëmija është më pak aktive, më e 
ngadalshme, më statike, dëshiron të shohë 
ilustrime, të ngjyrosë, të vizatojë etj.
fëmija është diku në mesin e fëmijëve të 
lartpërmendur

SHPREHI PËR RREGULLSHMËRI DHE RITËM
fëmija ka shprehi të zgjohet, të ha ose të 
pushojë sipas një ritmi të caktuar
fëmija ka një ritëm të ndryshueshëm 
ose i mungon ritmi në shprehitë 
e përditshme dhe çdo ditë e ka të 
ndryshme
fëmija është diku në mesin e fëmijëve të 
lartpërmendur

SHPREHI TË VEPROJË OSE TË TËRHIQET NË 
LIDHJE ME PERSONAT E TJERA
fëmija është e hapur dhe e gatshme të 
shoqërohet me kafshë dhe njerëz nga 
rrethina, edhe kur takohet për herë të 
parë me ta
fëmija tërhiqet dhe më shumë dëshiron 
të vëzhgojë nga ana ose tërësisht të 
tërhiqet nga kontakti
fëmija është diku në mesin e fëmijëve të 
lartpërmendur

PËRSHTATSHMËRIA E RRETHINËS SË 
NDRYSHME
fëmija përshtatet lehtësisht me ndryshimet, 
fle në mënyrë të mirë, luan me gëzim dhe 
ndihet mirë në një mjedis të ri
fëmija ka nevojë për më shumë kohë për 
t’u mësuar me ndryshimet, nuk dëshiron 
ndryshime të çfarëdo lloji dhe ka vështirësi 
të mëdha gjatë periudhës së kalimit (p.sh. 
kur ajo vjen ose shkon nga shkolla)
fëmija është diku në mesin e fëmijëve të 
lartpërmendur

INTENSITET DHE FUQIA E REAGIMEVE
fëmija reagon në mënyrë të fuqishme 
dhe me zë të lartë, edhe ndaj ngjarjeve 
të vogla. Vështirë mund të tregojmë se si 
ndihet dhe çfarë mendon
fëmija është më e qetë dhe reagon më 
pak, bile kur është e shqetësuar. Është e 
mundshme të tërhiqet aq shumë sa të nuk 
mund të njihet fare se është e shqetësuar
fëmija është diku në mesin e fëmijëve të 
lartpërmendur

NDJESHMËRI NDAJ RRETHINËS
fëmija është kthyer ndaj vetës, nuk sheh 
përreth, nuk dëgjon dhe nuk i kushton 
shumë rëndësi asaj që po ndodh rreth saj
fëmija reagon për çdo gjë që sheh rreth 
saj
fëmija është diku në mesin e fëmijëve të 
lartpërmendur

DISPONIMI I PËRGJITHSHËM
fëmija është e lindur me 
tendencën për të qenë më e 
gëzuar se fëmijët e tjerë
fëmija sipas natyrës është 
më e trishtuar dhe më 
pesimiste
fëmija është diku në mesin e 
fëmijëve të lartpërmendur

NIVELI I VËMENDJES DHE 
KONCENTRIMIT
fëmija akoma gjatë moshës 
së hershme do të çmontojë 
një lodër dhe pastaj do ta 
montojë atë me orë të tëra, 
ka një nivel të madh të 
vëmendjes dhe një aftësi të 
lartë për koncentrim
fëmija lehtë mund ta lëshojë, 
të ndërpresë atë që ka bërë 
më parë dhe të fillojë të 
merret me diçka tjetër
fëmija është diku në mesin e 
fëmijëve të lartpërmendur

MENYRA E NDËRVEPRIMIT  
ME TË TJERËT
fëmija dëshiron të “kryesojë” 
dhe t’i mbajë gjërat nën 
kontroll
fëmija dëshiron më shumë 
të ndjekë “udhëheqësin”
fëmija është diku në mesin e 
fëmijëve të lartpërmendur
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NDËRVEPRIMI ME MOSHATARËT DHE PAVARËSIA
Me nisjen në shkollë fëmija merr autonomi dhe pavarësi 
të madhe. Del vetë, bëhet përgjegjës për suksesin dhe 
sjelljen e saj.

Koha e kaluar jashtë shtëpisë familjare është në rritje 
dhe fëmija është në ndërveprim të vazhdueshëm me 
bashkëmoshatarët. Ajo tregon më shumë interes për të 
shoqëruar dhe miqësi. Çdo sukses dhe sjellje e fëmijës 
njëkohësisht paraqet përgjigje, por gjithashtu një sfidë 
ndaj sjelljes së të tjerëve.

Fëmija krijon lidhje të dyfishta në komunikim me të tjerët, 
që mund të shoqërohen me ndjenja pozitive ose negative. 
Këto ndjenja për fëmijën janë informacion, se si të tjerët 
shohin gjërave të njëjta. Fëmija mëson se si mendojnë të 
tjerët, se si sillen, mësojnë për dallimet. Ndikimet e reja 
rrisin frikën dhe shqetësimin e prindit se humb kontrollin 
mbi fëmijën.

Fëmija fillon të bëhet e vetëdijshme për rregullat e grupit 
dhe paraqesin sjelljet e para pro-sociale4, si altruizmi5 
dhe konformizmi6.

Gjatë kësaj periudhe fëmija ballafaqohet me shumë sfida:
Përmes përpjekjeve dhe gabimeve, sukseseve dhe 
dështimeve, e mbështetur nga aftësitë e zhvilluara më 

parë dhe me shkallën e besimit personal, fëmija do të mësojë 
shumë për të tjerët, por edhe për vetë. Fëmija do të mësojë për 
ndjeshmërinë, do t’i kuptojë, do t’i kontrollojë dhe do t’i provojë dhe 
teston qëndrimet dhe vlerat e veta.

Kontaktet sociale e fëmijës me bashkëmoshatarët bëhen intensive, 
veçanërisht me to të të njëjtit seks. Familjen zëvendëson me grupin 
e bashkëmoshatarëve. Miqësitë bëhen gjëja më e rëndësishme për 
fëmijën dhe janë një burim i ri i mbështetjes, por edhe i kënaqësisë 
emocionale. Grupi social kyç risi, nxit fëmijën për interesa të reja 
dhe e mëson atë në aftësi të reja.

Me rritjen e nevojës së fëmijës për përshtatshmëri marrje një vendi 
dhe një rol në grup, aq rritet edhe tensioni i grupit mbi fëmijën, duke 
vendosur rregulla dhe norma.

si të komunikojë me të tjerët kur nuk pajtohet me to;

si të luftohet për qëndrimet e tyre dhe për vetë dhe si të 
mbrohet nga sulmet dhe si të zgjidhë konflikte;

si të jetë emirë, kur të tjerët nuk janë; edhe kur është e 
vështirë, si të jetë besnik dhe të kujdeset për të tjerët etj.
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Ndonjëherë fëmija vendoset para një 
sfide ta pranojë propozimin e grupit dhe 
të bëjë ndonjë gjë për të cilën njeh se 
prindi nuk pajtohet ose ta refuzojë ofertën. 
Të bëjë zgjedhje mes pranimit të grupit 
dhe tradhtimit të prindërve ose ta ruajë 
besimin e prindërve dhe të rrezikojë 
heqjen nga grupi gjë që është shumë e 
rëndësishme për të.
 

UDHËZIME PËR PRINDIN:
Vëreni se kur fëmija juaj është në shoqëri me shokët e shkollës, ajo 
përdor fjalë vulgare dhe fyerje. Por kur ajo është vetë duke shoqëruar me 
kushërinjtë, nuk i përdor këto fjalë.
Ju si prind, shqetësoheni nga situata e këtillë. Ju nuk përdorni fjalë të tilla 
në komunikimin e përditshëm, as nuk doni që fëmija juaj të bëjë atë. Kur i 
përdor këto fjalë, ju e paralajmëroni.
Në vend që ta paralajmëroni ose ta dënoni vazhdimisht, qëndroni të qetë, 
dhe kur do të mbetni vetëm ju, le ta di se nuk dëshironi të dëgjoni fjalë 
të këqija. Bisedoni me fëmijën dhe theksoni çfarë që keni vërejtur gjatë 
përdorimit të tyre. I thoni asaj se i përdor vetëm kur shoqërohet me fëmijët 
e shkollës si dhe për nevojën e saj për të komunikuar në një mënyrë të tillë 
me ta. Pyesni atë nëse e di kuptimin e tyre dhe kërkoni të propozojë çfarë 
fjalë të tjera mund t’i përdorë gjatë komunikimit me shokët e klasës por të 
mos jenë të pahijshme.

MBANI MEND:
Kuptoni nevojën që fëmija të bëjë disa gjëra vetëm për tu pëlqyer miqve të tij, duke 
marrë vendin e saj dhe duke u pranuar nga miqtë.
Mos i bën gjërat me qëllim për t›ju zemëruar, por thjesht plotëson nevojën për
përshtatshmëri dhe pranim nga mjedisi social, Mos i bërtisni kurrë ose ta dënoni 
atë. 
regoni mirëkuptim, durim, perzistencë, këmbëngulje dhe i ndihmoni asaj për të 
gjetur një zgjidhje se si të përballohet me sfidat që i japin bashkëmoshatarët, 
shoqërinë dhe mjedisin më të gjerë social.
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MBROJTJA DHE PAVARËSIA
Nevoja e fëmijës për pranimin dhe përshtatshmëri në 
grupin shpesh ngatërron dhe frikëson prindin. Ai është i 

AKTIVITETET ME TË CILAT PRINDI MUND TA MBROJË  
FËMIJËN NGA PRESIONI I MJEDISIT

PËRDORIMI I 
PËRBASHKËT I KOHËS 

SË LIRË

duke bërë aktivitete të 
përbashkëta familjare;
bisedë për shokët e 
fëmijës;
biseda e sinqertë dhe 
pozitive për sfidat që vijnë
nxitje se prindi është 
gjithmonë këtu për 
fëmijën

NDËRTIMI DHE 
PËRFORCIMI I 

VETËBËSIMIT TE 
FËMIJA

për të ndihmuar 
fëmijën t’i zbulojë 
dhe të besojë në 
aftësitë e saj

PËRFSHIRJA NË 
ARSIMIN E FËMIJËS

të marrë pjesë në 
ngjarjet e shkollës 
dhe / ose shfaqjet
për t’i njohur 
mësuesit e fëmijës
për të diskutuar për 
detyrimet shkollore 
dhe për t’i ofruar 
ndihmë fëmijës në 
tejkalimin e tyre

NJOHJA E SHOKËVE 
TË FËMIJËS

për t’i dhënë fëmijës 
leje për të sjellë 
shokët e saj në 
shtëpi
për t’i njohur 
familjet e tyre

NDËRTIMI I AFËRSISË , 
MEGJITHATË QËNDRON 
MË LARG FËMIJËS

shqetësuar për “presionin” që mjedisi i bën fëmijës. Prandaj, 
është e nevojshme që prindi të mbrojë fëmijën nga rreziqet duke 
respektuar nevojën e tsaj ende më të madhe për pavarësi.

 për të pasur 
informacione se 
ku dhe me kë 
është fëmija, por ta 
respektojë nevojën e 
saj për privatësi

 për t’i treguar asaj 
se i beson
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Prindi mund ta ndihmojë pavarësinë e fëmijës duke 
zhvilluar një ndjenjë për:

të mirën dhe të keqen (të bisedojë për aktivitetet e 
rrezikshme dhe t’i shpjegojë pse duhet të shmangë 
pirjen e duhanit, konsumit e alkoolit, marrjen e drogës, 
të bisedojë për vlerat e vetë dhe të fëmijës, të bisedojë 
për ndryshimet në pubertet, për të diskutuar presionet 
në mjedis, bërjen e zgjedhjeve dhe pasojat e kësaj, si 
fëmija t’u kundërshtohet presioneve të mjedisit, etj.);
përgjegjësi (të përfshijë fëmijën në aktivitetet e 
shtëpisë, të bisedojë për të hollat dhe t’i mësojë si t’i 
përdorë në mënyrë të arsyeshme, ta përfshijë gjatë 
marrjes së rregullave familjare dhe vendimeve etj.);
ndjeshmëri dhe respektim të tjerët (ta inkurajojë 
fëmijën që t’iu ndihmojë njerëzve që kanë nevojë dhe 
si të veprojë kur të tjerët sillen në mënyrë të keqe ndaj 
saj, etj.);
të mendojë për të ardhmen e vet (për të ndihmuar 
fëmijën të vendosë disa qëllime, për t’i ndihmuar që t’i 
arrijë qëllimet e saj, për ta inkurajuar nëse ka ndonjë 
“ëndërr” etj.).

Gjatë kësaj periudhe, fëmija zbaton gjithçka që e ka 
mësuar dhe ushtruar deri në atë moment:

 të respektohet vetveten dhe të tjerët;
 të zgjidhë konfliktet dhe problemet;
 në një mënyrë të përshtatshme dhe konstruktive  

      t’i shprehë ndjenjat;

UDHËZIM PËR PRINDIN:
Fëmija juaj del nga dhoma e saj dhe e pyesni se çfarë dëshiron për darkë, dhe nuk ju 
përgjigjet.. E pyesni edhe një herë dhe fëmija në mënyre nervoze, të ashpër dhe me ton 
të lartë ju përgjigjet se nuk dëshiron të flasë me ju.
Ju, si prind, do të hutoheni ose do të zemëroheni nga reagimi i tillë, sepse qëllimi juaj 
është i mirë dhe fëmija nuk e di se si ta çmojë atë. Në vend që të zemëroheni, duhet 
t’i tregoni me ton të qetë që vëreni shqetësimin e tij dhe se jeni të gatshëm, kur do të 
dëshirojë, të bisedoni për ngjarjen. Kur do të bisedoni për shqetësimin e tij, dëgjoni me 
kujdes dhe i ofroni ndihmë për të gjetur një zgjidhje për problemin që e shqetëson.
Bisedoni edhe për ndjenjat tuaja të shkaktuara nga reagimi i tij nervoz. Shpjegoni se 
në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë me rëndësi të madhe është respekti i ndërsjellë, 
madje edhe kur është nervoz.
Ofroni ndihmë se bashku të gjeni një mënyrë të pranueshme për të komunikuar me të 
tjerët, edhe atëherë kur është i shqetësuar dhe nervoz.

MBANI MEND:
Reagimet e të këtilla të fëmijës nuk kanë për qëllim t’ju zemërojnë ose t’ju 
ofendojnë. Fëmija nuk ka përvojë dhe njohuri se si t’i kontrollojë ndjenjat e saj.
Puberteti dhe ndryshimet hormonale ndikojnë në ndryshimin e shpeshtë të 
emocioneve dhe disponimit të fëmijës.
Mos i bërtisni kurrë ose mos e dënoni fëmijën. Jini me durim, i tregoni kuptim,  
se është e dashur dhe e sigurt me ju.
Koha më e mirë për të biseduar është pas kalimit të “stuhisë”.
Reagimi juaj ndaj “stuhisë” është një shembull personal që fëmija gjithmonë  
do ta ndjekë.

Çdo ditë fëmija vetë do t’i praktikojë dhe do t’i përsosë 
këto aftësi larg prindërve të tij, me çfarë rritet 
pavarësinë të saj.
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UDHËZIM PËR PRINDIN:
Fëmija juaj del nga dhoma e saj dhe e pyesni se çfarë dëshiron për darkë, dhe nuk 
ju përgjigjet.. E pyesni edhe një herë dhe fëmija në mënyre nervoze, të ashpër dhe 
me ton të lartë ju përgjigjet se nuk dëshiron të flasë me ju.
Ju, si prind, do të hutoheni ose do të zemëroheni nga reagimi i tillë, sepse qëllimi 
juaj është i mirë dhe fëmija nuk e di se si ta çmojë atë. Në vend që të zemëroheni, 
duhet t’i tregoni me ton të qetë që vëreni shqetësimin e tij dhe se jeni të gatshëm, 
kur do të dëshirojë, të bisedoni për ngjarjen. Kur do të bisedoni për shqetësimin e 
tij, dëgjoni me kujdes dhe i ofroni ndihmë për të gjetur një zgjidhje për problemin 
që e shqetëson.
Bisedoni edhe për ndjenjat tuaja të shkaktuara nga reagimi i tij nervoz. Shpjegoni 
se në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë me rëndësi të madhe është respekti i 
ndërsjellë, madje edhe kur është nervoz.
Ofroni ndihmë se bashku të gjeni një mënyrë të pranueshme për të komunikuar 
me të tjerët, edhe atëherë kur është i shqetësuar dhe nervoz,

PUBERTETI
Puberteti është fillimi i adoleshencës. Paraqet 
fillimi intensiv i ndryshimeve të rëndësishme, 
dramatike dhe të pasura te fëmija. Ajo rritet 
me shpejtësi, ka ndryshime dramatike dhe të 
pasura në planin fizik dhe fiziologjik. Nganjëherë 
vërehet rritje në gjatësi, kockat rriten më shpejt 
se muskujt dhe shpesh trupi i fëmijës duket 
disproporcional, i ngathët.

Me ndryshimet hormonale arrihet pjekuria 
seksuale të organeve riprodhuese të fëmijës. 
Në këtë moshë, mosnjohja rreth seksualitetit te 
fëmijët shkakton mohim për ndonjë afinitet ndaj 
seksit tjetër. Ndërsa njohuritë rreth seksualitetit 
pasurohen me rritjen e fëmijës, ashtu 
marrëdhëniet e fëmijës me seksin e kundërt 
bëhen më shumë të rëndësishme.

Këto ndryshime gjithashtu ndikojnë në 
stabilitetin e ndjenjave të fëmijës. Një dukuri e 
shpeshtë është ndryshimi i shpejtë i disponimit 
të fëmijës dhe ndjenjat lëvizin në anët 
diametralisht të kundërta.

Detyra kryesore dhe më e rëndësishme e prindit 
në këtë fazë të zhvillimit është ta mbështesë dhe 
ta drejtojë fëmijën.

MBANI MEND: 
Reagimet e këtilla të fëmijës nuk kanë për qëllim t’ju zemërojnë 
ose t’ju ofendojnë. Fëmija nuk ka përvojë dhe njohuri se si t’i 
kontrollojë ndjenjat e vet.
Puberteti dhe ndryshimet hormonale ndikojnë në ndryshimin e 
shpeshtë të emocioneve dhe disponimit të fëmijës.
Mos i bërtisni kurrë ose mos e dënoni fëmijën. Keni durim, i 
tregoni kuptim, se është e dashur dhe e sigurt me ju.
Koha më e mirë për të biseduar është pas kalimit të “stuhisë”.
Reagimi juaj ndaj “stuhisë” është një shembull personal që fëmija 
gjithmonë do të ndjekë.
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4.7. ADOLESCENCA (13-18 VJEÇ)

Gjatë kësaj periudhe fëmija bëhet më e pavarur dhe përdor gjithçka 
që e ka mësuar dhe miratuar në fazat e mëparshme. Socializimi 
dhe marrëdhëniet sociale që i ndërton me bashkëmoshatarët dhe 
personat e tjerë bëhen më të pasur, më të thellë, më intensive dhe 
më të rëndësishme për të.

Fëmija është e vetëdijshme për vetën dhe konsiderohet për qendër 
të botës. Ajo është e zënë me pamjen e tij fizike, popullaritetin, 
tërheqjen seksuale dhe vetë-pranimin.

VEÇANTIA DHE UNITETI- IDENTITETI
I thellon dhe intensifikon komunikimin dhe ndërveprimin me 
mjedisin, përmes të cilit zbulohet gjithnjë e më shumë, njihet vetë, 
domethënë e zbulon identitetin e saj unik. Në ndërtimin e identitetit, 
fëmija intensivisht eksperimenton, duke provuar karakteristikat e 
ndryshme të njerëzve të ndryshëm për të gjetur se cili i përshtatet 
më së shumti.
Formimi i identitetit i fëmijës shoqërohet nga dëshira e saj e fuqishme 
për ta theksuar veçantinë, dallimin dhe unitetin e saj prindërve dhe 
njerëzve të tjerë të rrethinës. Veçantia e saj dhe dallimi nga ajo që të 
tjerët presin nga ajo të jetë fëmija, shpesh i tregon dhe shpreh përmes:

përzgjedhjes së muzikës,
shprehisë ndaj një lloji të caktuar ushqimi;
zgjedhjes së veshjes dhe stilit të flokëve
zgjedhjes së aktiviteteve të lira dhe hobi;
zgjedhjes së miqve dhe bindjeve
planeve për të ardhmen, etj. 

UDHËZIMER PËR PRINDIN:
Fëmija juaj pothuajse gjithmonë dëshiron të degjojë muzikë me zë 
të lartë, duke mos kushtuar vëmendje nëse dikush në shtëpi nuk 
dëshiron të dëgjojë atë lloj muzike apo ndonjë anëtar i familjes që 
pushohet. Shpesh dëgjon muzikë vonë gjatë natës kur të tjerët flenë.
Ju si prind duhet të dini se kur fëmija gjithmonë dëshiron të dëgjojë 
muzikë me zë të lartë nuk e bën qëllimisht për t’ju zemërojë. 
Thjesht kënaqet dhe harron për mjedisin.
Nëse zgjedhja juaj e muzikës dallohet nga zgjedhja e fëmijës suaj, 
mos qeshni ose mos e dënoni atë. Bisedoni për mënyrën se si e 
ka bërë zgjedhjen, çfarë i pëlqen për llojin e tillë të muzikës dhe si 
ndihet duke e dëgjuar.
Bisedoni për mënyrën se si ndihet kur të tjerët në afërsinë e saj 
bëjnë gjëra që e shqetësojnë ose nuk i pëlqen. Kujtoni atë se 
ndoshta duke dëgjuar muzikën me zë të lartë harron nevojat e 
njerëzve në rrethinen e saj.
Kujtoni atë për rregullat e familjes për pushimin në pasdite, 
mbrëmje apo gjatë natës dhe kërkoni prej asaj që t’ju ndihmojë së 
bashku të caktoni një pjesë të ditës kur mund ta dëgjojë muzikën 
me zë të lartë pa u penguar perosnave të tjerë.

MBANI MEND:
Kjo sjellje e fëmijës nuk është e qëllimshme për t’ju shqetësuar ose t’ju 
zemërojë. Mos i bërtisni kurrë ose ta dënoni.
Ju duhet ta kuptoni nevojën e saj për të shprehur vetën përmes 
muzikës, që është pjesë e procesit të ndërtimit të një identiteti 
personal dhe veçantisë.
Duke zgjidhur problemet të përbashkëta ose duke vendosur rregullat 
e reja familjare, gjithmonë përfshini fëmijën drejtpërsëdrejti, sepse ato 
kanë të bëjnë me të.
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EKSPERIMENTIMI
Ky eksperimentim është i ngjashëm me të çka 
ndodhet në vitet e para të jetës së fëmijës, kur 
eksperimenton me sende të ndryshme, për të 
hulumtuar dhe për të njohur botën.
Në këtë periudhë fëmija ka ndjenjën e fuqisë, 
forcës dhe madje edhe ndjenjës së pavdekësisë, 
gjë që e bën jo kritik gjatë eksperimentimit. 
Është vetëm i motivuar – nga nevoja për të 
zbuluar të vërtetën “unë”, që është e veçantë 
dhe e ndryshme, ndryshe nga ajo e prindit.

Për shkak të kësaj, fëmija shpesh 
eksperimenton me gjëra që ndoshta janë 
të ndaluara ose të ndryshme nga ato që i 
bën prindi . Fëmija bën zgjedhje të reja, të 
pazakonshme dhe të çuditshme në veshjen, 
stilin e flokëve, mënyrën e komunikimit, etj. 
Këto zgjedhje frikësojnë prindin, që shpesh 
pyetet vetës se ku ka zhdukur çdo gjë që ai e 
kishte mësuar fëmijën e tij.
Në bërjen e zgjedhjes, fëmija do të bëjë edhe 
gabim. Por më e rëndësishme për të do të 
jetë njohuria se prindit të tij mund pa frikë t’i 
drejtohet për ndihmë në çdo kohë, pa të jetë i 
ekspozuar ndaj talljes ose kritikës.

UDHËZIME PËR PRINDIN:
Fëmija juaj për here të pare do ta festojë Vitin e Ri jashtë shtëpisë, në një kafene me shokët e tij. 
Ju tregon që nga biseda me shokët e tij mëson se disa prej tyre planifikojnë të konsumojnë alkool. 
Tregon se ai e miraton këtë dhe mendon se është mjaft i madh dhe ndoshta edhe ai do të provojë 
një gotë alkooli.
Si prind, ju shqetësoheni dhe frikësoheni, nuk dëshironi që fëmija juaj të konsumojë alkoolin 
dhe keni frikë për të mos u dehur. Dëshironi ta mbroni dhe ndoshta ju ra në mend t’i ndaloni të 
shoqërohet me fëmijët që planifikojnë të konsumojnë alkool ose mendoni se është më mirë të 
mos e lejoni të festojë jashtë shtëpisë suaj.
Me ndalim ose dënim, fëmija nuk do ta dekurajoni nga qëllimi për ta provuar alkoolin, vetëm 
mund të shtyni ose të rritni kuriozitetin e tij.
Përmbahuni nga kritikat dhe theksoni fëmijës që në situatat e pakëndshme jeni gjithmonë aty 
për t’i ndihmuar. Se e respektoni dhe doni sinqeritetin, se e dëshironi dhe se gjithmonë do ta 
mbështesni.
Do të ishte mirë të bisedoni në mënyrë të hapur për përvojën tuaj personale me alkoolin. 
Nëse bisedoni për përvojat tuaja personale, ju nuk do ta inkurajoni për të përdorur alkoolin, 
përkundrazi, do t’i tregoni fëmijës se keni qenë të vendosur në të njëjtën situatë apo të ngjashme.
Ofroni ndihmë fëmijës për të gjetur një zgjidhje se si të përballohet me sfidën në të cilën është e 
ekspozuar dhe nën presion të grupit.

MBANI MEND: 
 • Sjellja e tillë e fëmijës nuk është e qëllimshme t’ju zemërojë, t’ju 
ofendojë ose t’ju shqetësojë.

 • Mos i bërtisni kurrë atë ose mos e dënoni atë.
 • Duhet ta kuptoni nevojën e fëmijës për autonomi, nevojën për 
eksperimentim në kërkimin e vetën “UNË”, që është e veçantë 
dhe e ndryshme, ndryshe nga ajo e prindit.

 • Ai ka nevojë për konfirmimin tuaj se e kuptoni dhe se gjithmonë 
do të jeni këtu për ta mbështetur atë, për t’i ndihmuar.



54

KONTROLLI DHE PAVARËSIA
Fëmija nuk dëshiron të kontrollohet, por besimi 
i ndërsjellë me prindin për të është shumë i 
rëndësishëm.
Pavarësia inkurajon fëmijën për të rishqyrtuar besimet 
dhe bindjet e prindit, dhe gjithashtu përcakton vlerat 
e saj morale dhe normat. Në këtë mënyrë thellohet 
individualizimin, fëmija vazhdon të përmirësuar pamjen 
për vetë, që varet nga vetpranimit dhe vetërespektimi 
me çka i ndihmon prindit.

Gjëja më e rëndësishme që një prind mund të bëjë në 
këtë faze të zhvillimit është:

Ta përforcojë marrëdhënien prind-fëmijë;
Ti ndjekë aktivitetet e fëmijës
Ta inkurajojë pavarësinë.

 
Marrëdhënia prind-fëmijë fillon të krijohet dhe 
zhvillohet që nga lindja, dhe përmes periudhave 
zhvillimore edhe më shumë përcaktohet dhe formohet 
Në qoftë se ajo është e ngrohtë, e butë, e qëndrueshme, 
e fortë dhe plotë me dashuri , gjasat për kalim më 
të lehtë dhe më të suksesshëm gjatë kësaj periudhe 
të trazuar janë aq të mëdha, dhe fëmija nuk do të 
shmangë të jetë në kontakt me prindin.   

Kur marrëdhënia e fëmijës me prindit është e ngarkuar 
me kontroll të tepërt dhe dënime, atëherë fëmija ka më 
shumë gjasa:

- të ketë frikë dhe t›i shmangë prindërit
- më shpesh të gënjejë;
-të bëhet anksioze, e dëshpëruar ose e zemëruar 
dhe agresive
- të jetë rebele, etj.

Nevoja e rritur e fëmijës për pavarësi është në 
konflikt me nevojën e prindit për t›i ofruar një rend 
dhe strukturë. Më mire është kur prindi do të arrijë 
t’i ndjekë dhe t’i mbikëqyrë aktivitetet e fëmijës dhe 
të di se çfarë bën, por në një mënyrë në të cilën do ta 
respektojë nevojën dhe të drejtën e privatësisë dhe 
pavarësisë së fëmijës.

Ndjekja dhe mbikëqyrja janë më të suksesshme kur një 
prind shpesh është në ndërveprim me fëmijën, por në 
një mënyrë zbavitëse të shoqëruar me humor. Kjo mund 
të arrihet kur prindi:

do të njohë shokët e fëmijës;
do të bisedojë shpesh me fëmijën;
do të tregojë interes për aktivitetet e rregullta dhe 
të lira të fëmijës;
do të praktikojë aktivitete të përbashkëta me 
fëmijën në të cilat të gjithë do të kënaqen, etj.
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PAVARËSIA DHE MARRJA E VENDIMEVE
Kjo periudhë është një shanse dhe mundësi e madhe 
për prindin në një ambient të sigurt t’i tregojë fëmijës 
dhe ta mësojë për të marrë vendime në mënyrë të 
drejtë dhe të pavarur:
Prindi mund ta stimulojë dhe ta përforcojë pavarësinë 
përmes:

dhënies së mbështetjes së fëmijës, edhe kur 
është bën gabime;
Inkurajimit të fëmijës pas dështimit përsëri të 
provojë.
Shprehjes së dashurisë pa kusht;
Respektimit të ideve dhe mendimeve të ndryshme 
të fëmijës;
bisedimit me fëmijën sikur të jenë të barabartë, etj.

Inkurajimi dhe përforcimi i fëmijës për pavarësi 
realizohen në komunikimin e përditshëm, që 
prindi mund të përmirësojë nëse:

dëgjon në mënyrë aktive;
shmang poshtërimin dhe talljen; është i gatshëm 
të debatojë;
edhe kur ai nuk e aprovon, e kupton fëmijën dhe 
sjelljen e saj;
e përfshin në bisedimet familjare dhe në marrjen 
e vendimeve familjare;
respekton mendimin dhe qëndrimin e fëmijës;
kupton se kjo faze e zhvillimit është një periudhë 
kur fëmija ndërton identitetin dhe pavarësinë e saj.
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4.8. “KRIZAT PSIKOSOCIALE” NËPËR FAZAT E 
ZHVILLIMIT DHE PROCEDURAT JOADEKUATE  
E PRINDËRVE

Rritja dhe zhvillimi i drejtë i fëmijës, në të gjitha fazat 
e zhvillimit, kushtëzohet nga mënyra se si plotësohen 
nevojat e saj. Në plotësimin e nevojave marrin pjesë aktorë 
të ndryshëm duke filluar me prindin, familjen dhe të 
afërmit, përmes bashkëmoshatarëve, miqve, dhe të gjithë 
atyre që në mënyrë direkte ose indirekte janë të përfshirë 
në kujdesin, ngritjen dhe rritjen e fëmijëve. Fëmija i 
plotëson nevojat përmes komunikimit dhe ndërveprimit 
me të gjithë këta faktorë. Komunikimi dhe ndërveprimi 
mund të jenë pozitiv dhe plotë me respekt, proaktivitet, 
udhëheqje me ndjeshmëri dhe dashuri, dhe me disiplinë 
pozitive. Por mund të jenë edhe negativ dhe plotë me 

mosrespektim, vendosjen e rregullave, ngurtësi, 
ndalime, dënime, tallje, kritika, etj.

Lloji i komunikimit dhe ndërveprimit që ndodhin 
ndërmjet fëmijës dhe mjedisit social do të 
përcaktojë rezultatin e “krizës psikosociale”, që 
mund të jetë pozitiv ose negativ. Rezultati pozitiv 
do të sigurojë zhvillimin e njohurive dhe aftësive në 
fëmijën, që do të mundësojnë rritjen dhe zhvillimin e 
tij të lëvizen me sukses deri në një person të pjekur, 
të pavarur, kompetent. Një rezultat negativ që do të 
ngadalësojë rritjen dhe zhvillimin, mund të çojë deri 
në stagnim, prapambetje ose kthim, dhe fëmija nuk 
do të ketë mundësi të zhvillohet në një person të 
plotë dhe të pjekur.
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LLOJI I NDËRVEPRIMIT DHE EFEKTET MBI ZHVILLIMIN E FËMIJËS NGA ZGJIDHJA POZITIVE  
OSE NEGATIE E KRIZËS “PSIKOKOSOCIALE”

FAZA ZHVILLIMORE NDËRVEPRIMI NEGATIV/
EFEKTE NEGATIVE

Foshnjë (0-8 muaj)

Fëmijëria e 
hershme

(18 muaj-3 vjet)

Mosha 
e moshës 

parashkollore
(3-5 vjet)

adoleshencë
(13-18 vjeç)

Mosha e shkollës
(6-12 vjet)

Zhvillohet ndjenja e sigurisë themelore 
dhe ka besimi në mjedisin social

pavarësi, vullneti, autokontrolli, fuqia 
dhe autonomia

iniciativë dhe fokus dhe vendos 
qëllimet që dëshiron t’i arrijë

Identiteti i definuar dhe i formuar

aktive, produktive, energjike, 
përmbushësë

Nuk zhvillohet ndjenja e 
sigurisë themelore dhe 

besimi në mjedisin social

turp dhe dyshim  
në aftësitë e tyre

faji

Konfuzion 
dhe krizë në 
identitetin

Inferiore 
(vetëbesim i ulët)

NDËRVEPRIMI POZITIV/EFEKTE POZITIVE



58

PËRMIRËSIMI I 
AFTËSIVE PRINDËRORE 
KOMUNIKUESE NË 
LIDHJE ME FËMIJËN 

5



Çdo gjë që bën prindi me fëmijën ka një formë 
të komunikimit. Duke komunikuar, prindi i 
dërgon mesazhe fëmijës, nëpërmjet të cilëve 
ai dëshiron t’ia përcjellë atë që mendon, ndjen 
ose çfarë dëshiron. Kjo nuk ka 

       të bëjë vetëm me fjalët e thënë, por edhe për ngjyrën 
e zërit me të cilën drejtohet prindi, shprehjen e fytyrës dhe gjuhën 
e trupit. Mënyra e komunikimit në të cilën një prind komunikon 
me fëmijën mund të dërgojë një mesazh respektimi, ndjeshmërie 
dhe kujdesi, por gjithashtu mund të dërgojë një mesazh të 
kundërt, mesazh negativ. Komunikimi pozitiv me fëmijën shkakton 
një dëshirë dhe një motiv për të bashkëpunuar me prindin, i 
bazuar në afërsi, dashuri dhe respekt të ndërsjellë, por jo në 
bazë të distancës, kontrollit, frikës dhe dominimit. Kjo zvogëlon 
rezistencën e fëmijës. Mënyra në të cilën prindi komunikon me 
fëmijën bëhet një model sipas të cilit mëson si të komunikojë 
me të tjerët, ti zgjidhë e problemet, të jetë i vetëdijshëm për 
veten dhe të tjerët, të respektojnë veten dhe të tjerët. Njerëzit 
komunikojnë me qellim dhe pa qëllim. Kur informacioni i marrë 
nga bashkëbiseduesi ka përmbajtje emocionale, shkakton një 
reagim dhe komunikimi bëhet më i afërt, intim dhe i rëndësishëm. 
Ka shumë mënyra për të komunikuar me fëmijët. Ata shprehin 
veten jo vetëm përmes fjalëve, por edhe me sjelljen e tyre, përmes 
lojës, vizatimit, modelimit, muzikës, këndimit, vallëzimit dhe 
shkrimit. Ndërveprimi midis prindit dhe fëmijës është kombinim 
i komunikimit verbal dhe joverbal. Pra, kështu, 8% e mesazheve 
fëmija i merr përmes komunikimit verbal me prindin, ndërsa 92% i 
përkasin komunikimit joverbal.
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5.1 KOMUNIKIMI JOVERBAL

Komunikimi jo verbal i referohet komunikimit të 
qëllimshëm dhe të paqëllimshëm nëpërmjet lëvizjeve 
të trupit. Është komunikim pa fjalë dhe njihet me anë të 
shenjave, të cilat janë: 

KOMUNIKIMI  
JOVERBAL

GJESTIKULIM

KONTAKT  
ME SY

MBAJTJA  
E TRUPUT

HAPËSIRË PËR 
TRUPIN DHE 
AFËRSINË E 

BASHKËBISEDUESIN.

PREKJE –
KONTAKT FIZIK
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Këto shenja në komunikimin prindi i përdor vetë ose 
në kombinim me fjalët kur ai dëshiron të dërgojë një 
mesazh ose të theksojë kuptimin e fjalës.

KONTAKT ME SY
Kontakti me sytë është shumë i rëndësishëm dhe 
vendimtar për marrëdhëniet e mira të prindit me 
fëmijën. Kontakti me sytë mund të thotë një mjet 
për të shprehur dashurinë prindërore ndaj fëmijës, 
veçanërisht nëse shoqërohet me fjalë të këndshme dhe 
me një shprehje të këndshme në fytyrë. Foshnja fillon 
të fokusojë lënde shumë herët, 2-4 javë pas lindjes, dhe 
për dy muaj sytë e tij takohen me sytë e të rriturve dhe 
kështu fillon të ushqehet emocionalisht. Atëherë fëmija 
ndihet i dashur.

Por, përmes kontaktit me sy, një prind mund ta 
paralajmërojë fëmijën, t›i japë asaj një urdhër, ta 
kritikojë ose ta kontrollojë. Kjo metodë mund të jetë 
efektive derisa fëmija është e vogël (2-3 vjet), sepse 
bindet dhe frikësohet. Por me procesin e rritjes së 
fëmijës, frika ia jep vendin e zemërimit. Kjo nuk është 
një mënyrë pozitive që prindi të komonukojë me 
fëmijën. Ndonjëherë edhe privimi nga kontaktit vizual 
me një fëmijë është një dënim i madh për të.

Është e domosdoshme që prindi të dijë se kontakti me 
sy është burimi kryesor për edukimin emocional të 
fëmijës dhe është e dëshirueshme që prindi të përdorë 
kontakt të drejtpërdrejtë me sytë dhe pa hezitim. Nuk 

është mirë t’i flitet fëmijës, derisa është i kthyer me 
shpinë ndaj prindit. Është e nevojshme, që prindi 
mund të vendoset në lartësinë e fëmijës, ta kapë për 
dorë, ta kthejë ndaj vetës, por nuk është në rregull 
t’i shkojë në fytyrë, sepse fëmijës mund t’ia duket e 
frikshme. Kontakti më sytë e përforcon marrëdhënien, 
domethënë marrëdhënien e fëmijës me prindin.

SHEMBULL: 
Babai zbret në lartësinë e gjashtëvjeçarit 
Ramazani, ulet pranë tij, e shikon në sy dhe me 
një shikim të ngrohtë i thotë: «E shty vëllain, 
sepse donte ta hidhesh prej vetës. Në vend që ta 
shtysh, mund t’i kërkosh atij të largohet prej teje. 
Ai e dhemb nëse e shtyn prej vetës “ose situata: 
Babai vazhdon me një kontakt të drejtpërdrejtë 
me sy me fëmijën dhe i thotë:” Shoh që je shumë i 
shqetësuar”.

GESTIKULIMI
Gestikulimi i referohet përdorimit të disa pjesëve 
të trupit (duart, këmbët, kokën) në komunikim. 
Gjestikulimet mund të jenë të vetëdijshme ose të 
pavetëdijshme, konvencionale ose të përgjithshme, 
dhe të dallohen nga një kulturë në kulturë të tjetër. 
Gestikulimi porosit: hapja, mirëkuptimi, konfirmimi, 
frustrimi, pranimi, besimi, dyshimi etj.
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Përveç dallimeve kulturore që ekzistojnë në 
gestikulimin, megjithatë, ka disa kuptime universale 
dhe të kuptueshme për të gjithë njerëzit, për 
shembull: buzëqeshja është një shenjë pozitive; duke 
treguar grusht tregon zemërimin, duke bërë me kokë 
është një shenjë e të kuptuarit, etj.

MBAJTJA E TRUPIT
Mbajtja e trupit tregon disa informacione që 
një prind dëshiron t’ia referojë fëmijës gjatë 
komunikimit. Duke lëvizur përpara dhe duke afruar 
ndaj bashkëbiseduesit, dërgohet mesazh i afërsisë, 
respektit, mirëpritjes, etj. Këmbët e përhapur 
dhe duart e përhapura mund të tregojnë dominim 
dhe vendosmëri. Gjithashtu, tonusi i muskujve 
është pjesë e mbajtjes së trupit. Qëndrimi i drejtë 
dhe i fortë i referohet vigjilencës dhe vëmendjes 
së fëmijës, ndërsa qëndrimi i relaksuar tregon 
indiferencën dhe vëmendjen e dobët.

HAPËSIRË PËR TRUPIN DHE AFËRSINË ME 
BASHKËBISEDUESIN
Kjo pjesë e komunikimit joverbal i referohet 
hapësirës që fëmija ose prindi vendos mbi trupin e 
vet, si një hapësirë e gjallë ose një zonë e sigurt ku 
mund të ndihet në mënyrë të këndshme. Kjo zonë 
është e ndryshme për të gjithë, duhet të respektohet 
dhe kërkohet leje për të hyrë në të. Në disa rituale 
familjare, të tilla si festimi i ditëlindjes duke marrë 
vendin për të ulur ose për të qëndruar në këmbë, 

afërsia dhe madhësia e hapësirës personale të 
anëtarëve të familjes, mund të tregojë strukturën e 
familjes, marrëdhëniet dhe dinamikën.

PREKJA- KONTAKTI FIZIK
Prekja dhe kontakti fizik përdoren gjithashtu në 
komunikimin si një kanal direkt ose indirekt për 
shprehjen e mendimeve të caktuara, ndjenjave ose 
qëndrimeve, qoftë pozitive apo negative. Çdo person 
i rritur ka nevojë për prekje ose kontakt. Kjo nevojë 
te për fëmijët më të vegjël, pra foshnjat, është 
themelore dhe prindi duhet ta sigurojë atë. Kontakti 
të jetë duhet të jetë spontan, i këndshëm dhe i 
natyrshëm, ndërsa përmbajtja ndryshohet sipas 
moshës së fëmijës. 
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5.2 KOMUNIKIMI VERBAL

Komunikimi verbal është themeli i gjuhës. Komunikimi me 
fjalë përbëhet nga elementët e mëposhtëm:

LARTËSIA DHE TONI I ZËRIT
Nëse një prind dëshiron të theksojë kuptimin e fjalëve të 
përdorura, mund ta arrijë atë përmes tonit dhe lartësisë së zërit.

THEKSI OSE DIALEKTI
Komunikimi i prindit me fëmijën mund të përmirësohet 
kur përdoret dialekt i kuptueshëm për fëmijën ose duke 
theksuar fjalët që të jenë afër të të folurit të përditshëm të 
fëmijës.

PËRMBAJTJA
Përmbajtja (fjalët) e komunikimit verbal përcaktohet nga 
fjalët që do të përdoren dhe që janë në kontekst të shprehjes 
së ndjenjave, qëndrimeve, dërgimit të mesazheve etj.

5.3 AFTËSITË PËR PËRMIRËSIMIN E KOMUNIKIMIT TË 
PRINDIT ME FËMIJËN

DËGJIMI AKTIV
Prindi shpesh dëshiron t’i verbalizojë, të tregojë ngjarjet e 
përbashkëta me fëmijën. Kështu ndodhet që prindi do t’i 
tregojë përjetimet e tij, përshtypjet dhe mendimet dhe nuk lë 
vend që fëmija të shprehë ndjenjat dhe përvojat e tij nga ajo 
ngjarje.

KOMUNIKIMI  
VERBAL

Është shumë e rrezikshme në shoqërinë në të cilën 
rritet fëmija sot, sepse lehtë mund të bie nën ndikimin 
dhe presionin e grupit të bashkëmoshatarëve, ku mund 
ti japin udhëzime.
Nëse fëmija mëson të gjykojë në mënyrë të pavarur, 
ai do të përdorë të menduarit kritik dhe do të jetë në 

THEKSI OSE 
DIALEKTI

LARTËSIA 
DHE TONI I 

ZËRIT

PËRMBAJTJA 
(FJALËT).
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gjendje vetë të marrë një vendim . Në vend që të reagojë 
menjëherë dhe ta marrë punën në duart e veta, është 
e domosdoshme që prindi ta lë fëmijën të thotë çfarë ai 
mendon, se si ndihet dhe të ofrojë një zgjidhje.

Dëgjimi aktiv është një nga aftësitë e komunikimit që 
arrihet në mënyrë më të vështirë.
Është e rëndësishme që prindi ta dëgjojë fëmijën kur 

AFTËSI KOMUNIKUESE

DËGJIMI AKTIV

FJALË TË 
DOBISHME

DËGJIMI I 
KTHYESHËM

FJALË QË 
TREGOJNË 
NDJENJA

PREMTIM PËRDORIMI I 
HUMORIT DHE 

SHAKA

KRITIKA E 
SJELLJES

JO PËR 
KUSHTËZIMIN 

DHE KËRCËNIMET

TË FOLURIT I 
KUPTUESHËM 
DHE I QARTË

flet, sepse në këtë mënyrë do ta mësojë të mendojë. 
Është e nevojshme që prindi të interesohet dhe të 
parashtrojë pyetje: Çfarë ...? Si ...? Pse ...? dhe të 
ketë kohë të mjaftueshme për të dëgjuar dhe për të 
njohur se çfarë mendon dhe ndjen fëmija. Nëse prindi 
nuk ka kohë të mjaftueshme për të dëgjuar përgjigjet 
e fëmijës, atëherë është e dëshirueshme që t’i mos 
parashtrojë pyetjet.
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PYETJE TË DOBISHME:
Çfarë mendon ti, çfarë ka ndodhur?
Si ndihesh?
Si mund t’ju shërbejë ky informacion / përvojë gjatë 
herës tjetër?

SHEMBULL:
Fëmija dhjetëvjeçare, Filip: Nuk e kam biçikletën, 
dikush ma ka vjedhur ... (duke qarë në mënyrë të 
shqetësuar).

Babai: Më vjen keq. Je shumë i shqetësuar. 
Qetësohu dhe më trego se çfarë ka ndodhur? 

Filip: E kam lënë atje ... Ma kanë vjedhur, jam i 
trishtuar, biçikleta ishte e ri, por pse njerëzit vjedhin 
...

Babai: Ne nuk mund t’i kontrollojmë njerëzit e tjerë, 
por ti mund të bësh diçka për të mbrojtur gjërat 
tuaja.

Filip: Nuk do t’i lë gjërat jashtë më, do ta mbyllë 
biçikletën ...

Babai: Domethënë shumë ke mësuar nga kjo 
ngjarje. Më vonë do të flasim dhe do merremi vesh 
çfarë që duhet të ndryshosh për veten tuaj dhe si të 
jesh më të kujdesshëm me gjërat tuaja.

DËGJIMI I KTHYESHËM
Një mënyrë tjetër se si prindi mund t’i tregojë fëmijës 
se e dëgjon është të sillet si një «pasqyrë» duke 
reaguar ndaj asaj që ka dëgjuar. Detyra e prindit është 
t’ia përsërisë fëmijës atë që re ka dëgjuar prej tij. Është 
mirë të përdorën fjalë të tjera, por përmbajtja mbetet e 
njëjtë.

SHEMBULL:
Tetëvjeçari Omer: Nuk do të luaj më me Goranin!

Nëna: Ju nuk do të luash me shokun tuaj më të mirë?

Omer: Po, sepse ai nuk dëshiron të dalë që të luajmë, por 
luan në kompjuter me Marko. 

Nëna: Ai e zgjodhi Marko për të luajtur, jo ty?

Omer: Atij i zemërohem. Kurrë nuk do pajtohem me të.

Nëna: Mirë është që më tregoi se si ndihesh.

Omer: Dhe do të shkoj t’u tregojë të tjerëve dhe ...

Nëna: Mmm, ah ... mmm ...
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Kjo është më efektive kur prindi lë hapësirë   që fëmija 
t’i tregojë ndjenjat e saj dhe nuk i gjykon, në vend që “t’i 
mbajë ligjërata”. Në këtë mënyrë, prindërit do të lejojnë 
fëmijës të mësojë. Ndonjëherë është më efektive që prindi 
të heshtë dhe të mos tregojë asnjë fjalë. Pra, prindi do të 
befasohet sa fëmija ka diçka për të thënë. Prindi mund ta 
mbaje bisedën edhe përmes komunikimit joverbal, përmes 
shprehjes së fytyrës, pozitës së trupit ose të shtojë fjalë 
të thjeshta si: aha, mmm, hmm, etj, por me interes të 
dukshëm.

PRINDI DUHET TË FLASË NË MËNYRË TË QARTË DHE TË 
KUPTUESHME PËR FËMIJËN
Është shumë e rëndësishme që prindi të flasë në një 
gjuhë të kuptueshme për fëmijën dhe të përshtatshme për 
moshën e saj. Duhet të jetë e qartë dhe shumë specifike, të 
mos përdorë fjalë fyese dhe gjatë bisedës t›i tregojë fëmijës 
se e respekton dhe e dëshiron.

PRINDI TË MOS PËRDORË KUSHTËZIM, 
KËRCËNIME DHE AKUZA
Përdorimi i kushtëzimeve, 
shantazheve dhe kërcënimeve do 
të thotë manipulim me fëmijën 
dhe kjo paraqet rrezik të njëjtën 
aftësi ta zhvillojë dhe fëmija. 
Me përdorimin e tyre, prindi arrin 
kontroll të shpejtë, por me 
afatshkurtër mbi fëmijën. 
Kjo nuk lejon vendosjen e 

kufijve dhe kontrollin në shtigje të gjata, por e zvogëlon 
mundësinë për bashkëpunim me fëmijën. Ky është një 
shembull në të cilin prindi përdor strategji të gabueshme 
për zgjidhjen e problemit me fëmijën.

SHEMBULL:
Bojani, katërmbëdhjetëvjeçar më shumë se pesë orë 
luan në një kompjuter. Nëna e tij përpiqet ta motivojë 
për të ndaluar veprimtarinë që ndikon negativisht mbi 
të, e bën nervoz, i shqetësuar dhe mund ta prishë 
shëndetin e tij.

Nëna: Jam e shqetësuar për ty dhe për shëndetin tuaj. 
I ngarkon sytë, pesë orë je i ulur në karrige, je nervoz, 
bërtet. Mbaro lojën dhe ngrihu nga kompjuteri. Në të 
vërtetë nuk të besoj më, nuk ka marrëveshje me ty, nuk 
respekton asgjë. Ju jeni një fëmijë e llastuar (akuzim).

Bojan: Edhe pak, prit.

Nënë: Të thashë të menjëherë të ndalësh. Tash do të 
të tregoj babait, dhe ai do t’ju tregojë se si të sillesh 
(kërcënim).

Bojan: Të thashë, prit edhe pak. Mos i thuaj babait.

Nëna: Tani do ta heq kabllon nga kompjuteri dhe nuk do 
të luash më (kërcënim).

Bojan: Ok, ngrihem, edhe pesë minuta.
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Nënë: Ok, luan edhe pesë minuta, por nëse merr drekën 
e gjyshes tënde. Nëse jo, menjëherë dilni nga kompjuteri 
(kushtëzim).

Bojan: Ok, ja ngrihem dhe unë do të marrë drekën e 
gjyshes sime. Por ju do ta bindni babanë për të blerë 
lojën time të fundit kompjuterike, unë kam nevojë për ta 
instaluar atë shpejt (duke zhvilluar të njëjtën aftësi dhe 
kushtëzim nga fëmija).

Një shembull në të cilin një prind përdor strategji pozitive 
për të adresuar problemin e fëmijës.

SHEMBULL:
Nëna: Bojan, biri im, unë jam shumë e shqetësuar për 
shëndetin tuaj. Gjithë tërë ditës, para kompjuterit je, 
duke ngarkuar sytë, nga lojërat shqetësohesh.

Bojan: Nënë, nuk është ashtu.

Nëna: Si nuk është ashtu? Si do të më 
dëshmosh dhe do të më bindesh se 
nuk ka vend për shqetësim?

Bojan: Për pesë minuta do të 
përfundoj dhe do t’ju dëshmoj.

Nëna: Mire, të pres. Por duhet të flasim, të 
vendosim rregulla dhe kufij. Në këtë mënyrë, ju 
do të plotësosh nevojën tuaj për shoqëri përmes 
kompjuterit, dhe unë do ta ndaloj shqetësimin tim. 
(Nëna me durim pret që Bojani të përfundojë duke 
mos bërë tension mbi të). I shmang kërcënimet, 
shantazhet dhe kushtëzimet. Pesë minuta më herët 
ose më vonë nuk luajnë ndonjë rol, por do të jenë 
shumë të rëndësishme për krijimin e një atmosfere 
më të relaksuar për diskutim dhe marrëveshje.)

NEVOJITET QË PRINDI TA ZGJEROJË FONDIN E FJALËVE 
QË TREGOJNË NDJENJA
Nëse prindi dëshiron që fëmija ta zhvillojë inteligjencën 
emocionale, të mësojë diçka në lidhje me emocionet, 
është e nevojshme të fillojë ta dëgjojë fëmijën kur ai 
dëshiron të tregojë se si ai ndihet, të mos përpiqet për 
t’i shpjeguar ose për ta korrigjuar. Nëse fëmija i tregon 
ndjenjat pa t’i shprehë në mënyrë verbale, fillon të qajë 
dhe bëhet e zemëruar, pa të shpjegojë sepse është e 
hidhëruar, prindi mund t’i ndihmojë të shprehë ndjenjë 
me fjalë. Në këtë mënyrë, fëmija do të jetë në gjendje 
të njohë ndjenjën e njëjtë në kushte të tjera. Ndjenjat 
mund të përshkruhet vetëm me një fjalë: lumturi, 
trishtim, relaksim, i/e lënduar, i/e frikësuar, i/e uritur, 
dhe krenar,e, i/e fjetur, i/e zemëruar, i/e pafuqishëm, i/e 
irrituar, i/e poshtëruar, i/e gëzuar.
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Është e nevojshme që prindi të jetë udhëheqës me 
ndjeshmëri, të tregojë respektim ndaj fëmijës dhe 
ndjenjat e tij, t’i mos i zhvlerësojë sepse për fëmijën ata 
janë shumë reale.

SHEMBULL:
Daniela shtatëvjeçare është e zemëruar, sepse ajo nuk 
mund të bëjë një kullë kartash. Bëhet e zëmëruar, i 
hedh kartat nëpër dhomë, fillon të bërtasë dhe të qajë.

Babai: Shqetësohesh sepse për ty është e vështirë të 
bësh një kullë kartash? Nuk të pëlqen kur nuk mund 
ta rregullosh, apo jo?

Kur një prind do ta emërojë ndjenjën, në këtë mënyrë 
mëson fëmijën për fjalët që e shënojnë atë. Në këtë 
mënyrë, ai mëson ta emërojë, jo vetëm për të shprehur 
ndjenjën përmes së cilës ai kalon.

SHEMBULL:
Nëna: Unë jam e shqetësuar sepse ashtu me shtrëngim 
mund ta lëndosh papagalli, ai mund të të sqepë në 
duart dhe në fytyrë, ji më e butë me të.
Nëse ndërhyrja e tillë për prindi është e pasuskseshme, 
atëherë mund të zhvendosë papagallin nga fëmija. 
Është e nevojshme t’i shpjegojë fëmijës se nuk i pëlqen 
mënyra se si luan me papagallin ose i tregon atij një 
mënyrë më të butë për ta bërë atë.

TË PËRDOREN DEKLARATAT – VURA RE, SHOH, PASHË
Shpesh prindi i parashtron pyetje fëmijës, megjithëse 
ai e di paraprakisht përgjigjen, me qëllim për të 
kontrolluar nëse ajo e tregon të vërtetën.

SHEMBULL:
A i ke larë dhëmbët? A e ke shkruar detyrën e shtëpisë? 
Në vend të këtyre pyetjeve, është më mirë të përdoren 
formulime të ndryshme.

Nëna: Kam vërejtur se nuk i ke larë dhëmbët. Le të 
përpiqemi tani.

Fëmija: Po, kam larë dhëmbët.

Nëna: Shumë mire, do të doja të shohë. Me siguri 
gabova.

QË DO TË PËRDOREN HUMOR DHE SHAKA
Gjatë viteve, si rriten fëmijët, prindërsia mund të 
bëhet shumë seriozë. Kur fëmijët janë të vegjël, në 
moshën parashkollore, ato janë të këndshme dhe çdo 
karakteristikë që prindi e sheh si një gjë e ëmbël, e 
mrekullueshme ... kur fëmija gugat, qeshet, fillon të ec, 
duke kënduar këngë.  
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Kur fëmijët rriten dhe bëhen adoleshentë, gjithçka që 
bëjnë në përputhje me moshën për prindin është e 
frikshme, të papranueshme dhe prindi harron të tregojë 
se sa në mënyrë simpatike vishet fëmijën në përputhje 
me modën dhe vitet, jo sipas standardeve prindërore. 
Kur fëmijët vishen si Spiderman në moshën tre vjeçare, 
ato janë të ëmbla dhe interesante ndërsa kur në 
moshën 16 vjeçare do të vishen ne pantallona të gjera 
dhe të ulura, menjëherë sipas prindit ata janë të veshur 
në lecka. Nga ana e prindit, në mënyrë të vështirë 
pranohet gjithçka që është e re dhe moderne, ndërsa 
që nuk është në përputhje me standardet prindërore, si 
tatuazhet, shpuarjet, vathët në vende të pazakonshme, 
stili i flokëve “Dreadlocks” etj. Në situata të tilla, për 
kapërcimin e tensionit midis fëmijës dhe prindit, është e 
rekomandueshme të përdoret humori.

Do të ishte mirë që prindi të pretendohet se lexon 
horoskop në shenjën e fëmijës, dhe të tregojë diçka 
pozitive në lidhje me të që është e rëndësishme për ta, 
ose se në horoskopin e prindit thuhet se fëmija duhet 
të përqafohet pesë herë në ditë. Ju mund të përdorni 
pseudonime, fëmijët duan kur prindi bën shaka në 
llogarinë e tyre, por për unitetin dhe dallimin e tyre nga 
fëmijët e tjerë, me një konotacion pozitiv. Është mirë 
prindi të qeshet me fëmijën, por kurrë të mos tallet me të.

PREMTIME
Prindi nuk duhet të bëjë premtime nëse nuk mund ti 
përmbushë ose paraprakisht nuk është pajtuar me 

partnerin. Vetëm kur është i sigurt dhe i gatshëm për ta 
kryer aktivitetin, prindi mund ta tregojë.

SHEMBULL:
Babai: Është koha për blerjen dhe rinovim të 
rrobave. A doni të vini me mua sot ose të shkojmë 
një ditë tjetër sot?

Gjithashtu, nuk është e dëshirueshme që prindi të 
kërkojë premtimin e një fëmije.

KRITIKË / KOMENTIMI I SJELLJES, POR JO MBI 
PEROSNALITETIN E FËMIJËS
Kritikohet / komentohet mbi sjelljen, jo mbi 
personalitetin e fëmijës. Kritika mund të vlerësohet, 
varësisht nga mosha e fëmijës dhe sipas kritikës / 
komentit.
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MESAZHI -UNË

SHEMBULL:
Nëna e katërmbëdhjetëvjeçares Bisera jep komente për 
dhomën e vajzës, cila është në rrëmujë.

Nënë: Më pengon kur nuk do t’i rregullosh rrobat tuaja në 
dhomën tuaj.

Këto mesazhe janë më të thjeshta sepse tregojnë sjelljen e 
fëmijëve, por duke treguar ndjenjat e prindit. Shumë fëmijë të 
vegjël nuk do të reagojnë ndaj një mesazhi të tillë, sepse për ta 
ndjenjat e tyre janë më të rëndësishme dhe nuk i respektojnë 
ndjenjat e tjetrës. Nuk do të reagojë edhe fëmija për të cilën 
ndjenjat prindërore nuk janë prioritet p.sh. adoleshent në fazën 
rebele.

MESHAZHË E FUQISHME.

Shumë më pengon, zemërohen( prind i shpreh ndjenjat e tij) ... 
kur ti ... (përshkrimi i saktë i sjelljes së fëmijës) për shkak se 
... (shpjegim ose tregimi i shkakut), prandaj të lutem .. (duke u 
drejtuar në sjellje më të mirë).

SHEMBULL:
Nëna: Më pengon shumë dhe zemërohem kur i lë këpucët 
para derës, sepse dikush mund të pengohet, prandaj të lutem 
t’i vendos gjithmonë në dollapin e këpucëve. Vlen për të gjithë 
në shtëpinë, për mua, për babanë dhe për vëllain tënd. Pra, 
ashtu jemi të pajtuar.

KOMENTE TË DOBISHME QË I PËRDOR 

PRINDI ME FËMIJËN:

MESAZHI- UNË

LAVDËRIMI I PERSONALITETIT+KOMENTI/
KRITIKË E SJELLJES+LAVDËRIMI I 

PERSONALITETIT

RIDREJTIMI

MESAZHI I FUQISHËM

KOMENTI/ KRITIKË E SJELLJES 
+LAVDËRIMI I PERSONALITETIT TË 

FËMIJËS

THIRRJE PËR VETËKRITIKË

MESAZH- TI
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MESHAZHI -TI
Kur sillesh kështu ( përshkrim i saktë i sjelljes) ... ti ... 
(pasoja që një sjellje e tillë mund ta sjellë për fëmijën), 
kështu që është më mirë ta bësh atë ... (ridrejtimi i 
sjelljes së pranueshme).

SHEMBULL:
Babai: Sot në shkollë përsëri nuk ke dhënë detyrën 
e shtëpisë së lëndës matematikë. Nëse e përsërit 
këtë, të premten, në vend që të dalësh me miqtë 
tuaj, do të qëndrosh në shtëpi dhe t’i ushtrosh 
detyrat. Prandaj, është më mirë që deri në fund 
të javës ta shkruash detyrën e shtëpisë tuaj të 
matematikës në mënyrë të rregullt.

Mesazhi Ti dallohet nga dy mesazhet e mëparshme, 
në të që prindi i tregon fëmijës në mënyrë më të 
detajueshme se çfarë do të jetë pasoja për të. Prindi 
mund ta kërkojë këtë prej fëmijës vetëm nëse 
paraprakisht janë vendosur rregulla dhe kufij. Pra, 
fëmija vendos vetë se çfarë ka më shumë rëndësi për 
të. Por është e rëndësishme që 
prindi të jetë në përputhje me 
të që e ka treguar. Prindi 
duhet të mbajë fjalën e tij 
dhe të jetë në përputhje me 
të si dhe për premtimet 
pozitive, ashtu edhe për 
pasojat negative.

KRITIKË / KOMENTIMI I SJELLJES DHE LAVDËRIMI I 
PERSONALITETIT TË FËMIJËS

SHEMBULL:
Nëna: Jam vërtet e befasuar pse sot nuk ishte në 
lëndën e gjuhës angleze, duke ditur se je një fëmijë 
shumë e përgjegjshme.

Babai: Si është kjo, të mos e kthen librin në 
bibliotekë kur ti je shumë përgjegjëse?

Ky rregull është i mirë për fëmijët shkollore, sepse 
prindit dërgon një mesazh të qartë se ai e çmon 
personalitetin e saj, por nuk e pëlqen sjelljen e 
caktuar. Komenti i tillë fëmija do ta dëgjojë dhe do ta 
pranojë më mirë.

LAVDËRIMI I PERSONALITETIT + KRITIKA E SJELLJES+ 
LAVDËRIMI I PERSONALITETIT:

SHEMBULL:
Babai: Është mirë që sot ke qenë në mësimin e 
edukimit fizik. Por isha i habitur që mësuesit nuk i 
kërkove falje për mungesat e mëparshme, duke pasur 
parasysh se je një fëmijë përgjegjëse dhe ajo nuk 
duket si ti.

Ky rregull përdoret te fëmijët shumë sensitive, sidomos 
kur janë në fazën e pubertetit.
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THIRRJE PËR VETKRITIKIM / PYETJE TË SHKURTRA PËR 
VLERËSIMIN E SJELLJES KONKRETE:

SHEMBULL:
Nëna: Ti mendon se është në rregull që nuk e 
rregullon shtratin tuaj, dhe ne të gjithë e bëjmë atë?

Nënë: Më trego, të lutem, çfarë nuk është në rregull 
me këtë veprim tuaj?

Me fëmijët e moshës shkollore, mund të komunikohet 
në këtë mënyrë, sepse ne do t’i drejtojmë ata që të 
mendojnë për veprimet e tyre dhe të vijnë deri në një 
përfundim. Pasi që fëmija do të konfirmojë se është 
kështu, mund të vijë edhe një shpjegim i shkurtër nga 
prindi ose të bëhet thirrje për të menduar më të thellë 
rreth sjelljes.

RIDREJTIMI:

SHEMBULL:
Babai: Të lutem, kthehu në bibliotekë dhe merr 
librin që të nevojitet për nesër.

Kjo është kritika e pastër, e cila ka strukturën e urdhrit 
dhe zbatohet në raste të fundit, kur paraprakisht 
asgjë nuk ka pasur sukses. Ne përsërisim që e gjithë 
kjo mund të zbatohet deri tani vetëm nëse prindi 
ka vendosur kufij dhe rregulla të qarta në shtëpi. 

Megjithatë, nëse prindi vjen në këtë situatë, ta tregojë 
këtë, duhet të bëhet në një mënyrë pozitive, me një ton 
të ulët, jo me një urdhërues. Mënyra se si një prindi 
shpreh mendimin shpesh ka një efekt më të madh dhe 
është më e rëndësishme sesa përmbajtjen që e tregon.

THIRRJE PER VETKORIGJIM / PYETJE PER SJELLJEN 
ÇFARË MUNGON:

SHEMBULL:
Nëna: Çfarë mendon se mund të bësh pas konfliktit 
me mësuesen e kimisë?

Nënë: Nëse mund ta kthesh gjendjen, çfarë do të 
bësh ndryshe?

Në këtë mënyrë, prindi e thërret fëmijën vetë të 
vijë deri në sjelljen e dëshiruar, të dobishme dhe të 
pranueshme. Ajo shkakton konflikt, luftë, por në vetë 
fëmijën, jo konflikt me prindin.



PËRMIRËSIMI I AFTËSVE 
TË PRINDËRVE PËR 
BASHKËPUNIM TË MIRË  
DHE MOTIVIM TË FËMIJËS

6
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SHKATHTËSI 
MOTIVUESE

KUPTIMI I 
EMOCIONEVE TË 

FËMIJËS

TAJM IN- KUNDËR 
TAJM OUT

PO KUNDËR JO

KONTROLLI I 
ZEMËRIMIT 
PRINDËROR

PRIVILEGJI, NXITJE 
DHE LAVDËRIM

JO PËR ETIKIM  
DHE KRAHASIM

RREGULLA  
DHE KUFIJ

RRJEDHJA E 
NATYRHME E 

PUNËVE

ZGJEDHJE
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ZVOGËLIMI I REZISTENCËS SË FËMIJËS PËRMES 
KUPTIMIT TË EMOCIONEVE TË SAJ
Kur fëmija tregon rezistencë kjo do të thotë që ajo 
nuk pajtohet me kërkesën e prindit ose se dëshiron 
diçka që prindi nuk e lejon. Fëmija mund të ketë 
përshtypjen se prindi nuk e kupton, nuk dëgjon dhe 
madje nuk e dëshiron.

Kur fëmija tregon rezistencë, prindi duhet në një 
mënyrë të qetë ti tregojë se e kupton kërkesën e tij, po 
se nuk mund ta lejojë për shkak të arsyeve të caktuara. 
Fëmija duhet ta marrë mesazhin se prindi e kupton dhe 
e di çfarë dëshiron dhe ndjen, por duhet të respektohen 
rregullat dhe kufijtë. Kjo është e rëndësishme që t’ia 
tregohet fëmijës në përputhje me moshën dhe më 
shumë durim. Në rezistenciën e fëmijës janë fshehur 
shumë emocione si trishtim, frikë, zemërim që prindi 
duhet ti amortizojë.

SHEMBULL:
Pjesëvjeçari Ivan: Dua akullore.

Babai: Për një kohë të shkurtër do ta hamë drekën, 
dhe pastaj do të hamë akullore si desert.

Ivan: Por unë dua akullore tani, menjëherë dua 
akullore, do ta marr vetë ... (fillon me bërtitje, hap 
frigoriferin, por nuk mund të marrë akulloren dhe 
fillon të qajë). 

Pas një pushimi të shkurtër ...

Babai: E di se tani e dëshiron akulloren. Në të 
vërtetë je i zemëruar, të hahet, por tani nuk do hash 
akullore, së pari do ta hash drekën, dhe pastaj.

Fëmija për një kohë të shkurtër ndalet të qajë dhe 
dëgjon çfarë i thotë babai. Por ai vazhdon të qajë dhe të 
bëjë rrëmujë.

Babai: Duhet ende të pritesh për ta përgatitur 
drekën. Fëmija nuk bërtet më, por është i trishtuar 
dhe i zemëruar, thotë se kurrë nuk I japin akullore. 
Por rezistenca zvogëlohet..

Babai: Kuptoj se je i trishtuar. Ti do akullore, po 
duhet të pritesh. Në të vërtetë duhet të pritesh 
një kohë më të gjatë. Por, të jesh i bindur se do ta 
marrësh. Eja babi të të përqafojë, t’i fshimë lotët 
tuaj, ti e di se unë të dua shumë.

Babai tregon se e kupton dhe e do fëmijën dhe thjesht 
ka nevojë për një përqafim. Te një fëmijë më aktive, 
nevojitet më shumë durim dhe procesi mund të zgjasë 
më shumë. Sa është fëmija është më e ndjeshme, 
prindit do të nevojitet më shumë kohë për të depërtuar 
në hipersensitivitetin e saj dhe t’i tregojë se ai e kupton..
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Për fëmijët kurioze, shpjegimi duhet të zgjatet, siç janë:

Babai: E di që dëshiron akulloren dhe je i zemëruar 
që unë nuk t’ia japë menjëherë. Le ta vendosim 
akulloren në një pjatë dhe ta përgatitemi për të 
ngrënë pas drekës. Eja dhe të shikosh se çfarë kemi 
për drekë, schnitzla e shijshme dhe pure. Shih se sa 
mirë po duket.

Për fëmijët bashkëpunues, shpjegimi shkon edhe më 
tej “... Ta vendosim tryezën e drekës dhe më pas do të 
hamë akullore. Le t;i marrim pjatat, çarshafi ... “ dhe 
shpjegimi vazhdon së bashku me aktivitetin.

TË SHMANGIN ETIKETIMI DHE KRAHASIMI
Në ditët e sotme ekziston një tendencë që çdo 
devijim nga sjellja e fëmijës, edhe pse është i vogël, 
të etikohet dhe të diagnostikohet. Fëmijët më 
temperamente bëhen fëmijë hiperaktive, fëmijët me 
qëndrim dhe mendim të vetë bëhen fëmijë rezistent 
dhe rebel, fëmijë me një vullnet të fortë është të 
pasocializuar etj. Por këto janë sjellje normale që 
me prindërsinë pozitive mund të marrin një shenjë 
pozitive. Fëmija nuk dëshiron të krahasohet me 
fëmijët e tjerë, veçanërisht në konotacion negativ, 
nëse krahasimi është me fëmijën që i ka të gjitha 
notat 5 ose që është më e mirë në trajnim. Fëmija 
dëshiron të jetë e vetme, të respektohet e vetme, 
thjesht ashtu siç është. .

PRINDËRORJA ,,PO” KUNDËR PRINDËRORES “JO” 
Dilema e përjetshme prindërore – kur prindi të 
aprovojë, ta mbështesë fëmijën dhe t’i tregojë “po” 
dhe kur t’i tregojë “јо“. Kjo është një nga përgjigjet 
më komplekse. Pas “PO” të treguar nuk ka nevojë 
për shpjegim, por pas prindërores “JO” do të thotë 
aq shumë pyetje të tjera nga fëmija, pse, si, nga 
ku dhe etj.. Sepse prindërorja “jo” duhet të jetë 
përgjigja më e butë, që kërkon guxim, përkushtim, 
shumë sinqeritet dhe vëmendje nga ana e prindit. 
Prindërorja “jo” duhet ta ketë kuptimin e udhëheqjes, 
drejtimit të drejtë, por nuk do të thotë humbja e 
fëmijës si bashkëpunëtor, që të mos largohet nga 
prindi dhe shtëpia.

Prindi kurrë nuk duhet të tregojë “jo” nevojave 
themelore të fëmijës për kujdes, ushqim, shtëpi, 
veshje, siguri, lidhje, afërsi, fjetje. Për çdo gjë tjetër, 
dilema prindërore mund të shndërrohet në “jo” në 
qoftë se ajo është e rëndësishme për sigurinë, jetën 
dhe rritjen e drejtë të fëmijës. Por përgjigjes “jo” 
nuk duhet t’i jepet vendimtari kryesore sikur nuk 
mund të bëhet asgjë për të shndërruar në «po». Për 
çdo JO duhet të jepet hapësirë   për dialog, bisedë, 
argumentim, diskutim. Nëse një prind tregon “jo” 
nuk do të thotë se nuk dëshiron fëmijën. Përdorimi i 
“jo” nuk është i lidhur me vendosjen e kufijve. Prindi 
duhet të tingëllojë në mënyrë të bindshme dhe me 
vendosmëri.
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RREGULLAT DHE KUFIJTË
Ekzistenca e rregullave familjare, rutinës dhe 
vendosjes së kufijve ndihmojnë në organizimin e 
jetës familjare. Ka prindër që në mënyrë të vështirë 
përballohen me dëshirat e një fëmije, që zakonisht 
nuk ndalet me qarjen ose është e zemëruar, derisa të 
marrë atë që e dëshiron. Kjo fëmijë ka mësuar se ajo 
merr vendim, vendos rregulla dhe kufij, dhe është më 
e fuqishme se prindi.

Si të caktohen kufijtë, të mbahen, duke mos lënduar 
fëmijën? Derisa fëmija mëson se si funksionon bota, 
është e natyrshme që të përpiqet të lëvizë kufijtë. 
Kufijtë nuk janë fikse dhe statike, ato duhet të 
ndryshohen sipas moshës, pjekurisë dhe nivelit të 
përgjegjësisë së zhvilluar të fëmijës. Duke vepruar 
kështu, të mos merret në pyetje dashurinë e prindit 
për fëmijën. Kufijtë janë vetëm vija që tregojnë se cila 
sjellje është e pranueshme dhe cila nuk është.

Qëllimi i kufijve është të arrihet vetëkontroll te 
fëmija, ta formojë kompasin të brendshëm moral dhe 
aftësi për të jetuar një jetë të pavarur. Me vendosjen 
e kufijve shmangen paraqitjen e problemeve, sepse 
para se të shfaqen ato, tashmë janë takuar. Kjo është 
një karakteristikë për prindi proaktiv. Kufijtë duhet të 
jenë të qarta dhe të kuptueshme për fëmijën dhe të 
vendosen bashkë me të (nëse mosha e lejon atë).

SHEMBULL:
Para se të shkojnë në dyqan, babai i Amarit 
gjashtëvjeçar ulet afër atij, zbret në lartësinë e tij, me 
një ton të qetë të zërit dhe në mënyrë të ngrohtë e 
përkujton për kufijtë e vendosur.

Babai: Në dyqan ne do t’i blejmë vetëm ato gjëra (që) 
që janë të shkruara në listë, ndër të cilave është (në 
listë) edhe qumështi me çokollatë që ti më shumë e 
preferosh? Jemi pajtuar?

Amari: Po.

Në këtë mënyrë, shmangen kërkesat “e 
jashtëzakonshme” shmangen për të blerë gjëra të 
tjera që fëmija do t’i shohë duke kaluar. Por çfarë do 
të ndodhet nëse në dyqan do të vijë deri në thyerjen 
e kufijve (në dyqan) dhe fëmija kërkon të blihet diçka 
tjetër që nuk është e përfshirë në listën?

Babai: “Jo” (i tregon atij me një ton të qetë por serioz). 
Në shtëpi kemi rënë dakord çfarë që do të blejmë. Eja të 
shohim se çfarë qumështi çokollate ta zgjedhim. (duke 
ndryshuar temën dhe duke tërhequr vëmendjen fëmijës 
nga ana tjetër).

Gjëja tjetër e rëndësishme është qëndrueshmëria. Një 
prind nuk duhet të shmangë dhe të injorojë kufijtë që ai 
i ka vendosur kur situata është e ndryshme nga situata 
e zakonshme (vikend, mysafirë, etj.). Kjo nuk do të thotë 
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KRITERET PËR VENDOSJEN  
E RREGULLAVE TË MIRA

përcaktohen paraprakisht në lidhje me disa mënyra të 
rrezikshme të sjelljes ose shprehitë (goditje, bërtisje, 
sjelljet e ashpra ...);

çdo rregull duhet ta ketë për qëllim atë që prindi dëshiron 
të ndërtojë te fëmija (për shembull: shprehi për gjumë në 
orën 22:00, të mësojë pas mbarimit të mësimeve, sa kohë 
do të kalojë para kompjuterit, etj.);

të vendosen në një vend të dukshëm dhe të shërbejnë si 
një kujtesë;

një numër i vogël i rregullave që janë të mundshme për 
t’u zbatuar, por të rëndësishme dhe cilësore, ndërsa 
pasojat nuk janë shumë strikte. Shumë rregulla e 
vështirësojnë prindërsinë:

- të jenë të qarta dhe të përgjithshme, të përmbajnë 
pak fjalë dhe të formulohet thjesht;

- paraprakisht të përcaktohen pasojat për 
mosresp-ektimin e rregullave, që duhet të kenë një 
hierarki. Njëra është pasoja për fjetjen jo në kohë, 
dhe e dyta është për gënjeshtrën;

- Çdo familje ka rregullat e veta dhe nuk duhet 
të ndryshohen nën ndikimin e “këshilltarëve” të 
jashtëm, si janë gjyshërit, hallat, prindërit e fëmijëve 
të tjerë.

se nuk duhet të jetë fleksibil. Por vetëm kur fëmija ka 
argumente për të, ajo negocion dhe prindi respekton 
mendimin e tij.

Kufijtë e mirë duhet t’i respektojnë nevojat e fëmijëve 
dhe të prindërve. Kundër kësaj, nëse prindi shpesh 
lëviz kufijtë për shkak të presionit të fëmijës, i jep asaj 
njohuri se ai nuk mendon për të që e flet dhe se fëmija 
mund të vazhdojë me sjelljen e tillë. Kufijtë e përcaktuar 
mirë janë me qëllim për një rezultat të mirë, dhe jo 
shantazh dhe emocione negative. Kufijtë zbatojnë rutinë 
në jetën e fëmijës, komoditet dhe siguri çfarë, kur dhe 
si të pritet.

Baza për vendosjen e kufijve është zbatimi i rregullave. 
Rregullat shërbejnë për të kujtuar fëmijën se çfarë 
është e nevojshme / e dëshirueshme për të bërë, dhe në 
të njëjtën kohë prindi nuk do të përsëritet dhe kthehet 
në të vazhdimisht. Rregullat mund të ndihmojnë për 
një atmosferë të këndshme në shtëpi, për transferimin 
e vlerave familjare, vendosjen e roleve dhe pozitave të 
anëtarëve dhe për një qasje identike për çdonjëri në 
familjen.

Është e dëshirueshme që rregullat të zbatohen për 
të gjithë anëtarët, jo vetëm për fëmijët, por mund të 
ketë rregulla të ndryshme nëse bëhet fjalë për fëmijë 
në moshën e ndryshme dhe me nevoja dhe interesa 
të ndryshme. Ato janë veçanërisht efektive kur prindi 
është proaktiv dhe planifikon tërësisht.
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KONTROLLI I ZEMËRIMIT PRINDËROR
Prindi është një njeri me të gjitha karakteristikat 
njerëzore, pavarësisht nga roli prindëror. Ai mund të jetë 
i zemëruar, sepse ai është i frikësuar, i sëmurë, i lodhur, 
në depresion, i pakënaqur me punën, me probleme 
martesore ose financiare dhe etj.
Zemërimi është si një zjarr, ajo fillon me një shkëndijë 
dhe mund të shndërrohet në një zjarr. Është shumë 
e rëndësishme prindi për ta kontrollojë zemërimin, 
veçanërisht ndaj fëmijëve, që nuk janë një burim për 
zemërimin e prindit, por shpesh janë dëshmitarë 
të pasojave të tij. Ndonjëherë ndodhet që prind të 
jetë nervoz, por është e rëndësishme, në përputhje 
me moshën e fëmijës, ti shpjegojë atij pse ai është i 
zemëruar. Nëse prindi është shumë i shqetësuar, nuk 

duhet menjëherë të flasë me fëmijën. Së pari është e 
nevojshme të qetësohet, pastaj të bisedojë me fëmijën.

TË OFROHET NJË ZGJEDHJE
Gjithmonë kur është e mundshme, është e nevojshme 
që prindi ti ofrojë fëmijës një zgjedhje midis dy ose më 
shumë opsioneve të pranueshme. Në shumë situata, 
prindi nuk do të jetë në gjendje të ofrojë një zgjedhje, 
veçanërisht kur fëmijët janë shumë të vegjël dhe nuk 
kanë përvojë për të bërë zgjedhje ose situata është me 
rrezik ndaj jetës. (kështu që nuk është e mundshme të 
ofrohet një zgjedhje).
Opsionet e ofruara prindërore nevojitet të jenë të 
pranueshme, për shembull, nuk është e mundshme që 
prindi t’ia ofrojë fëmijës mundësinë a dëshiron të shkojë 

REGULLA FAMILIJARE MOTIVUESE DHE PASOJA

REGULLA FAMILIJARE PASOJA PËR MOSRESPEKTIMIT TË REGULLAVE

NDALOHET FYERJA ME FJALË FALJES

NDALOHET GODITJA DHE BËRTITJA PESË MINUTA TIME- OUT

TË RESPEKTOHET KTHIMI NË SHTËPI  
NË KOHËN E DAKORDUAR.

LËSHIMI I DALJES SË ARDHSHME  
NE MIQTË
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në shkollë ose jo; a ta marrë ilaçin apo jo; a të kyçet në 
ndonjë aktivitet të rrezikshëm, etj.
E pranueshme do të thotë që prindi është i gatshëm 
ta pranojë çdo vendim të fëmijës kur bën zgjedhje, 
domethënë, gjatë marrjes së vendimit, pra vendim që 
nuk do ti rrezikojë shëndetin dhe sigurinë e fëmijës.

SHEMBULL:
Pesëvjeçari Suad, nuk dëshiron të pijë qumësht. Reagon 
me mospajtim, shtyn gotën, vjell. Babai e di kuptimin 
pozitiv të produkteve qumështore mbi shëndetin e të 
voglit Suadi por i ofron alternativa të tjera.

Babai: Biri, zgjedh atë që do të hash sot. Të pëlqen kosi, 
ajka, ajrani ose djathi.

Por, prindi para se ta japë ofertën, duhet të jetë i 
gatshëm për mundësinë që fëmija të zgjedhë një 
produkt tjetër, që do të thotë se ai duhet ta ketë atë në 
shtëpi në mënyrë që të pranojë vendimin e fëmijëve. 
Në këtë mënyrë, ata të dy mësojnë për të drejtën e 
fëmijës për të marrë pjesë dhe për të marrë vendime. 
Dy opsionet e ofruara nuk do të thotë zgjedhje, ofrimi 
i pesë- gjashtë opsioneve do të thotë zgjedhja e duhur. 
Por duhet të ketë parasysh se jo të gjitha familje kanë 
mundësinë të ofrojnë alternativa të tjera, kështu që 
dy opsione të ofruara në rrethana të kufizuara ose në 
interes të sigurisë së fëmijëve mund të jenë zgjedhje. 
Fëmijët e vegjël reagojnë më mirë kur prindërit gjatë 
zgjedhjes do tu ofrojnë më pak opsione.

SHEMBULL:
Nëna dhe Rafaela trevjeçare, kalojnë përmes bulevardit 
të zënë në një kalim për këmbësorët. Për arsye sigurie, 
dhe në përputhje me moshën dhe pjekurinë e fëmijës, 
nëna duhet të mbajë për dorën.

Nënë: Kur do të kalojmë nëpër rrugë, a dëshiron të më 
mbash për dorën e majtë ose për dorën e djathtë ?

Ky opsion është i mirë, sepse çfarë do që vendos fëmija, të dyja 
janë të pranueshme për prindin. Fëmija ndihet e fuqishme, 
sepse i është dhënë mundësia për të marrë pjesë dhe për të 
vendosur, dhe çdo vendim i fëmijës është i sigurt për të.

Për fëmijët më të mëdhenj, për shembull, tek 
adoleshentët lindet rebelimi, nëse prindi I imponon atij 
kur duhet të kthehet në shtëpi gjatë natës.

 Është e nevojshme që prindi të bisedojë me fëmijën 
dhe pastaj t›i ofrojë asaj të paktën tre opsione. Nëse 
fëmija nuk pajtohet, është e nevojshme që prindi të 
zgjerojë bisedën, të japë hapësirë  edhe fëmija të ofrojë 
një propozim. Nëse propozimet e prindit dallohen 
në mënyrë drastike nga ato të fëmijës, do të ishte e 
dëshirueshme që prindi të propozojë që propozimi 
i fëmijës të respektohet të paktën një ditë gjatë 
vikendit ose vetëm një vikend, dhe pastaj të kthehet në 
propozimin tuaj. Ose prindi mund të vazhdojë të flasë 
dhe të merret vesh me fëmijën derisa të arrihen zgjidhje 
të kënaqshme për të dyja palët.
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PRIVILEGJE
Është mirë që fëmija të gëzojë privilegje për sjellje 
të pranueshme dhe t’i shpjegohet se çfarë është 
sjellje e papranueshme para se t’i hiqet ndonjë 
privilegje. Heqja e privilegjit nuk duhet të nënkuptojë 
shkurtim të dashurisë prindërore, ose pakënaqësi 
me nevojat zhvillimore dhe emocionale të fëmijëve. 
Privilegjet nuk duhet të përzihen me nevojat dhe 
të drejtat e fëmijëve, që duhet të përmbushen 
gjithmonë.

Privilegjet janë të ngjashme si çmimet që me kalimin 
e kohës marrin një kuptim tjetër, domethënë prindi 
fillon ti shohë shpërblimet vetëm përmes prizmit 
të materialit (lodra të shtrenjta, telefonat celulare, 
kompjuterë, etj) dhe për të kompensuar mungesën 
e tij. Privilegjet tregojnë praninë e prindit në jetën e 
fëmijës, duke kaluar së bashku një kohë cilësore, që 
prindi i jep një pasqyrë në sjelljen e fëmijën. Prandaj 
me privilegji mund të nënkuptohet për të shkuar 
për të fjetur më vonë, së bashku të shihet seria e 
preferuar, për të lejohet një kohë më të gjatë për të 
shoqëruar me bashkëmoshatarët, diçka që nuk është 
kompensim material.

LAVDËRIM DHE INKUJARIM
Fjalët lavdëruese dhe fjalët e këndshme, fjalët plotë 
me dashuri te fëmija do të nxisin një dëshirë më të 
madhe për të bashkëpunuar dhe për të komunikuar 
me prindin. Lavdërimi është ushqim për vetëbesimin 

e fëmijës dhe e inkurajon. Sjellja e mirë e fëmijës 
prindi duhet ta ushqejë nga prindërit me lavdërim, 
fjalë të bukura, dashuri të tre të pranohet nga ana guar 
dhe ngrohtësi. Sjellja negative e fëmijës prindi duhet 
ta pranojë me një shprehje serioze, vendosmëri në 
dhënien e komenteve dhe udhëzimeve për kapërcimin e 
saj, por pa dënim dhe veçanërisht pa ndëshkim fizik dhe 
fyerje verbale.

Fjalët pozitive që prindi i tregon fëmijës do të kenë një 
ndikim kur fëmija do të rritet.

Është mirë të përdoren fjalët: mirë, e bën atë në 
mëndtë shkëlqyeshme, ide e shkëlqyeshme, e 
mrekullueshme, kështu duhet, gëzohem që të kam 
fëmijë etj. Me lavdërimin, prindi e nxit fëmijën të 
jetë e fortë, këmbëngulëse, e motivon dhe inkurajon. 
Një prind do ta kritikojë sjelljen e keqe të fëmijës 
sesa të lavdërojë sjelljen e mirë. Ndonjëherë, prindi 
beson se me sjellja e mirë nënkuptohet dhe nuk i 
jep kuptim dhe vëmendje të mjaftueshme.

Prandaj është më mirë ta lavdëroni fëmijën më shpesh, 
sepse kjo do t’i japë asaj motivim për aktivitete të tjera.

TAJM IN PRINDËROR POZITIV KUNDËR TAJM OUT 
DËNUES
Tajm out në edukimin e fëmijëve është një lloj izolim 
të fëmijës, dhënia e pushimit për të menduar, për të 
larguar nga burimi i zemërimit.
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SHEMBULL:
Prindi: Shko në dhomë dhe mendo për të që e ka 
bërë.

I rrituri për këtë procedurë do të thoshte se është e butë, 
jo e rreptë, pa bërtisje, pa goditje, jep fëmijës mundësinë 
të qetësohet. Për një procedurë të tillë, fëmija do të 
thoshte se është dënim, i cili është i ngjashëm me 
ecjen në qoshe, në izolim. Në një situatë të tillë, fëmija 
mendon për veten se është e keqe dhe ndihet ashtu. 
Çdo herë me këtë tajm out nuk zgjidhet problemin dhe 
shkakton ndjenja të këqija në fëmijën. Mund ta ndiejë 
nevojën për hakmarrje dhe t’ia kthejë prindit.

Ndoshta në këtë mënyrë fëmija do të qetësohet. Por 
nuk do të mësojë për të zotëruar me emocionet e tij 
dhe kur është e nevojshme të përballohet me ta në një 
situatë të ardhshme të ngjashme. Përkundrazi, mëson 
se, edhe pse emocionet e pakëndshme dhe konfuze 
janë pjesë e jetës, ato megjithatë janë të papranueshme 
dhe të padëshirueshme. Me këtë procedurë, 
prindi hedh fëmijën nga vetja kur ajo 
është më e shqetësuar dhe ka 
nevojë për prindin. Fëmijët 
më të ndjeshme mund ta 
përjetojnë atë si refuzim. Kjo 
mënyrë nuk është aspak e 
mirë për fëmijët e vegjël, deri 
në 3-4 vjet.

ÇFARË NË VEND TË TIME-OUT?
Kur një fëmijë është e shqetësuar, prindi mund të zbatojë 
time-in, domethënë të lidhet me fëmijën, duke i dhënë asaj 
njohuri se e kupton, se e di se është se e ka të vështirë 
dhe se është këtu për të. Kur ndodhet një incident dhe 
fëmija fillon të qajë, të bërtisë dhe të zemërohet, si ndihmë 
shpjegimi dhe bindja nuk janë të dobishme, si dhe hyrja në 
diskutim për arsyen e sjelljes së tillë.

Është e nevojshme që prindi të mbetet pranë fëmijës, të 
tregojë asaj se ai është atje për të, që ishte e sigurt dhe 
se e dëshiron, që është e mirë që është e shqetësuar, 
se të gjithëve u ndodh. Është më e rëndësishme 
që prindi të jetë i qetë. Është mirë që një prindi ta 
përqafojë derisa të kalojë sulmi i zemërimit, nëse 
është e përshtatshme. Ndonjë fëmijë, në situata të tilla, 
nuk dëshiron kontakt fizik, që do të thotë se ai do të 
shmangë përqafimin, kontaktet me duart e tij etj.. Prindi 
duhet ta respektojë këtë nevojë të fëmijës dhe ta lë atë 

vetë ta gjejë vendin e tij të sigurt në shtëpi. 
Është mirë që prindi të jetë në afërsinë e 
tij, me vështrim dhe një shprehje të fytyrës 
shprehje t’i japë mbështetje emocionale, 
për të treguar se ai është këtu për të dhe 
se nuk duhet të përdorë fjalë.

Prindi duhet të ketë besim se fëmija 
përfundimisht do të luftohet me 
emocionet e saj. Sa herë që një prind 

përpiqet të “shpëtojë” fëmijën prej 
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vetvetes, ai heq mundësinë për të zhvilluar vetëbesim 
në forcat dhe aftësitë e veta. Kur fëmija do të qetësohet 
dhe do të kalojnë emocionet e nxehta, hapet hapësira 
për bisedë, një mundësi për të folur për ngjarjet e 
mëparshme dhe për të gjetur zgjidhje të reja.

Ndonjëherë për reagimet e këtilla të fëmijëve si shkak i 
mundshëm fshihet vetë prindi. Për shembull, te fëmijët 
në moshën dy ose tre vjet, prindi mund të ketë lëshuar 
ndonjë shenjë, ndonjë nevojë e fshehur e fëmijës që 
nuk e ka njohur, siç është etja, uria, lodhja. Te fëmijët 
më të mëdhenj të moshës shkollore ose adoleshentët, 
reagimi i këtillë ose i ngjashëm mund të jetë pasoja e 
grindjes së gjatë me prindin, dëshmimit, kontrollimit, 
urdhërimit, kërcënimeve, shantazheve dhe nëse 
fëmija dëshpërohet deri nivelin të filloj të qajë ose të 
zemërohet. .

RRJEDHJA NATYRORE E PUNËVE DHE PASOJAT NATYRORE
Përvoja e jetës është një mësues e shkëlqyeshëm. 
Situatat e jetës kanë mundësinë për të mësuar fëmijën 
në një mënyrë shumë të drejtpërdrejtë dhe objektive 
çfarë lejohet dhe çfarë jo. Për shembull. nëse del jashtë 
në shi pa këpucë, do të lagët; fëmija që sillet në mënyrë 
të paturpshme dhe në mënyrë joadekuate me miqtë, 
mund të hiqet jashtë nga grupi, etj.

Ndonjëherë fëmija mëson nga veprimet e saj, gjërat 
shkojnë në mënyrë spontane dhe sipas rrjedhjes 
së natyrshme. Prindi, për të mbrojtur fëmijën nga 

dështimi, nuk lejon që ajo të fitojë një përvojë të keqe 
dhe parandalon rrjedhjen natyrore. Në disa raste, 
prindi duhet të jetë një mbikëqyrës, dhe pastaj ta 
japë mbështetjen nëse rezultati është negativ dhe 
të ofrojë përqafime, puthje dhe bisedë. Nëse prindi 
paraprakisht ka parashikuar rezultatin negativ, nuk 
është mirë në mënyrë të zemëruar të kujtojmë fëmijën 
se parashikimet e tij janë plotësuar (për shembull, 
«Unë të thashë, të thashë se ajo nuk është mirë ...»). Në 
këtë mënyrë, fëmijës i mohohet mundësia për të marrë 
pjesë në procesin e të mësuarit, sepse do të duhet të 
merret me zemërimin e prindit. Disa gjëra nuk mund të 
lihen për të shkuar në rrjedhjen e tyre natyrore, sepse 
pasojat mund të jenë të shtrenjta dmth. të rrezikshme 
mbi shëndetin dhe sigurinë e fëmijës dhe ndonjëherë 
aktivitetet nuk kanë pasoja natyrore.

KUJTESË PËR PRINDËRIT: NDIHMONI FËMIJËN  
TUAJ PËR TË NDËRTUAR VETËBËSIM

Tregoni asaj 
dashuri, kujdes 
dhe vëmendje, 
por kini kuptim 

edhe për 
emocionet e 

saj

E lavdëroni 
dhe i jepni 
privilegje

Nxitni 
komunikim 

pozitiv, 
përdorni 

humor dhe 
shaka, zgjidhni 

fjalët

Vendosni kufij 
dhe rregulla

Jepini asaj 
mundësinë 

për të 
zgjedhur 

dhe 
vendosur



83

Francis Gardner promovon piramidën e prindërsisë 
përmes së cilës rekomandon ndërhyrjet e mëposhtme 
në marrëdhënien prind-fëmijë me qëllim që të 
ndërtohet një prindërsi pozitive7.
Sipas autores, prindërsia pozitive është e rëndësishëm 
për fëmijët, prindërit dhe komunitetin. Si përfitime nga 
prindërsia pozitive për fëmijët, i thekson:

Shëndetin e mirë dhe mirëqenie të fëmijëve;

reduktimin e dhunës kundër fëmijëve - në shtëpi dhe 
jashtë shtëpisë;

uljen e rrezikun nga sjellja problematike dhe mënyrë 
negative të jetës te fëmijët;

forcimin e rezistencës së fëmijëve, veçanërisht në 
rast stresi dhe krize;

fëmijët bashkëpunues;

fëmijët e lumtur dhe të gjallë:

NDËRTIMI I MARRËDHËNIES POZITIVE PRIND- FËMIJË PËRMES  
NJOHJES SË FAZEVE TË ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE DHE PËRMES NJOHJES  

SË FËMIJËVE DHE TË DREJTAVE TË TYRE

PRIVILEGJET, LAVDËRIMI, NXITJA, DËGJIMJ AKTIV,  
LOJA DHE NDËRTIMI I AFTËSITË JETËSORE

VENDOSJA E I KUFIJVE DHE RREGULLAVE,  
DASHURI DHE BASHKËPUNIM

INJORIMI, KRITIKA,  
RIDREJTIMI, KTHIMI

TIMË OUT

PËRDORIMI 
SELEKTIV

PËRDORIMI 
LIBERAL

PIRAMIDA  
E PRINDËRSISË
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PRINDËRSIA POZITIVE NË 
KUSHTE TË VEÇANTA

7
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Fëmijët mes tyre dallohen sipas shumë 
gjërave, ndërsa ndryshimi më i rëndësishëm 
në zhvillimin e tyre është ekspozimi ndaj 
rreziqeve që ata nuk janë në gjendje të 
ndikojnë. Bota në të cilën fëmijët lindin, rriten 
dhe zhvillohen për disa nënkupton siguri, 
pranim dhe kujdes, dhe për tjerë, e njëjta botë 
mund të jetë i pasjellshëm, kërcënim dhe 
pasiguri.

Familjet përballohen ndryshe me kushtet 
e vështira dhe gjendjet në të cilat ndodhen. 
Disa familje janë më pak rezistente ndaj 
stresit, nuk tregojnë reziliencë dhe në mënyrë 
shumë të vështirë qetësohen ose përballohen 
me jetën në rrethana të veçanta. Si do të 
përballen me vështirësitë që sjellin kushtet e 
veçanta të jetesës, varet nga karakteristikat 
specifike të personit / individit, mbështetja dhe 
mirëkuptimi i familjes dhe mjedisi shoqëror.

Në doracakun “Prindi i drejtë - Fëmija e 
drejtë”, është dhënë një pasqyrë e shkurtër 
për rolin e prindërsisë pozitive në kushte të 
veçanta, siç është prindërsia me një fëmijë me 
aftësi të kufizuara në zhvillim dhe prindërsi në 
kushtet e krizës socio-ekonomike të familjes.

7.1 PRINDËRSIA POZITIVE NË KUSHTE TË KRIZËS 
FAMILJARE DHE TRAUMËS

A do të arrijë prindi të përballohet me kërcënimet 
serioze dhe sfidat që sjell kriza socio-ekonomike, 
varet nga personaliteti i saj, si dhe nga resilenca 
dhe fleksibiliteti i familjes. Disa familje në kushte të 
ndryshme të krizës socio-ekonomike përballohen në 
mënyra të ndryshme, disa mbajnë qëndrimin e tyre 
pozitiv ndaj fëmijëve dhe janë baza e tyre për rritje 
dhe zhvillim, ndërsa familjet e tjera në rrethana të 
ngjashme nuk arrijnë të përshtatën me krizën.

Si faktorë që janë më të rëndësishëm për përballimin 
efektiv të familjes me rrezik, nga aspekti i ruajtjes së 
marrëdhënieve pozitive midis anëtarëve të familjes 
dhe forcimit të strategjisë së prindërsisë pozitive, 
renditen këto:

KOHEZIONI FAMILJAR (LIDHJA MES ANËTARËVE TË 
FAMILJES)
Lidhja emocionale mes anëtarëve të familjes është 
thelbësore për funksionimin e familjes. Familjet që 
kanë një lidhje të mirë emocionale mes anëtarëve 
janë më të aftë të ngrihen mbi sfidat e mirëqenies 
së tyre dhe të përballojnë stresin, dhe në të njëjtën 
kohë kanë parakusht parimin e parë të prindërsisë 
pozitive, domethënë, lidhjen e fëmijës me prindërit.
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Nga ana tjetër, niveli tejet i lartë i kohezionit 
familjar, gjithashtu mund të jetë jofunksional sepse 
lidhjet emocionale mes anëtarëve të familjes duhet 
të jenë në barazi me nevojat e tyre për autonomi 
individuale.

Niveli i kohezionit familjar mund të ndryshohet 
me kalimin e kohës. Familja me një adoleshent ka 
tendencë të ketë një nivel më të ulët të kohezionit 
sesa një familje me një fëmijë më të vogël. Kjo 
nuk është e lidhur me mosfunksionim familjar, 
por është pjesë e evolucionit natyror brenda 
familjes, ku fëmijët më të vjetër kanë nevojë nga një 
individualizimi më i madh dhe autonomi.

SISTEMI PRINDËROR I BËSIMIT
Sistemi prindëror i besimit përfshin vlerat, 
qëndrimet, bindjet, paragjykimet, supozimet që 
shkaktojnë reagime emocionale, vendime dhe 
veprime. Grupi dominues i vlerave dhe besimeve 
të prindërve vendos se si sistemi familjar do të 
përballohet me krizën dhe traumën.

Familjet rezistente karakterizohet me 
qëndrueshmëri aktive, këmbëngulje, mbajtja e 
shpresës dhe optimizëm, dhe bindje që ata mund 
t’i kapërcejnë problemet. Prindi i këtij lloji të 
familjes më lehtë pranon dhe përdor strategjitë 
e prindërsisë pozitive. Fëmijëve u siguron siguri 
emocionale, shpinë në të cilën ata gjithmonë mund 

të mbështeten dhe të ndërtojnë një qëndrim pozitiv 
ndaj të ardhmes.

Përkundër tyre, familjet jo rezistente karakterizohen 
me refuzim, qetësi, pajtim, mosbesim dhe 
pesimizëm dhe nuk kanë shpresë për të kapërcyer 
problemet. Qëndrimi i tyre ndaj fëmijëve është 
gjithashtu plotë me indiferencë ekstreme ose 
kontroll më të madh dhe imponim të qëndrimeve 
dhe besimeve të veta. Çdo devijim nga sistemi 
i vlerave të fëmijës, perceptohet si një dështim 
personal dhe agresioni fizik dhe verbal janë 
të shpeshtë, ose braktisja dhe kujdesi i 
pamjaftueshëm.

STRATEGJITË PËR PËRBALLIM ME KRIZËN DHE 
STRESIN 
Përballimi me krizën dhe stresin është reagim 
i vetëdijshëm, përgjigjja e qëllimshme ndaj 
situatës së re. A dhe sa personi do të përballohet 
me krizën dhe stresin e shkaktuar nga ajo dhe a 
do të përgjigjet me përballimin e problemit dhe 
me veprim, ose me tërheqje, varet nga aftësia, 
elasticiteti dhe përshtatshmëria.
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Dy strategji janë të suksesshme për të përballuar 
stresin dhe krizën:

trajtimi aktiv (që përfshin mbështetje aktive dhe 
kërkim të zgjidhjeve) dhe

trajtimi i brendshëm (që përfshin reflektimin 
e brendshëm të zgjidhjeve të mundshme). 
Tërheqja dhe qetësimi me gjendjen e pavolitshme 
familjare janë përballimi jofunksional që çon në 
mosfunksionim të familjes.

KOMUNIKIMI
Komunikimi është një aspekt kryesor për funksionimin 
e familjes. Komunikimi mes prindit dhe fëmijës 
është me rëndësi të madhe në procesin e marrjes 
së vendimeve të përbashkëta dhe përballimin me 
krizën dhe stresin, në kuptim të sfidave me të cilat 
ballafaqohen. Komunikimi efektiv është i rëndësishëm 
për zhvillimin e një ndjenje të bashkësisë në marrjen e 
vendimeve, që arrihet përmes negociatave, kompromisit 
dhe reciprocitetit. Proceset efektive të komunikimit 
brenda familjes gjithashtu transmetohen edhe në 
marrëdhëniet me botën profesionale, për shembull, në 
kontratat me ofruesit e shërbimeve. Komunikimi ka një 
ndikim se si anëtarët e familjes informohen njëri-tjetrin 
për gjërat që duhet të bëhen, në mënyrën se si anëtarët 
e familjes tregojnë dashuri dhe mbështetje.

Mund të identifikohen tre komponentë të rëndësishëm 
të komunikimit efektiv:

qartësi në shprehjen;

shprehje e hapur emocionale;

bashkëpunim për zgjidhjen e problemit.

Qartësia i referohet dërgimit të mesazheve të qarta, me 
fjalë dhe veprime, dhe ndërgjegjësimit për nevojën të 
sqarohen sinjalet e paqarta.

Shprehja e hapur emocionale i referohet shkëmbimit 
të emocioneve në marrëdhëniet mes anëtarëve të 
familjes, mirëkuptimit të ndërsjellë dhe tolerancës ndaj 
dallimeve.

Bashkëpunimi për të zgjidhur problemin përfshin 
identifikimin e problemeve dhe mundësive për t’u marrë 
me to, si dhe përpjekjet dhe aktivitetet e përbashkëta të 
të gjithë anëtarëve për ta zgjidhur atë.

ELASTICITETI NË KUSHTET E VARFËRISË – PRINDËRSIA 
SI NJË FAKTOR MRBOJTËS
Edukimi adekuat i fëmijës në kushte të varfërisë në 
familjen është veçanërisht i rëndësishëm, meqë stili i 
edukimit, prindëror ndikon në rritjen dhe zhvillimin e 
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mëtejshëm të fëmijës, si dhe mbi nivelin e arritjeve të 
mëvonshme akademike dhe kompetencë sociale në 
pjekuri.

Prindërit përballohen me presion ekonomik për shkak 
të të ardhurave të kufizuara. Lartësia e të ardhurave ka 
ndikim, por më e rëndësishme është aftësia e familjes 
për të menaxhuar burimet e kufizuara, çfarë ndërhyrje 
nevojiten për të rritur të ardhurat dhe marrëdhëniet, 
hapja dhe përfshirja e familjes drejt programeve në 
mjedisin shoqëror për mbështetje.

Dhe në këtë rast, segmenti më i rëndësishëm që ndikon 
fëmijën është stili I edukimit prindëror. Prindërsia 
autoritative konsiderohet optimale për zhvillimin 
e fëmijëve. Kjo është në kundërshtim me stilet e 
tjera prindërore më pak efektive.- autoritatr (niveli i 
ulët i ngrohtësisë dhe niveli i lartë i kontrollit), stili i 
lejueshëm (niveli i lartë i ngrohtësisë dhe niveli i ulët i 
kontrollit) dhe stili indiferent (niveli i ulët i ngrohtësisë 
dhe kontrollit). Këto stile të prindërsisë lidhen me 
një numër problemesh të ndryshme në zhvillimin e 
mëtejshëm të fëmijës.

Në një krizë të vështirë financiare, është shumë ë 
vështirë që prindi të kryejë prindërsi të përgjegjshme 
dhe kompetente. Sidoqoftë, edhe në rrethana të tilla, 
prindi duhet të marrë përgjegjësinë dhe të punojë me 
një plan të disiplinës pozitive me fëmijën, strategji që 
është përpunuar në këtë doracak.

SHEMBULL: 
Kur fëmija juaj tregon sjellje të padëshiruar, ju si 
prind kurrë të mos akuzoheni - “ky është faji im, 
nuk kam para për t’i dhënë; ai është i ashpër me 
gjyshërit e tij, sepse nuk jam në gjendje ta mësoj atë 
në sjellje të mirë; E kam fajin sepse notat e tij janë 
të këqija; Unë duhet të punoj më shumë me të çdo 
natë; Kam fajin sepse ai qëndron jashtë deri në orët 
e vona, unë duhet të punoj sepse i kam lejuar shumë 
liri; Ndihem fajtor/e për varfërinë në familje etj. “

Me të që prindi e merr përgjegjësinë e për veprimet 
e fëmijës, te fëmija kurrë nuk do të ndërtohet 
ndjenja e përgjegjësisë për pasojat e sjelljes 
joadekuate. Prandaj është më e përshtatshme për 
prindin të fillojë zbatimin e parimeve të prindërsisë 
pozitive.

Edhe pse nuk ka një, rrugë e vetme “e vërtetë” për 
të qenë prind, ka mënyra më efektive për një prind 
që të përballohet me sjelljen e fëmijës. Prindërsia e 
përgjegjshme është një aftësi që mësohet si të gjitha 
aftësitë e tjera. Kurrë nuk është vonë që prindi të kyçet 
në jetën e fëmijës, t’ia përkushtojë dhe ta edukojë atë. 
Pavarësisht nga rrethanat, gjëja më e rëndësishme 
është që ta merrni përgjegjësinë për veprimet dhe 
sjelljet e tyre.

Është e nevojshme që fëmija ta kuptojë situatën reale 
në të cilën ndodhet familja. Të bisedohet në mënyrë 
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të hapur për mundësitë dhe kufizimet. Le të mos 
mbulohen vështirësitë dhe situatat e krizës.

 Në këtë mënyrë, fëmija do të bëhet e vetëdijshme 
për rrethinën e saj. Është mirë që prindi të kalojë 
më shumë kohë me fëmijën e tij dhe t’i tregojë 
asaj emocione pozitive. Në të njëjtën kohë, edhe në 
kushte të vështira në familje, është e rëndësishme 
që fëmija të nxitet për të mësuar dhe për aktivitet 
shoqëror, ti tregohen mundësitë dhe të bisedohet për 
të ardhmen.

7.2 PRINDËRSIA POZITIVE NË KUJDESJEN E 
FËMIJËS ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË 
ZHVILLIM

Kur një prind mëson se fëmija e tij ka një paaftësi, 
fillon një udhëtim të ri të jetës, shpeshtë i plotë me 
emocione të forta, zgjedhje të vështira, bashkëpunim 
me profesionistë të tjerë dhe specialistë dhe nevojë 
të vazhdueshme për informacione dhe shërbime. 
Jeta e përditshme për prindin mund të jetë një sfidë e 
vërtetë. Ai shpesh përballet me pyetjen se si të mbajë 
ekuilibrin mes kujdesit aktual të fëmijës dhe “jetës 
normale familjare”. çështjet që lidhen me diagnozën 
e problemit të zhvillimit te fëmija (për shembull:. 
deri në të cilin nivel problemi zhvillimor i vështirëson 
adaptimin e përditshëm dhe funksionimin e fëmijës 
dhe kështu me radhë) janë burim i stresit të madh. 

Mbështetja shpesh mund të merret nga prindërit e 
tjerë.
Më e rëndësishmja, para se të gjithash prindi 
i vetëdijshëm për nevojat individuale dhe 
karakteristikat funksionale të fëmijës së tij. Kjo është 
e rëndësishme për të krijuar kushtet për krijimin e 
një jetese të përditshme të balancuar për fëmijën dhe 
prindin.

Çdo fëmijë është e veçantë, dhe para se të arrihet 
zgjidhja më e mirë, është e nevojshme që prindi 
të provojë metoda të ndryshme. Prindi më e mirë 
e di fëmijën e tij, shumë më mirë se të tjerët, dhe 
duhet të udhëhiqet nga përvojat pozitive të fituara në 
komunikimin me të. Fëmija ndryshohet me kalimin e 
kohës, prandaj është e rëndësishme që marrëdhënia 
prind-fëmijë të jetë fleksibile.

Qasja në kujdesin dhe edukimin e një fëmije me aftësi 
të kufizuara në zhvillim kërkon përpjekje shtesë të 
prindit. Mbi të gjitha, është e nevojshme nëpërmjet 
vëzhgimit të aktivitetit të fëmijës të identifikohet 
nevojën e saj dhe pastaj për të bëhet qasje për 
përballimin me sjelljen e saj. Ndjeshmëria luan një 
rol kyç në vendosjen e disiplinës, sepse i ndihmon 
fëmijës të ndihet i kuptuar dhe e inkurajon t’i njohë 
ndjenjat e tij.

Është e rëndësishme që prindi të informohet mirë 
për specifikat në zhvillimin e fëmijës së tij, për t’i 
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mbikëqyrë potencialet dhe kufizimet e saj në sjellje dhe 
aktivitetet. Të di se edhe fëmija me aftësi të kufizuar duhet 
të thirret për përgjegjësi për veprimet e saj.
 Është e nevojshme të bëhen përshtatje për rrethinë 
dhe një vlerësim të saktë të aftësisë së fëmijës për t›u 
përballur me situatat dhe kërkesat e përditshme dhe, në 
përputhje me këtë prindi t’i japë përgjegjësi fëmijës që janë 
adekuate për fazën e tij të zhvillimit. Është e nevojshme që 
prindi të vendosë rregulla dhe kufij në mënyrë që fëmija t’i 
kuptojë pasojat e sjelljes së tij. Nëse rregullat dhe kufijtë 
nuk zbatohen nga ana e prindit, te fëmija do të zvogëlohet 
ndjenja për vetëkontroll dhe vetëbësim.

Përmbajtja e këtij doracaku mbi prindërsisë pozitive 
është gjithashtu e zbatueshme për një fëmijë me aftësi 
të kufizuara. Duhet të ketë parasysh se çdo lloj aftësie të 
kufizuar ka karakteristikat e veta specifike dhe kërkon një 
qasje të caktuar ndaj prindit.

  Kur një fëmijë me aftësi të kufizuara tregon një sjellje të 
papërshtatshme, prindi mund t›i ofrojë asaj një zgjedhje 
tjetër përveç urdhrave negative si «Jo» dhe «Stop».

SHEMBULL: 
Fëmijës që hedh lodrat rreth dhomës mund ti tregohet: 
“hedhja e lodrave nuk është në rregull, por ne mund 
të hedhim gjëra të tjera që janë të sigurta dhe nuk do 
të thyhen. A dëshiron të mbetemi në dhomë dhe së 
bashku të hedhim jastëkë ose të dalim jashtë dhe të 
hedhim top? “

Prindi duhet vazhdimisht ta nxisë fëmijën për sjellje 
pozitive. Buzëqeshja, përqafimi ose përkulja në shpinë 
janë të mjaftueshme për të treguar aprovimin dhe për ta 
nxhitur fëmijën për veprime më pozitive.

SHEMBULL: 
“Shoh se je e zemëruar sepse Sara t’i ka marrë 
lodrat, por megjithatë nuk është në rregull ta 
godasë. Duart nuk janë për goditje. “

Fëmijët mësojnë më shumë sipas modelit. Ata nuk 
e kuptojnë fjalinë: «Bëni siç them, jo   si bëj unë”. 
Fëmijët do të imitojnë atë që shohin. Prandaj është e 
rëndësishme që prindi të ketë vëmendje në intonacionin 
e zërit, që duhet të jetë i ngrohtë dhe i qetë.

Prindi nuk duhet të përdorë ndëshkime fizike. Disiplina 
pozitive dhe korrigjimi i sjelljes kanë më shumë efekt 
sesa ndëshkimi fizik.

Është e domosdoshme që prindi të përdorë numerime, 
stimujt e zëshme ose vizuele gjatë ndërprerjes së 
aktiviteteve që i dëshirojnë fëmijët, me qëllim që të 
pranojnë më lehtë se duhet të vazhdojnë me detyrime të 
tjera.

SHEMBULL: 
“Edhe 5 minuta para se të jetë koha për të shkuar 
për drekë ... edhe 2 minuta ... edhe 10 sekonda ....»
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SHEMBULL: 
“Mund të luani derisa nuk s’kyçet tajmeri”.

SHEMBULL: 
“Kur do të ndizet llamba e kuqe, shkojmë për larje.”

Nëse ndonjëherë paraqesin probleme, është më mirë 
që prindi t’i ofrojë fëmijës një zgjedhje. Nëse prindi 
i thotë fëmijës se çfarë duhet të bëjë, fëmija duhet 
ta plotësojë atë. Por prindi mund t’i japë fëmijës 
mundësinë për të përfunduar aktivitetin. Nëse ajo është 
koha për të mbledhur lodrat dhe të vishen pizhamet, 
fëmija mund të zgjedhë, për shembull, ku mund të 
flenë kukullat gjatë natës, çfarë pizhame dëshiron ti 
mbajë për të fjetur dhe kështu me radhë. Kjo është një 
strategji e shkëlqyeshme për fëmijën të ketë mundësi 
për zgjedhje dhe kontroll për veprimet dhe nevojat e saj.

Reagimi i prindit në një situatë të caktuar duhet të 
lidhet me sjelljen e fëmijës. Prindi duhet në mënyrë 
konkrete dhe të qartë të tregojë fëmijës se reagimi i 
tij vjen si rezultat i sjelljes joadekuate të fëmijës.

SHEMBULL: 
Nëse fëmija hedh një lodër, ajo duhet të ndërpresë 
aktivitetin e saj dhe të shkojë për të marrë lodrën 
(dhe nëse është e nevojshme edhe me ndihmën e 
prindit). Konsistenca në kërkesat dhe lidhjen me 
fëmijën është e rëndësishme. Nëse mësimi i gjërave 
të reja gradualisht dozohet në hapa të vogla në 

përputhje me mundësitë reale të fëmijës, mund të 
pritet suksesi.
 
Prindërsia pozitivë si një qasje në edukimin dhe 
kujdesin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në 
zhvillim në këtë doracak është e përgjithshme dhe e 
prezantuar në mënyrë të shkurtër. Zbatohen parimet 
dhe udhëzimet e shpjeguara më parë në këtë doracak, 
sipas fazave të zhvillimit, natyrisht me respektimin e 
individualitetit dhe nevojës së çdo fëmije individualisht 
nga ana e prindit. Strategjitë e prindërsisë pozitive 
përshtaten në përputhje me zhvillimin individual 
psiko-fizik dhe karakteristikat funksionale të fëmijës.

UDHËZIME PËR PRINDËRIT
Ka disa teknika të disiplinës pozitive që vlejnë për të gjithë fëmijët.

Lëvdojeni sjelljen e mirë, injoroni sjelljen e keqe (nëse është e 
mundshme). Shkaku dhe pasoja janë një nga konceptet më të 
hershme që fëmija po mëson. Është e dobishme që ta mësojë 
fëmijën që sjellja e mirë do të rezultojë në vëmendje, lavdërim dhe 
privilegjet.

Nëse është e mundshme prindi duhet të përcaktojë shkakun për 
sjelljen joadekuate. Kjo është shpesh frustruese për prindin për 
shkak të vështirësive në komunikim me fëmijën për zbulimin efikas 
të nevojave dhe dëshirave të fëmijëve. Para se të reagojë prindi, 
është e nevojshme të vlerësohet situatën dhe t’i ndihmohet fëmijës 
të fillojë komunikim me të. Është shumë e rëndësishme që një prindi 
ti kontrollojë emocionet e tij dhe t’i dërgojë një mesazh fëmijës.
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Familja është një tërësi dinamike që zhvillohet 
përmes disa cikleve të jetës, përballohet me ngjarje 
të pritura dhe të papritura dhe përshtatet me 
ndryshimet e brendshme dhe të jashtme. Faza më 
sfiduese në zhvillimin e një familjeje është rritja e 
fëmijëve.

Rrethimi i familjes është si një arenë në të cilën 
zgjohen dhe aktivizohen potencialet e para 
psikofizike të fëmijës, nxiten dhe drejtohen tendencat 
pozitive që shfaqen në zhvillim. Në të plotësohen 
nevojat e fëmijëve si një burim i përhershëm i 
mundësive të reja të zhvillimore.

Në fillim të këtij doracaku u theksua se prindërsia është 
si një udhëtim afatgjatë, që fillon nga lindja e fëmijës 
dhe zhvillohet përmes kohës dhe hapësirës. Por për të 
jetë udhëtimi i këndshëm dhe i suksesshëm, është e 
rëndësishme që prindi ta njohë mirë bashkudhëtuesin e 
tij, domethënë fëmijën.

Në faqet e këtij doracaku ka shumë drejtime dhe 
propozime se si prindi t’i njohë shenjat që çojnë në 
rrugë të sigurta, shembuj të japin ide se si prindi 
më të lehtë të përballohet me pengesat e papritura, 
udhëheqësi i udhëtimit të ndihet në mënyrë të 
këndshme, të dobishme dhe i suksesshme.

Prindërsia zgjat gjatë tërë jetës, zhvillohet, 
përmirësohet dhe ndryshohet, megjithatë ekziston.

Sidoqoftë prindërsia ekziston dhe bëhet vlera më e 
rëndësishme dhe e përjetshme për fëmijën dhe prindin, 
si dhe për komunitetin.

 Prandaj është e domosdoshme që prindërsia të 
mbështetet, të mësohet dhe të praktikohet në format 
më të mira dhe pozitive.

    MESAZHET PËR PRINDIN
Pranoje dhe respektoje fëmijën!

Bisedo me fëmijën, mos i bërtit!

Udhëheq fëmijën me dashuri dhe mbështetje!

Merr pjesë në aktivitete të përbashkëta me fëmijën!

Krijo një mjedis stimulues për të luajtur, mësuar dhe zhvilluar një 
fëmijë!

Inkurajo fëmijën!

Mëso më shumë rreth zhvillimit të fëmijës.

Fëmijët kanë nevojë për ndihmë dhe përkrahje, jo dënim.

Respektoni të drejtat e fëmijës dhe personalitetin e tij.

Fëmijët mësojnë prej jush, bëhuni shembull i mirë.

Fëmijët mësojnë kufijtë kur jemi të sinqertë, të drejtë dhe të 
qëndrueshëm.
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Me testin e mëposhtëm do të gjeni në të cilin stil të 
edukimit janë metodat e edukimit të fëmijës suaj: 
1. Sipas jush, nga përgjigjet e propozuara, çfarë ka 

ndikimi më i madh në ndërtimin e karakterit të 
njeriut?
A) edukimi
B) kombinimi i karakteristikave të lindjes/ të 

trashëguara dhe kushtet e mjedisit
C) karakteristikat e lindjes / të trashëguara të njeriut
D) asnjë nga lart, por gjëja e rëndësishme është 

përvoja e jetës.

2. Çfarë mendoni për pohimin se fëmijët i edukojnë 
prindërit e tyre?
A) kjo është vetëm një lojë e fjalëve dhe nuk ka asgjë 

të përbashkët me edukim
B) pajtohen me pohimin
C) jam i/ e përgatitur të pajtohem me këtë pohim me 

kusht që të mos nënçmohet rolin tradicional të 
prindërve si edukatorë

D) nuk kam menduar për këtë pohim

3. Cila nga citimet e mëposhtme, sipas mendimit tuaj, 
është më reale?
A) “Nëse nuk keni më shumë për t’i treguar fëmijës, 

thuaji asaj të shkojë për t’u larë”.
B)”Qëllimi i arsimimit është t’i mësojmë fëmijët të 

funksionojnë pa ne prindërit.”
C) “Fëmijët nuk kanë nevojë për mësime, por 

shembuj.”
D)” Nëse i mëson fëmijës të të dëgjojë, atëherë ti e 

ke mësuar gjithçka”.

4. A mendoni se prindërit duhet të flasin me fëmijët 
rreth seksualitetit dhe çështjeve gjinore?
A) Mua nuk më kanë mësuar kurrë për këto gjëra
B) Prindi duhet t’u shpjegojë fëmijëve në një 

farë mënyre lidhur me këto çështje, nëse ata 
interesohen

C) kur fëmijët do të rriten, atëherë duhet të flitet për 
këto çështje

D) prindi duhet të flasë për këto çështje me fëmijën, 
të mos e njohë atë nga jashtë.

ANEKS NR. 1
Test 1 - Stilet prindërore të edukimit
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5. A duhet prindi t’i japë fëmijës para në mënyrë të 
rregullt?
A) nëse kërkon- duhet të jepet
B) është më e mirë për të dhënë para për një qëllim 

të veçantë dhe shpenzimet të kontrollohen
C) është e mirë t’i jepen para për një periudhë të 

caktuar kohe (një javë ose një muaj) për të mësuar 
t’i planifikojë shpenzimet

D) ndonjëherë ju mund t’i jepet një shumë të caktuar.

6. Çfarë do të bëni nëse zbuloni se fëmija juaj ka 
ofenduar një fëmijë tjetër?
A) do të dëshpërohem dhe do të përpiqem për të 

biseduar me fëmijën tjetër
B) do të përpiqem për të sqaruar rastin me prindërit 

e fëmijës tjetër
C) fëmijët vetë të kuptohen njëri-tjetrin, mes tyre 

fyerjet harrohen shumë shpejt
D) do të bisedojë me fëmijën se si më mirë të 

përballohet në situata të ngjashme.

7. Si silleni ndaj “fjalëve vulgare”?
A) Do të përpiqem t’i shpjegoj se në familjen tonë 

nuk fliten dhe në përgjithësi n; mesin e njerëzve të 
ndershëm nuk pranohet.

B) kjo duhet të jetë e prerë në rrënjë dhe të ndalet 
shoqërimi me fëmijët të cilët flasin “fjalë vulgare”

C) nuk duhet kushtuar rëndësi të madhe - në fund të 
fundit, ne të gjithë e dimë se nganjëherë i përdorin 
këto fjalë

D) duhet t’ i lejohet fëmijës që të shprehë ndjenjat e 
saj, pa marrë parasysh a na pëlqen mënyrën se si 
e bën.

8. Fëmija që hyn në pubertet ju pyet për ta lënë në vilën 
e shokut të tij. Prindërit e fëmijës tjetër nuk do të 
jenë atje. A do ta lejoni të shkojë?
A) në asjnjë rast, në qoftë se fëmijët duan të 

argëtohen, duhet në prezencën e prindërve
B) kjo është e mundshme sespe e di se fëmijët janë 

të mirë dhe nuk janë problematike
C) fëmija im është i mençur, do të vendosë në 

mënyrë të drejtë, por unë do të jem i shqetësuar
D) nuk shoh ndonjë arsye për ta ndaluar.
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9 Si do të reagoni nëse zbuloni se fëmija juaj ka 
përdorur një gënjeshtër?
A) unë do të përpiqem ta shkaktojë ndjenjën e fajit
B) nëse rasti nuk është shumë serioz, nuk do të 

merrem me të.
C) do të zemërohem
D) do të përpiqem të mësoj pse me ka gënjyer.

10. A mendoni se i jepni fëmijës suaj një shembull të 
mirë?
A) pa kusht
B) përpiqem
C) shpresoj
D) nuk e di.

Krahasoni përgjigjet tuaja me përgjigjet në tabelën dhe 
gjeni se cilit stil të edukimit i përkasin metodat dhe 
mendimet tuaja.

Stili i edukimit  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I lejueshëm C B B B А А D C C C

Autoritar А А D C B B B А А А

Indiferent D D А А D C C D B D

Autoritativ B C C D C D А B D B



Stili i lejueshëm i edukimit
Ju i vlerësoni lartë aftësitë e fëmijës suaj dhe i falni asaj të gjitha dobësitë. Flisni 
në mënyrë të lehtë me të, asaj i besoni, nuk jepni ndalime dhe kufizime. A nuk 
duhet të mendoni nëse fëmija duhet t’i jepet një liri e tillë, gjithmonë dhe për 
gjithçka.

Stili autoritar i edukimit
Ju e dini qartë se çfarë doni nga fëmija dhe bëni çdo përpjekje për ta arritur këtë. 
Në kushtet dhe kërkesat tuaja ndaj fëmijës, ndoshta jeni shumë të rreptë dhe të 
qëndrueshëm. Ndoshta fëmijës ndonjëherë nuk ndihet mirë me ju, për shkak të 
pritjeve dhe kufizimeve tuaja të larta.

Stili indiferent i edukimit:
Problemet në edukimin e fëmijëve nuk janë primare për ju. Pajtoheni me tezën 
se fëmija vetë duhet të mësohet të përballohet me gjërat në jetë. Ndoshta ajo ka 
nevojë për mbështetjen dhe vëmendjen tuaj?

Stili autoritariv
Ju e kuptoni rolin e rëndësishëm që keni në ndërtimin e personalitetit dhe 
karakterit të fëmijës suaj, por gjithashtu e njihni të drejtën e saj për vetë-

zhvillim. Mendoni në mënyrë reale cilat kërkesa fëmija mund t’i arrijë 
dhe cilat jo. Ju jeni të gatshëm të rishikoni qëndrimet tuaja në lidhje 
me edukimin dhe të ndryshoheni.

REZULTATET E TESTI:
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ANEKS NR. 2
Karakteristikat e stilit të edukimit prindëror dhe tiparet që do të 

zhvillohet në fëmijën

Stili I edukimit I 
prindit Karakteristikat e stilit të edukimit Tiparet dhe karakteristikat që zhvillohen 

te fëmija

Prindi I 
lejueshëm

 • prindi që nis me qëndrimin se fëmija e di më së miri për çfarë ka 
nevojë; 

 • është afirmativ dhe i butë, e dëshiron dhe e mbron fëmijën;
 • i pranon impulset dhe është i butë ndaj tyre dhe ndaj sjelljes së 
fëmijës; 

 • nuk zbaton dënime dhe ndalime;
 • fëmijës i pranon të gjitha dëshirat dhe nuk ka shumë kërkesa; 
 • nuk ka kontroll mbi sjelljen e fëmijës dhe i lejon fëmijës që vetë t’i 
rregullojë aktivitetet e saj

 • fëmijës nuk ia tregon pritjet e tij ; 
 • nuk ka mekanizma për disiplinë pozitive; 
 • nuk përcakton kufij të qarta çfarë është e lejuar dhe çfarë është e 
palejuar, pët të mirën dhe të keqen, si brenda familjes ashtu edhe 
në mjedisin më të gjerë shoqëror;

 • nuk shihet si faktori i vetëm përgjegjës në zhvillimin dhe edukimin e 
fëmijës.

 • fëmijë që nuk pranon JO;
 • fëmijë rezistente dhe rebele kur e nxitin 
ose kur diçka nuk mund të jetë sipas 
dëshirës së saj;

 • kontroll i dobët i emocioneve 
dhe     temperamentit, shumë lehtë 
frustrohet;

 • vëmendje e dobët dhe koncetrim;
 • me vështirësi i kryen detyrat shkollore;
 • mund të tregojë sjellje antisociale 
për shkak të mungesës së rregullave 
të pranuara dhe zhvillimit të dobët 
moral, të mos pranohet nga grupi i 
bashkëmoshatarëve, etj.
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Авторитарен  
родител

 • Ky prind është i kundërt prindit të lejueshëm;
 • fillon me qëndrimin «Unë e di më mirë çfarë është e mirë për 
fëmijën tim»; 

 • marrëdhënia me fëmijën është e njëanshme, e plotë me kërkesa 
dhe me një ngrohtësi  të vogël; 

 • përpiqet të formojë , kontrollojë dhe vlerësojë sjelljen dhe qëndrimet 
e fëmijës, por në përputhje me standardin e tij personal, që  varet 
nga disponimi i tij aktual dhe nevojat; 

 • vlerëson dhe favorizon dëgjueshmërinë  e verbër; 
 • mund të përdorë masa për dënim dhe masa shtrënguese për të 
kontrolluar sjelljen e fëmijës; 

 • nuk respekton  personalitetin e fëmijës, korrigjon çdo gabim përmes  
frikës së krijuar të fëmijës; 

 • nuk ka negocim me fëmijën, fjala e prindit është ligj, sepse lidhja 
bazohet mbi pushtet;

 • jep përparësi dënimit dhe fuqisë kundrejt dashurisë dhe 
komunikimit.

 • fëmija anksioze, e tërhequr, e frikësuar 
dhe e palumtur sipas natyrës;

 • reagime të dobëta ndaj frustrimit;
 • suksesi i mirë shkollor për shkak të 
frikës nga dënimi;

 • mossuksesi shoqërohet me shqetësim 
 • ka vështirësi në realizimin dhe ruajtjen 
e miqësive;

 • mund të jetë rebele kur bëhet 
adoleshent dhe të identifikohen me 
prindin e dhunshëm etj.

Prindi  
indiferent 

 • Prind që nis me qëndrimin «Unë kam jetën time dhe fëmija ka jetën 
e tij; 

 • prind i pavëmendshëm, neglizhent, i pakujdesshëm si në dhënien e 
butësisë, ashtu edhe në disiplinimin e fëmijës; 

 • drejtohet ndaj komoditetit të tij; 
 • nuk është i përfshirë në prindërsinë;
 • i paaftë për të kuptuar nevojat themelore të fëmijës për kujdes, 
dashuri dhe lidhje; 

 • ai mund të jetë lënë pas dore si fëmijë ose ka pasur probleme me 
keqpërdorimin e substancave.

 • fëmijë që i kupton i kufijtë në mënyrë të 
dobët

 • anksioze;
 • nuk ka besim në të rriturit;
 • vetë-respektim i ulët dhe vetëbesim i 
dobët;
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Prindi 
autoritativ

•	 Stili prindëror më i dëshiruar; 
•	 fillon me qëndrimin «ne ndërtojmë një marrëdhënie të mirë»; 
•	 merr përgjegjësinë për kujdesin dhe udhëheqjen e fëmijës;
•	 respekton fëmijën, i jep atij mundësinë për të shprehur nevojat 

dhe qëndrimet e tij; 
•	 nxit bisedën, posedon aftësi për ta dëgjuar dhe ka ndjeshmëri;
•	 komunikimi është i rëndësishëm, si dhe dëshirat dhe nevojat e 

fëmijës; 
•	 ai është i aftë të vendosë një kufi të fortë të barabartë me 

nevojat e fëmijës; 
•	 është gjithmonë në përputhje me procedurat; 
•	 inkurajon kreativitetin, kuriozitetin dhe pavarësinë e fëmijës, por 

kujdeset për emocionet e tij.

 • fëmijë i lumtur me një ndjenjë sigurie;
 • fëmijë kontaktuese, merr pjesë në 
dëshmim me argument, dëshiron 
drejtësinë dhe nderin, merr vendimet e 
veta; 

 • posedon vetëbesim dhe vetë-
respektim;

 • aftësi e zhvilluar për të zotëruar detyrat 
sfiduese;

 • arritje të mira shkollore;
 • aftësi për të kontrolluar emocionet;
 • aftësi sociale të zhvilluara mirë;
 • aftësi për të realizuar dhe për të 
mbajtur miqësi;

 • reagon në mënyrë të mirë ndaj 
autoritetit të të rriturit, nëse 
shoqërohet me respekt dhe mundësi 
për të dëshmuar vetveten. 
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