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Hyrje 

 
 
Të gjithë besojmë se e ardhmja e shoqërisë varet nga mënyra se si i rrisim dhe i 
trajtojmë sot fëmijët tanë. Megjithatë, për fat të keq, shumë pak dihet mbi procesin e 
zhvillimit të fëmijëve dhe mënyrat e mirërritjes së tyre. Një nga problematikat më të 
mëdha në këtë drejtim, pa dyshim që mbetet abuzimi i fëmijëve. Serioziteti për të 
kuptuar se çfarë pasojash sjell abuzimi ndaj fëmijës ka filluar shumë vonë për 
shoqërinë në vendet e zhvilluara dhe akoma më vonë për shoqërinë tonë. 
 
Gjatë diskutimit mbi këto çështje, sigurisht që lindin shumë pyetje që kërkojnë 
përgjigje, jo vetëm për prindërit, edukatorët dhe mësuesit, por edhe për profesionistët 
që punojnë me fëmijët dhe çështje që lidhen me zhvillimin dhe abuzimin e tyre.  
 
Çfarë është zhvillimi? A ka fëmija im një zhvillim normal? Çfarë quhet një zhvillim i 
tillë/normal? Cilat janë fazat e zhvillimit të fëmijëve? A ndikon abuzimi në formimin 
e njeriut? Si ndikon? A mund të rrisim fëmijë të mirë pa përdorur ndonjë formë të 
abuzimit? Cilat janë disa nga metodat disiplinore?... 
 
Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, por edhe shumë të tjerave lidhur me zhvillimin e 
fëmijëve dhe abuzimin e pasojat e tij, World Vision Albania (WVA) në bashkëpunim 
me partnerët e saj në qendrat kryesore ku shtrin aktivitetin, menduan fillimin e një 
sërë trajnimesh mbi këto çështje. Fillimisht u mendua vetëm për një manual mbi 
abuzimin e fëmijëve, i cili do të shoqërohej me trajnime me prindër, mësues, 
edukatorë, përfaqësues kyç të komuniteteve, zyrtarë dhe vetë anëtarët e stafit të WVA 
në zonat e Elbasanit, Vlorës dhe Lezhës. Më pas, ky trajnim u shtri edhe në zonat e 
Kurbinit, Shkodrës dhe Tiranës.  
 
Duke vlerësuar nevojat e pjesëmarrësve në këto trajnime u identifikua si i 
rëndësishëm edhe një trajnim tjetër, që do të shoqërohej edhe me manualin përkatës 
mbi zhvillimin e fëmijëve. Ekspertët trajnerë menduan të ndaleshin vetëm në 
zhvillimin e fëmijëve nga 0-12 vjeç, duke vlerësuar si shumë të rëndësishme 
periudhat e tjera të zhvillimit të fëmijëve, por që do të kërkonin një manual dhe 
trajnime më specifike. Ky modul i ri u aplikua në rrethet e Elbasanit,Vlorës, Lezhës 
dhe Tiranës.   
 
Ky manual është një përpjekje për të ndihmuar profesionistët; por edhe prindërit, 
edukatorët, dhe studentët; për të kuptuar më shumë mbi aspekte të veçanta të 
zhvillimit, duke vlerësuar arritjet dhe karakteristikat kryesore në zhvillimin e fëmijëve 
dhe çështjet që kanë të bëjnë me abuzimin, por edhe mirërritjen e tyre. 
 
Manuali është perceptuar si një përpjekje për të plotësuar nevojën për informacion 
bashkëkohor dhe të plotë në fushën e zhvillimit të fëmijëve dhe çështjeve të abuzimit 
të tyre.  
 
Vetë manuali është konceptuar dhe realizuar në këto tri pjesë madhore: 
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• Zhvillimi dhe çështje të lidhura me të, të fëmijëve nga 0-12 vjeç. Në këtë 
pjesë shpjegohet se çfarë është zhvillimi, si klasifikohet dhe matet ai. 
Zhvillimi i fëmijëve është klasifikuar në tri grupmosha kryesore; 0 -3 vjeç, 3 – 
6 vjeç dhe 6- 12 vjeç. Të tri grupmoshat analizohen në tri aspektet kryesore të 
zhvillimit, atë fizik, mendor dhe psiko-emocional.   

• Abuzimi i fëmijëve. Pasi jepen përkufizimet kryesore mbi abuzimin, 
shpjegohen format e tij duke u shoqëruar edhe me të dhëna statistikore të 
studimeve në Shqipëri mbi prevalencën e këtij problemi. Aspekti ligjor dhe 
pasqyrimi i Konventës Ndërkombëtare mbi të Drejtat e Fëmijëve në 
legjisacionin tonë janë një tjetër aspekt i kësaj pjese. Më tej përshkruhen 
strategjitë dhe teknikat e disiplinimit të fëmijëve që edukojnë dhe mirërrisin 
fëmijë, larg përdorimit të ndonjë forme të abuzimit.  

• Si të punojmë me fëmijët mbi abuzimin dhe format e tij? Kjo është një 
pjesë mjaft interesante që ju drejtohet kryesisht profesionistëve, por jo vetëm, 
mbi mënyrën sesi mund të ndërgjegjësojmë vetë fëmijët për të identifikuar dhe 
njohur format e dhunës, por edhe për t’i nxitur ata që të qëndrojnë larg 
përdorimit të saj. Kjo pjesë është konceptuar në formën e ushtrimeve që nxisin 
të mësuarit aktiv të fëmijëve.   

 
Në të tri pjesët kryesore, manuali është konceptuar dhe realizuar i ndarë në tri 
nënçështje të rëndësishme: 
 

1. Seanca. Këtu përshkruhen në detaje mënyrat e organizimit të seancës. 
Tregohen qëllimi/et, koha, mjetet e nevojshme dhe më pas përshkruhet 
mënyra e organizimit të seancës në hapa konkretë. Në fund jepen dhe 
rekomandime/shënime lehtësuese për trajnerin, mbi mënyrën më të 
mirë të mundshme për realizimin e seancës.  

2. Materiale leximi. Përfshin materialin bazë të njohjes që duhet të 
zotërojë trajneri mbi çështjen që do të diskutohet. Këto mund të jenë 
përkufizime, të dhëna statistikore, mbështetjen në ligj, përbërës të 
rëndësishëm të kulturës mbështetëse, etj.  

3. Ushtrime. Çdo sesion prezantohet nga një leksion i shkurtër, i cili 
shoqërohet me një ose disa ushtrime. Qëllimi është nxitja e të mësuarit 
aktiv të pjesëmarrësve dhe  zbatimi në realitet i njohurive të marra. Në 
pjesën e ushtrimeve përfshihen dhe diskutimet mbi raste studimore, të 
përgatitura nga vetë trajnerët apo të prezantuara nga pjesëmarrësit.  

 
Ky manual është rezultat i një pune kërkuese, përzgjedhëse dhe organizuese, 
pothuajse 3 vjeçare të trajnereve autore.  Me këtë rast falenderojmë të gjithë 
pjesëmarrësit në trajnime, stafin e WVA, në rrethet Elbasan, Vlorë, Lezhë, Kurbin 
dhe Tiranë. Gjithashtu, nuk mund të lëmë pa përmendur dhe Kelën, Albanën, Erjadën, 
Brikenën, Blertën, Miretën, Blerinën, Rovenën dhe Persin, të cilat me sugjerimet dhe 
mbështjen e vazhdueshme na kanë frymëzuar, nxitur dhe ndihmuar në hartimin e këtij 
manuali. 
 
Urojmë që kjo përpjekje të vlerësohet dhe të ndihmojë sadopak profesionistët në 
punën e tyre të përditshme.  
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USHTRIM 
 
 

Prezantimi dhe njohja me programin e trajnimit 
 
 
Qëllimet 
 
• T’i urohet mirëseardhja të gjithë pjesëmarrësve 
• Të prezantohen pjesëmarrësit me qëllimin dhe objektivat e trajnimit 
• Të prezantohet programi i trajnimit dhe diskutohet fleksibiliteti në lidhje me 

orarin dhe detaje të tjera praktike. 
 
 
Koha 
 
10 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim në grup. 
 
Hapat 

 
1. Sqarojini pjesëmarrësit për oraret e seancave dhe pushimeve dhe bini dakort së 

bashku mbi to. 
2. Lexoni dhe shpjegoni objektivat e trajnimit dhe prezantoni shkurt programin. 
 
Mjete pune 
 
Flipçarte, markera, stilolapsa, kopje të programit për çdo pjesëmarrës. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Kohëzgjatja e prezantimit të këtij ushtrimi mund të ndryshojë. Kjo do të varet 
nga shkalla e njohjes së pjesëmarrësve me njëri-tjetrin dhe me procesin e 
trajnimit. 

2. Qëllimi më thelbësor i këtij ushtrimi, përveç prezantimit të programit, është 
thyerja e akullit dhe hyrja në temën kryesore të trajnimit.  
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USHTRIM 
 
 
 

Vendosja e rregullave 
 
 
Qëllimet 
 
• Përcaktimi i rregullave të pranueshme për të gjithë pjesëmarrësit dhe vetë trajnerët 
• Lehtësimi i procesit të trajnimit. 
 
Koha 
 
15 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim në grup. 
 
 
Hapat 

 
1. Shpjegojini pjesëmarrësve mbi nevojën e vendosjes së rregullave. 
2. Kërkojini atyre të kontribuojnë në vendosjen e rregullave. Është e rëndësishme që 

shumica e rregullave, apo mundësisht të gjitha, të dalin prej tyre dhe të jenë të 
respektueshëm nga të gjithë. 

3. Shkruani të gjitha rregullat e propozuara në flipçart. 
4. Pyesni pjesëmarrësit nëse janë dakort me të gjitha rregullat dhe më pas, ngjitini në 

një hapësirë të dukshme për të gjithë (mur, tabelë, etj). 
 
 
Mjete pune 
 
Flipçarte, markera, stilolapsa. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 
1. Disa shembuj rregullash: 

• Të respektohen oraret 
• Të mos pihet duhan gjatë seancave 
• Të respektohet mendimi i secilit pjesëmarrës 
• Të ruhet konfidencialiteti, etj. 
 

2. Trajnerët mund të sugjerojnë disa rregulla që për ta janë të rëndësishme, nëse ato 
nuk kanë dalë nga pjesëmarrësit. Gjithashtu, ata mund të ndihmojnë në 
formulimin e saktë të tyre, nëse pjesëmarrësit nuk e bëjnë këtë. 
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USHTRIM 
 
 

Të njihemi më mirë 
 
 
Qëllimet 
 

• Të prezantohen pjesëmarrësit më në thellësi me njëri-tjetrin 
• Të thyhet akulli dhe të hapet diskutimi i temës kryesore të trajnimit. 
 

 
Koha 
 
20 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim në grup. 

 
 
Hapat 
 
1. Kërkojini pjesëmarrësve të prezantojnë veten (emrin e tyre, çfarë pozicioni 

pune kanë, sa dhe si është e lidhur puna e tyre me fëmijët). 
2. Pyetini pjesëmarrësit rreth rastit të fundit të keqtrajtimit të një fëmije, me të 

cilin janë përballur dhe reagimin e tyre ndaj tij. 
3. Shkruani përgjigjet në flipçart. 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçart, markera. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Kohëzgjatja e prezantimit të këtij ushtrimi mund të ndryshojë. Kjo do të varet 
nga shkalla e njohjes së pjesëmarrësve me njëri-tjetrin dhe me procesin e 
trajnimit. 

2. Qëllimi thelbësor i këtij ushtrimi, është thyerja e akullit dhe hyrja në temën 
kryesore të trajnimit. Fokusimi tek lidhja e punës së pjesëmarrësve me fëmijët, 
i ndihmon trajnerët të marrin më shumë informacion dhe të fillojnë diskutimin. 

3. Ky ushtrim është i përshtatshëm për personelin e organizatave jofitimprurëse 
që punojnë me fëmijët. 
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USHTRIM 
 
 
 

Përshtypjet e para 
 
 
Qëllimet 
 
• Të njihen pjesëmarrësit me njëri-tjetrin 
• Të thyhet akulli, të familjarizohen anëtarët e grupit me njëri-tjetrin dhe me 

trajnerët. 
 

 
Koha 
 
25 minuta. 
 
Metoda 
 
Punë individuale dhe diskutim në grup. 
 
Hapat 

 
1. Secilit prej pjesëmarrësve i shpërndahet një karton bosh, ku duhet të shënojnë 

emrin. 
2. Të gjithë kartonat mblidhen në një kuti dhe përzihen. Secili nga pjesëmarrësit 

zgjedh një karton nga kutia, duke u siguruar se nuk ka zgjedhur emrin e vet. 
3. Pjesëmarrësit duhet të gjejnë se kujt i përket emri që kanë zgjedhur dhe gjithashtu 

të japin më tepër informacion për personin. Ky informacion mund të mos të jetë i 
saktë, por përbën përshtypjet e tyre të para për personin. Ata kanë rreth 10 minuta 
për t’u menduar rreth kësaj. 

4. Kërkojini pjesëmarrësve të prezantojnë veten, disa të dhëna për situatën e tyre 
familjare, informacion mbi fëmijët e tyre (mosha, seksi) etj. 

5. Kërkojuni pjesëmarrësve të kujtojnë rastin e fundit kur kanë parë një situatë 
keqtrajtimi të një fëmije, si dhe reagimin e tyre. 

6. Shënoni përgjigjet në flipçart. 
 
 
Mjete pune 
 
Kartona me ngjyra, stilolapsa, kuti. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Trajneri duhet të tregojë kujdes në manaxhimin e kohës gjatë prezantimeve. 
Nëse programi i trajnimit është i ngjeshur në kohë, kjo seancë mund të 
shkurtohet sipas nevojave, ose të  kombinohet me një seancë  tjetër 
prezantuese. 
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2. Ky ushtrim është shumë  i përshtatshëm kur pjesëmarrësit janë prindër, por 
mund të përdoret dhe për profesionistët 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

USHTRIM 
 
 

Pritshmëritë 
 
 
Qëllimi 
 
Identifikimi dhe diskutimi i pritshmërive, frikërave dhe shpresave të grupit të 
pjesëmarrësve, lidhur me trajnimin. 
 
 
Koha 
 
40 minuta 
 
Metoda 
 
Punë në grup dhe diskutim në grup. 
 
Hapat - Varianti 1 
 

1. Shpjegojini pjesëmarrësve qëllimin e aktivitetit.  
2. Ndajini ata në grupe të vogla. Kërkoni pjesëmarrësve të shkruajnë në një fletë 

përgjigjjet e pyetjeve të mëposhtme të lojës së autobusave (15 minuta).  
3. Çdo individ shkruan 5 shpresa dhe 5 frikëra në një fletë dhe e ngjit në mur ose 

në flipçart.  
4. Më pas e diskutojnë në grupe të vogla dhe rikthehen në grupin e madh.   

 
Hapat - Varianti 2 - Loja e autobusave 
 
 

1. Pjesëmarrësit e marrin autobusin për të shkruar në vende të ndryshme. Ata që 
janë në të njëjtin autobus, kanë diçka të përbashkët (shkojnë në të njëjtin vend).  

2. Formoni autobusa, në bazë të shpresës më të madhe për këtë trajnim. Flisni me 
të tjerët për të parë nëse jeni  në të njëjtin autobus.  

3. Përsëritini hapat, lidhur me frikën më të madhe për këtë trajnim. 
 

Formoni autobusë në bazë të pyetjeve të mëposhtme: 
• Nga vini: p. sh. nga Shkodra? Jashtë Shkodrës? 
• Seksi  
• Tipi i fëmijëve me të cilët punon organizata juaj 
• Aktiviteti i prefereruar gjatë fundjavës. 

 
Pyetje: 
 

• Pse doni të punoni me fëmijët? 
• Çfarë shpresoni të mësoni nga ky trajnim? 
• Çfarë frikërash apo shqetësimesh keni për këtë trajnim? 
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Mjete pune 
 
Flipçart, markera, ngjitës. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 
Gjatë këtij ushtrim, trajneri përpiqet  të zbulojë: 
 

• Cilat janë idetë e tyre 
• Sa të motivuar janë 
• Cila është eksperienca e tyre 
• Sa realiste janë pritshmëritë e tyre 
• Kush flet; kush hesht. 
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Pjesa e parë 
 
 

 Zhvillimi i fëmijës 
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Hyrje  
 
 
Zhvillimi përfshin ndryshimet në karakteristikat fizike, të të menduarit dhe sociale të 
individit, të cilat ndodhin gjatë gjithë jetës. Zhvillimi fizik përfshin ndryshimet në 
karakteristikat trupore si pesha, gjatësia, përsosja e sjelljes motorike dhe ndryshimet 
fiziologjike që shoqërojnë procese të tilla si pubertetin dhe plakjen. Zhvillimi i të 
menduarit ka të bëjë me ndryshimet në të menduar, kujtesën, gjuhën dhe zgjidhjen e 
problemeve. Zhvillimi i personalitetit dhe zhvillimi social përfshijnë ndryshimet që 
ndodhin në personalitetin e një individi, në funksionimin social dhe në emocione.  
 
Ndryshimet në zhvillim mund të përshkruhen si sasiore dhe cilësore. Ndryshimet 
sasiore përfshijnë ndryshime fizike që maten lehtë si për shembull, gjatësia, pesha etj. 
Ndryshimet cilësore përbëjnë ndryshime më komplekse. Për shembull, rritja e fjalorit 
vihet re përmes një numri më të madh fjalësh që përdoren nga një fëmijë (sasiore), 
ndërsa zhvillimi i fjalorit shihet në kompleksitetin e të kuptuarit të rregullave të 
përdorimit të gjuhës.  
 
Psikologët e zhvillimit ende nuk kanë përcaktuar se në ç’përmasë janë përfshirë në 
zhvillimin e sjelljes njerëzore trashëgimia dhe sjellja. Maturimi është procesi i rritjes i 
kontrolluar gjenetikisht, i cili shpie në ndryshime të sjelljes që ndodhin sipas një 
rregulli të përcaktuar; në vend të ndryshimeve thjesht sasiore ai shkakton ndryshime 
të mëdha në kapacitetin për të funksionuar (për shembull, zhvillimi fizik i organeve 
seksuale ndodh përpara se të bëhet i mundur riprodhimi seksual). Të mësuarit, 
ndryshimi relativisht i vazhdueshëm në sjellje që është pasojë e eksperiencës, është 
një faktor, i cili sipas psikologëve mendohet që të ketë ndikimin më të madh mbi 
sjelljen. Kjo ka të bëjë me debatin e njohur mbi rolin e trashëgimisë dhe mjedisit. Për 
shumë tipare, si gjatësia duket se ndikimi gjenetik është më i fuqishëm se mjedisi i 
jashtëm. Për tipare si për shembull ndrojtja duket se mjedisi ka një rol më të madh. 
Shumica e studiuesve janë të një mendjeje se maturimi dhe eksperienca ndërveprojnë 
për ta përqëndruar dhe për t’i dhënë formë zhvillimit.   
   
Një periudhë tejet e rëndësishme në zhvillimin e gjithëanshëm të njeriut është ajo e 
fëmijërisë, veçanërisht periudha mes viteve 0 – 6 vjeç. Ndonëse ekzistojnë shumë 
studime që theksojnë rëndësinë e kësaj moshe në formimin e individit, në Shqipëri 
ende kjo moshë nuk ka vëmendjen e duhur.  
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SEANCË 

Zhvillimi i fëmijëve 0-3 vjeç 
 
 
Qëllimet  
 

• Prezantimi fillestar i konceptit të zhvillimit të fëmijëve 0-3 vjeç 
• Prezantimi i fazave të Besimit kundrejt Mosbesimit dhe Autonomisë kundrejt 

Turpit 
• Identifikimi i karakteristikave kryesore të zhvillimit fizik, konjitiv, socio-

emocional dhe çështjeve të lidhura me të: 
o Atashimi në lindje e më tej, me figura kryesore përkujdesëse 
o Depresioni i paslindjes 
o Përgatitja për çerdhen 
o Lojëra dhe aktivitete për këtë fazë zhvillimi. 

 
 
Koha  
 
90 - 120 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup, brainstorming1

 
. 

 
Hapat 
 

1. Prezantoni konceptin e zhvillimit të fëmijëve 0-3 vjeç, duke theksuar se ky 
zhvillim është konceptuar i ndarë në tri dimensione, atë fizik, mendor dhe 
socio-emocional.  

2. Më pas, bëni pyetje për të njohur nivelin e njohurive të pjesëmarrësve mbi 
elementë të zhvillimit të fëmijëve të kësaj grupmoshe, si dhe problematikat 
që paraqesin në të kuptuarit e zhvillimit fizik, mendor dhe atë socio-
emocional. 

3. Fokusohuni tek çështja e atashimit dhe fazat e besimit përkundrejt 
mosbesimit, dhe autonomisë përkundrejt turpit, duke ftuar pjesëmarrësit të 
identifikojnë rëndësinë e këtyre çështjeve. 

4. Në fund të prezantimit, pyetini pjesëmarrësit, në formën e brainstorming, 
për lojrat/aktivitetet e mundshme me fëmijët e kësaj grupmoshe. Përgjigjet 
e tyre  shkruajini në flipçart dhe varini në mur, për t’iu rikthyer në fund të 
trajnimit për përsëritjen finale. 

 
 
 
                                                 
1 Brainstorming – rrahje mendimesh. Meqenëse ky term ka gjetur përdorim ndërkombëtar, do të biem 
dakord ta përdorim në anglisht, gjatë gjithë manualit. 
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Mjete pune 
 
Flipçart, marker. 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Kjo seancë mund të zgjasë dhe më pak, 50-60 minuta, në varësi të interesit të 
pjesëmarrësve dhe të kohës në dispozicion.  

2. Duhet pasur parasysh që çështja të mos diskutohet vetëm nga trajneri, por t’i 
lihet hapësirë dhe opinioneve/mendimeve nga ana e pjesëmarrësve.  

3. Në varësi të kohës dhe interesit të pjesëmarrësve, këtu është e përshtatshme të  
realizohet edhe ushtrimi mbi vetëkonceptin “Pasqyra dhe unë”. 
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       MATERIALE LEXIMI 
 
 
1. Zhvillimi i fëmijës në periudhën 0-3 vjeç 
 
 
Me shprehjen zhvillim i fëmijës, ose më saktë rritje dhe zhvillim i fëmijës, ne 
kuptojmë zakonisht shtesat dhe ndryshimet në peshë e në gjatësi, që nga lindja e 
fëmijës e deri në përfundimin e rritjes së tij. Megjithëse pesha e gjatësia janë treguesit 
kryesorë për të vlerësuar zhvillimin e fëmijës, ne e kemi për detyrë t’i mësojmë 
prindërit se  ata nuk janë të mjaftueshëm për të gjykuar mbi zhvillimin e foshnjës. 
Atëherë me të drejtë ngrihet pyetja: Çfarë duhet të kemi parasysh për të vlerësuar 
zhvillimin e fëmijës, si dhe shëndetin e tij? 
 
Në përgjithësi ne e gjykojmë zhvillimin e fëmijës nga pesha e gjatësia që ai ka në një 
moshë të caktuar, nga përpjesëtimi i drejtë mes pjesëve të ndryshme të trupit, nga 
madhësia e rrethit të kokës, të gjoksit, të barkut dhe nga dalja e dhëmbëve. Këto të 
dhëna na japin mundësinë të gjykojmë mbi zhvillimin fizik, mbi zhvillimin e trupit të 
fëmijës sipas moshës së tij. 
 
Ne nuk mund ta vlerësojmë zhvillimin e një fëmije vetëm duke u bazuar në zhvillimin 
fizik të tij. Krahas tij, do të shohim e vlerësojmë edhe zhvillimin e të menduarit; 
zhvillimin perceptual dhe konceptual të tij, mënyrën sesi zhvillohet inteligjenca dhe 
gjuha; si dhe zhvillimin socio-emocional të fëmijës; proceset familjare, atashimin, 
temperamentin dhe zhvillimin e personalitetit. Të dhënat e mësipërme na japin 
mundësinë të gjykojmë dhe vlerësojmë mbi zhvillimin e plotë të fëmijës. 
 
1.1 Zhvillimi i trupit të fëmijës 
 
Jemi ndalur në mënyrë të veçantë mbi peshën e foshnjës, mbi gjatësinë e tij, mbi 
madhësinë e kokës dhe daljes së dhëmbëve. Të dhënat e mësipërme mund të kapen 
dhe të kuptohen më lehtësisht nga prindërit. Duke pasur këto njohuri, prindi është në 
gjendje të bashkëpunojë më ngushtë me specialistët e fushës dhe të kërkojë në kohë 
ndihmën e tyre. Zhvillimi normal i trupit të fëmijës ndodh kur zbatohet një higjienë e 
mirë, kur ushqehet në mënyrë të shëndetshme, kur foshnja ekspozohet ndaj ajrit dhe 
dritës së diellit, kur parandalohen në kohë infeksione apo sëmundje të ndryshme. 
Fëmija me zhvillim të mirë ka peshë dhe gjatësi normale për moshën e tij, gjithashtu 
indet e buta i ka të mbushura. Këto shihen e preken në pjesën e kofshëve dhe në 
barkun e foshnjës. Lëkura është e pastër dhe me ngjyrë të gjallë. Ngjyra e gjallë vihet 
re dhe në pjesën e brendshme të gojës si dhe në llapat e veshëve, kur shihen në të 
kundërt të dritës. Fëmija me zhvillim të mirë ka madhësi të rregullt të kokës. Rëndësi 
për të vlerësuar zhvillimin e fëmijës ka dhe oreksi i mirë, jashtëqitja e rregullt, gjumi i 
qetë, qëndresa e mjaftueshme kundrejt infeksioneve. Fëmija i zhvilluar mirë ka 
gjithashtu gjallëri në lëvizje, shikim të gjallë, kupton dhe flet në kohë.  
 
Zhvillimi jo i mirë i fëmijës ka shkaqe të ndryshme. Në përgjithësi, mund të themi se 
këta janë fëmijë të mbajtur keq, pa higjienë të mjaftueshme, pa shfrytëzim të ajrit, të 
dritës, të diellit e të lëvizjeve, pa ushqyerje të përshtatur për moshën; këta fëmijë kanë 
kaluar sëmundje të shpeshta ose të rënda. Shkaqet mjekësore që e çojnë fëmijën në 
prapambetje të zhvillimit fizik janë të shumta, si: mungesa e ushqimit në sasi ose 
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cilësi, sëmundjet e zgjatura e të përsëritura të rrugëve të frymëmarrjes, të veshkave, të 
zemrës, të mëlçisë, të disa gjendrave të brendshme, si dhe sëmundjet ngjitëse të 
shkaktuara nga mikrobet. 
 
 
1.2. Zhvillimi fizik në foshnjëri2

 
 

Zhvillimi fizik dhe motorik përgjatë 2 viteve të para të jetës është shumë i gjerë. Në 
lindje, të sapolindurit kanë një kokë gjigante (krahasuar me pjesën tjetër të trupit), e 
cila lëshohet në mënyrë të pakontrolluar; ata gjithashtu zotërojnë reflekse që më vonë 
do të zhvillohen në lëvizje të mirëorganizuara. Në periudhën prej 12 muajsh, fëmijët 
bëhen të aftë për t’u ulur, qëndruar, ndaluar, ngjitur dhe zakonisht për të ecur kudo. 
Përgjatë vitit të dytë, rritja ngadalësohet, por rriten aktivitete të tilla si vrapimi dhe 
ngjitja.  
 
Reflekset 
 
Cila është natyra e reflekseve të foshnjeve? I sapolinduri  nuk është një organizëm 
kokë bosh. Perveç të gjithave, ai ka disa reflekse bazë që janë gjenetikisht të 
ngarkuara për të siguruar mbijetesën. Për shembull, i sapolinduri nuk ka frikë nga uji; 
ai në mënyrë natyrale merr frymë për të nxjerrë jashtë ujin. 
 
Reflekset udhëheqin lëvizjet e të sapolindurit, të cilat janë automatike dhe përtej 
kontrollit të të sapolindurit. Reflekset janë reagime automatike që nuk përfshijnë 
domosdoshmërisht direkt funksionimin e niveleve te larta të trurit. Ato formohen si 
reagim ndaj stimujve të caktuar dhe i sigurojnë foshnjave përgjigje të përshtatshme 
me mjedisin, përpara se ata të kenë mundësi t’i mësojnë. Reflekset më të shpeshta të 
foshnjave, stimujt ndaj të cilëve ato reagojnë, përgjigjet e foshnjave dhe modeli i 
zhvillimit janë paraqitur më poshtë në formën e një tabele: 
 
Reflekset Stimulimi Përgjigjja e foshnjave Modeli i zhvillimit 
Kapsitja e syve Shkreptimë ose 

ditë, duhmë ajri. 
Mbyll të dy sytë. I përhershëm. 

Babinski  Goditje/ledhatim në 
shputën e këmbës. 

Mbledh të dy këmbët, 
lëviz gishtin e madh. 

Zhduket pas muajit 
të 9-të ose 12-të. 

Shtrëngimi Prekje e pëllëmbës 
së dorës. 

Shtërngohet, 
mbërthehet. 

Shfaqet dobët pas 
muajit të 3-të, 
zhduket në muajin 
e 12-të. 

Moro  Stimulime të 
papritura, si dëgjimi 
i zërave të lartë ose 
lëshimi nga krahët. 

Krahë mbrapa, kthim i 
kokës, vërvit krahët 
dhe këmbët dhe më pas 
në mënyrë të 
menjëhershme i 
mbledh në qendër të 
trupit. 

Zhduket pas 3 – 4 
muajsh. 

I thithjes Sa i vihet diçka në 
buzë, e thith. 

Thith në mënyrë 
automatike. 

Zhduket pas 3 – 4 
muajsh. 

                                                 
2 Papalia, D (2000). Human development. McGraw – Hill. 
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I notit  Foshnja fut fytyrën 
në ujë. 

Bën lëvizje të 
koordinuara noti. 

Zhduket pas 6 – 7 
muajsh. 

Kthimi i qafës  Foshnja kthehet në 
shpinë. 

Lëviz duart për t’u 
kthyer në anë dhe 
kthen kokën në anë. 

Zhduket pas 2 
muajsh. 

 
Pesha në lindje 

 
Prindërit duhet të dinë patjetër peshën që ka pasur foshnja e tyre në lindje. Pesha e 
foshnjave në lindje në Shqipëri është në përgjithësi normale. Ajo mesatarisht shkon në 
3400 gr. Meshkujt e kanë peshën në lindje pak më të lartë se femrat, por kjo nuk do të 
thotë se ata fëmijë që lindin nën 3400 gr., nuk janë normalë. Ekziston një kufi për 
peshën në lindje që shkon në 2500 gr. Foshnjat që lindin mbi këtë peshë, 
konsiderohen se kanë peshë normale. Foshnjat që lindin me peshë me të ulët se 2500 
gr., konsiderohen si të lindur nënpeshë.  
 
Pesha e fëmijës në lindje është e lidhur me disa shkaqe të njohura si: zgjatja e 
shtatzanisë, ushqyerja, puna, mosha e nënës. Rëndësi kanë dhe sëmundjet që mund të 
ketë kaluar nëna, veçanërisht gjatë shtatzanisë. Studimet e fundit tregojnë se pesha në 
lindje e foshnjave lidhet edhe me madhësinë e trupit të prindërve. Pesha jo shumë e 
madhe e tyre nuk është domosdoshmërisht shenjë dobësie. Shpesh herë fëmija i lindur 
nën peshë mbahet në vëzhgim nga personeli shëndetësor. 
 
Shtesat në peshë gjatë vitit të parë të jetës 
 
Shtesat e rregullta në peshë gjatë vitit të parë të jetës janë shenja më e rëndësishme, e 
cila flet për një shëndet të mirë të fëmijës, prandaj prindi duhet të jetë i informuar 
mirë në këtë drejtim. Çdo ndalim në shtimin në peshë, ose humbje, nuk është normale 
dhe duhet gjetur shkaku. 

 
Rënia e peshës pas lindjes 
 
Pas lindjes, foshnja ka një rënie të lehtë në peshë. Kjo rënie zgjat për 3-5 ditë. Nga 
dita e tretë ose e pestë, foshnja fillon të fitojë në peshë dhe arrin peshën e lindjes. 
Gjatë ditëve të para, ai humbet 150 deri në 300 gram. Humbja e peshës gjatë ditëve të 
para është normale. Në rastet kur fëmija humbet më shumë se 300 gr. dhe kur pesha e 
lindjes nuk është rifituar deri në ditën e 10-të ose të 12-të, duhet parë shkaku. 
 
Humbjet e tepërta të peshës mund të shkaktohen kur fëmija nuk pi dhe nuk ushqehet 
sa duhet, ose kur vuan nga ndonjë sëmundje. Në këto raste, foshnja duhet vizituar pa 
humbur kohë tek specialisti. 

 
Shtesat e rregullta në peshë 
 
Duke marrë parasysh humbjen gjatë ditëve të para të jetës, shtesa në peshë gjatë gjithë 
muajit të parë është prej rreth 600 gram. Nga muaji i parë deri në të dytin, foshnja 
shton 800-900 gram. Pas muajit të dytë, shtesat mujore ulen lehtësisht. Kështu, një 
fëmijë normal nga muaji i 5-të dhe i 6-të shton rreth 500 gram në muaj, kurse nga 
muaji i 10-të dhe i 12-të, shton rreth 300 gram në muaj. Në përgjithësi, pesha e lindjes 
dyfishohet rreth muajit të 5-të ose të 6-të dhe trefishohet në fund të vitit të parë. 
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Prindërit gjithashtu duhet të dinë se një foshnjë që lind nën peshën normale e shton 
më shpejt peshën, ndërsa foshnja që lind me peshë të madhe, zakonisht e shton me 
ngadalë. 
 
Shtesat mujore gjatë vitit të parë 
 
Muaji Pesha (në gram) 
1 600  
2 900  
3 – 4 750  
5 -  6 600  
7 – 9 450  
10 – 12 300  
 
Gjatësia e fëmijës 

 
Matjes së gjatësisë së foshnjës shpesh i jepet rëndësi e pakët. Kjo nuk është e drejtë, 
megjithëse njohja e gjatësisë së fëmijës ka rëndësi më të kufizuar se njohja e peshës. 
Gjatësia ndryshon më me vonesë se pesha kur foshnja nuk shkon mirë, por edhe ajo 
ndryshon kur e dëmtojnë shkaqe të ndryshme. Veçanërisht fëmijët që nuk ushqehen 
në mënyrë të rregullt për një kohë të gjatë, si dhe ata që vuajnë nga sëmundje e 
çrregullime të zgjatura, mbesin prapa jo vetëm në peshë, por edhe në gjatësi. Dihet se 
ka edhe disa situata të tjera të veçanta, në të cilat gjatësia mbetet prapa, që në fillim të 
jetës së foshnjës. Këto situata dhe kushte, në përgjithësi zbulohen nga mjeku. 

 
Gjatësia në lindje 
 
Gjatësia e foshnjës në lindje është mesatarisht rreth 50 cm. Meshkujt në lindje janë 
pak më të gjatë se femrat. Pavarësisht nga kjo, janë normalë edhe ata fëmijë që lindin 
mbi 47 cm. Nën këtë limit, kemi të bëjmë me fëmijë të parakohshëm në lindje. 

 
Rritjet në gjatësi gjatë vitit të parë 
 
Sa më e vogël është foshnja, aq më e shpejtë është rritja e saj në gjatësi. Mjafton të 
themi se gjatë gjithë vitit të parë, foshnja ka një rritje në gjatësi prej 20-25 cm. Në 
fund të vitit të parë, fëmija arrin 70-75 cm. 
 
Shtesat mujore gjatë vitit të parë 
 
Muaji Gjatësia (në cm) 
Në lindje 50 
1 52 
2 54 
3 57.5 
4 61 
5 63 
6 65 
7 66 
8 67.5 
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9 69 
10 70 
11 71 
12 72 
 
(Kjo tabelë i referohet foshnjës që ka lindur me gjatësi 50 cm). 

 
Rritjet në gjatësi pas vitit të parë 
 
Pas vitit të parë, rritja e fëmijës në gjatësi vazhdon të jetë mjaft e ndjeshme, 
megjithëse ajo bëhet shumë ngadalë. Në fund të vitit të dytë, fëmija ka një gjatësi që 
shkon nga 81 deri në 84 cm. Në fund të vitit të tretë, gjatësia e fëmijës shkon nga 90 
deri në 92 cm. Pas vitit të tretë, fëmija zgjatet mesatarisht 5-6 cm në vit. Vetëm gjatë 
periudhës së pubertetit fëmijët zgjaten mesatarisht 7-8 cm në vit. Në përgjithësi,  rritja 
në gjatësi përfundon nga mosha 17-18 vjecare, pak më shpejt ose pak më vonë. 
 
Matja e gjatësisë së fëmijës bëhet menjëherë pas lindjes dhe më pas është e 
mjaftueshme të bëhet një herë në muaj. 
 
Koka e fëmijës 
 
Koka e fëmijës së porsalindur duket më e madhe, në krahasim me gjatësinë e trupit të 
tij. Madhësia e kokës së fëmijës ka rëndësi të njihet që në lindje, si dhe gjatë 
zhvillimit të tij të mëvonshëm. Ndryshimet e dukshme duhet të vërehen nga prindërit. 
Përmasat e kokës jashtë standardit, më e madhe ose më e vogël, flasin për çrregullime 
të zhvillimit të trupit, dhe veçanërisht të trurit. Madhësia e kokës vlerësohet zakonisht 
me madhësinë e rrethit të saj, që quhet ndryshe perimetër. Rrethi i kokës matet me 
metër shirit duke filluar nga balli, mbi vetulla, deri në pjesën e pasme të kokës, ku 
është pjesa më e dalë e kokës. 

 
Disa veçori të kokës së foshnjave 

 
• Veçoria e parë është se kockat e ndryshme që formojnë kokën e foshnjës së 

vogël, nuk janë plotësisht të ngjitura me njëra tjetrën. Kjo veçori lejon që gjatë 
lindjes koka t'u përshtatet rrugëve të daljes. 

• Veçoria e dytë është prania e një pjese të butë që gjendet mbi kockat e ballit, 
në pjesën e përparme dhe të sipërme të kokës. Duke qenë se kjo pjesë e kokës 
është e butë, populli e quan "buti i kokës". Shkencërisht njihet me emrin 
fontanelë. Kjo pjesë nuk është e veshur me kockë, ajo vishet dhe zvogëlohet 
pak nga pak me kalimin e muajve. Për këtë arsye, e gjejmë të hapur gjatë 
gjithë vitit të parë e deri në muajin e 15-të. Në këtë moshë mbyllet plotësisht. 
Në rast se është shumë e madhe, ose nuk mbyllet në kohën e duhur, duhet të 
mendojmë se fëmija ka ndonjë çrregullim ose sëmundje, siç është rakiti, ose 
ka përmbajtje të tepërt të lëngut të trurit (hidrocefali). Edhe në rast se 
fontanela është shumë e vogël, ose mbyllet shumë shpejt, gjatë muajve të parë 
të jetës, duhet të këshillohemi me mjekun, sepse mund të gjendemi përpara një 
sëmundjeje ose çrregullimi, siç mund të jetë zhvillimi i vonuar i trurit etj. 

 
Kërthiza 
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Menjëherë pas lindjes, bëhet lidhja dhe prerja e kërthizës. Ky veprim bëhet sapo kanë 
pushuar rrahjet e saj. Cungu i kërthizës së prerë lyhet me alkool dhe 1% jod. Më pas 
ngrihet lart për t'u fiksuar, që të mos lëvizë. Kërthiza, nëse është e lagur ose e ndotur, 
duhet mjekuar. 
 
Kur bie kërthiza? 

 
Cungu i kërthizës thahet pak e nga pak dhe shkëputet vetë 5-10 ditë pas lindjes. Tek 
unaza e kërthizës mbetet një plagë e vogël që shërohet me kalimin e kohës. Deri sa të 
shërohet, ajo duhet trajtuar me alkool dhe pudra të ndryshme. Nuk këshillohet të  
laget vendi i kërthizës, kur ende nuk është shkëputur . 
 
 
Kujdes! 
 
Cungu i kërthizës si dhe plaga që mbetet kur ajo bie, janë rrugë nga mund të kalojnë 
lehtë infeksionet në trupin e fëmijës. Trajtimi i kërthizës me lëndë të papërshtatshme 
është diçka e gabuar. Kur cungu i kërthizës mbetet i lagësht, duhet bërë kujdes, pasi 
nga kërthiza mund të ketë edhe rrjedhje hemoragjie. Gjithashtu, ndodh që pas rënies 
së cungut të kërthizës, në plagën e vogël që ka mbetur e hapur, formohet një ngritje e 
vogël, e skuqur si mish i huaj, që merr trajtën e kërpudhës. Në këtë rast kemi të bëjmë 
me granulomën ose me kërpudhën e kërthizës, e cila mjekohet me nitrat argjendi. Në 
raste të përparuara infeksionesh, foshnja trajtohet me antibiotikë. 
 
Dhëmbët3

 
 

Dalja e dhëmbëve 
 
Dhëmbët e parë që i dalin fëmijës, quhen dhëmbët e qumështit ose dhëmbë të 
përkohshëm. Ata quhen kështu, pasi rreth vitit të pestë dhe të gjashtë të jetës 
zëvendësohen nga dhëmbet e përhershëm. Dhëmbët e qumështit janë 20, ndërsa 
dhëmbët e përhershëm janë 32. 
 
 
Kur fillojnë të dalin dhëmbët? 
 
Tek foshnjat e shëndetshme, zakonisht dhëmbët fillojnë të dalin nga muaji i 6-të,  
megjithëse ka raste që dalin edhe në muajt e 7-të e 8-të, edhe kur foshnja është 
plotësisht e shëndetshme. Vërehen edhe raste të jashtëzakonshme, kur fëmija lind 
edhe me dhëmb në gojë. Ky fakt nuk flet për zhvillim të parakohshëm të foshnjës. Si 
dhëmbët e shfaqur që në lindje, ose ata që dalin shumë shpejt, ka mundësi të bëhen 
shkak për dëmtimin e gjirit të nënës. Dalja e dhëmbëve me vonesë, pas muajit të nëntë, 
krijon shqetësim tek prindërit dhe është e drejtë që ata të këshillohen me mjekun 
specialist. Ka raste kur ky fenomen është i lidhur me rakitin, me çrregullime të 
kockave ose të disa gjendrrave të brendshme. 
 
Radha e daljes së dhëmbëve 
 

                                                 
3 http://www.drpaul.com/growth/tooth.html e aksesuar në nëntor 2008. 
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Në shumicën e rasteve, te foshnjat e shëndetshme, nga muaji i 6-të deri në muajin e 
12-të dalin 8 dhëmbët prerës, të cilët janë katër poshtë dhe katër lart. Së pari, dalin dy 
dhëmbët prerës të poshtëm që zenë vendin qendror, dhe pas tyre dalin dy të sipërmit. 
Më pas dalin dy prerësit anësorë të sipërm dhe dy anësorët e poshtëm. Nga muaji i 12-
të deri në muajin e 18-të dalin katër dhëmballët e para, dy lart dhe dy poshtë. Nga 
muaji i 12-të deri në muajin e 24-t dalin katër dhëmbët e syrit. Nga muaji i 24-t deri 
në muajin e 30-të dalin katër dhëmballët e dyta. Ka raste kur kjo radhë nuk ndiqet. Ky 
ndryshim mund të ndodhë pa ndonjë shkak të veçantë, dhe kjo nuk duhet parë si 
problematike.  
 
Rëndësia e dhëmbëve për shëndetin e fëmijës 
 
Si dhëmbët e qumështit, ashtu edhe dhëmbët e përhershëm, kanë rëndësi shumë të 
madhe për shëndetin e fëmijës. Dhëmbët kanë veprimin e tyre kryesor për përtypjen 
dhe përpunimin e mirë të ushqimeve. Veprimtaria e përtypjes fillon nga muajt e fundit 
të vitit të parë dhe vazhdon për gjithë jetën. Çrregullimet, dëmtimet dhe sëmundjet e 
dhëmbëve pengojnë përpunimin e tretjen e mirë e të plotë të ushqimeve dhe kështu 
bëhen shkak për dëmtime të aparatit tretës dhe të gjithë organizmit. Çrregullimet e 
dhëmbëve mund të pengojnë të folurit qartë. Ato mund t'i japin fytyrës pamje jo të 
hijshme, kjo gjendje vërehet veçanërisht kur përputhja e dhëmbëve të sipërm me ata  
të poshtmit nuk është e plotë. 
 
Kujdesi për dhëmbët 
 
Kujdesi për dhëmbët fillon që me dhëmbët e qumështit, nga fundi i vitit të parë. Është 
e rëndësishme ta mësojmë fëmijën t’i përtypë mirë ushqimet. Kur ushqimi përmban 
sheqerna ose brumëra, është mirë që në fund të tij t’i japim një sasi të vogël ushqimi 
që pastron mirë dhëmbët, si p.sh. një copë mollë ose karrotë. Fëmijës mund t'ia 
pastrojmë dhëmbët me një garzë të lagur me pak sodë buke dhe është mirë të mësohet 
edhe të shplajë gojën pas çdo ushqyerje. Fëmija duhet mësuar gjithashtu, pas vitit të 
dytë, të përdorë furçën e dhëmbëve në mënyrë korrekte. Veçanërisht në darkë, 
pastrimi i dhëmbëve është i domosdoshëm për mirëmbajtjen e tyre. 
 
Shprehitë higjienike 
 
Mësimi i të shkuarit në tualet kërkon shprehi fizike dhe motorike, të cilat pritet që 
fëmija t’i mësojë rreth moshës trevjeçare. Fëmijët duhet të jenë të aftë të kontrollojnë 
muskujt për të jashtëqitur në kohën e përshtatshme, dhe gjithashtu janë vetë ata që 
duhet t’i bëjnë këto jashtëqitje në tualet, ose në oturakun e tyre.  Në këtë moshë, 
fëmijët janë të përgatitur ta përdorin vetë tualetin. Megjithatë, disa fëmijë i preferojnë 
pelenat, ose iu kthehen pelenave, nëse lind bebe e re në familje. Sugjerimet që vijojnë, 
mund të shërbejnë për vendosjen e shprehive higjienike:  

 
• Lëreni të përparojë me shpejtësinë e tij dhe njëkohësisht nxiteni ta marrë 

përgjegjësinë.  
• Nëse nuk përparon mjaftueshëm, ndaluni pak dhe përpiquni sërish kur ai të 

jetë pak më i madh.  
• Mos harroni! Nëse është i frikësuar ose nën presion, ai do ta ketë më të 

vështirë të përdorë shprehitë e higjenës.  
 



21 
 

1.3 Zhvillimi motorik 
 
Zhvillimi motorik i foshnjave gjatë 6 muajve të parë 
 
Fëmija juaj fillon t'i kontrollojë pjesët e trupit. Është mirë ta lini për një kohë të 
caktuar të shtrirë në bark, duke luajtur duart dhe këmbët. Kështu ai forcon muskujt 
dhe aftësohet për aktivitetin e ardhshëm - zvarritjen. Në moshën katërmuajshe mund 
ta ngrejë kokën dhe kraharorin, kur është i shtrirë në bark dhe në këtë pozicion lëviz 
(bën lëvizje) këmbët dhe duart. Në moshën tre-katërmuajshe luan me gishtat. Mund të 
mbajë sende për kohë të shkurtër dhe mundet që me anë të dorës, t'i afrojë sendet gjer 
te goja. Në moshën gjashtëmuajshe, fëmija mund të kthehet prej qëndrimit barkas, në 
shpinë. Nëse e vendosni ulur, rrëzohet4

 
. 

Zhvillimi motorik në muajin e gjashtë 
 
Në këtë periudhë, foshnja fut në gojë gjithçka. Buzët dhe gjuha janë pjesët më të 
ndjeshme të trupit, përmes të cilave merr të dhëna për formën, përbërjen dhe shijen e 
objekteve. Ai fillon të hajë ushqim të fortë, në fillim të bluar tejet hollë, e më vonë 
vetëm të grimcuar, nën kontrollin tuaj. Për të është e vështirë të përtypë, pasi deri 
atëherë vetëm ka thithur, prandaj mund ta mbajë ushqimin në gojë. Mëson se disa 
gjëra mund të gëlltiten, si ushqimi, dhe disa të tjera jo, për shembull, lodrat. Gjatë 
këtyre katër muajve fëmija juaj do të jetë i aftë:  
 

• Të kthehet nga barkas në shpinë dhe anasjelltas. 
• Të rrijë vetëm ca çaste nëse e vendosni ulur, më vonë do të mësojë të rrijë 

edhe pa e mbajtur.  
• Të ngrihet, kur është i shtrirë në bark.  
• I shtrirë në bark, fillon të lëvizë në fillim në stil ‘komandos’ (duke u shtyrë me 

duart) e pastaj zvarritet.  
• E kap rraken dhe e shkund.  
• E kalon lodrën nga njëra dorë në tjetrën.  
• I kap këmbët, luan me to dhe i fut në gojë.  

 
Zhvillimi motorik në muajt 9-12 
 
Kthesa e madhe në zhvillimin motorik është kur foshnjat fillojnë të lëvizin vetë. Mund 
të shtyhen me duart, të lakohen ose të zvarriten, ose të ecin me ndihmën e karrocës me 
rrota. Problemi kryesor tani është siguria. Prindërit duhet  t'i sigurojnë të gjitha pikat e 
rrezikshme në shtëpi, që të jenë sa më larg fëmijës. Për këtë periudhë është 
karakteristike:  
 

• Orvaten të ngrihen, duke u mbajtur prej mobiljesh.  
• Disa foshnje ecin, edhe pse shumica do të fillojnë të ecin gjatë muajve që 

vijojnë.  
• Mund të kapin ndonjë send, me ndihmën e gishtave.  
• Tregojnë sendet me gisht dhe mund ta kalojnë lodrën ose diçka tjetër nga njëra 

dorë te tjetra.  
                                                 
4 Payne, G. V., Isaacs, L. D. (2007). Human motor development: a lifespan approach. McGraw – Hill: 
New York. 
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• Nuk munden ta vendosin lodrën/sendin në vend, por shpesh e hedhin, nëse 
bezdisen me të.  

• Nuk mund të rrijnë ulur gjatë, nëse nuk i mbani.  
• Është e mundshme që të fillojnë të ushqehen vetë, të ulur në karrike speciale, 

por zakonisht më interesante për ta është ta thithin ushqimin ose ta mbajnë në 
gojë, sesa ta hanë.  

• Mund të pijnë nga një gotë e veçantë për ta.   
 
Zhvillimi motorik gjatë vitit të parë dhe në vazhdim 
 
Foshnja tregon përparim të shpejtë në lëvizjet, që do të thotë se prindërit duhet të 
riorganizojnë gjithë shtëpinë. Ajo që mund të rekomandohet për prindërit është që ata 
të fshehin ose mbajnë larg fëmijëve sendet që thyhen dhe ato të rrezikshmet. Disa nga 
karakteristikat e zhvillimit motorik për këtë grupmoshë janë:    
 

• Fëmija njëvjeçar mund të humbasë nga sytë e kujdestarit shumë shpejt, duke 
lëvizur me karrocës me rrota.  

• 15 muajsh mund të ecë vetë, me këmbë të hapura dhe me duar të ngritura. Deri 
në moshën dyvjeçare, fëmijët mësojnë të vrapojnë.  

• 15 muajsh, ata ndalen në këmbë duke i shfytëzuar duart, por në moshën dy 
vjeç, mund ta bëjnë këtë pa i shfrytëzuar duart.  

• Deri më dy vjet, shumica e fëmijëve mund të zbresin shkallëve nëse mbahen, 
por para se të kalojnë në shkallën e ardhshme, ndalen në shkallë me të dyja 
këmbët.  

• Dy vjeç, mund të shtypin butona dhe zilen e derës.  
 
 
Zhvillimi motorik gjatë vitit të dytë 
 
Fëmija dyvjeçar ka vetëbesim tek aftësitë motorike, por akoma nuk di të vlerësojë kur 
duhet të ndalet. Shpeshherë ai përpiqet të testojë kufijtë personalë. Foshnja në këtë 
moshë nuk ka aftësi të vlerësojë rrezikun, prandaj prindërit duhet t'i caktojnë kufijtë e 
lëvizjes së tij. Ata duhet ta ndihmojnë t'i zhvillojë aftësitë motorike, duke i mundësuar 
vend të sigurt për të luajtur, por gjithmonë nën kontrollin e të rriturve. Në këtë 
periudhë fëmija do të mësojë të zbresë dhe të ngjitë shkallët, ta shkelmojë topin dhe të 
kërcejë. Në këtë moshë, foshnja duhet ndihmuar dhe mësuar të vishet dhe të zhvishet. 
 
 
1.4 Çastet më të rëndësishme zhvillimore të fëmijëve 0-36 muajsh 
 
0 – 3 muajsh 
 
Muaji i parë i jetës është një periudhë përshtatjeje me realitetin e tyre të ri. Bebet 
shikojnë fytyrat e prindërve dhe i vështrojnë në sy. Kjo periudhë fillon me të 
ashtuquajturën "buzëqeshje shoqërore", të cilën e lëshojnë kur shohin prindërit apo 
kur prindërit u flasin atyre. Nëse u vihet gishti në dorë, bebet do ta shtrëngojnë dhe 
nuk do ta lëshojnë pa vullnetin e tyre. Gjatë muajit të dytë dhe të tretë, fillojnë të 
ngrenë kokën, që e mbajnë lart të palëkundur. Ato fillojnë të belbëzojnë, apo të 
artikulojnë tinguj. Mund të mbajnë objekte me të dyja duart, apo të ndjekin me sy 
objektet që lëvizin, si dhe të shohin duart e tyre. 
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4 muajsh 
 
Bebet ka shumë të ngjarë t’i ndjekin objektet me sy, të përpiqen t'i kapin dhe t'i fusin 
në gojë. Gjithashtu belbëzojnë, vazhdimisht dhe me gëzim. Ato mund të kontrollojnë 
lëvizjen e kokës. Nëse janë shtrirë me shpinë, përpiqen të ndërrojnë pozicion duke u 
rrotulluar dhe nëse janë shtrirë me bark, mbështeten në krahë për të ngritur kokën. Në 
fund të muajit, mund të stimulohen duke i mbështetur në një jastëk, në mënyrë që 
muskujt e shpinës të forcohen dhe më në fund të qëndrojnë ulur pa ndihmën e dikujt 
tjetër. 
 
5 – 7 muajsh 
 
Gjatë muajit të pestë, bebet fillojnë të qëndrojnë ndenjur. Ndërsa mësojnë të kenë 
vetëbesim dhe muskujt e tyre forcohen, dalëngadalë do të ulen në pozicionin vertikal. 
Kjo është gjithashtu periudha kur fillojnë të hanë ushqim të butë, kos etj. Mes muajit 
të gjashtë dhe të tetë, iu dalin dhëmbët qendrorë të poshtëm. Përgjatë muajit të shtatë, 
bebet kanë fituar aftësinë të kalojnë një objekt nga njëra dorë në tjetrën dhe të fillojnë 
të imitojnë tinguj. Për sa i përket gjuhës, arrijnë të thonë dyrrokësha (ba-ba). 
 
8 muajsh 
 
Gjatë këtij muaji, bebet tregojnë se janë të afta t'i lëvizin duart më lirshëm. Ato 
fillojnë të godasin objekte në tryezë dhe iu pëlqen t'i hedhin në dysheme. Kur objektin 
e kanë larg, do të zgjaten ta kapin. Ato qëndrojnë ndenjur pa mbështetje dhe mund të 
mbajnë shishen e qumështit. Përgjigjen kur i thërrasin me emër dhe thonë ma dhe ba. 
Gjatë këtij muaji bebet mund të mos duan të ndahen nga nëna. Edhe ato që janë 
mësuar të qëndrojnë pa nënat për pak kohë, tregojnë ndjenja të forta pakënaqësie në 
praninë e të huajve (babai dhe nëna janë të vetmit njerëz që njohin). Kjo mund të 
rezultojë në një gjendje të fortë ankthi dhe parehatie, i njohur si ankthi nga të huajt. 
Rrjedhimisht, kjo nuk është një periudhë e përshtatshme për të filluar çerdhen, apo 
kudjesin nga persona të rinj. Dhëmbët e sipërm qendrorë iu dalin mes muajit të 8-të 
dhe të 10-të. 
 
9 dhe 10 muajsh 
 
Bebet fillojnë të fitojnë lëvizshmëri. Ato fitojnë siguri të zvarriten lirshëm dhe 
kërkojnë zona ku të gjejnë mbështetje për t'u ngritur. Fillojnë të bëjnë gjeste dhe 
përdorin duart për t'i përplasur dhe për të përshëndetur. Aftësia e tyre e re është 
mbajtja e objekteve të vogla me të ashtuquajturat "piskatore", të cilat formohen me 
gishtin e madh dhe gishtin tregues. Ato shkojnë pas objekteve që kanë hedhur vetë, 
edhe nëse ato janë prapa tyre. Mund të njohin persona jashtë familjes dhe të kujtojnë 
situata me ta. Mënyra si reagojnë ndaj çdo situate, varet nga kënaqësia që kanë marrë 
(apo nuk kanë marrë) nga ajo situatë. Gjatë muajit të 10-të fillojnë t'u dalin dhëmbët e 
sipërm anësorë. Bebet mund ta njohin vetën para pasqyrës dhe vazhdojnë të përsërisin 
fjalë të thjeshta si ma, ba, tata. 
 
12 muajsh 
 
Bebet ecin me pak ndihmë, duke përdorur duart e të rriturve për të ruajtur ekuilibrin. 
Ato fillojnë të ndihmojnë nënat e tyre, kur ato i veshin, dhe fillojnë të ndjekin urdhra 
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të thjeshta. Gjithashtu mund të përdorin gishtat për të treguar objektet që duan. Nëse u 
jepen dy kuba, mund t'i ngrenë njëri pas tjetrit. Ato pëlqejnë të kapin një objekt që ka 
rënë përtokë apo të kërkojnë një që iu ka humbur nga sytë. Kanë më shumë 
parapëlqime dhe mospëlqime dhe e dinë se çfarë duan dhe çfarë nuk duan, si dhe 
çfarë qëndrimi të mbajnë, në varësi të situatës. Gjithashtu, arrijnë të njohin të afërmit 
në fotot që shohin. Në moshën 1-vjeçare bebet do të kenë tetë prej njëzet dhëmbëve të 
qumështit dhe gjatë muajit të dymbëdhjetë do t'u dalin dhëmbët e poshtëm anësorë. 
 
Mes muajit të 13-të dhe 15-të 
 
Bebet tashmë ecin pa ndihmë. Fjalori i tyre është zgjeruar dhe përdorin shumë fjalë, 
edhe pse një e nga një; ato ende nuk dinë si të formulojnë një fjali, por edhe nëse e 
bëjnë, fjalia nuk përmban më shumë se dy fjalë. Ato mbledhin së bashku të gjitha 
objektet me të cilat luajnë dhe i bëjnë grumbull. Nëse iu jepet një laps dhe një copë 
letër, fillojnë të vizatojnë viza. Duket se janë të intëresuara në atë që hanë, duke 
treguar kënaqësi në fytyrë dhe duke bërë shenja drejt asaj që pëlqejnë, dhe duke 
refuzuar fuqishëm ato që nuk pëlqejnë. Mund të tregojnë dhe mund të emërtojnë 
shumë pjesë të trupit. Gjatë kësaj kohe, goja e tyre do të forcohet me 4 dhëmbë të rinj: 
paradhëmballët e para. 
 
18 muajsh 
 
Fëmijët fillojnë të flasin më rrjedhshëm. Tashmë dinë rreth 15-20 fjalë dhe formojnë 
fjali jo më të gjata se dy fjalë. Gjithashtu, fillojnë të hanë vetë dhe ndihmojnë kur i 
veshin. Nëse u jepen kuba për të luajtur, ato ngrenë njëri pas tjetrit vetëm tre apo katër 
prej tyre. Gjithashtu, fillojnë të kërkojnë gjëra duke përdorur emrat përkatës. Njëra 
prej lodrave me të cilën luajnë bëhet më e parapëlqyera dhe ato tregojnë përkujdes 
dhe pëlqim ndaj saj. Në të njëjtën kohë, fillojnë të tregojnë dashurinë e tyre ndaj 
njerëzve që u qëndrojnë afër. Ndërkaq, mund të ecin së prapthi dhe të hedhin një top. 
Mes moshës 1 vjeç e gjysmë dhe 2-vjeçare, atyre do t'iu kenë dalë të gjithë dhëmbët e 
qumështit dhe shfaqen edhe katër dhëmbët e qenit. 
 
24 muajsh 
 
Bebet dyvjeçare janë shumë të lëvizshme. Meqë kjo është koha kur mësojnë të 
koordinojnë këmbët për t'i ngritur lart dhe për t'i ulur poshtë, duhet të tregohet shumë 
kujdes, sepse iu pëlqen shumë ta bëjnë dhe do ta provojnë, sa herë që shohin një 
shkallë. Fjalori i tyre është më i gjerë dhe mund të formulojnë fjali me deri në tri fjalë, 
edhe pse ende nuk përdorin shumë folje; nëse e bëjnë këtë, do të ngatërrojnë kohët. 
Ata mund të thonë emrin e tyre dhe mund të njohin, të tregojnë dhe të emërtojnë 
shumë pjesë të trupit. Mund të ndërtojnë një kullë me 6 kuba. Nga ky çast dhe deri në 
2 vjeç e gjysmë, ata do të kenë përfunduar procesin e dhëmbëzimit me katër 
dhëmballët e dyta. Këta njëzet dhëmbë të qumështit do t'i kenë derisa të mbushin pesë 
apo gjashtë vjeç, atëherë kur të fillon zëvendësimi me dhëmbët e përhershëm. 
 
30 muajsh 
 
Bebet janë shumë të afta të koordinojnë lëvizjet, veçanërisht me gjymtyrët e poshtme. 
Kjo mund të shihet kur kërcejnë me të dyja këmbët njëherësh dhe kur godasin një top 
që u pasohet. Këtë e bëjnë aq shpesh sa këto lojëra do të bëhen të parapëlqyerat e tyre. 
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Ndërkaq fillojnë të heqin viza në copa letre me lapsa të ndryshëm, që i zgjedhin vetë, 
ngaqë tashmë dinë t'i dallojnë ngjyrat e ndryshme. Kjo aftësi e re për të koordinuar 
lëvizjet, bën që bebet të hanë dhe të vishen vetë. Kur i pyesin, ato mund të thonë 
emrin, moshën dhe mund të dallojnë seksin e tyre. Gjithashtu, fillojnë të formojnë 
fjali të gjata dhe të njohin kafshët dhe objekte të ndryshme kur shfletojnë libra, një 
tjetër veprimtari që ato e pëlqejnë shumë. 
 
36 muajsh 
 
Në këtë kohë, bebet bëhen llafazane të vërteta. Ato formulojnë fjali me katër apo pesë 
fjalë, pasi mund të thonë mes tridhjetë deri pesëdhjetë fjalëve, edhe pse mund të 
marrin vesh dhe të dinë kuptimin e dyqind apo treqind fjalëve. Tanimë fillojnë të 
ngasin një biçikletë me tri rrota apo edhe një biçikletë të vogël me dy rrota, për sa 
kohë që janë nën vëzhgimin e të rriturve. Ato përshkruajnë menjëherë vizatimet 
apo situatat nga librat që u lexohen. Kur u jepet një laps dhe një copë letër, mund të 
zbatojnë udhëzime të thjeshta, si për shembull të vizatojnë brenda apo jashtë vizave 
dhe, nëse kanë një model, mund të kopjojnë simbolet e një rrethi.  
 
 
1. 5 Zhvillimi i të menduarit të foshnjave 
 
Ngacmimi dhe entuziazmi për zhvillimin mendor të foshnjave u ndez nga interesi për 
të mësuar se çfarë dinë foshnjat që në lindje dhe më pas, duke vazhduar magjepsjen 
rreth ndikimit të faktorëve të lindur dhe të mësuar, në zhvillimin e tyre mendor. Në 
këtë drejtim një kontribut të rëndësishëm dha Piazheja me eksperimentet dhe dijet e tij.  
 
Teoria e Piazhesë mbi zhvillimin e foshnjave 
 
Poeti Noah Perry njëherë pyeti: “Kush i njeh mendimet e fëmijëve?” Piazheja i dinte 
më shumë se gjithkush tjetër. Përmes intervistave të kujdesshme, hetuese dhe 
vëzhgimeve të tre fëmijëve të tij – Lorenci, Lysiena, dhe Zhaklina – Piazheja ndryshoi 
mënyrën sesi ne mendonim, rreth konceptimit të botës nga fëmijët.     
 
Piazheja besonte se fëmijët kalojnë përmes disa fazave të mendimit, nga foshnjëria në 
adoleshencë. Kalimi përmes stadeve rezultonte nga presioni biologjik për t’iu 
përshtatur mjedisit (përmes asimilimit dhe akomodimit) dhe organizimit të 
strukturave të të menduarit. Stadet e mendimit janë cilësisht të ndryshme nga njëri 
individ tek tjetri; mënyra sesi një fëmijë arsyeton në një stad, është shumë e ndryshme 
nga mënyra sesi arsyeton në një tjetër. Këto ndryshime në vlerësimet cilësore të 
inteligjencës realizohen nëpërmjet testeve standarde të inteligjencës, ku fokusi është 
në atë që fëmijët njohin, ose se sa pyetjeve mund t’iu përgjigjen saktësisht. Piazheja 
thoshte se tek individi ekziston një organizim i brendshëm i mendimit, i paraqitur si 
strukturë mendore që është i lidhur me stadet e zhvillimit intelektual. Sipas Piazhesë, 
zhvillimi i mendjes është i ndarë në katër stade, cilësisht të ndryshme:  
 
• Stadi sensomotorik (lindje, deri në 2 vjeç) 
• Paraoperacional (2-7 vjeç) 
• Operacional  konkret (7-12 vjeç) 
• Të menduarit operacional formal (12 vjeç e lart) 
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Stadi i zhvillimit sensoromotorik (0-2 vjeç) 
 
Ky stad fillon me lindjen e foshnjës dhe zgjat deri në moshën 2 vjeçare, që i 
korrespondon dhe moshës së foshnjërisë. Gjatë kësaj periudhe, zhvillimi mendor 
karakterizohet nga një përparim i konsiderueshëm në aftësinë e foshnjës për të 
organizuar dhe koordinuar ndjenjat me veprimet dhe lëvizjet fizike – nga kjo vjen dhe 
emri sensomotorik5

 
. 

Në fillim të stadit sensomotorik, foshnjat kanë shumë pak reflekse të modeluara, me 
të cilat punojnë. Në fund të stadit, 2 vjeçari ka modele komplekse sensomotorike dhe 
është gati të fillojë të punojë me një sistem primitiv simbolesh. Stadi sensomotorik 
është i ndarë në 6 nënstade, ku secila prej tyre përfshin ndryshime cilësore në 
organizimin sensomotorik. Termi skemë (ose skema) i referohet bashkimit bazë (ose 
bashkimeve) për një model të organizuar të funksionimit sensomotorik6

 
.   

Çdo nënstad, ka në përbërjen e tij skema të ndryshme – për shembull, thithjen, 
gozhdimin, etj. Në nënstadin e parë, skemat bazë janë me natyrë reflektive. Nga 
nënstadi në nënstad, ato ndryshojnë në organizim. Ky ndryshim qëndron në zemër të 
përshkrimit të stadeve të Piazhesë. 6 nënstadet e zhvillimit sensomotorik janë:  
 
1. reflekset e thjeshta 
2. zakonet e para dhe reagimet e para rrethanore 
3. reagimet e dyta rrethanore 
4. koordinimi i reagimeve dytësore rrethanore 
5. reagimet tretësore rrethanore, risi dhe kuriozitetet 
6. brendësim i skemave. 
 
Reflekset e thjeshta përbëjnë nënstadin e parë të stadit sensomotorik të Piazhesë. Ky 
nënstad përkon me muajt e parë pas lindjes. Kuptimet bazë të koordinimit të ndjesive 
dhe veprimeve realizohen përmes sjelljeve reflektive, si për shembull thithja, që 
foshnja i ka që në lindje. Në këtë nënstad, foshnja i ushtron këto reflekse.  
 
Zakonet e para dhe reagimet e para rrethanore. Ky nënstad shtrihet nga muaji i parë 
deri në të katërtin. Këtu foshnja mëson të koordinojë ndjenjat dhe tipet e skemave ose 
strukturave – që janë zakonet dhe reagimet rrethanore. Për shembull, një foshnjë në 
nënstadin e parë mund të thithë kur stimulohet nga shishja, ose kur virtualisht e sheh 
atë, por një foshnjë në nënstadin e dytë mund ta ushtrojë skemën e thithjes edhe kur 
nuk i paraqitet shishja. Zakonet dhe reagimet rrethanore janë të stereotipizuara, që do 
të thotë se foshnjat i përsërisin ato, në të njëjtën mënyrë që i kanë parë. Trupi i 
foshnjës vazhdon të jetë qendra e vëmendjes dhe ende nuk ka ndonjë ndikim të 
ngjarjeve të mjedisit përreth. 
 
Reagimet e dyta rrethanore. Ky nënstad zhvillohet nga muaji 4 – 8. Foshnjat janë më 
te orientuara drejt objekteve ose të fokusuara mbi botën, duke lëvizur përtej 
preokupimeve me veten, në ndërveprimet sensomotorike. Foshnja imiton disa 
veprime dhe gjeste fizike të të tjerëve. Megjithatë, këto imitime janë të kufizuara në 
                                                 
5 Flavell, J. H. (1963). The Developmental Psychology of Jean Piaget. Van Nostrand. 
6 Piaget, J.-P. (1952). The origins of intelligence in children. International Universities Press, New 
York. 
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veprimet që ai mund të prodhojë. Pavarësisht orientimit drejt objekteve në botë, 
skemat e foshnjës janë të mangëta në qëllime dhe cilësi.  
 
Koordinimi i reagimeve dytësore rrethanore. Ky nënstad shtrihet nga muaji i 8 – 12. 
Ndryshime të dukshme zënë vend, duke përfshirë skemat e koordinuara dhe të 
qëllimshme. Tashmë foshnjat arrijnë të kombinojnë dhe rikombinojnë skemat e 
mëparshme, të mësuara në mënyrë të koordinuar. Për shembull, foshnjat mund të 
manipulojnë shkopin (kuptimin) për të sjellë më afër lodrën e dëshiruar (qëllimi). 
 
Reagimet tretësore rrethanore, risitë dhe kureshtja përbëjnë nënstadin e pestë të stadit 
sensomotorik të Piazhesë. Ky nënstad i korrespondon muajve 12 – 18. Në këtë 
nënstad foshnjat bëhen shumë kureshtarë mbi gjërat, objektet që e rrethojnë apo ato 
fenomene që i sjellin objektet pranë tyre. Piazheja thoshte se në këtë nënstad zë fill 
zhvillimi i kureshtjes njerëzore dhe interesit për risitë.  
 
Brendësimi i skemave. Ky nënstad shtrihet nga muaji i 18 – 24. Funksionimi mendor i 
foshnjës zhvendoset nga një plan i pastër sensomotorik drejt në plani simbolik, dhe 
foshnja zhvillon aftësinë primitive të përdorimit të simboleve. Për Piazhenë, simboli 
është imazh i fshehtë ndjesor që paraqet një ngjarje. Simbolet primitive i mundësojnë 
foshnjës të mendojë rreth ngjarjeve konkrete, pa i vepruar ose perceptuar ato. Dhe 
akoma më shumë, simbolet e lejojnë foshnjën të manipulojë dhe transformojë ngjarjet 
e tanishme, në mënyrë të thjeshtë7

 
.  

Qëndrueshmëria e objekteve 
 
Qëndrueshmëria e objekteve është një term i Piazhesë për një nga arritjet më të 
rëndësishme të foshnjës; të kuptuarit se objektet dhe ngjarjet vazhdojnë të ekzistojnë, 
edhe nëse nuk shihen, dëgjohen ose preken drejtpërdrejt. Imagjinoni se çfarë 
mendimesh do të kishim, nëse nuk do të arrinim të ndanim veten tonë nga bota. 
Mendimi ynë për botën do të ishte kaotik, i çorganizuar dhe i paparashikueshëm. Në 
këtë formë duket mendja e një foshnje të sapolindur, sipas Piazhesë. Nuk ka asnjë 
dallim mes vetes dhe botës dhe nuk ekziston ndjesia e qëndrueshmërisë së objekteve8

 

. 
Në fund të stadit parë, sensomotorik, të dyja këto janë të pranishme. 

Kujtesa 
 
Kujtesa është veçoria qendrore e zhvillimit të të menduarit,  lidhur me të gjitha 
situatat në të cilat një individ kujton informacione, gjatë gjithë kohës. Ndonjëherë 
informacionet ruhen vetëm për disa sekonda dhe disa të tjera ruhen përgjatë gjithë 
jetës. Nancy Myers dhe kolegët e saj (1987) gjetën se eksperiencat e foshnjës 6 
muajshe mund të kujtohen 2 vjet më vonë9

 
Inteligjenca 

Zhvillimi i inteligjencës është i ndryshëm në foshnja të ndryshme. Për të matur 
zhvillimin mendor të foshnjës, janë hartuar një sërë testesh ose shkallësh 10

                                                 
7  Flavell, J. H. (1963). The Developmental Psychology of Jean Piaget. Van Nostrand. 

. 

8 Piaget, J.-P. (1952). The origins of intelligence in children. International Universities Press, New 
York. 
9 Ney, T. (1995). True and False Allegations of Child Sexual Abuse: Assessment and Case 
Management. Psychology Press. 
10 Anderson, M. (1999). The development of intelligence. Psychology Press. 
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Kontribuesi më i hershëm dhe më i rëndësishëm i zhvillimit të testeve të foshnjave ka 
qënë Arnold Gesell (1934). Versioni i testit të Gesëllit përbëhet nga katër kategori 
sjellore: motorike, gjuha, përshtatshmëria dhe shprehitë sociale dhe personale11

   
.    

Çfarë është gjuha? 
 
Gjuha përfshin një sistem simbolesh që ne përdorim për të komunikuar me njëri – 
tjetrin. Sistemi është i karakterizuar nga nënsisteme të tjera të pafundme dhe shumë 
rregulla. Sistemet e rregullave përfshijnë fonologjinë, morfologjinë, sintaksën, 
semantikën dhe pragmatikën.  
 
Nga vetë lindja, të porsalindurit fillojnë të komunikojnë dhe të dërgojnë sinjale, pas të 
cilave duhet të kuptojmë se ata janë të lodhur ose të uritur apo përkundrazi, janë të 
disponuar për lojë. Ata vazhdimisht mësojnë dhe zhvillohen, ndërsa prindërit e kanë 
për detyrë të ndihmojnë që këto procese të zhvillohen pa pengesa. Duke u kujdesur 
për beben, prindi mëson t'i identifikojë shenjat e saj (“gjuhën e bebeve”). Nëse nuk i 
njeh dhe nuk iu përgjigjet këtyre sinjaleve, fëmija reagon me të qarë. Të porsalindurit 
nuk e kuptojnë se janë persona të veçantë. Ata nuk dinë se kush i ushqen dhe kush u 
ndihmon kur qajnë. Qeshin që nga java 5-7, ndërsa qeshin me zë, rreth muajit të tretë. 
Shumica e bebeve para se të mbushin tre muaj qajnë shumë, sidomos pasdite dhe në 
mbrëmje. Ato nuk duhen shkundur për t’i qetësuar, pasi mund ta lëndohen. 
 
Fëmija tashmë e ka mësuar se prindi është personi që ia plotëson nevojat më shpesh, 
por ende s'e kupton që ai është person më vete. Kur mbush katër muaj, kënaqet në 
kontakte dhe në biseda, qesh me zë dhe bërtet nga kënaqësia, shqelmon me këmbë, do 
njerëz rreth tij, interesohet për rrethin dhe për aktivitete të ndryshme. 
 
Diku rreth muajit të gjashtë, foshnja kupton se është person më vete, dhe se edhe 
prindi është person më vete dhe mund të shqetësohet nëse nuk e sheh, ose nëse nuk e 
ndien në afërsi. Ai fillon të njohë ndjenja dhe ndjesi të ndryshme – për shembull, 
ndjenjën e urisë ose ndjenjën se është i vetëm. Foshnja është e aftë ta kuptojë se çfarë 
është e rëndësishme për të, p.sh. anëtarët e familjes. Ajo i shpreh ndjenjat e saj, p.sh. 
shpreh dëshirën që ta marrin në duar, ose t'i japin ndonjë lodër. Foshnja kënaqet kur 
flet apo luan me dikë, kjo është mosha kur fëmija është shumë i shoqërueshëm. 
Karakteristikat e gjuhës në këtë moshë janë:  
 

• Shqipton njëra pas tjetrës një zanore dhe një bashkëtingëllore, si nëna ose babi. 
Fjala “nëna” është ndoshta fjala e parë që do të thotë, por ende nuk e kupton 
domethënien e saj.  

• Mëson të shfrytëzojë tinguj të ndryshëm, kështu që do të mësojë si të reagojë 
ndaj tyre. Kënaqet me zërat që krijon.  

• Eksperimenton me imitimin e tingujve të ndryshëm, bën zëra të ndryshëm me 
buzë, si dhe krijon tinguj që ngjasojnë me fjalë të caktuara.  

• Shfrytëzon më shumë fjalë dhe zëra të ndryshëm, që të shprehë emocione të 
ndryshme.  

• Dëgjon me vëmendje kur flisni, dhe mundohet t'ju përgjigjet duke shfrytëzuar 
tinguj të pakuptueshëm bebesh. 

                                                 
11 Kessen, W. (1965). Growth and Personality.  The Child: 208–228. 
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Zhvillimi gjatë muajve 9- 12. Fëmija juaj “flet” duke prodhuar zëra të njohshëm, do 
që t'i flasin dhe t'i përsërisin fjalë të thjeshta. Zakonisht frikësohet nga të panjohurit, 
por formon marrëdhënie të veçanta me anëtarët e familjes. Personaliteti i tij bëhet më 
i qartë. Karakteristikat e zhvillimit në këtë periudhë janë këto:    
 

• Ata e dinë se kur prindërit dalin jashtë e kur do të kthehen, dhe se prindi është 
pranë tyre, edhe pse nuk mund ta shohin - loja e tyre e preferuar ende është 
symbyllazi. Ata ende mendojnë që nëse ata nuk e shohin prindin, edhe ai nuk i 
sheh ata.  

• Kuptojnë se janë persona të veçantë dhe mund ta njohin veten në pasqyrë pas 
muajit të 18-të.  

• Tashmë kanë krijuar një ide rreth asaj se ç'duan e çfarë nuk duan. 
• Qeshin dhe “llomotisin” dhe mundohen të mbyllen vetë në dhomë.  
• Mund të imitojnë lëvizje të thjeshta me duart p.sh. “duartrokas” ose “pa-pa”.  
• Ata janë shumë të ndjeshëm, të varur nga prindërit dhe të kujdesshëm me të 

huajt.  
• Foshnja e kupton qëllimin e bisedës, dhe ndonëse nuk mund të shqiptojë fjalë 

të kuptueshme, “flet” me prindin me intonacion të saktë të zërit. Bebja:  
 
o Mund të thotë fjalë të thjeshta si në-na, ba-ba.  
o I njeh disa fjalë.  
o Lëviz me kokë për të thënë jo.  
o Tingujt që prodhon, tashmë janë më specifike për gjuhën e tij 

personale.  
o Do muzikë dhe ritëm dhe kërcen dhe luan pas ritmit.  
o Do përsëritje të këngëve.   

 
Zhvillimi gjatë vitit të parë. Edhe pse fëmijët e kësaj moshe kuptojnë shumë fjalë, ata 
nuk mund të mendojnë në mënyrë abstrakte - janë mendimtarë konkretë. Nuk janë 
shumë të dëgjueshëm, shpesh nuk u përgjigjen urdhërave. E kuptojnë ç'do të thotë 
“jo”, por nuk mund t'i kontrollojnë impulset e tyre. Karakteristikat e zhvillimit në këtë 
periudhë përfshijnë:  
 

• Fëmija është kureshtar, plot me energji dhe kërkon t'i kushtohet vëmendje.  
• Ai është shumë i varur dhe i lidhur, dhe duket sikur frikësohet që mos e 

braktisin. 
• Kënaqet në lojë me të rriturit, sidomos në lojëra me karakter përsëritës.  
• Tregon interes për fëmijë më të mëdhenj, por zakonisht luan vetëm. Ende nuk 

e ka zhvilluar aftësinë t'i ndajë gjërat me të tjerët.  
• I imiton të tjerët-p.sh., shtiret se gjoja bisedon në telefon.  
• Mund të bashkëpunojë rreth veshjes, pasi do që të imitojë dhe të marrë pjesë 

në këtë.  
• Përmirësohet aftësia për t’u ushqyer vetë.  
• Përmirësohet kujtesa.  
• Tregon aftësi të punojë me sende që shkojnë bashkë - p.sh. laps dhe letër.  
• Ka aftësinë të radhisë fotografi në një tërësi, kube.  
• Arrin të mbajë mend dhe të përsërisë ndodhi të kaluara.  
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• Kënaqet në lojëra të thjeshta “bëj gjoja”, p.sh. shtiret se flet me ndonjë në 
telefonin e tij-lodër.  

• Nuk e kupton madhësinë e sipërfaqes, p.sh. mund të frikësohet mos rrëzohet 
në kanalet e ujit, në banjë.  

 
o Në moshën 15 muajshe, fëmija di mesatarisht 10 fjalë.  
o Në moshën mes 18 muaj dhe 2 vjet, ka në dispozicion mesatarisht 50 

fjalë.  
o Deri në moshën dyvjeçare, fëmijët mund ta shprehin me fjalë shumicën 

e asaj që duan ta thonë. Fjalitë bëhen më të gjata dhe më të sakta.  
o Të kuptuarit përmirësohet, kështu që mund të mbajë mend dy gjëra 

njëkohësisht, p.sh. ta marrë topin dhe ta çojë te babi.  
o Kur është i shqetësuar, mund të flasë me ndërprerje ose të dyshojë 

rreth ndonjë fjale.  
 
Zhvillimi gjatë vitit të dytë. Gjuha zhvillohet shumë shpejt. Fjalitë që shqipton, shpesh 
duken si pa kuptim. Në vitin e dytë, shumica e fëmijëve e dinë emërtimin e shumicës 
së sendeve, ndërsa deri në fund të vitit, ata mund të thonë fjali të shkurta. Deri në vitin 
e tretë, mund të ndjekin udhëzime komplekse. Herë pas here e përziejnë “unë” me 
“ju”. Shumica e fëmijëve të kësaj moshe nuk i shqiptojnë qartë fjalët. Fëmija në këtë 
moshë shqipton shumë pak fjali. Ka mësuar shumë gjëra për raportet mes të afërmve. 
Ka shumë vetëbesim dhe fjala “jo” është më e pëlqyera për të. Edhe pse dinë të 
shqiptojnë shumë fjalë, ata nuk mund ta kuptojnë në tërësi kuptimin e tyre. 
Karakteristikat që vijojnë janë tipike për këtë periudhë:  

• Fëmija dyvjeçar ende mendon që prindi mund t'i lexojë mendimet e tij.  
• E ka shumë të vështirë të bëjë dallimin mes reales dhe imagjinatës.  
• Kënaqet në lojërat “bëj gjoja”.  
• Di të heqë vija të ndryshme, pika dhe rrathë, por ende nuk di të vizatojë 

fotografi. 
 
 
Ndikimet biologjike 
 
Të dhënat e fuqishme: fëmijët kudo në botë kanë pothuajse të njëjtat mënyra 
komunikimi dhe ato zhvillohen në të njëjtat periudha kohore dhe në të njëjtën mënyrë 
gjithmonë, pavarësisht stimujve të jashtëm që ata marrin. 
 
Zhvillimi biologjik. Fakti që zhvillimi biologjik i ndan qeniet njerëzore në krijesa 
linguistike, është i pamohueshëm. 
 
Përcaktimi biologjik: Chomsky argumentonte se qeniet njerëzore janë biologjikisht 
të përcaktuara për të mësuar gjuhën dhe kanë një aparat për të përvetësuar gjuhën12

 
. 

A kanë kafshët gjuhë? Kafshët mund të komunikojnë me sinjale shumë të thjeshta, 
por ato janë të mësuara dhe shumë të limituara. 
 
1.6  Zhvillimi socio-emocional në foshnjëri 
 
                                                 
12 academics.tjhsst.edu/psych/oldPsych/language/chomsky.html e aksesuar në nëntor 2008 
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Proceset familjare 
 
Shumë nga ne e fillojmë jetën në familje dhe kalojmë shumë kohë përgjatë fëmijërisë 
tonë në ndërveprim me prindërit. Shumë nga ne tashmë janë prindër; të tjerë do të 
bëhen. Cila është natyra e proceseve familjare? 
 
Socializimi i dyanshëm 
 
Për shumë vjet, socializimi mes prindërve dhe fëmijëve është shikuar si një proces me 
një drejtim. Fëmijët konsideroheshin si produkt i teknikave socializuese të prindërve 
të tyre. Megjithatë, sot ne e shikojmë ndërveprimin prind – fëmijë si reciprok 13

 

. 
Socializimi i dyanshëm përfshin socializimin dydrejtimësh; fëmijët socializojnë 
prindërit sikurse prindërit socializojnë fëmijët. Vetë socializimi përkufizohet si 
procesi i të bërit njeri; i të mësuarit të rregullave, vlerave dhe normave kulturore të një 
shoqërie të caktuar, ku vetë individi bën pjesë. Për shembull, ndërveprimi mes nënës 
dhe fëmijës është simbolizuar me kërcimin ose dialogun në të cilin veprimet e 
mëtejshme janë saktësisht të koordinuara. Ky kërcim ose dialog i koordinuar pranon 
formën e sinkronizimit të dyanshëm (sjellja e çdo personi varet nga sjellja e 
mëparshme e prindit). Ose mund të jetë reciproke në sens më preciz; veprimet e 
partnereve mund të harmonizohen, sikurse kur njëri partner imiton tjetrin. 

Kur u studiua socializimi i dyanshëm në foshnjëri, u gjet se kontakti i dyanshëm me 
sy luan një rol të rëndësishëm në ndërveprimin e hershëm social14

 

. Në një studim, 
nëna dhe foshnja përfshiheshin në sjellje të ndryshme gjatë kohës që shikoheshin në 
sy; në të kundërt, kur ata humbitnin kontaktin me sy me njëri – tjetrin, shkalla e 
sjelljeve të tilla binte në mënyrë të konsiderueshme. Si përfundim, mund të themi se 
sjelljet e nënës dhe fëmijës përfshijnë kontakte të konsiderueshme, rregulla të 
dyanshme dhe të sinkronizuara. 

Shumë autorë përshkruajnë rolin e rëndësishëm të kujdestarit në ndërveprimin e 
hershëm prind – fëmijë. Përmes vëmendjes dhe zgjedhjes së sjelljeve, kujdestarët 
mundësojnë një kornizë rreth së cilës atë dhe fëmijët e tyre ndërveprojnë. Tërësia e 
rregullave shërben veçanërisht për të njohur fëmijët me rregullat sociale.  
 
Familja si sistem 
 
Si sistem social, familja mund të mendohet si konstelacion nënsistemesh të 
përkufizuar në termat e gjeneratave, përkatësisë gjinore dhe rolit. Ndarja e punës mes 
anëtarëve të familjes përcakton nënbashkime të veçanta dhe vetë lidhja përcakton të 
tjerët. Çdo anëtar i familjes është pjesëmarrës në nënsisteme të ndryshme – disa diada 
(duke përfshirë dy njerëz), disa poliada (duke përfshirë më shumë se dy njerëz). Babai 
dhe fëmija përfshijnë një nënsistem diadë, nëna dhe babai një tjetër, nëna – babai – 
fëmija përfaqësojnë një nënsistem poliadë, nëna dhe dy motrat/vëllezërit një tjetër. 
Ky ndërveprim mund të paraqitet skematikisht si më poshtë (fig. 1.1). Sikurse 
shikohet dhe në figurë, marrëdhëniet martesore, prindërimi dhe sjellja e fëmijës mund 

                                                 
13 Schaeffer, C., & Briesmeister, J. (Eds.). (1989). Handbook of parent training: Parents as co-
therapists for children's behavior problems. New York: John Wiley. 
14 inkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0193397396900258 e aksesuar në nëntor 2008 
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të kenë pasoja direkte dhe indirekte mbi njëra – tjetrën. Për shembull, një pasojë 
direkte është ndikimi i sjelljes së prindit mbi fëmijën, një shembull i pasojës indirekte 
është mënyra sesi marrëdhënia mes partnerëve ndërhyn në mënyrën sesi prindërit 
sillen me fëmijën.  
 

 
Figura 1.1 
 
 
Për shembull, një konflikt martesor mund të ulë efiçencën e prindërimit e në këtë rast, 
konflikti martesor është një pasojë indirekte mbi sjelljen e fëmijës. Në sistemin e 
familjes, eksperienca më e rëndësishme e foshnjës përfshin procesin e atashimit. 
 
 
Atashimi 
 
Një vajzë e vogël me flokë kaçurrele, Daniela, 11 muajsh filloi të qaravitej. Pas disa 
sekondash ajo filloi të qajë me të madhe. Psikologu që po vëzhgonte Danielën, po 
drejtonte një studim mbi natyrën e atashimit mes fëmijëve dhe nënave të tyre. Papritur 
nëna e Danielës hyri në dhomë dhe e qara e saj filloi të binte. Dalëngadalë, e qara e 
Danielës mori fund kur e ëma e mori në krahë. Ky skenar është një nga mënyrat 
kryesore me anë të së cilave psikologët studiojnë atashimin tek foshnjat. 
 
Çfarë është atashimi? Çfarë ndryshimesh individuale ndodhin në atashim? Më poshtë 
do të eksplorojmë gjithsecilën prej këtyre pyetjeve. 
 
Çfarë është atashimi? 
 
Në ditët dhe javët e para të jetës, foshnjat reagojnë në të njëjtën mënyrë me të gjithë, 
duke treguar shumë pak pëlqyeshmëri për një njeri të veçantë. Ky reagim i ëmbël 
bëhet gjithnjë e më pak i dukshëm me kalimin e kohës, deri sa në fund të muajit të 6 
foshnjat preferojnë në mënyrë të dukshme vetëm personat që i rrinë pranë, prindërit 
ose motrën/vëllain. Atashimi i referohet lidhjeve afektive që foshnja formon me ata që 

Marrëdhënia 
martesore 

Prindërimi  Zhvillimi sjellor 
i fëmijës 
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kujdesen për të dhe mënyrave në të cilat foshnjat organizojnë sjelljet rreth njerëzve të 
tjerë, duke i përdorur ata si bazë për eksplorim dhe ku (në këtë bazë) kthehen për 
siguri kur janë të mërzitur.15

 
 

Në çdo gjuhë të botës, atashimi i referohet marrëdhënies mes dy individëve që ndjejnë 
fort për njëri – tjetrin dhe bëjnë shumë gjëra për të vazhduar marrëdhënien. Shumë 
palë njerëz janë të atashuar: të afërmit, të dashuruarit, mësuesi me nxënësin. Në 
gjuhën e psikologjisë së zhvillimit, atashimi shpesh kufizohet tek marrëdhënia mes 
figurave të veçanta sociale dhe fenomenit të veçantë që ka për qëllim të reflektojë 
karakteristikat unike të marrëdhënies. Në këtë rast, periudha e zhvillimit të foshnjërisë, 
figurat sociale janë foshnjat dhe një ose më shumë kujdestarë të rritur, ndërsa 
fenomeni është një lidhje 16

 

. Për ta përmbledhur, atashimi është lidhja e ngushtë 
emocionale mes foshnjës dhe kujdestarit të saj/tij. 

A janë të përgatitur biologjikisht fëmijët për t’u atashuar me ata që kujdesen për ta? 
Duket se përgjigjja është po. Jo vetëm që ata janë të pajisur perceptualisht për të 
zbuluar atë që do të donin të njihnin rreth botës, por gjithashtu janë dhe shoqërisht të 
pajisur për ta realizuar një gjë të tillë. Kjo nuk do të thotë se foshnjat kanë shprehi 
sociale, por vetëm që sjelljet e tyre fillestare janë të mjaftueshme për ta siguruar atë. 
Ndër të tjera, sjellja më e rëndësishme që pajis foshnjat për takimet e tyre sociale 
është e qara reflektive mbi ndryshimet në gjendjen e trupit të tyre. Foshnjat kanë 
nevojë që të tjerët ta marrin vesh kur ato janë të uritur ose kanë ftohtë. E qara e tyre 
është sinjal mbi nevojat që kanë. Në mënyrë të ngjashme, faktor tjetër furnizues për të 
ndërvepruar shoqërisht është edhe qetësimi i tyre. Ato pushojnë së qari kur ushqehen, 
qetësohen kur ngrihen në krahë, kapin gishtat që ju ofrohen, shikojnë në sy fytyrat dhe 
reagojnë ndaj zërave  të njohur. Secila prej këtyre përgjigjeve ndaj atyre që kujdesen 
për to, afron foshnjat dhe kujdestarët drejt një bashkimi social shumë të ngushtë.  
 
Pse foshnjat atashohen me kujdestarët e tyre? A është sepse ata janë të vetmit që i 
ushqejnë foshnjat kur janë të uritura, i mbajnë ngrohtë kur është ftohtë dhe i zbavitin 
me puthje e pëshpëritje? A fitohet dashuria nëpërmjet fjalëve të ëmbla dhe qumështit 
të ngrohtë? Supozimet fillestare rreth lidhjes afektive në foshnjëri fokusohen mbi 
kënaqësinë e nevojave fizike, si ulja e urisë, e të ftohtit ose parehatisë.  
 
Ka shumë teori mbi atashimin foshnjor. Frojdi besonte se foshnjat atashoheshin me 
personin ose objektin që i siguron kënaqësi orale; për shumë fëmijë kjo është nëna, 
ngaqë ajo e ushqen më së shumti foshnjën. Ai supozonte se sjellja e qenieve njerëzore, 
ashtu sikurse e të gjithë organizmave të tjerë udhëhiqet nga instinkte biologjike. Këto 
instinkte përfshijnë qëndrimin zgjuar, si për shembull uria dhe etja. Përmbushja e 
këtyre instinkteve nuk është vetëm e nevojshme për mbijetesën, por gjithashtu fal 
shumë kënaqësi. Për Frojdin, përmbushja e instinkteve është baza për një atashim të 
shëndetshëm. 
 
Megjithatë, a është ushqyerja kaq e rëndësishme sa thoshte Frojdi? Një studim klasik i 
Zimmerman (1959) 17

                                                 
15 Seifer, R., Schiller, M., Sameroff, A.J., Resnick, S., & Riordan, K. (1996). Attachment, maternal 
sensitivity, and temperament during the first year of life. Developmental Psychology, 32, 12-25. 

 sugjeroi se përgjigjja është jo. Ky studim theksoi se në 

16 Goodman, G. (2002). The internal world of attachment. Routledge 
17 Jude Cassidy, J. &  Shaver, P. (2002). Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical 
Applications. Guilford Press 
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atashimin foshnjor, po kaq e rëndësishme sa ushqimi ishte edhe rehatia e kontaktit. 
Majmunët foshnja u larguan nga nënat e tyre që në lindje dhe u rritën për 6 muaj nga 
“nëna” zëvendësuese. Një nga nënat ishte e ndërtuar me tel e tjetra nga rroba. Gjysma 
e foshnjave u ushqye nga nëna prej teli dhe gjysma tjetër nga nëna prej rrobe. Studimi 
tregoi se majmunët foshnja qëndronin më shumë me nënën prej rrobe sesa me nënën 
prej teli, prej së cilës largoheshin sapo ushqeheshin. 
  
Shumë foshnja zhvillojnë një lidhje të fortë me një lodër pellushi. Ato mund ta marrin 
me vete lodrën kudo dhe nuk e lënë pas për asnjë çast. Dalëngadalë foshnja fiton 
sigurinë dhe mëson se edhe nëse e lë lodrën në një vend, mund ta gjejë më vonë po në  
të njëjtin vend. Interesant është fakti i rezistencës që shfaqin foshnjat kur prindërit 
përpiqen ta zëvendësojnë lodrën me një lodër të re. Fëmijët e dinë se lodra nuk është 
nëna e tyre e megjithatë reagojnë me dashuri ndaj këtyre objekteve dhe përfitojnë 
rehati, kur nënat nuk janë afër tyre. Më vonë, ato do të braktisin objektin e sigurt 
(lodrën ose pellushin) dhe do të fitojnë më shumë siguri tek vetja.  
 
A mundet që familjarizimi të shtojë/edukojë atashimin? Sipas studimit të Lorenz18

 

 
përgjigjja është po. Periudha kohore kur familjariteti është i rëndësishëm është i gjithë 
viti i parë i jetës.  

Erik Erikson (1968)19

 

 besonte se viti i parë i jetës është koha çelës për zhvillimin e 
atashimit. Sipas tij, viti i parë i jetës përfaqëson stadin e besimit përkundrejt 
mosbesimit. Ndjesia e besimit kërkon ndjenjat e rehatisë fizike dhe një minimum 
ndjenje frike rreth së ardhmes. Besimi në foshnjëri vendos stadin për pritshmëri 
afatgjata që bota do të jetë e mirë dhe një vend i këndshëm. Eriksoni besonte se një 
prindërim përgjegjës dhe i ndjeshëm ndikon në krijimin e sensit të besimit tek 
foshnjat.  

Autonomia përkundrejt turpit dhe dyshimit është stadi i dytë i zhvillimit, sipas 
Eriksonit. Ai shtrihet në foshnjëri deri në fillim të fëmijërisë (1 – 3 vjeç). Ato fillojnë 
të kërkojnë ndjenjën e tyre të pavarësisë ose autonomisë. Ato kuptojnë se i duan. Nëse 
foshnjat kufizohen shumë ose ndëshkohen ashpër, ato do të zhvillojnë ndjenjat e turpit 
dhe dyshimit.  
 
Psikiatri britanik John Bowlby (1989)20

 

 vlerësoi gjithashtu rëndësinë e atashimit gjatë 
vitit të parë të jetës dhe përgjegjshmërinë e kujdestarëve. Ai besonte se foshnja dhe 
nëna e tij formojnë një atashim instinktivisht. Bowlby argumentonte se i sapolinduri 
është biologjikisht i pajisur për të krijuar atashim me sjelljet e nënës. Foshnja qan, 
kacavirret, gugat dhe qesh. Më vonë foshnja zvarritet, ecën dhe ndjek nënën. Qëllimi i 
foshnjës është të mbajë nënën afër.  

Zhvillimi i atashimit 
 
Zhvillimi i atashimit kalon në katër faza: 
 

• Faza sociale: ngacmuesit socialë nuk dallohen prej ngacmuesve josocialë 
                                                 
18 Lorenz, K. 1965. Evolution and modification of behavior. Chicago: University of Chicago Press. 
19 Gale Encyclopedia of Psychology, botim i dytë. Gale Group, 2001 
20 Jude Cassidy, J. &  Shaver, P. (2002). Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical 
Applications. Guilford Press. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_g2699/is_0001/ai_2699000120�
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• Faza e atashimit konfuz: foshnja fillon të preferojë njerëzit në vend të 
objekteve 

• Faza e atashimit specifik (6/7 – 10/11 muaj): atashimi me një person specifik, 
zakonisht nëna 

• Faza e atashimit të shumëfishtë: atashimi me njerëz të tjerë përveç nënës. 
 
Llojet e atashimit 
 
Sipas Mary Ainsworth, llojet e atashimit janë tre21

 
:  

• Atashimi shmangës (A): foshnjat ju shmangen nënave të tyre në procesin e 
ribashkimit. 

• Atashimi i sigurt (B): foshnjat përpiqen aktivisht të vendosin kontakt me nënat 
e tyre. Në këtë fazë, kujdestarët përdoren nga foshnjat si një bazë, nga e cila 
ata eksplorojnë mjedisin përreth, pa frikën se kur të kthehen nuk do të gjejnë 
nënat/kujdestarët e tyre. 

• Atashimi ambivalent (C): foshnjat përpiqen të vendosin kontaktin, por 
rezistojnë, sapo ai vendoset.  

 
Diferencat individuale 
 
Mary Ainsworth (1979)22

 

 besonte se atashimi nuk ndodh njësoj tek të gjitha foshnjat. 
Ajo mendonte se në atashimin e sigurt foshnjat përdorin kujdestarin, zakonisht nënën, 
si një bazë të sigurt, nga e cila mund të eksplorojnë mjedisin. Ainsworth besonte se 
atashimi i sigurt në vitin e parë të jetës mundëson një themel të rëndësishëm për 
zhvillimin e mëvonshëm psikologjik në jetë. Ndjeshmëria e kujdestarit ndaj sinjaleve 
të foshnjës rrit atashimin e sigurt. Foshnjat me atashim të sigurt lëvizin lirshëm larg 
nënës, por e pozicionojnë me sy vendndodhjen e saj. Këto foshnja reagojnë pozitivisht 
ndaj të tjerëve/të huaj. Në të kundërt, një foshnjë me një atashim jo të sigurt qëndron 
vetëm me nënën dhe ka frikë të largohet prej saj. 

Ainsworth e klasifikoi atashimin në tre kategori kryesore: të sigurt (tip B), ankthioz-
shmangës (tip A) dhe ankthioz-rezistent (tip C). Bebet e tipit B përdorin kujdestarët si 
bazë të sigurt për të eksploruar mjedisin. Bebet e tipit A shfaqin pasiguri, duke 
shmangur nënën (për shembull, duke injoruar atë, duke shmangur shikimin dhe duke 
shfaqur mungesë afërsie). Bebet e tipit C shfaqin pasiguri duke i rezistuar nënës (për 
shembull, duke iu kacavjerrë asaj dhe në të njëjtën kohë duke luftuar kundër afërsisë - 
ndoshta duke e shtyrë tutje). 
 
Pse disa foshnja kanë një atashim të sigurt dhe disa jo të tillë? Ainsworth besonte se 
atashimi i sigurt varet nga fakti se sa të ndjeshëm dhe të përgjegjshëm janë kujdestarët 
ndaj sinjaleve të foshnjave të tyre. Nga një studim rezultoi se foshnjat që kishin një 
atashim të sigurt me nënat e tyre që herët në foshnjëri ishin më pak të frustruara dhe 
më shumë të lumtura në moshën 2 vjeçare, sesa ato që kishin një atashim jo të 

                                                 
21 Bretherton, I (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. 
Developmental Psychology (1992), 28, 759-775. 
22 Po aty. 
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sigurt.23 Në një studim tjetër, foshnjat me atashim të sigurt ishin shoqërisht më të afta 
dhe kishin nota më të mira në klasë të tretë 24

 
.  

 
Baballarët si kujdestarë për foshnjat 
 
A mundet që baballarët të kujdesen për foshnjat po aq mirë sa nënat? Vëzhgimet 
tregojnë se baballarët kanë aftësinë për të vepruar me ndjeshmëri dhe përgjegjshmëri 
ndaj foshnjave të tyre. 
  
Shumë studime mbi atashimin janë fokusuar në marrëdhënien e foshnjës me nënën e 
saj. Tashmë, ne dimë se nga fundi i vitit të parë, lidhja afektive e foshnjave me babain 
është e ngjashme me atë të nënës25. Por a ndodhin procese të njëjta edhe në këtë rast? 
A ka faktorë konceptualë të ngjashëm që përcaktojnë cilësinë e atashimit me 
baballarët e tyre? Belsky (1996) 26

 

 ekzaminoi atashimin baba – bir në moshën 1 
vjeçare, duke përdorur procedurën e situatave të ndryshme. Ai gjithashtu vlerësoi 
edhe ndikimin e faktorëve të tjerë, të cilët mund të ishin stresorë ose mbështetës, si 
për shembull tipin e personalitetit, cilësinë e martesës dhe marrëdhëniet në familje. Ai 
gjeti se sikurse për nënat, ka shumë burime të gatshme për rritjen e familjes edhe për 
babain dhe fëmijët e tij. 

Një nga faktorët e tjerë që ndikojnë në rritjen e cilësisë së atashimit, është cilësia e 
kohës që prindërit kalojnë me foshnjat e tyre. Koha fizike nuk është e mjaftueshme. 
Ajo duhet të jetë produktive, zhvilluese dhe argëtuese, sidomos për foshnjën tuaj.   
 
 
1.7  Përgatitja e fëmijës për të shkuar në çerdhe 
 
 
Ka shumë mënyra për ta përgatitur fëmijën tuaj mbi botën e çerdhes: 

• Vizitoni çerdhen së bashku me fëmijën tuaj, për t’i dhënë mundësinë të shohë 
klasat. 

• Vëzhgoni herë pas here, gjatë kohës së pushimit, mënyrën sesi fëmija 
ndërvepron me bashkëmoshatarët dhe edukatoren, kur është në çerdhe. 

• Shpjegojini se çfarë ndodh gjatë ditës.  
• Lexoni së bashku libra mbi fillimin e çerdhes. 
• Flisni mbi ndonjë kushëri që ka pak kohë që ka filluar çerdhen dhe tregojini 

fëmijës se sa mirë ja kalon ai atje.  
• Flisni mbi faktin se interesat e fëmijës dhe gjërat që i pëlqejnë mund t’i shijojë 

në çerdhe – për shembull "Atje do të ketë rërë për të luajtur– ty do të të 
pëlqejë" ose "Atje do të ketë një kohë kur do të lexohen shumë histori" . 

                                                 
23 Jude Cassidy, J. &  Shaver, P. (2002). Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical 
Applications. Guilford Press. 
24 Po aty. 
25Lamb, W. (1981). The Role of the Father in Child Development. New York: John Wiley. 
26 Balter, L. Tamis-LeMonda, C. S. (2006). Child Psychology: A Handbook of Contemporary Issues. 
CRC Press. 
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• Flisni mbi aktivitetet e këndshme që do të bëjë në çerdhe dhe që tashmë i bën 
edhe në shtëpi – për shembull, vizatimin, prerjen e ngjitjen dhe leximin e 
historive. 

Përpara ditës së parë, ju mund të shikoni në çerdhe dhe çështje të tilla si: 

• Cila është rutina e përditshme?  
• Sa kohë do të qëndrojë atje fëmija juaj?  
• A kërkohet që fëmija të dijë ta përdorë vetë tualetin?  
• A ka zakone të tjera që ju mund të filloni t’i krijoni më përpara, si për 

shembull pushimi pas dreke? 

Ka gjithashtu edhe disa mënyra të tjera më praktike për të ndihmuar fëmijën tuaj që të 
përshtatet sa më lehtë me çerdhen: 

• Tregojini mbi strukturën dhe zakonet e një dite - "Tani është koha jonë e 
drekës. Kur të jesh në çerdhe, edhe ti do të kesh kohën e drekës". 

• Bëni praktikë së bashku për të lidhur këpucët, ose për të mbërthyer kopsat, por 
mos u shqetësoni dhe mos bëni presion, nëse kjo rezulton e vështirë për të 
(edukatorja është aty, edhe për ta ndihmuar në këto aktivitete të përditshme).  

• Praktikoni shprehi sociale, si për shembull mbajtja e radhës, ndjekja e 
udhëzimeve dhe bërja e zgjedhjeve.  

• Vizitoni miqtë tuaj që kanë fëmijë ose ftoni fëmijë të tjerë për të luajtur në 
shtëpi me fëmijën tuaj. 

• Mësojini punë të thjeshta që do të jenë të dobishme në çerdhe, si për shembull 
mbledhja e lodrave. 

• Ndihmojeni fëmijën të njohë emrin e tij – shumë fëmijë nuk janë akoma në 
gjendje të shkruajnë apo lexojnë emrin e tyre, por ata mund të bëhen të aftë 
për të njohur shkronjën e parë të emrit. 

Kini parasysh se të gjitha këto aktivitete duhet të jenë argëtuese – është e rëndësishme 
që të mos ushtroni presion mbi fëmijën. Nëse vini re shenja ankthi tek ai, ndërsa jeni 
duke folur për çerdhen, ndaloni dhe jepini kohë të qetësohet.  

Dita e parë 
 
Dita e parë e çerdhes është e rëndësishme si për të gjithë prindërit, ashtu edhe për vetë 
fëmijën. Mënyra sesi fëmijët reagojnë, varet shumë nga mënyra sesi ne i kemi 
mësuar; të na kenë gjatë gjithë kohës afër, apo të pranojnë edhe largësinë tonë. 
Megjithatë, ka akoma për të bërë për të përgatitur fëmijën për ngjarjen e madhe: 

• Flisni së bashku rreth çerdhes dhe dëgjoni mbi çdo shqetësim të tij të 
mundshëm  

• Përfshijeni në bërjen e pazarit për t’i blerë uniformën apo çantën e çerdhes  
• Jini vlerësues dhe pozitivë – mos i reflektoni shqetësimet tek fëmija tuaj  
• Jini të informuar – merreni sa më shumë informacion mbi mënyrën sesi 

vepron çerdhja. 
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Mos harroni se është detyrë e punonjësve të çerdhes të informojnë mbi ecurinë dhe 
nevojat e fëmijës. Megjithatë, mos hezitoni të pyesni, nëse keni ndonjë paqartësi ose 
shqetësim.  
 
Javët e para 
 
Fillimi i çerdhes mund të ketë ndikim të madh tek fëmija juaj, pasi atij i duhet të jetojë 
një jetë të dyfishtë. Në shtëpi ai është i varur, i sigurt dhe i rrethuar nga dashuria, 
ndërsa në çerdhe është i pavarur dhe duhet të punojë shumë që të fitojë pëlqimin e të 
tjerëve dhe të tërheqë vëmendjen e edukatores. 
 
Nëse në shtëpi nuk ka marrëdhënie harmonike mes anëtarëve, atëherë mund të lindin 
probleme. Studimet të ndryshme tregojnë se tensionet në familje ndikojnë që fëmija të 
jetë i shpërqëndruar në çerdhe dhe i paaftë për të ndjekur udhëzimet e dhëna.  
 
Përgjatë muajve të parë, përpiquni të shmangni ndryshimet e mëdha dhe të krijoni një 
klimë mbështetëse në familje. Zakonet familjare janë veçanërisht të rëndësishme. 
Fëmijët kanë dëshirë që pas çerdhes ta gjejnë shtëpinë siç e kanë lënë, ndoshta edhe 
me lodrat e shpërndara. Ata duhet të dinë se kush i mbledh dhe kur. Çdo ndryshim në 
këtë zakon duhet shpjeguar. 
 
Një pritje e ngrohtë në shtëpi është thelbësore. Ofrojini fëmijës një vëmendje të 
vazhdueshme – uluni së bashku, hani diçka të shijshme dhe bisedoni me njëri – tjetrin 
sesi ka shkuar dita. 
 
Mos u shqetësoni nëse vini re ndonjë keqësim në sjelljen e fëmijës tuaj. Është 
normale që fëmijët të reagojnë në mënyrë negative, shpërthyese etj. Mbani mend, ai 
është i lodhur, kërkon vëmendje dhe dëshiron të rikonfirmojë pushtetin e tij mbi ju. 
 
Disa fëmijë kanë një fillim të mirë dhe më pas shprehin dëshirën për të mos shkuar 
më në çerdhe. Në këto raste, është mirë të ndani shqetësimin tuaj me edukatoren/in.  
 

Çështje të zakonshme 
 
Gjatë muajve të parë të fëmijës tuaj në çerdhe, ju mund të shqetësoheni mbi disa nga 
çështjet e mëposhtme: 

• Fëmija juaj nuk po zë shokë  
• Ai është i mërzitur dhe nuk merr pjesë në lojërat në grup  
• Në çerdhe ka shumë fëmijë dhe edukatorja nuk ka shumë kohë për tu kujdesur 

për fëmijën tuaj  
• Kohë e pamjaftueshme për të ngrënë drekë 
• Tualete të papërshtatshme, me mungesë privatësie dhe letra higjienike të 

ashpra. 

Çfarë mund të bëni: 

• Flisni me mësuesen e fëmijës tuaj mbi shqetësimet që keni. 
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• Flisni me fëmijën dhe dëgjoni me kujdes për çdo shqetësim të tij – nxiteni të 
vizatojë mënyrën sesi e sheh ditën e tij në shkollë për të mbuluar çështjet e 
patrajtuara.  

• Shikoni anën pozitive – shumë shpejt fëmija do të përshtatet dhe ju vetë do të 
habiteni sesa pozitiv do të jetë ndryshimi. 

 
Kontrolli i cilësisë së çerdhes 
 
Si mund ta përcaktojnë prindërit cilësinë e kujdesit të ofruar për fëmijët e tyre? Autorë 
të ndryshëm sugjerojnë disa pyetje, për t’u siguruar për cilësinë e kujdesit: 
 
Kujdestarët/mësuesit 
 

• A i pëlqejnë kujdestarët/mësuesit fëmijët? 
• A ulen ata në nivelin e çdo fëmije për të folur me të? 
• A mirëpriten fëmijët kur vijnë? 
• A janë kujdestarët/mësuesit të trajnuar për t’u kujdesur për fëmijët (për të 

ofruar ndihmën e parë, edukimin për foshnjat etj)? 
• A janë ata të përfshirë në programet e vazhdueshme të edukimit? 
• A është fleksibël programi? A merr parasysh nevojat e ndryshueshme të 

fëmijëve? 
• A janë gjithmonë të gatshëm kujdestarët/mësuesit t’i përgjigjen pyetjeve tuaja? 
• A ju thonë ata se çfarë bën fëmija çdo ditë? A janë të mirëpritura idetë e 

prindërve? A ndjeheni të përfshirë? 
• A pëlqejnë kujdestarët/mësuesit dhe fëmijët të jenë së bashku? 
• A ka personel të mjaftueshëm për tu kujdesur për fëmijët (pyesni ekspertët më 

të mirë rreth personelit më të mirë dhe raportit të fëmijëve për çdo grup me 
personelin përkujdesës që punon me ta)? 

• A janë të trajnuar kujdestarët/mësuesit për t’iu shërbyer fëmijëve? 
• A kanë marrë pjesë në klasat e zhvillimit të hershëm të fëmijërisë? 

 
Mjedisi 
 

• A është atmosfera me dritë dhe e këndshme? 
• A janë të pajisura me materiale të sigurta mjediset e lojës? A është e mundur 

që kujdestarët/mësuesit ta shohin të gjithë mjedisin e lojës? 
• A ka mjedise të ndryshme për pushim, lojë të qetë dhe lojëra aktive? A ka 

hapësirë të mjaftueshme për të gjithë fëmijët? 
 

Aktivitetet 
 
• A ka një ekuilibër mes kohës së lojës, asaj të tregimeve, kohës së aktiviteteve 

dhe kohës së gjumit? 
• A janë hartuar aktivitetet mbi bazën e moshës së fëmijëve? 
• A ka lodra dhe materiale për të mësuar, të mjaftueshme për të gjithë fëmijët? 
• A janë lodrat të pastra dhe të sigurta? 

 
Të përgjithshme 
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• A e pranoni praktikën e disiplinës së përdorur në çerdhe? 
• A dëgjoni zëra fëmijësh të lumtur? 
• A qetësohen fëmijët kur ata kanë nevojë? 
• A është programi i licencuar dhe i rregullt? 
• A mbështeten dhe nxiten vizitat e papritura të prindërve? 
• A do të jetë i lumtur fëmija juaj atje?  

 
 
Temperamenti 
 
Temperamenti përkufizohet si “stili karakteristik i reagimit të çdo individi ndaj 
njerëzve dhe rrethanave të ndryshme” 27

 

. Studiuesit janë shumë të interesuar mbi 
temperamentin e foshnjave. Disa foshnja janë jashtëzakonisht aktive, duke lëvizur 
krahët e tyre, këmbët dhe vazhdimisht gojën. Të tjera nuk janë të tilla. Disa foshnja iu 
përgjigjën njerëzve të tjerë ngrohtësisht, të tjera me nervozizëm dhe shqetësim. Të 
gjitha këto stile sjelljeje përfaqësojnë temperamentin e personit.  

Alexander Chess dhe Stella Thomas (1991)28

 

 besonin se tipet bazë të temperamentit 
janë tri – i lehtë, i vështirë dhe i ngadaltë për t’u ngacmuar. 

• Një fëmijë i lehtë në përgjithësi është në një gjendje shpirtërore pozitive, me 
rutinë të stabilizuar dhe përshtatet lehtësisht me eksperiencat e reja. 

• Një fëmijë i vështirë tenton të reagojë negativisht dhe qan vazhdimisht, ka 
rutinë të çrregullt dhe pranon shumë ngadalë eksperiencat e reja. 

• Një fëmijë i ngadaltë për t’u ngacmuar ka një nivel të ulët aktiviteti, është 
shpeshherë negativ, tregon përshtatshmëri të ulët dhe shfaq mërzi.  

 
Chess dhe Thomas treguan se 40% e fëmijëve në studim mund të klasifikoheshin si të 
lehtë, 10 % si të vështirë dhe 15 % si fëmijë të ngadaltë për t’u ngacmuar. Studimet 
tregojnë se këto tri tipe bazë të temperamentit stabilizohen përgjatë viteve të 
fëmijërisë. 
 
 
1.8 Zhvillimi emocional 
 
Cila është natyra e emocioneve të fëmijëve? Si zhvillohen emocionet në foshnjëri? 
 
Natyra e emocioneve të fëmijëve 
 
Çfarë është emocioni? Cilat janë funksionet e emocioneve tek fëmijët? Cili është roli i 
emocioneve në marrëdhënien prind – fëmijë? 
 
Përkufizimi i emocionit. Përkufizimi i emocionit është i vështirë, sepse nuk është e 
lehtë të thuash se kur një foshnjë, ose i rritur është në një gjendje emocionale të 
caktuar29

                                                 
27 www.eera-ecer.eu/publication-database/ e aksesuar në nëntor 2008. 

. A është një gjendje emocionale për fëmijën kur zemra e tij rreh fort, kur 

28 ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/155/1/144 e aksesuar në nëntor 2008. 
29 Cornelius, R. (1996). The Science of Emotion. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 
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pëllëmba i djersin, ose kur stomaku i tij bën zhurmë? Ose, në çfarë gjendjeje 
emocionale është foshnja kur qesh ose ngërdheshet? Trupi dhe fytyra luajnë një rol të 
rëndësishëm në kuptueshmërinë e emocioneve të fëmijëve, megjithëse psikologët 
debatojnë mbi rëndësinë e secilit prej tyre në përcaktimin e gjendjes emocionale. 
Morris (1979) i përkufizonte emocionet si reagime fiziologjike të dallueshme, të cilat 
bëhen shprehëse të modeleve karakteristike të sjelljes30

 

. Për qëllimin tonë, ne do ta 
përkufizojmë emocionin si ndjenjë ose afekt që përfshin një përzierje të zgjimit 
psikologjik (rrahje zemre për shembull) dhe sjelljeve të dukshme (qeshje ose 
ngërdheshje për shembull). 

Kur ne mendojnë për emocionet e fëmijëve, shumë pak emocione negative na vijnë në 
mendje (frika ose inati). Por emocionet mund të jenë gjithashtu edhe fine – ndjenja e 
foshnjës kur nëna e merr në krahë, irritimi përpara banjës dhe shqetësimi kur ndodhet 
në një situatë të re.   
 
Psikologët i kanë klasifikuar emocionet në mënyra të ndryshme, por një karakteristikë 
ekziston pothuajse në të gjitha klasifikimet, ajo e ndarjes në emocione pozitive dhe 
negative. Emocionet pozitive i referohen serisë së emocioneve pozitive, nga energjia e 
lartë, entuziazmi, dhe eksitimi, deri tek qetësia dhe tërheqja. Gëzimi, lumturia dhe e 
qeshura përfshihen tek emocionet pozitive. Emocionet negative i referohen 
emocioneve që drejtohen negativisht, si për shembull zemërimi, faji dhe  trishtimi. 
Emocionet pozitive dhe negative janë dimensione të pavarura, që do të thotë se fëmija 
mund të jetë në një dimension, për shembull në një gjendje energjie të lartë dhe më 
pas mund të kalojë në një gjendje tjetër, të jetë i zemëruar.  
 
E qara.  E qara është mekanizmi më i rëndësishëm i të sapolindurve për të 
komunikuar me botën31

 

. Kjo është e vërtetë për të qarën e parë, e cila i tregon nënës 
dhe doktorit që mushkëritë e bebit janë mbushur me ajër. Gjithashtu, e qara 
komunikon mesazhe të caktuara mbi nevojat dhe dëshirat e foshnjës. 

Bebet nuk kanë vetëm një lloj të qare, por së paku tre. E qara e zakonshme, e cila 
është ritmike dhe zakonisht konsiston në të qarën, në të pushuarin pak, frymëmarrjen 
e thellë, që do të thotë se fëmija dëshiron që dikush ta mbajë në krahë, për të bërë pak 
pushim përpara se të fillojë të qajë sërish. Disa ekspertë të foshnjërisë besojnë se 
zemërimi është një nga kushtet që nxit foshnjën për të qarë. E qara e zemërimit është 
variacion i të qarës bazë. Megjithatë, në këtë lloj të qare foshnjat e ngrenë zërin më 
fort. E qara e zemërimit e merr emrin nga tërbimi ose irritimi që dëshmojnë nënat. E 
qara e dhimbjes, e cila nxitet nga stimuj me intensitet të lartë, ndryshe nga tipet e tjera 
të të qarës, fillon me një të qarë me zë të lartë në mënyrë të papritur dhe më pas 
foshnja qan në mënyrë të njëtrajtshme, por të vazhdueshme. Kjo lloj e qare mund të 
ndiqet nga mbajtja e frymës për pak çaste.  
 
E qeshura. E qeshura është një mënyrë tjetër e rëndësishme e komunikimit të 
sjelljeve afektive të foshnjave. Tek foshnjat mund të dallosh dy tipe të qeshurash– një 
reflektive dhe tjetra sociale. E qeshura reflektive nuk ndodh si përgjigje e një stimuli 
të jashtëm. Ajo duket në muajt e parë pas lindjes, zakonisht gjatë pjesëve të 
                                                 
30 Pettijohn, T. (1996). Psikologjia: një hyrje konçize. Lilo: Tiranë. 
31 Barr, R. G., Hopkins, B & Green, J. A. (2000). Crying as a Sign, a Symptom, & a Signal: Clinical, 
Emotional and Developmental Aspects of Infant and Toddler Crying. Cambridge University Press 
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parregullta të gjumit, jo kur fëmija është një gjendje të zgjuar.  Në të kundërt, qeshja 
sociale ndodh si përgjigje e stimujve të jashtëm – veçanërisht në zhvillimin e hershëm, 
në përgjigje të fytyrës. E qeshura sociale nuk ndodh para muajit të 2 ose të 3, 
megjithëse studiues të tjerë besojnë se foshnjat zgërdhihen në përgjigje të zërit që pas 
3 javësh nga lindja. Fuqia e të qeshurës së fëmijës është shprehur nga Bowlby (1969) 
“Sa më shumë që qesh një foshnjë, aq më shumë ne kujdesemi për të dhe aq më 
shumë e duam. Është fat për mbijetesën e tyre që bebet janë dizenjuar nga natyra që  
të mashtrojnë dhe skllavërojnë nënat” 32

 
.  

1.9 Zhvillimi i personalitetit 
 
Karakteristikat individuale të zhvillimit të foshnjave janë besimi, vetja dhe pavarësia. 
 
Besimi 
 
Sipas Eriksonit (1968), viti i parë i jetës karakterizohet nga zhvillimi i stadit të besimit 
përkundrejt mosbesimit33

 

. Pas ngrohtësisë dhe mbrojtjes në mitrën e nënës, foshnja 
përballet me një botë që është më pak e sigurt. Eriksoni besonte se foshnjat e mësojnë 
besimin, kur marrin kujdes në mënyrë të vazhdueshme dhe të ngrohtë. Nëse foshnja 
nuk është e ushqyer mirë dhe për të nuk ka kujdes të mjaftueshëm, zhvillohen ndjenjat 
e mosbesimit. 

Më lart përshkruam idenë e Eriksonit rreth rolit të besimit në atashim. Mendimet e tij 
janë shumë të përbashkëta me konceptin e atashimit të sigurt të Mary Ainsworth. 
Foshnjat që kanë ndjenjën e besimit, ka shumë gjasa të kenë një atashim të sigurt dhe 
kanë shumë besim për të eksploruar rrethana të reja; fëmijët që kanë ndjenjën e 
mosbesimit, ka shumë gjasa të kenë një atashim jo të sigurt dhe nuk kanë besim e 
pritshmëri pozitive.  
 
Besimi përkundrejt mosbesimit nuk zgjidhet njëherë e mirë vetëm përgjatë vitit të 
parë të jetës; ai shfaqet përgjatë çdo stadi të mëvonshëm zhvillimi. Në këtë, ka si 
shpresë, ashtu edhe rrezik. Fëmijët që hyjnë në shkollë me ndjenjën e mosbesimit 
mund t’i besojnë një mësuesi të veçantë, i cili i duket atyre i besueshëm. Me këtë 
mundësi të dytë, fëmijët kapërcejnë mosbesimin e tyre të hershëm. Në të kundërt, 
fëmijët që lënë foshnjërinë me ndjenjën e besimit, mund të shfaqin mosbesim në 
stadet e mëvonshme, për shembull nëse prindërit janë ndarë ose divorcuar në rrethana 
konfliktuale.    
 
Zhvillimi i kuptimit të vetes dhe pavarësisë 
 
Individët merren me të kuptuarit e asaj se kush janë dhe se çfarë i bën të veçantë nga 
të tjerët. Ata lëvizin përgjatë identitetit dhe fillojnë të bëhen të sigurt, në çastin që 
kuptojnë se identiteti i tyre bëhet i qëndrueshëm. E vërtetë ose jo, ndjenja e vetes 
është forcë e një motivimi të fortë në jetë. Kur fillojnë individët të ndjejnë ekzistencën 
e ndarë nga të tjerët? 
 

                                                 
32 http://www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk/bowlby.html e aksesuar në nëntor 2008 
33 Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and Crisis. NewYork: Norton. 

http://www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk/bowlby.html�
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Fëmijët fillojnë të zhvillojnë ndjenjën e vetes dukë mësuar të ndajnë veten e tyre nga 
të tjerët. Për të përcaktuar se si e njohin veten fëmijët, psikologët kanë përdorur 
pasqyrat. Në mbretërinë e kafshëve, vetëm majmunët mësojnë të njohin reflektimin e 
tyre në pasqyrë, por fëmijët arrijnë ta bëjnë një gjë të tillë vetëm pas muajit të 18–të. 
Si punon teknika e pasqyrës? Nëna ve një pikë të kuqe në hundën e foshnjës. 
Vëzhguesi shikon se sa shpesh foshnja prek hundën. Më pas, foshnja vendoset përpara 
pasqyrës dhe vëzhgon se prekja e hundës nga ana e foshnjës rritet. Në dy investigime 
të pavarura në gjysmën e dytë të vitit të dytë të jetës, foshnjat njohin imazhin e tyre 
dhe koordinojnë imazhin që ata shohin me veprime, duke prekur trupin e tyre34

 
.     

Në këtë periudhë jo vetëm zhvillohet ndjenja e vetes, por rritet gjithashtu edhe 
pavarësia e foshnjave. Teoritë e Margaret Mahler dhe Erik Erikson kanë një rëndësi të 
madhe në kuptimin e zhvillimit të vetes dhe pavarësisë. Mahler (1979) besonte se 
fëmijët shkojnë drejt ndarjes dhe më pas një procesi individualizimi. Ndarja përfshin 
lëvizjen e foshnjës larg nënës dhe individualizimi përfshin zhvillimin e vetes35

 
.  

Eriksoni (1968), sikurse Mahler, besonte se pavarësia është një çështje e rëndësishme 
në vitin e dytë të jetës. Eriksoni përshkruan stadin e dytë të zhvillimit si stadin e 
autonomisë përkundrejt turpit dhe dyshimit. Autonomia ndërtohet mbi zhvillimin 
aftësive mendore dhe motorike të foshnjës. Në këtë pikë të zhvillimit, foshnjat jo 
vetëm që mund të ecin, por edhe mund të kacavirren, të shtyjnë dhe të largohen. 
Foshnjat ndjehen krenare për këto arritje dhe duan të bëjnë gjithçka vetë, të shkojnë 
në tualet, të përdorin letrën higjienike dhe të vendosin vetë se çfarë duan të hanë. 
Është e rëndësishme për prindërit të njohin motivimin e fëmijëve për të bërë atë për të 
cilën janë të aftë, në hapësirën e tyre. Në këtë mënyrë ata mund të mësojnë të 
kontrollojnë vetë muskujt dhe impulset e tyre. Por kur kujdestarët janë të paduruar 
dhe bëjnë me fëmijët atë që ata janë në gjendje ta bëjnë vetë, zhvillohet turpi dhe 
dyshimi. Çdo prind nxit fëmijën në mënyrë të vazhdueshme. Eriksoni besonte 
gjithashtu se stadi i autonomisë përkundrejt turpit dhe dyshimit luan një rol të 
rëndësishëm në zhvillimin e pavarësisë dhe identitetit përgjatë adoleshencës. 
Zhvillimi i autonomisë gjatë viteve të fëmijërisë i jep adoleshentit kurajën për të qenë 
individ i pavarur, i aftë për të zgjedhur dhe udhëhequr të ardhmen e tij. Por kujdes, 
autonomia e tepërt, në moshë kaq të vogël, mund të jetë dhe dëmtuese. 
 
1.10 Çfarë është depresioni pas lindjes (DPL)? 
 
Depresioni  pas lindjes përfshin gjendjen e dëshpërimit ose brengosjes së nënës, pas 
lindjes së foshnjës. Arsyet mund të jenë edhe të dukshme, por shpesh nuk ka të tilla. 
Mund të ketë qenë me të vërtetë i dhimbshëm mundimi për ta mbajtur gjallë këtë 
fëmijë, përgjatë gjithë muajve të shtatzënisë. Tani që fëmija ka lindur, nëna mund të 
ndihet shumë e mërzitur, e pashpresë dhe e depresuar. Ajo mund të ndihet fajtore se 
pse po përjeton një situatë të tillë, ose mund të ndihet se nuk mund ta përballojë rolin 
e të qenit një nënë e mirë. Kjo mund të zgjasë për javë të tëra ose disa muaj. DPL i 
lehtë mund të ndihmohet duke shtuar mbështetjen nga familja ose miqtë, ndërsa DPL i 
rëndë kanë nevojë për  ndihmë profesionale (profesionistë të shëndetit mendor, 
psikoterapistë, punonjës socialë, psikologë). 
                                                 
34 Durkin, K. (1995). Developmental Social Psychology: From Infancy to Old Age. Blackwell 
Publishing 
35 Mahler, S. dhe Pine, M.M. dhe F., Bergman, A. (1973). The Psychological Birth of the Human Infant, 
New York: Basic Books 
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Sa i zakonshëm është DPL?  
 
Sot në botë mendohet se 1 në çdo 10 gra vuan nga DPL. Nëse nuk trajtohet, ai mund 
të zgjasë për muaj, ose vite. 
 
Cilat janë ndjesitë e DPL? 
 

1. Shqetësim 

Nëna ndjehet e vogël, e palumtur dhe e përçmuar gjatë pjesës më të madhe të ditës, 
ose gjatë gjithë kohës. Ajo mund të ndjeheni e keqe në pjesë të caktuara të ditës, si në 
mëngjes ose në mbrëmje. Ditë të rastësishme të mira mund t’i  japin shpresë, por ato 
ndiqen nga ditë të këqija, të cilat e bëjnë të ndjehet më e dëshpëruar se më parë. 
 

2. Nervozizëm  

Nëna mund të nevrikoset me fëmijët e tjerë, ndoshta edhe me foshnjën, por shumë më 
shpesh me partnerin. Ai mund të mos kuptojë mirë se çfarë po ndodh dhe cilat janë 
përjetimet e saj. 
 

3. Lodhje  

Të gjithë nënat e reja ndjehen të lodhura, por depresioni mund ta bëjë nënën të ndjehet 
fizikisht e sëmurë. 

4. Pagjumësi  

Megjithëse nëna është shumë e lodhur, nuk mund të flejë. Ajo mund të vijë vërdallë 
nëpër shtëpi, duke dëshiruar të flejë. Edhe në rastet kur partneri e ushqen fëmijën 
gjatë natës, ajo përsëri nuk mund të flejë. 
 

5. Mungesë oreksi  

Nëna humbet oreksin dhe harron të hajë, gjë e cila mund ta bëjë nervoze dhe të rënë 
moralisht. Disa nëna të reja mund të ndjehen mirë kur hanë, por shpejt fillojnë të 
ndjehen keq, sepse po shtojnë në peshë. 
  

6. E paaftë për të gëzuar 

Ajo kupton se nuk mund të jetë e gëzuar dhe ka humbur interesin për gjithçka që e 
rrethon. Nëna percepton se janë të tjerët ata që gëzojnë më shumë për ardhjen në jetë 
të fëmijës së saj, ndërsa ndien se nuk mund ta gëzojë këtë çast dhe shumë të tjera.  
 

7. Seksi 

Partneri mund të dëshirojë përsëri rehatinë dhe intimitetin e seksit – por nëna akoma 
nuk shfaq interes. Pa dyshim, që ka dhe arsye të tjera që çojnë në humbjen e interesit 
për seksin pas lindjes së fëmijës – mund të jetë i dhimbshëm, nëna mund të jetë 
shumë e lodhur, ose thjesht po përpiqet të përshtatet me situatën e re – por DPL 
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largon çdo dëshirë ose entuziazëm. Nëse partneri nuk e kupton këtë, ai mund të ndihet 
i refuzuar. 
  

8. E paaftë për t’u përballur 

DPL i krijon nënës ndjesinë se nuk ka kohë, nuk mund të bëjë një gjë të mirë dhe se 
nuk ka shpresë për të ndryshuar. Për të është shumë e vështirë të organizojë ditën me 
fëmijën e saj. 
 

9. Faj  

Depresioni ndryshon mënyrën e të menduarit dhe bën që nëna t’i shikojë gjërat shumë 
negativisht. Ajo mund të ndjehet fajtore, e padobishme ose përgjegjëse, vetëm e 
vetëm se ndihet kështu. 
   

10. Ankth 

Ajo mund të shqetësohet shumë sepse fëmija ulërin, grindet ose është vrarë në një 
mënyrë të caktuar dhe ka frikë të jetë përsëri vetëm për vetëm me të. Edhe pse e do 
shumë fëmijën, ajo është ankthioze. Shumë nëna të reja shqetësohen për shëndetin e 
fëmijës së tyre, por DPL e ekzagjeron këtë shqetësim. Nëna është në merak: 
 

• Se mos e humb fëmijën gjatë një infeksioni, moskujdesi, dështimi në zhvillim, 
ose “vdekjes në shtrat” 

• Rreth “të folurit me hundë”, ose sesa do të shtojë në peshë fëmija  
• Nëse fëmija është duke qarë ose është shumë i qetë, ose nëse ndalon së marri 

frymë  
• Se mund ta dëmtojë fëmijën e saj 
• Rreth shëndetit të saj. 

 
Ajo vazhdon të ketë një frikë të jashtëzakonshme për të qëndruar vetëm me fëmijën, 
pasi e konsideron veten si të paaftë për t’u kujdesur për të.   
 
Pyetje të zakonshme 
 
A e kalojnë të gjitha nënat periudhën e depresionit pas lindjes? 
Jo. Rreth gjysma e nënave të reja ndjehen të pasigurta për t’u kujdesur për bebin e 
tyre, gjatë pjesës më të madhe të ditës. Kjo njihet si 'depresioni i bebit', dhe kalon pas 
disa ditësh. 
 
Kur ndodh DPL? 
 
Në pjesën më të madhe të rasteve DPL fillon në muajin e parë të lindjes, por mund të 
fillojë edhe gjashtë muaj më vonë. 
 
Çfarë e shkakton DPL? 
 
Ne nuk e dimë me saktësi se çfarë e shkakton DPL. Por padyshim që nuk ka një arsye 
të vetme për të, por stresorë të ndryshëm mund ta shkaktojnë DPL. Nëna është më e 
rrezikuar për të pasur DPL, nëse: 
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• Ka pasur edhe më përpara shqetësime nga depresioni  
• Nuk ka një partner mbështetës  
• Ka një lindje të parakohshme ose fëmijë të sëmurë  
• Ka humbur nënën e saj kur ka qenë fëmijë  
• Ka kaluar shumë shqetësime së fundmi – vdekje, papunësi, probleme me 

strehimin ose paratë.   
 

Megjithatë, DPL mund të fillojë pa asnjë shkak të dukshëm, ndoshta edhe pa pasur 
ndonjë shqetësim. Dhe anasjelltas, përballja me shqetësime të tilla nuk do të thotë se 
nëna do të kalojë domosdoshmërisht një DPL. 
 
Po hormonet? 
 
Niveli i estrogjenit, progesteronit (dhe hormoneve të tjera që kanë të bëjnë me 
shtatzëninë dhe lindjen) ulet pas lindjes së bebit. Nuk është shumë e qartë se cili është 
ndikimi i tyre tek emocionet dhe gjendja shpirtërore. Studiuesit nuk kanë gjetur 
ndonjë lidhje mes nivelit të hormoneve dhe shfaqjes së simptomave të DPL. 
 
A i dëmtojnë gratë me DPL fëmijët e tyre? 
 
Nënat e depresuara janë shumë shpesh të shqetësuara se mos e bëjnë një gjë të tillë, 
por kjo ndodh shumë rrallë. Nën mërzitje dhe lodhje, nëna mund ta gjejë veten duke 
urryer, apo duke shkundur bebin. Shumë nëna dhe baballarë ndjehen kështu, dhe jo 
vetëm ata me DPL. Megjithatë, nëse nëna ndien se mund ta lëndojë fëmijën, është 
mirë ta ndajë këtë shqetësim me dikë. Mjeku apo psikologu do ta ndihmojë për ta 
kaluar një situatë të tillë. 
 
Gra me nevoja të veçanta 
 
Nënat që kanë probleme me shëndetin e tyre mendor ose fizik, ose paaftësi në të 
mësuar, përballen me vështirësi akoma dhe më të mëdha. Profesionistët duhet të 
sigurohen që këto nëna do të marrin ndihmën e nevojshme dhe se do të jenë në 
gjendje të kujdesen për fëmijën e tyre. 
 
Çfarë mund të bëhet në raste të DPL? 
 
Gjëja e parë është njohja e depresionit (çfarë ai është) – dhe të mos fshihemi pas 
'depresionit të bebit'. Nëna nuk mund ta dijë se çfarë po shkon keq dhe të ndjehet e 
turpëruar të pranojë se nuk mund të jetë një nënë e mirë.  
 
Vetëndihma 
 
Ne me të vërtetë nuk dimë shumë mbi DPL për ta parandaluar atë, por disa këshilla 
për nënat janë më se të nevojshme: 
 
Gjatë shtatzënisë: 
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• Mos u përpiq të jesh një “super - grua”. Përpiqu të bësh pak gjëra dhe të 
sigurohesh që të mos mbilodhesh. Nëse je në punë, sigurohu të ushqehesh 
rregullisht dhe të ngresh lart këmbët gjatë orës së drekës.  

• Mos ndërro shtëpi gjatë kohës që jeni shtatzënë, ose deri sa bebi të jetë 6 
muajsh.  

• Bëj miqësi të reja me gra ose çifte që po presin ose kanë një fëmijë; mes të 
tjerash, kjo do t’ju ndihmojë të rregulloni/blini gjërat e nevojshme për fëmijën.  

• Gjej dikë me të cilin mund të flasësh. Nëse nuk ke një shok/shoqe të ngushtë, 
zgjidh një nga miqtë që ke afër.  

• Shko në klasat e përgatitjes për lindje – dhe merr me vete dhe partnerin.  
• Qëndro në kontakt të vazhdueshëm me mjekun tënd dhe njoftoje, nëse ke 

vuajtur më përpara nga DPL. Çdo sinjal i DPL mund të njihet që herët.  
 

Pas ardhjes në jetë të fëmijës: 
 

• Fol me dikë mbi ndjenjat e tua. Shumë gra të tjera kanë kaluar eksperienca të 
tilla. Nëse mendon se nuk mund të flasësh me dikë të familjes tuaj ose me një 
mik, fol me punonjësin social/psikologun/psikoterapistin ose mjekun tënd. Ata 
e dinë se këto ndjenja janë të zakonshme dhe do të jenë të aftë të të ndihmojnë.  

• Shfrytëzo çdo mundësi për të pushuar dhe për të fjetur. Partneri mund të 
kujdeset për ushqimin e bebit gjatë natës. Nëse dëshiron, mund të përdorësh 
qumështin tënd dhe t’ia lësh gati partnerit, për të ushqyer fëmijën gjatë natës.  

• Ushqehu mirë. Ushqime të shëndetshme, si sallatat, perimet e freskëta, frutat, 
lëngjet natyrale të frutave, qumështi dhe drithërat janë të gjitha të mira, të 
pajisura me vitamina dhe jo të vështira për t’u gatuar.  

• Gjej kohë për argëtim me partnerin tënd. Përpiqu të gjesh një kujdestare dhe 
dilni së bashku për një vakt, shfaqje ose të vizitoni miqtë tuaj.  

• Lejoji vetes dhe partnerit intimitetin e nevojshëm, së paku puthjet dhe 
ledhatimet. Kjo do t’ju bëjë të ndjeheni më mirë të dyve dhe do të lehtësojë 
rikthimin në marrëdhëniet normale seksuale. Mos u ndiej fajtore nëse ke 
nevojë për më shumë kohë, që gjërat t’i rikthehen normalitetit.  

• Mos fajëso veten ose partnerin: për momentin, jeta është e vështirë, dhe 
nervozizmi mund të dëmtojë marrëdhënien tuaj, në kohën që ju duhet të jeni 
pranë njëri-tjetrit më shumë se kurrë.  

• Mos u frikëso nga diagnoza. Ti tashmë e di se çfarë ke, shumë gra të tjera e 
kanë kaluar këtë eksperiencë dhe janë bërë më mirë me kalimin e kohës. 
Partneri, miqtë ose familja do të jenë më kuptues dhe ndihmues, nëse e dinë se 
cili është problemi.  
 

Mënyra se si të tjerët mund të ndihmojnë një grua me DPL  
 

• Mos u shoko ose shqetëso, nëse gruaja, motra ose e dashura të tregon se 
ndjehet jashtëzakonisht keq që nga lindja e bebit. Dëgjoje me vëmendje dhe 
sigurohu që ajo të marrë ndihmën dhe mbështetjen e duhur.  

• Bëj çfarë të mundesh për ta ndihmuar partneren tënde, që të mos ndjejë se 
është vetëm – pazar, ushqyerje dhe pastrim i bebit, ose punët e shtëpisë.  

• Sigurohu se je i qartë mbi atë se çfarë po ndodh. Merr këshilla se si mund të 
ndihmosh. Sigurohu që të mbështetësh edhe veten. Nëse ky është fëmija i parë, 
ti ndjehesh nën trysninë e nevojave të partneres dhe të bebit, njëkohësisht.  
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• Përpiqu të mos nxehesh dhe të humbasësh durimin. Partnerja ka nevojë për 
mbështetje dhe inkurajim. Ndihma praktike me bebin, dëgjimi i vëmendshëm, 
durimi, afeksioni dhe të qenit pozitiv do të të ndihmojë ty dhe partneren, që ta 
kaloni me sa më pak dhimbje këtë situatë.  

 
Kërkimi i ndihmës 
 
Mjekët, infermieret, psikologët, punonjësit socialë dhe psikoterapistët janë 
profesionistët ku nëna mund të drejtohet për të kërkuar ndihmë.  
 
Nëse nëna nuk merr trajtimin e duhur, DPL mund të zgjasë shumë në kohë. Ajo duhet 
të ketë parasysh se DPL lodh atë dhe njerëzit me të cilët bashkëvepron. DPL keqëson 
marrëdhëniet mes nënës, fëmijës dhe babait.  
 
Mënyrat më të mira të trajtimit përfshijnë këshillimin. Gjithashtu ka trajtime më të 
specializuara psikologjike. Terapia e të menduarit dhe sjelljes mund ta ndihmojë 
nënën të rishikojë disa nga mënyrat e të menduarit dhe të sjelljes që e shqetësojnë – 
dhe ta ndihmojë t’i ndryshojë ato. Psikoterapistë të tjerë mund ta ndihmojnë të 
kuptoni depresionin si të lidhur me marrëdhëniet tuaja, ose me atë që ka ndodhur në të 
kaluarën.  
 
Në përgjithësi, këto teknika trajtimi janë shumë të sigurta, por mund të kenë efekte të 
përkohshme të padëshiruara, të cilat janë normale. Të folurit mbi të kaluarën mund të 
risjellë kujtime të dhimbshme. Megjithatë, ajo që rekomandohet është besimi tek 
psikoterapisti i zgjedhur.  
 
Mjekimi me barna është një formë tjetër e trajtimit të DPL. Kjo rekomandohet 
sidomos nëse nëna ka pasur episode depresioni edhe më parë. Mjekimet e 
rekomanduara janë antidepresantët, të cilët merren rregullisht, duke filluar nga dy javë 
e deri në 6 muaj, derisa nëna të ndjehet më mirë. Antidepresantët ndikojnë në dy 
përbërje kimike në tru, serotonina (e njohur edhe si 5HT) dhe noradrenalina.  
 
A kanë efekte anësore antidepresantët? 
 
Disa prej tyre fillimisht shkaktojnë të përziera ose rrisin ankthin, por zakonisht 
qetësojnë dhimbjen. Të tjerë shkaktojnë gjumë ose tharje goje. Mjeku duhet të jetë në 
dijeni nëse nëna e ushqyen bebin me qumësht gjiri, ose jo. Për shumë antidepresantë 
të tjerë, nuk ka të dhëna mbi efektet anësore të tyre. 
 
Hormonet janë një tjetër sugjerim për trajtimin e DPL. Megjithatë, ka shumë pak të 
dhëna mbi mënyrën sesi veprojnë dhe marrja e tyre konsiderohet e rrezikshme, 
sidomos për ata që kanë kaluar tromboza të çfarëdo lloji. 
 
A ka alternativa të tjera? 
 
Ka të dhëna se aktivitetet sportive, sidomos disa ushtrime, ndikojnë në përmirësimin e 
gjendjes shpirtërore dhe largojnë ndjenjën e të qenit vetëm. Megjithatë, rekomandohet 
që këto ushtrime të realizohen në grup.  
 
Pra, cili është trajtimi më i mirë? 
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Nuk ka një përgjigje të vetme dhe të saktë. Mjeku vlerëson gjendjen dhe jep 
rekomandimet e duhura. Megjithatë, edhe nëna ka qenë e dëshpëruar për pak kohë, 
mbështetja, këshillimi dhe mjekimi mund ta ndihmojë të bëhet më mirë. Asnjëherë 
nuk është vonë. 
 
 
1.11 Si të zgjedhim lodrat më të përshtatshme për çdo fazë të zhvillimit? 
 
Të luash do të thotë të mësosh 
 
Mënyra më e natyrshme sesi mëson një fëmijë është përmes lojës. Për fëmijët, ‘të 
mësosh’ dhe ‘të luash’ janë e njëjta gjë, ata përfitojnë nga situatat ‘mësimore’ që janë 
të pëlqyeshme. Duke përdorur lodra ndërtuese, formuese figurash, domino, 
kombinimin e ngjyrave, materialeve dhe formave, fëmijët fitojnë shprehi bazë, që më 
vonë i ndihmojnë të mësojnë të lexojnë, shkruajnë dhe numërojnë. 
 
Nuk është kaq thelbësore që lodrat të jenë të qëllimshme, pasi fëmijët i shpikin vetë 
lojërat dhe lodrat e tyre, gjithsesi, por lodrat e mirëndërtuara mund të ofrojnë stimuj 
për të eksploruar dhe zbuluar gjëra të reja. Nuk është e nevojshme as që lodrat të jenë 
të kushtueshme ose të ndërlikuara. Lodrat më të mira janë ato që e tërheqin një fëmijë 
dhe të cilave iu kthehet vazhdimisht. Shpesh, një enë kuzhine, si për shembull një tas 
apo tenxhere, që mund të përdoret si varkë, kamion apo pishinë, mund të ofrojë orë të 
tëra loje krijuese.  
 
Mjedis stimulues 
 
Një nga mënyrat sesi mund ta nxisni zhvillimin e fëmijës suaj është të ushqeni lojën 
krijuese përmes një mjedisi ftues. Thjesht mënyra sesi i vendosni lodrat ndikon 
fuqishëm në përdorimin apo mospërdorimin e tyre. Kur lojërat mbahen grumbull në 
një kosh, ato nuk janë tërheqëse për një fëmijë, ndërsa lodrat e vendosura në rregull 
dhe të ekspozuara dukshëm e ngacmojnë atë të luajë. 
 
Hapësirat brenda një dhome për të kryer lojëra të caktuara janë gjithashtu ndihmuese, 
si për shembull një tryezë për të vizatuar, apo një vend ku fëmija mund të luajë me ujë, 
nëse është e mundur, tavolina dhe karrike për fëmijë, një sobë lodër me enë kuzhine 
(të cilat mund të jenë edhe të familjes). Në një cep, mund të formohet zona e 
kukullave, ku shtrihen për të fjetur në darkë dhe zgjohen për të ngrënë mëngjes, etj. 
Nëse keni fatin të keni një shtëpi me oborr apo tarracë, ky mjedis mund të shtrihet dhe 
jashtë, me kolovajza, tra ekuilibri, lojëra me dhe, etj. 
 
Kush e zgjedh lodrën (ju apo ai)? 
 
Shumë prej jush mund të kenë provuar ndjenjën e fortë të frustrimit, kur pasi keni 
shpenzuar kohë dhe para për të zgjedhur lodrën më të bukur, më tërheqëse dhe 
formuese për fëmijën tuaj, ai të reagojë me indiferencë të plotë, duke tëerhequr nga 
pas tiganin e vet të preferuar. i vetmi mësim që mund të nxjerrim nga kjo është se nuk 
ekziston lodra ‘më e mirë’ për fëmijën tuaj. Më e mira është ajo të cilës ai i kthehet 
vazhdimisht. Mund të kushtojë shumë ose aspak, por është lodra që atij i pëlqen, ajo 
që do t’i ofrojë eksperiencën më të mirë mësimore. 
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Ndryshe nga ç’mund të mendoni, sa më e paformuar të jetë një lodër, aq më shumë 
shteg i lë imagjinatës së fëmijës. Për shembull, një copë druri që mund të përdoret si 
shpatë, si shkop magjik apo si shkop dirigjenti, mund të jetë mjaft më nxitëse sesa një 
kukull e shtrenjtë. 
Gjithsesi, pasi të keni marrë parasysh këto faktorë, ekzistojnë disa lodra të dizenjuara 
mirë që mund t’i ofrojnë fëmijës stimuj për të eksploruar dhe zbuluar gjëra të reja dhe 
për të mësuar shprehi të reja. Më poshtë renditen disa kritere që mund t’ju ndihmojnë 
të bëni zgjedhjen më të mirë për të . 
 
Përshtatja me moshën 
 
Një fakt i rëndësishëm për t’u mbajtur mend është se fëmijët ndryshojnë shumë shpejt, 
veçanërisht në tre vitet e para dhe se një lodër që argëton një fëmijë dy muajsh nuk 
mund të argëtojë një dyvjeçar dhe anasjelltas. Teksa zhvillohen, fëmijët kanë nevojë 
për stimuj të ndryshëm  dhe zgjedhja e lodrave duhet të reflektojë nevojat e tyre në 
ndryshim. Nëse lodra është tepër e avancuar, ajo nuk do të dijë sesi të luajë dhe të 
kënaqet, nëse është tepër e thjeshtë, do t’i mërzitet shpejt. 
 
Një fëmijë shumë i vogël ka nevojë për lodra që nxisin të pesë shqisat. Lodrat e 
përshtatshme për një fëmijë nën një vjeç janë ato që krijojnë eksperienca lidhur me 
ngjyrat, format, dhe materialet. Lodrat që bëjnë zhurma dhe reagojnë ndaj veprimeve, 
si rraket i japin fëmijës një ndjesi kontrolli dhe nxisin zhvillimin e shprehive 
manipuluese (fizike) dhe kordinimit. 
 
Njëvjeçarët pëlqejnë lojërat ‘futi brenda-nxirri jashtë’, kështu që ‘tullat’ me forma dhe 
përmasa të ndryshme, gotat plastike, lugët, lodrat e banjës, rrathët që futen në pjesë 
vertikale druri dhe piramidat, të gjitha këto janë mjaft tërheqëse. Një lodër mjaft e 
dobishme dhe jetëgjatë është një kuti plot me ‘tulla’ të ngjyrave e përmasave të 
ndryshme. 
 
Rreth moshës dy vjeçare fëmijët fitojnë shprehinë e rrotullimit të kyçit, që bën të 
mundur që ata të hapin, zbërthejnë gjëra dhe të hapin dyert. Lodrat me kapakë që 
zbërthehen, tullat që ngulen tek njëra tjetra, formueset me pjesë me forma të 
ndryshme, që përputhen vetëm me një vrimë, panelet me çekiç janë të gjitha të 
përshtatshme. 
 
Parashkollori vazhdon të shijojë tullat, vizatimet dhe pikturat dhe çdo objekt që nxit 
lojërat krijuese. Ai mund të fillojë të luajë lojëra të thjeshta si domino me piktura, etj. 
Ky lloj loje nxit parashikimin dhe aftësinë për të përfytyruar pasojat e një veprimi. 
Loja gjithashtu i jep mundësinë për të fituar ndaj jush. Kini parasysh se çdo lojë bëhet 
më e vlefshme nëse merrni pjesë ju.  
 
Siguria 
 
Siguria natyrshëm duhet të vijë e para kur zgjidhni një lodër. Ajo jo vetëm duhet 
kontrolluar me kujdes për gabime të rrezikshme të prodhimit, por duhet kontrolluar 
rregullisht për t’u siguruar që nuk ka ndonjë defekt. Për shembull, a kanë dalë nga 
vendi sytë e arushit pas shumë tërheqjesh? A është thyer ndonjë pjesë plastike, duke 
formuar një cep tek lodra? Kur zgjidhni lodra me pellush, kini parasysh që të mund të 



51 
 

lahen në makinë larëse dhe të mos lëshojnë bojë (përveçse e bezdisshme, boja mund 
të jetë e dëmshme). Lapsat dhe bojërat duhet të jenë jotoksike. Lodrat elektrike nuk 
duhet të paraqesin rreziqe. Të gjithë fëmijët, veçanërisht ata më të lëvizshëm kanë 
tendenca për shkatërrim dhe eksplorim; sendet e vogla mund të hyjnë në gojën, veshët 
dhe sytë e tyre. Një rregull i thjeshtë është që asnjë pjesë e vogël të most ë jetë më pak 
se 4 centimetra. 
 
 
Pesë pyetje për t’u mbajtur mend mund t’ju ndihmojnë në zgjedhjen e lodrës ‘më të 
mirë’ për fëmijën tuaj. A është në përshtatje me moshën? A është plotësisht e sigurit? 
A është stimuluese? A ka vlerë në lojë, pra a mund të përdoret në shumë lojëra dhe ‘të 
rritet’ më fëmijën tuaj? E fundit, por jo më pak e rëndëishmja, a është argëtuese?  
 
 
 
Lodra për bebet deri në 6 muaj 
 
Bebja e vogël zotëron shumë pak aftësi  manipuluese, kështu që përpiqet ta përjetojë 
botën sa më shumë përmes shikimit, tingujve dhe të prekurit. Asaj i pëlqen të shohë 
fytyrat nga afër dhe preferon objektet që lëvizin, kanë ngjyra të forta dhe janë të 
zhurmshme. Krijoni një mjedis të përshtatshëm duke zgjedhur çarçafë krevati me 
motive të gjalla dhe visheni me çorape që kanë vizatime të tilla ose fytyra. 
 

Lodra rrotulluese mbi krevat 
 
Pjesët e saj lëvizëse do t’i tërheqin vëmendjen bebes. Sigurohuni që lodra të jetë e 
fiksuar mjaftueshëm poshtë, që të mund ta shohë. Është më me vlerë që të mos të jetë 
e kushtueshme, në mënyrë që të ndërrohet sa më shpesh. 
 

Lodra që shtrëngohen ose thithen 
 
Lodrat prej gome të të gjitha formave, që mund të shtrëngohen dhe të lëshojnë 
zhurma, që kapen lehtësisht dhe që mund të futen në gojë, stimulojnë disa shqisa 
njëherësh. 
 

Lodrat të buta ose topa 
 
Më të pëlqyeshmet janë të ndërtuara thjesht dhe me materiale të ndryshme. 
 

Fotografi dhe pasqyra (jo prej xhami) 
 
Këto duhet të varen në anë të krevatit, ku bebja mund t’i shohë. 
 

Rrake, zile 
 
Lodrat që bëjnë zhurmë kur hidhen, shtrydhen, thithen apo tunden. 
 
 
 
Aktivitete dhe lojëra për bebet deri në 6 muaj 
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Aktivitete me tinguj dhe fjalë 

 
Këndojini bebes: sajoni ninulla teksa e ushqeni, përkëdhelni apo e tundni për gjumë. 
 

Aktivitete dhe lojëra fizike 
 
Kërceni me beben tuaj: tundeni, këndojini dhe lëvizini para e pas, sipas ritmit të një 
muzike të thjeshtë e melodike. Lojërat e thjeshta që iu pëlqejnë bebeve përfshijnë 
mbajtjen ulur, ’kalërimin’ mbi gju ose rreth e rrotull dhomës, sigurisht me beben të 
mirësiguruar. 
 
 
 
Lodra për bebet 7-12 muaj 
 
Bebja më e rritur mund të kujtojë koncepte të thjeshta dhe të identifikojë veten, pjesët 
e saj të trupit dhe personat e njohur për të. Ajo joshet nga sendet dhe do t’i eksplorojë, 
duke i futur e nxjerrë nga kutitë dhe duke i kërkuar nëse janë të fshehur. Ajo do të 
imitojë zëra dhe do të përparojë në përpjekjet për të ecur. Jepini lodrat e mëparshme 
dhe shtoni këto më poshtë: 
 

Rrake që qëndrojnë vetë 
 
Këto mund të vendosin në tavolinat e ushqyerjes dhe afër karrikes së bebes, për të 
nxitur tundjen dhe prekjen e tyre. 
 

Libra prej kartoni të fortë, rrobe apo plastike 
 
Këta duhet të kenë ilustrime të mëdha, të thjeshta dhe të jenë bërë prej një materiali që 
mund të kapet me gishta, të tundet dhe të përtypet. 
 

Topa 
 
Janë të përshtatshëm në të gjitha përmasat, të fortë dhe të butë. 
 

Lodra të  lëvizshme 
 
Makinat, autobuzët ose kafshët që lëvizin mbi rrota të mëdha prej gome, ose plastike. 
 

Kuba të mëdha të butë 
 
Mund të përdoren për të ndërtuar, si dhe për të shtrydhur apo hedhur. 
 

Kafshë të buta 
 
Këto duhen të jenë të sigurta dhe të mos përmbajnë pjesë të shkëputshme. 
 

Kova, gota dhe lodra pluskuese 
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Këto mund të përdoren si në vaskë e legen, ashtu dhe në det e pishinë. 
 
Aktivitete dhe lojëra për bebe 7-12 muaj 
 

Aktivitete me tinguj dhe fjalë 
 
Përfshijnë fryrjen në tuba letre bosh, imitimin e tingujve të kafshëve dhe këndimin e 
këngëve, si roza-rozina. 
 

Aktivitete dhe lojëra fizike 
 
Lojërat më aktive si kalërimi në kurriz, apo lëkundja ulur mbi këmbën e një të rrituri 
janë të këndshme për bebet më të rritura. Gjithashtu, mund të fillohet me rrotullimin e 
topit në tokë. Lojërat me të fshehur (kukamçefthi, ose fshihni një objekt në dorën tuaj, 
që të mund të gjendet lehtësisht dhe lëreni të zgjedhë dorën e saktë: lavdërojeni kur e 
gjen) do të joshin sensin e saj të kuriozitetit. 
 

Lojëra jashtë dhe brenda 
 
Goditja e një tenxhereje me një kapak, goditja me lugë druri mbi fundin e një 
tenxhereje; derdhja e sasive të vogla të miellit; mbushja e kanistrave, kovave apo 
kutive bosh me kapëse rrobash ose kuba, janë lojëra argëtuese dhe ofrojnë mësime në 
krijimin e tingujve. 
 
 
Lodra për fëmijët 18 muajsh- 2 vjeç 
 
Fëmijës deri në dy vjeç nuk i pëlqen të ndajë sendet me të tjerët, ndonëse 
përgjithësisht i pëlqen të luajë me ta. Ajo kalon një kohë më të gjatë duke luajtur 
vetëm me lodra të cilat mund t’i përdorë në mënyrë të pavarur, veçanërisht ato që 
imitojnë veprimet e të rriturve. 
 

Kukulla 
 
Zgjidhni ato që mund të lahen, të vishen dhe të zhvishen. 
 

Lodra me çekiç 
 
Këto lodra përmbajnë disa ‘gozhdë’ që mund të ngulen me çekiç, duke ndihmuar 
kështu lëvizjet e kordinuara si dhe shkarkimin e energjisë. 
 
 Lodra përzgjedhëse 
 
Ndarja e objekteve sipas formave (top, kub, piramidë, etj) dhe futja e tyre në të 
çarën/hapësirën përkatëse ndihmon aftësitë dalluese dhe nxit shkathësinë e duarve. 
 
 Regjistrimet 
 
Më të këndshmet janë zhurmat e kafshëve, zërat e njerëzve dhe ninullat. 
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Plastelina 
 
Plastelina e butë (dhe jotoksike, sigurisht) nxit aftësitë artistike dhe manuale. 
 

Lodra që tërhiqen apo me rrota 
 
Ato që mund të përdoren jashtë dhe brenda janë zgjedhja më e mirë. 
 

Telefona lodër 
 
Ky përmbush nevojën për të biseduar si dhe lojëra të tjera me fjalë. 
 

Lodra muzikore 
 
Variantet e thjeshta të tyre (piano me pak taste, daulle e vogël, etj) mund të përdoren 
për të shoqëruar këngët ose mund të luhen më vete. 
 
 
Aktivitete dhe lojëra për fëmijët 18 muajsh-2 vjeç 
 

Aktivitete me tinguj dhe fjalë 
 
Lexoni me zë të lartë libra me më shumë fjalë, veçanërisht ato që rimojnë: krijoni vetë 
histori ku fëmija juaj është personazhi kryesor. 
 
 Aktivitete dhe lojëra fizike 
 
Këndoni këngë që shoqërohen me veprime, si roza-rozina, topi rrotullohet, etj. 
 
 Aktivitete artistike 
 
Krijoni kolazhe duke përdorur letër, ngjitëse, oriz, spango, copa dhe materiale të tjera; 
bëni vizatime me gishta. Të gjitha këto janë tërheqëse, sfiduese dhe sigurisht duhen 
kryer gjithnjë nën mbikqyrjen tuaj. 
 
 
 
Lodra për fëmijë 2-3 vjeç e gjysmë 
 
Një fëmijë i kësaj moshe fiton gjithnjë e më shumë pavarësi, kontrollin e gjuhës dhe 
shprehi të reja. Ai ka nevojë për mbikqyrje të kujdesshme, pasi sensi i kujdesit nuik 
është plotësisht i zhvilluar. I plëqen të ndërtojë me sende dhe t’i rrëzojë më pas, të 
bashkojë pjesët dhe më pasë t’i ndajë; i pëlqen gjithçka që teston aftësitë e tij. 
 

Bojëra uji ose tempera dhe gërshërë 
 
Tani mund të fillojë puna më fine. Ofroni vetëm pak bojëra në të njëjtën kohë dhe 
sigurohuni që gërshërët të kenë maja që nuk presin. 
 
 Lodra ndërtimore të të gjitha llojeve 
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Këto ofrojnë orë të tëra argëtimi 
 
 Pajisje shtëpiake dhe vegla pune 
 
Lejojeni fëmijën të punojë në të njëjtën kohë që punoni dhe ju, me mjetet e veta. 
 

Lodra formuese të thjeshta 
 
Zgjidhni formuese me pak pjesë, të mëdha, me figura të njohura, si për shembull 
kafshësh, që mund të punohen së bashku me ju, ose më vete. 
 
  
 
Aktivitete dhe lojëra për fëmijë 2-3 vjeç e gjysmë 
 

Aktivitete me tinguj dhe fjalë 
 
Provoni lojëra alfabeti dhe numërimi, si dhe lëvizje të thjeshta të gjuhës, për të 
qeshur. 
 
 Aktivitete dhe lojëra fizike 
 
Aktivitetet dhe lojërat që lidhen me muzikën, si për shembull karrikja muzikore, ose 
ato që përfshijnë imitimet, janë tani brenda aftësive të fëmijës suaj. 
 
 Aktivitete artistike 
 
Tani është koha për të filluar vizatimet me lapsa e penela, përveçse me gishta. 
 
 Lojëra brenda dhe jashtë 
 
Projekte të thjeshta gatimi, si të lejoni fëmijën të masë përbërësit, të presë biskotat me 
formë, të zbukurojë ushqimin me feta limoni apo kastraveci, apo të shtrojë tavolinën, 
duhen përshëndetur me entuziazëm. Aktivitetet në natyrë si diskutimi i agimit dhe 
perëndimit, ylberit dhe yjeve, mbledhja e gjetheve dhe luleve, mbjellja e farave, e 
ndihmojnë fëmijën të kuptojë botën që e rrethon. 
 
 Vizita 
 
Tani duhen filluar vizitat në librari. Lejojeni fëmijën të zgjedhë vetë libra me histori të 
thjeshta dhe ilustrime të mëdha. 
 
 
 

USHTRIM 
 

Pasqyra dhe unë 
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Qëllimi 
 
Të kuptojmë botën e fëmijës, përmes lojës. 
 
Koha 
 
20 minuta. 
 
Metoda 
 
Luajtje rolesh. 
 
 
Hapat  
 

1. Fillimisht qëndroni përballë me njëri – tjetrin në dyshe. Njëri nga ju shikon  në 
pasqyrë. Personi tjetër është reflektimi juaj ‘në pasqyrë’.  

2. Çfarë bën lideri, e bën edhe personi tjetër. Lëvizni duart dhe trupin shumë 
ngadalë.  

3. Ndërkohë që çiftet punojnë, trajneri komenton: “është e rëndësishme të ndiqni 
fëmijën. Mos ndërhyni asnjëherë në atë që bëjnë.” 

4. Trajneri lërkon për objekte apo lodra në dhomë që mund ta ndihmojnë me 
lojën, që mund të përdoren si lodra (mund t’i kërkohet paraprakisht 
pjesëmarrësve të sjellin ndonjë lodër). 

5. Luani për 10 minuta dhe pastaj ndryshoni rolet. 
 
 
Mjete pune 
 
Lodra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEANCË 
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Zhvillimi i fëmijës në moshën 3-6 vjeçare 

 
 
Qëllimet  
 

• Prezantimi me zhvillimin fizik, emocional dhe të të menduarit, tek fëmijët e 
moshës 3 – 6 vjeç 

• Dhënia e një pasqyre të përgjithshme të çështjeve dhe sfidave kryesore të kësaj 
periudhe zhvillimore 

• Eksplorimi i mënyrave të përballjes me problematikën e kësaj moshe.  
• Identifikimi i çështjeve të lidhura me zhvillimin në këtë moshë: 

o Përgatitja për kopsht 
o Marrëdhëniet me bashkëmoshatarët 
o Rolet gjinore 
o Lehtësimi i identifikimit me prindin e të njëjtit seks 
o Zhvillimi i vetëvlerësimit 
o Lojëra dhe aktivitete për këtë fazë zhvillimi 

 
Koha  
 
90-120 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup,brainstorming. 
 
 
Hapat 
 

1. Prezantoni konceptin e zhvillimit fizik, emocional dhe të të menduarit tek 
fëmijës e moshës 3 – 6 vjeç 

2. Më pas, bëni pyetje për të njohur nivelin e njohurive të pjesëmarrësve mbi 
sfidat dhe problematikën zhvillimore të kësaj moshe dhe plotësoni secilën 
përgjigje të pjesëmarrësve, përgjatë prezantimit tuaj. 

3. Në fund të prezantimit, pyetini pjesëmarrësit, në formën e brainstorming, për 
mënyra të mundshme të përballjes me sfidat zhvillimore .  

 
 
Mjetet 
 
Flipçart, marker 
 
 
 

MATERIALE LEXIMI 
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2. Zhvillimi i fëmijës në moshën 3 – 6 vjeç36

 
 

Periudha e fëmijërisë nga mosha 3 deri në 6 vjeç quhej dikur fëmijëria parashkollore. 
Tashmë, një term më i saktë për këtë moshë është fëmijëria e hershme, pasi ka shumë 
fëmijë që vazhdojnë kopshtin që në moshën 3 vjeç, ndërsa shumë të tjerë shkojnë në 
çerdhe edhe më përpara.  
 
Në këtë pjesë të manualit do të diskutohet zhvillimi fizik, mendor dhe socio - 
emocional gjatë kësaj periudhe zhvillimore. Në këtë moshë fëmijët duken ndryshe, 
pasi nuk janë më foshnjat buçko, por ata edhe sillen ndryshe. Janë të aftë të bëjnë 
detyra të vështira, siç është lidhja e lidhëseve të këpucëve, vizatimi me lapostila etj. 
Kanë një përmirësim të dukshëm në aftësitë motorike si të vrapuarit, të kërcyerit, 
kapërcime me të hedhur dhe hedhja e topit. Ata mendojnë ndryshe, sepse arrijnë 
aftësinë e manaxhimit të koncepteve të shumta dhe shprehjen e  mendimeve dhe 
ndjenjave në gjuhën e kulturës së vet.  
 
Më tej, do të shihet se sa kritike janë këto vite për zhvillimin e personalitetit të fëmijës. 
Koncepti i vetes formohet dhe bëhet më i fortë. Fëmijët dinë se cilit seks i përkasin 
dhe duan të afirmojnë sensin e tyre të femërores apo mashkullores. Sjellja e tyre 
orientohet nga shoqëria, shpesh ndihmojnë të tjerët, ndonjëherë edhe i dëmtojnë. 
Numri i personave të rëndësishëm në jetën e tyre rritet, pasi bashkëmoshatarët marrin 
një rol më të rëndësishëm se më përpara. Të gjitha aspektet e zhvillimit – fizik, 
intelektual, emocional dhe social – vazhdojnë të ndërveprojnë dhe ta bëjnë unik çdo 
person.  

 
“Është dita para ditëlindjes së tretë të Suelës. “Shumë shpejt unë do të jem e madhe” 
thotë ajo, “dhe do të fle pa thithur gishtin. Dhe mbase nesër do të jem aq e madhe 
saqë do vesh pizhame si ato të babit”. Dita e madhe gdhin, Suela zgjohet herët si 
gjithmonë, vrapon në pasqyrë, qëndron një herë në një këmbë duke u zgjatur dhe më 
pas në tjetrën, rrotullohet, e shikon veten mirë në pasqyrë dhe vrapon te dhoma e 
prindërve, “Mami, babi jam 3 vjeçe!” Por, në çast dallohet një zhgënjim në zërin e 
saj, “Por nuk dukem ndryshe!” 
 
Ndryshimi i Suelës aktualisht mund të mos jetë shumë i madh, por ajo ka ndryshuar 
shumë në raport me vitin e mëparshëm dhe do të vazhdojë të ndryshojë edhe më 
shumë në 3 vitet e ardhshme.  
 
Fëmijët që kanë festuar ditëlindjen e tyre të tretë nuk janë më foshnja. Ata janë të aftë 
për gjëra më të mira dhe më të mëdha, si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Trevjeçarët 
janë aventurierë dhe të paduruar për të zbuluar mundësitë që kanë, si dhe aftësitë e 
trupit të tyre në zhvillim. Një fëmijë i kësaj moshe ka kaluar periudhën më të 
rrezikshme të jetës së tij – vitet e foshnjërisë dhe të fëmijërisë (1 – 3 vjeç), për të hyrë 
në një fazë më të shëndetshme dhe më pak kërcënuese.  
 
Fëmijët e vegjël zhvillohen më ngadalë në moshën 3 – 6 vjeç sesa në periudhën e 
mëparshme, por ata kanë një përparim shumë të madh në koordinimin dhe zhvillimin 
e muskujve. Edhe zhvillimi i të menduarit ka një ndryshim shumë të shpejtë, pasi ata 
arrijnë të kujtojnë, të arsyetojnë, të flasin dhe të mendojnë më mirë. 
                                                 
36 Papalia, D (2000). Human development. McGraw – Hill.  
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2.1 Zhvillimi fizik në fëmijërinë e hershme 

 
Ndryshimet fizike nuk janë aq të dukshme në fëmijërinë e hershme sesa në 3 vitet e 
para të jetës, por janë po aq të rëndësishme.  
  
Gjatësia, pesha dhe pamja e jashtme 
 
Në vitin e tretë të jetës, fëmijët nuk janë më topolakë dhe marrin pamjen më atletike 
dhe të hollë të fëmijërisë. Me zhvillimin e muskujve abdominalë (të barkut), barku 
zvogëlohet. Koka vazhdon të jetë ende e madhe, por pjesët e tjera të trupit zhvillohen 
shpejt për të arritur analogjitë e një të rrituri. Fëmijët zhvillojnë edhe ndryshimet për 
nga ana fizike. Djemtë kanë më shumë muskuj, ndërsa vajzat më shumë inde 
dhjamore. Çdo vit, për tre vitet në vazhdim, fëmijët rriten me 4.5 – 7 cm në vit dhe 
shtojnë në peshë rreth 2 – 3 kile.   
 
Ndryshimet në pamjen e jashtme të fëmijës reflektojnë ndryshimet e brendshme. 
Zhvillimi muskulor dhe skeletor vazhdon, duke i bërë fëmijët më të fortë. Kockat 
formohen më shpejt, forcohen, duke i dhënë fëmijës një formë më të qëndrueshme, 
sikundër për të mbrojtur organet e brendshme. Për më tepër, aftësitë e sistemit të 
frymëmarrjes dhe të qarkullimit të gjakut përmirësojnë ndjeshëm qëndrueshmërinë 
fizike. Së bashku me zhvillimin e sistemit imunitar, këto dy sisteme e mbajnë fëmijën 
të shëndetshëm.  
 
Në këtë moshë dhëmbët zënë vendin e tyre dhe fëmijët mund të kafshojnë pothuajse 
gjithçka. Dhëmbët e përhershëm, të cilët do të dalin në moshën 6 vjeç janë në zhvillim; 
për këtë arsye, nëse thithja e gishtit vazhdon deri në moshën 5 vjeç, mund të ndikojë 
në daljen dhe pamjen e dhëmbëve.  
 
Zhvillimi motorik 
 
Kur shohim se çfarë janë të aftë të bëjnë 3 – vjeçarët, na duket e pabesueshme që kanë 
vetëm dy vjet që po ecin. Suela vesh bluzën e motrës së saj më të madhe, balancon në 
një këmbë dhe bën biçikletë (me tre rrota). Me kockat dhe muskujt e saj më të fortë, 
me fuqinë më të madhe të mushkërive dhe koordinimin më të mirë ndërmjet shqisave, 
gjymtyrëve dhe sistemit nervor, ajo mund të bëjë më shumë nga gjërat që dëshiron. 
Fëmijët 3 – 6 vjeç bëjnë hapa të mëdhenj në zhvillimin e aftësive motorike (lëvizore) 
të mëdha – të vrapuarit, të kërcyerit – dhe atyre fine – mbërthimi i bluzave dhe 
kopjimi i figurave – të cilat përfshijnë muskujt e vegjël.  
  
Në moshën 3 vjeç, Davidi mund të ecte në një vijë të drejtë dhe të qëndronte në një 
këmbë -  por vetëm për një sekondë. Në moshën 4 vjeç, mund të hidhej me një këmbë 
dhe të kapte topin. Kur u bë pesë 5 vjeç, mund të hidhej në disa metra.  
 
Të tilla aftësi motorike – që përparojnë shumë më tepër se në periudhën e mëparshme 
– kërkohen për sportet, kërcimin dhe aktivitetet e tjera, të cilat fillojnë në fëmijërinë e 
mesme dhe vazhdojnë për të gjithë jetën. Megjithatë, fëmijët nën moshën 6 vjeç rrallë 
janë të gatshëm të marrin pjesë në programe që i përgatisin për sporte të organizuara. 
Vetëm 20% e 4 – vjeçarëve mund të hedhin mirë një top dhe vetëm 30% janë të mirë 
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në kapjen e tij. Mënyra më e mirë për t’i ndihmuar fëmijët të zhvillohen fizikisht, 
është inkurajimi për të qenë aktivë në situata loje  jo të strukturuara -  në një nivel të 
përshtatshëm për gjendjen e tyre të zhvillimit.  
  
Para disa muajsh, nëse do t’i jepnim një fëmije një lapostil, do të mbushte fletën me 
shkarravina, pa e kuptuar se çfarë ka vizatuar. Tashmë, në moshën 3 vjeç, vizaton një 
vizë thuajse të drejtë dhe një rreth (përafërsisht). Në moshën 4 vjeç mund të presin me 
gërshërë sipas vizës së vizatuar në një fletë, të vizatojnë një person dhe të palosin një 
letër në formë trekëndëshi. Kur bëhen 5 vjeç, mund të lidhin spango dhe të kopjojnë 
një drejtkëndësh. 
 
Me muskujt e vegjël nën kontroll, fëmijët duan t’i plotësojnë vetë nevojat e tyre 
personale. Kjo sjell një sens kompetence dhe pavarësie. Në moshën 2 ose 3 vjeç, 
përdorin më shumë një dorë (9 në 10 fëmijë përdorin të djathtën). Ata mund të vishen 
dhe të zhvishen, të mbërthejnë dhe zbërthejnë kopsat e bluzave, ndonëse vazhdojnë të 
kenë probleme me lidhëset e këpucëve; përdorin tualetin vetë dhe i lajnë duart më pas 
(ndonjëherë duhet kujtuar). Kur të fillojnë kopshtin, do të jenë të aftë të vishen pa 
mbikëqyrje.   

2.2  Zhvillimi i të menduarit 

Fëmijët e vegjël nuk zhvillohen dhe rriten vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. 
Fëmijë të kësaj moshe vazhdojnë të përparojnë në vëzhgimin dhe ndërveprimin me 
botën përreth. Ata bëjnë hapa të mëdhenj në procesimin, ruajtjen dhe përdorimin e 
informacionit.  Por, zhvillimi mendor nuk mund të matet me sasi (si ai fizik).  Nuk 
mund të numërohet numri i neuroneve, ose të maten lidhjet mes sinapseve dhe të 
gjendet zhvillimi mesatar në mosha të ndryshme. Për zhvillimin mendor merren 
parasysh teori të ndryshme, siç është ajo e Zhan Piazhesë (Jean Piaget)37

Sipas Piazhesë, fëmijët e moshës 3 – 6 vjeç janë në stadin paraoperacional të 
zhvillimit, ndërsa kanë përvetësuar arritjet e stadit të mëparshëm sensoromotorik. 
Gjatë këtij stadi ndërtojnë mbi aftësitë e mëparshme dhe përparojnë. Në këtë moshë, 
lojërat e fëmijëve bëhen më shumë imagjinative dhe janë plot me fantazi. Loja nuk 
bazohet vetëm në “luajtje rolesh”, por edhe në skenarë dhe personazhe të ndryshme, 
lojëra me rregulla të sofistikuara etj.  Sipas Piazhesë, loja nuk është vetëm argëtim: 
është një pjesë e rëndësishme e zhvillimit të trurit.  

.  

Në këtë pjesë do të përshkruhen çastet më të rëndësishme të zhvillimit mendor, sipas 
Piazhesë. Këto janë tipike të fëmijëve 2-7 vjeç. Megjithatë, gjithmonë duhet mbajtur 
parasysh se çdo fëmijë është unik dhe do të zhvillohet në kohën e vet dhe me mënyrën 
e vet. Sikurse me zhvillimin fizik, nëse përkujdesësit mendojnë se “diçka nuk shkon” 
ose se fëmija nuk arrin në zhvillimin e duhur, duhet të diskutojnë shqetësimet e tyre 
me një pediatër apo me mjekun e familjes. Disa fëmijë mund të kenë vonesa 
zhvillimore, ose sfida që mund kuptohen dhe të trajtohen me sukses, nëse vihen re 
herët në jetë.  

Sipas Piazhesë, fëmijët e vegjël kalojnë në dy faza të dallueshme ose nënstade të 
zhvillimit të të menduarit në stadin paraoperacional. Së pari, zhvillojnë funksionimin 

                                                 
37 Papalia, D (2000). Human development. McGraw – Hill.  
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simbolik në moshën 2 – 4 vjeç. Gjatë funksionimit simbolik fëmijët përparojnë në 
aftësinë e tyre të vizatimit, në kujtesë, në të kuptuarit, në përsëritjen/përfaqësimin e 
objekteve në mendjen e tyre, pa qenë nevoja t’i kenë përpara. Kjo nënkupton se 
fëmijët mund të krijojnë imazhe mendore dhe t’i ruajnë në mendje, për t’i përdorur 
kur të kenë nevojë. 

Përpara kësaj periudhe, foshnjat e kuptonin botën sikur ajo përmbante vetëm objekte 
që ata arrinin t’i shikonin në një çast të caktuar dhe asgjë tjetër. Sipas Piazhesë, nëse 
foshnja apo fëmijët deri në dy vjeç luanin me një kotele dhe papritmas ajo ikte nga 
fusha e shikimit të tyre, nuk e kërkonin, pasi mendonin se nuk ekzistonte më. Fëmijët 
që janë në nënstadin e Funksionimit Simbolik mund të bëjnë një vizatim ose të bëjnë 
sikur luajnë me një kotele, edhe kur ajo nuk është e pranishme38

Këto aftësi të reja mendore i ndihmojnë fëmijët për përvojat e përditshme. Për 
shembull, fëmijët mund të flasin për njerëz që udhëtojnë ose që jetojnë diku tjetër, si 
gjyshja në fshat. Gjithashtu, mund të diskutojnë ose të vizatojnë vendet që kanë 
vizituar, sikurse të krijojnë skena dhe krijesa të reja me imagjinatën e tyre. Ata mund 
të përdorin imazhet mendore të objekteve për të luajtur “shtëpirash” ose “shkollash”.  

.  

Edhe pse fëmijët e këtij stadi kanë fituar aftësi të reja mendore, Piazheja thotë se 
procesi i tyre i të menduarit vazhdon të jetë i ngurtë, i kufizuar në vetëm një aspekt të 
situatës për një çast dhe i ndikuar fuqishëm nga pamja e jashtme e një objekti. Ky stil 
i të menduarit çon në disa gabime që karakterizojnë fëmijët e këtij stadi. Për shembull, 
ata nuk kanë zhvilluar aftësitë mendore të Konservimit dhe Transformimit.  

Konservimi është aftësia për të kuptuar se disa karakteristika fizike të objekteve nuk 
ndryshojnë edhe pse mund të ketë ndryshuar pamja e tyre e jashtme.  Për të 
demonstruar konceptin e konservimit, Piazheja i tregoi fëmijëve dy epruveta qelqi me 
të njëjtën sasi lëngu. Në fillim, fëmijët ishin dakort se epruvetat kishin të njëjtën sasi 
lëngu. Më pas, Piazheja hodhi lëngun e njërës epruvetë në një tjetër, më të shkurtër 
dhe më të gjerë. Tjetrin e hodhi në një epruvetë më të gjatë dhe më të ngushtë. Kur i 
pyeti fëmijët se cila epruvetë kishte më shumë lëng, ata zgjodhën atë që ishte më e 
gjatë. Për këta fëmijë, epruveta e gjatë dukej sikur kishte më shumë vëllim, edhe pse 
sasia ishte e njëjtë në të dyja.  

Koncepti i konservimit mund të aplikohet më së miri edhe me numrat. Për shembull, 
sipas Piazhesë, një fëmijë paraoperacional nuk do të kuptojë se rivendosja e gjashtë 
monedhave për të bërë një formacion tjetër (i sjellim më afër apo më larg), nuk 
ndryshon numrin e monedhave të pranishme.  

Transformimi është aftësia e një personi për të kuptuar sesi disa karakteristika fizike 
ndryshojnë, ndërsa të tjera mbeten të njëjta, në një sekuencë logjike shkak – pasojë.  
Fëmijët paraoperacionalë nuk kuptojnë sesi ndryshojnë gjërat nga njëra formë në 
tjetrën. Për të demonstruar konceptin Piazheja i paraqiti fëmijëve një top plasteline, 5 
cm të gjatë. Më pas i tregoi një plastelinë në formë litari, po 5 cm.  Fëmijët 
paraoperacionalë nuk kuptuan se e njëjta plastelinë ishte edhe në formën e topit, edhe 
në atë të litarit.   

                                                 
38 http://www.childdevelopmentinfo.com/development/piaget.shtml e aksesuar në nëntor 2008 
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Piazheja gjithashtu besonte se fëmijët e stadit paraoperacional kanë një stil të 
menduari që karakterizohet nga egocentrizmi, ose paaftësia për të parë botën nga 
këndvështrimi i një personi tjetër 39

Fëmijët e kësaj moshe besojnë se gjërat janë të gjalla ose se kanë karakteristika 
njerëzore, sepse rriten apo lëvizin, një stil të menduari që quhet animizëm. Për 
shembull, fëmijët mund të flasin për makinat si për kafshët, sikur hungërojnë apo janë 
të uritur. Në mënyrë të ngjashme, ata mund të akuzojnë karriget apo lodrat që i kanë 
bërë të rrëzohen. Së fundmi, Piazheja thotë se fëmijët nën moshën 4 vjeç nuk kanë 
aftësinë të organizojnë objektet në kategori. Ata janë të paaftë për të grupuar objekte 
në nëngrupe më të mëdha dhe më të vogla, duke u bazuar në ngjashmëritë dhe 
ndryshimet e tyre.  

.  Fëmijët egocentrikë shpjegojnë situatat nga 
perspektiva personale dhe nga mënyra e tyre e të kuptuarit të gjërave. Në stadin 
paraoperacional fëmijët e kanë të vështirë të kuptojnë se përse zhurma që krijojnë me 
tenxheret dhe tiganët ose luajtja me një lodër muzikore i shkakton mamit dhimbje 
koke, kur ata argëtohen aq shumë!!  

Kërkimet e fundit treguan se idetë e Piazhesë për stadin paraoperacional nuk ishin 
plotësisht të sakta; zhvillimi i fëmijëve varion shumë në varësi të aftësive gjuhësore, 
perceptuese, rregullave të vendimmarrjes dhe njohurive për botën reale. Për shembull, 
kur fëmijët e vegjël testohen duke përdorur ide dhe objekte të njohura për ta, për 
shkak të përdorimit në jetën e përditshme, kanë rezultate më të mira në demonstrimin 
e aftësive. Për ta ilustruar këtë: nëse një kërkues përdor një numër të vogël objektesh 
(3 dhe jo 6) për të testuar konservimin e numrit, një fëmijë 3 – vjeçar mund ta kuptojë 
se numri i objekteve mbetet i njëjtë pavarësisht vendosjes dhe formacioneve. Përpos 
kësaj, kur fëmijët e vegjël vendosen në një situatë reale (p.sh. në një klasë) ata janë 
më të aftë të shpjegojnë sesi e shohin dhomën fëmijët e tjerë (që janë në anën tjetër të 
dhomës). Disa fëmijë të vegjël edhe grupojnë lodrat e tyre (p.sh. kafshët i vënë bashkë, 
makinat bashkë dhe kamionët bashkë).  

Psikologë të tjerë të zhvillimit mendojnë se fëmijët arrijnë konservimin e numrave, 
gjatësisë, masës dhe lëngjeve rreth moshës 6 – 7 vjeç, edhe pse konservimi i peshës 
mund të mos ndodhë deri në moshën 8 – 11 vjeç. Të menduarit egocentrik shfaqet në 
fund të këtij stadi, por jo në të gjitha çastet dhe situatat. Psikologët mendojnë se 
animizmi është një mënyrë për të shprehur imagjinatën dhe procesin e funksionimit të 
objekteve në një mënyrë që është më e lehtë për ta. Shumica e fëmijëve e dinë se 
objektet e pajeta, realisht nuk janë të gjalla.  

Të menduarit intuitiv 
 
Nënstadi tjetër i stadit paraoperacional të Piazhesë është ai i të menduarit intuitiv, i 
cili shtrihet në moshën 4 – 7 vjeç. Fëmijët e kësaj moshe mësojnë duke bërë pyetje si 
“PSE?” dhe “SI?”. Piazhe e ka quajtur këtë stad “intuitiv” sepse duket se fëmijët janë 
aq të sigurt për njohuritë që kanë, saqë janë të pandërgjegjshëm për mënyrën sesi e 
fituan këtë njohuri në fillim (e dinë nga intuita).  
 
Të menduarit intuitiv tregon  një mënyrë të menduari,  të cilën Piaze e ka quajtur 
“qendërzim”. Këta fëmijë përqendrohen në një karakteristikë në një individi apo 

                                                 
39 Pettijohn, T. (1996). Psikologjia: një hyrje koncize. Lilo: Tiranë 
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objekti dhe bazojnë vendimet ose gjykimet e tyre vetëm në atë karakteristikë (sesa të 
konsiderojnë shumë të tilla). Për shembull, një 4 – vjeçar, të cilit i kërkohet të grupojë 
disa objekte, mund të fokusohet në ngjyrën e këtyre objekteve, sesa në formën ose në 
materialin nga i cili janë krijuar. Çqendërzimi, i kombinuar me konceptin e 
konservimit, janë parakushte për të arritur në aftësi logjike më të sofistikuara.  
 
Fëmijët në nënstadin e të menduarit intuitiv përparojnë në aftësitë e të menduarit. Për 
shembull, fëmijët e vegjël kalojnë nga përdorimi i mendimeve magjike në atë të 
bindjeve logjike, për të shpjeguar situata ose ngjarje me të cilat nuk janë përballur më 
përpara, të reja. Fëmijët shumë të vegjël mund të shpjegojnë një shtëpi të re sikur “ka 
lindur nga toka”, ndërsa parashkollorët mendojnë se qeniet njerëzore vunë tulla, llaç 
dhe materiale të tjera bashkë, që ta ndërtojnë atë.   
 
Një arritje tjetër madhore në këtë nënstad është aftësia e të kuptuarit të marrëdhënieve 
të dyfishta. Ata kuptojnë se diçka mund të jetë një objekt, por edhe një simbol i 
diçkaje tjetër. Për shembull, një qen lodër është një lodër për t’u argëtuar, por edhe një 
përfaqësim i qenve dhe i lodrave – qen në përgjithësi.  
 
Edhe këtu disa psikologë të tjerë mendojnë se teoria e Piazhesë nuk është plotësisht e 
saktë. Një pyetje e papërgjigjur është: “A e kuptojnë fëmijët sesi i dinë ato që dinë?” 
Megjithatë, kërkues bashkëkohorë janë dakord me faktin se fëmijët janë si sfungjerë 
për të thithur informacionin e ri nga i gjithë mjedisi që i rrethon.  
 
Edhe pse disa nga idetë e Piazhesë janë përshtatur, bazuar në kërkime bashkëkohore, 
teoritë e tij vazhdojnë të kenë një ndikim shumë të madh në fushat e psikologjisë së 
zhvillimit dhe të edukimit.  
 
Procesimi i informacionit 
 
Modeli i procesimit të informacionit është një mënyrë tjetër për të kuptuar sesi 
zhvillohen fëmijët nga ana mendore. Ky model, i zhvilluar në vitet 1960 dhe 1970, 
bën një paralelizëm mes proceseve mendore të fëmijëve dhe mënyrës kompjuterike të 
procesimit, kodimit, depozitimit dhe dekodimit të informacionit.  
 
Në moshën  2 deri në 5 vjeç, shumica e fëmijëve kanë zhvilluar aftësinë e 
përqendrimit për një kohë të caktuar, aftësinë e njohjes/identifikimit të informacionit 
tashmë të ruajtur në kujtesë, rikujtimit të informacionit të vjetër dhe rindërtimit të tij 
për ta përdorur në çastin aktual. Për shembull, një 4 – vjeçare mund të kujtojë se çfarë 
ka bërë për Krishtlindje dhe ta thotë tek shoqja e vet kur të rikthehet nga pushimet. Në 
moshën 2 – 5 vjeç fillon edhe formimi i kujtesës afatgjatë: kjo është arsyeja për të 
cilën shumica e njerëzve nuk kujtojnë asgjë nga fëmijëria para moshës 2 – 3 vjeç.  
 
Një pjesë e kujtesës afatgjatë përfshin ruajtjen e informacionit për një rrjedhë 
ngjarjesh si “skenarë”. Skenarët i ndihmojnë fëmijët të kuptojnë, interpretojnë dhe të 
parashikojnë se çfarë do të ndodh në skenarë të ardhshëm. Për shembull, fëmijët 
kuptojnë se një vizitë në dyqan përfshin një sërë hapash: Babi hyn në dyqan, pret 
radhën, merr artikujt nga raftet dhe pastaj i vë në makinë. Fëmijët e moshës 2 – 5 vjeç 
fillojnë të kuptojnë se ka mënyra të ndryshme për të zgjidhur një problem dhe mund 
të gjenerojnë ide (ndonëse në mënyrë primitive) për të gjetur zgjidhje të ndryshme.   
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Në periudhën zhvillimore 5 – 7 vjeç, fëmijët mësojnë sesi të fokusohen në përdorimin 
e aftësive mendore për qëllime specifike. Për shembull, fëmijët mësojnë të kushtojnë 
vëmendje dhe të mbajnë mend lista me fjalë apo fakte. Kjo aftësi është shumë e 
rëndësishme për fëmijët që fillojnë shkollën dhe duhet të mësojnë informacione të 
reja, t’i ruajnë dhe t’i riprodhojnë për teste apo aktivitete akademike.  Fëmijët e kësaj 
moshe kanë një kapacitet më të madh për të procesuar informacionin. Ky kapacitet në 
zgjerim i procesimit të informacionit i lejon fëmijëve të bëjnë lidhjen mes 
informacionit të vjetër dhe atij të riut. Për shembull, fëmijët mund të përdorin 
njohuritë e tyre të alfabetit dhe të tingullit të gërmave (fonemë), për të bërë tinguj të 
fjalëve dhe për të lexuar. Gjatë kësaj moshe, edhe baza e njohurive të fëmijëve rritet 
dhe organizohet më mirë.  
 
Metanjohja, "aftësia për të menduar për të menduarit", është një aftësi tjetër mendore 
që zhvillohet gjatë fëmijërisë së hershme.40

   

 Nga mosha 2 deri në 5 vjeç, fëmijët e 
kuptojnë se përdorin trurin e tyre për të menduar. Megjithatë, të kuptuarit e tyre për 
mënyrën sesi funksionon truri është shumë i thjeshtë: një tru është vetëm një 
kontenier (ose një kuti e madhe), në të cilin depozitohen mendimet dhe kujtimet. Në 
moshën 5 – 7 vjeç, ata kuptojnë se mund të kontrollojnë trurin e tyre dhe të ndikojnë 
në aftësinë që kanë për të arritur detyra mendore.  Si rezultat, një fëmijë në moshën 
shkollore zhvillon dhe zgjedh strategji për të trajtuar një detyrë mësim - nxënieje, 
monitoron kuptimin e informacionit dhe vlerëson përparimin ndaj përfundimit të një 
detyre të caktuar.  Për shembull, fëmijët e klasës së parë mësojnë të përdorin një vizë 
me numra (ose të numërojnë gishtat), kur kuptojnë se kanë harruar përgjigjen në një 
problem mbledhjeje apo zbritjeje. Në të njëjtën mënyrë, fëmijët që mësojnë të lexojnë 
mund të fillojnë të identifikojnë fjalët dhe t’i memorizojnë ato. 

Zhvillimi gjuhësor 
 
Gjatë fëmijërisë së hershme, aftësitë e fëmijëve për të kuptuar, procesuar dhe 
prodhuar gjuhën shkëlqejnë! Fëmijët e vegjël përjetojnë një shpërthim gjuhësor mes 
moshave 3 deri në 6 vjeç. Në moshën 3 vjeç ata përdorin rreth 900 fjalë. Në moshën 6 
vjeç, arrijnë të përdorin nga 8000 deri në 14000 fjalë. Gjatë foshnjërisë dhe dy viteve 
të para fëmijët janë në gjendje të kuptojnë shumë më tepër fjalë sesa arrijnë të 
artikulojnë. Megjithatë, me shpërthimin gjuhësor, aftësitë e tyre shprehëse (gjuha e 
folur) shkojnë drejt përputhjes me aftësitë marrëse (aftësi për të kuptuar gjuhën).  
Kur fëmijët kalojnë fazën e përdorimit të dy fjalive, ata mësojnë dhe kuptojnë 
rregullat gramatikore. Zakonisht, fëmijët i mësojnë këto rregulla me një radhë të 
caktuar. Për shembull, fëmijët fillojnë me përdorimin e shumësit (macet) dhe formave 
pronore të emrave (makina e babit). Më pas, vendosin mbaresat e përshtatshme tek 
foljet (hedh bëhet hedhur), përdorin parafjalë ("në rrugë"), nyje ("një", "ky"), forma të 
ndryshme të foljes “jam” (“ishte", "janë", "isha") etj.  
 
Pjesërisht, shpërthimi gjuhësor ndodh për shkak të arritjeve në vëmendje dhe kujtesë, 
të përshkruara më sipër. Fëmijët bëhen shumë të aftë në kujtimin dhe praktikën e 
modeleve gjuhësore rreth tyre, si dhe në ndryshimin e përdorimit të fjalëve në varësi 
të reagimit të njerëzve përreth.  Këto aftësi mund të rezultojnë në situata shumë të 
sikletshme për prindërit, të tilla si rasti i Gimit, i cili në drekën me gjyshen përsërit një 

                                                 
40 Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-
developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911. 
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sharje që e kishte dëgjuar nga babi një natë më përpara. Përkujdesësit duhet të jenë 
veçanërisht të kujdesshëm për të mos nxitur zgjedhjen e një gjuhe të varfër, siç është 
gramatika jo e saktë apo fjalët e “pista”, duke qeshur apo duke e kthyer në lojë. 
Fëmijët e kuptojnë vëmendjen si miratim dhe do të vazhdojnë ta përsërisin frazën apo 
fjalën, për të fituar më shumë vëmendje në të ardhmen.  
 
Përtej rritjes së fjalorit, fëmijët zgjerojnë edhe aftësinë e përdorimit të formave të 
ndryshme të fjalëve (p.sh., folje si "ajo solli" dhe jo "ajo ka sjellur") dhe të formojnë 
fjali më komplekse. Në  moshën 2 deri në 5 vjeç fëmijët rafinojnë aftësinë për të 
shqiptuar fjalët, megjithatë, shpesh krijojnë fjalë që nuk i dinë. E kundërta ndodh me 
fëmijët shkollorë, të cilët flasin më shumë si të rritur; kuptojnë gabime bazë 
gramatikore, i shprehin mendimet në formë pyetjeje, dhe përdorin shprehje negative, 
si “nuk vij”, në fjalitë e tyre.  
 
Përdorimi i gjuhës nga fëmijët bëhet më i pjekur dhe më i ndërlikuar kur ata rriten. 
Për shembull, mund të fillojnë të kuptojnë një metaforë si “i fortë si gur”. Ata 
ndryshojnë dhe mënyrën e të folurit në varësi të personit me të cilin flasin: ndryshe 
flasin me të rriturit, ndryshe me bashkëmoshatarët.  
 
Gjatë fëmijërisë së hershme, zhvillohet edhe aftësia e fëmijëve për të kuptuar gjuhën. 
Ata arrijnë aftësinë për të kuptuar se një fjali mund të ketë kuptim përtej fjalëve 
specifike përbërëse. Për shembull, me një fëmijë shumë të vogël mami duhet të thotë: 
“Xheni, të lutem më sill gotën tënde”, në mënyrë që Xheni të kuptojë se është fjala 
për të. Me fëmijë më të mëdhenj mami mund të thotë: “Hmm …Më duhet gota e 
Xhenit që ta mbush me lëng frutash…” dhe Xheni do të kuptojë se mesazhi i vërtetë 
është “më sill gotën tënde”.    
 
Në moshën 5 deri në 7 fëmijët mund të kuptojnë dhe të mësojnë sesi të përdorin një 
fjalë duke thënë përkufizimin e saj (sesa nga përjetimi direkt). Për më tepër, fëmijët 
fillojnë të kuptojnë se fjalët shpesh kanë kuptime të shumta; kjo aftësi i hap një derë të 
re: atë të humorit dhe të batutave. 

2.3  Zhvillimi emocional dhe social 

Kur fëmijët e lënë pas foshnjërinë dhe hyjnë në fëmijërinë e hershme, ata përballen 
me dy presione kontradiktore. Ata MUND të bëjnë shumë e më shumë gjëra – dhe 
DUAN që të bëjnë shumë dhe më shumë. Në të njëjtën kohë, mësojnë se disa nga 
gjërat që duan të bëjnë (siç është këndimi i një kënge të bukur) kanë edhe miratimin 
social, ndërsa disa të tjera (siç është marrja e celularit të mamit) nuk e gëzojnë këtë 
miratim. Si e ekuilibrojnë dëshirën për të bërë gjëra me dëshirën për të qenë të 
“miratuar” në sy të prindërve dhe të njerëzve të tjerë të rëndësishëm në jetën e tyre? 

Sipas Erik Eriksonit, ky stad është baza e krizës së tretë të zhvillimit të personalitetit, 
atë të iniciativës përkundrejt ndjenjës së fajit41

                                                 
41 Karaj, Dh. (2000). Psikologjia e zhvillimit. Tiranë. 

. Kjo fazë ka detyrimisht një konflikt 
mes sensit të qëllimit ose iniciativës, i cili i lejon fëmijës të planifikojë dhe të 
përfundojë detyrat dhe kufizimeve morale që fëmija mund të ketë për këto plane.  
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Ky konflikt shënon ndarjen mes dy pjesëve të personalitetit – pjesës që mbetet fëmijë, 
plot me energji dhe dëshirë për të provuar gjëra të reja dhe për testuar fuqitë e reja dhe 
pjesës që po bëhet i rritur, që vazhdimisht teston për përshtatshmërinë e një sjelljeje 
ose të motivacioneve pas saj. Fëmijët që mësojnë sesi të rregullojnë këto motive të 
kundërta, zhvillojnë sensin e qëllimit, kurajën për të përfytyruar dhe ndjekur qëllimet, 
pa qenë të frenuar nga faji apo frika e ndëshkimit (Erikson, 1964)42

Si munden prindërit t’i ndihmojnë fëmijët të kenë një ekuilibër mes zhvillimit të 
sensit të iniciativës që mund t’i çojë të bëjnë shumë mirë gjëra të reja dhe prirjes për 
t’u bërë i ndrojtur dhe me ndjenja faji? Ata mund t’i japin fëmijëve mundësi për t’i 
bërë vetë gjërat, për të përfunduar detyrat që i jepen vetë, ndërsa i mbrojnë me 
drejtimin e tyre dhe me kufij të qartë, në mënyrë që të bëhen njerëz të përgjegjshëm 
dhe që e gëzojnë jetën.                                                                                                                 

. Nëse kjo krizë 
nuk zgjidhet mjaftueshëm, thotë Eriksoni, një fëmijë mund të zhvillohet në një të 
rritur me sëmundje psikosomatike, frenime ose paaftësi, të cilët mundohen të 
kompensojnë me përpjekje për të rënë në sy, ose të bëhen të drejtë me veten dhe 
intolerantë, të shqetësuar më shumë  me frenimin e impulseve, sesa me kënaqësinë 
nga spontaniteti.     

Shprehja e emocioneve dhe kuptimi  i tyre   

"Inteligjenca emocionale" është një term që përdoret për të përshkuar aftësinë e 
individit për të shprehur emocionet e tij/saj në mënyrë të përshtatshme, për të 
interpretuar emocionet e të tjerëve dhe për të kuptuar rezultatet e disa emocioneve 
specifike. Fëmijët me inteligjencë të lartë emocionale janë të aftë të përballen me 
emocionet e tyre ose të të tjerëve në një mënyrë që është pozitive për lidhjet shoqërore. 
Gjatë fëmijërisë së hershme shumica e fëmijëve kanë arritje të mëdha në këto aftësi 
zhvillimore. Përparimi në inteligjencën emocionale është një qëllim që zgjat gjithë 
jetën dhe mund t’i ndihmojë njerëzit të kenë shëndet emocional dhe sjellje prosociale 
dhe bashkëpunuese.  

Janë zhvilluar teste psikologjike për të vlerësuar inteligjencën emocionale, të 
ngjashme me testet e inteligjencës, por përdoren më shumë për kërkime sesa për 
vlerësimin e fuqive dhe dobësive të fëmijëve në botën reale. Në kushtet e kërkimit, 
fëmijët që kanë nivele të larta të inteligjencës emocionale kanë gjithashtu nivele më të 
larta vetëvlerësimi, aftësi sociale dhe lumturi si dhe nivele të ulëta të agresionit. 
Megjithatë, përkujdesësit duhet të kenë parasysh se vlerësimi i fëmijëve me një 
rezultat në një test nuk përshkruan plotësisht atë që është unike tek një fëmijë, talentet 
dhe aftësitë e tij.  

Fushat e ndryshme të zhvillimit janë të ndërlidhura dhe jo të ndara, të izoluara. 
Ndërlidhja mes aftësive mendore dhe emocionale është shumë e rëndësishme. Me 
zhvillimin e mendimit abstrakt dhe të gjuhës, fëmijët bëhen më të aftë të emërtojnë 
dhe të diskutojnë emocionet e tyre me të tjerët. Për shembull, mund t’i thonë mamit 
dhe babit se janë të frikësuar dhe nuk qajnë apo ulërasin. Në të njëjtën mënyrë, një 
fëmijë mund të shpjegojë se një shok “është i mërzitur, sepse i mungon babi”.  

                                                 
42 Po aty. 
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Gjuha i lejon fëmijët të rregullojnë më mirë emocionet e tyre, të vetë – qetësojnë 
emocionet negative dhe të ushtrojnë kontroll në situata që ngacmojnë emocione. Për 
shembull, fëmijët e vegjël mund të vrapojnë të fshihen kur xhaxhi Toni bën një fytyrë 
që të frikëson. Në të kundërt, fëmijë më të mëdhenj mund t’i thonë xhaxhit se fytyra e 
tij është tmerruese, të ndalojë së bëri këtë fytyrë ose t’i kujtojnë vetes se xhaxhi 
përpiqet të bëhet qesharak dhe jo i keq. Për më tepër, me zhvillimin e aftësisë për të 
kuptuar këndvështrimin e të tjerëve, fëmijët ndryshojnë ose frenojnë sjelljet që mund 
të lëndojnë ndjenjat e të tjerëve.  
 
Gjatë fëmijërisë së hershme, fëmijët zhvillojnë emocione të vetëdijshme, pasi fillojnë 
të vlerësojnë veten e tyre; nuk mjafton vetëm reagimi ndaj vlerësimeve të 
përkujdesësve apo të të rriturve të tjerë. Për shembull, një fëmijë shumë i vogël (1 
vjeç) mund të jetë shumë i lumtur nëse e mbulon veten me baltë nga koka te këmbët 
dhe nuk do të shprehë asnjë emocion negativ, derisa përkujdesësi të shprehë 
pakënaqësinë nga pisllëku. Fëmijët në moshën e hershme mund të përjetojnë kënaqësi 
me baltën, por kur shohin mamin që vjen, përjetojnë turp ose faj, si rezultat i 
vlerësimit të pamjes së jashtme. Gjithashtu, një fëmijë mund të ketë ndjenjën e 
krenarisë kur babi thotë: “Ky është një vizatim shumë i bukur”. 
 
Sipas teorisë së zhvillimit të Eriksonit, fëmijët që kanë filluar të vlerësojnë veten kanë 
hyrë në stadin e “autonomisë kundrejt turpit dhe dyshimit”. Në fund të këtij stadi, 
vetëvlerësimet e fëmijëve janë ose autonome dhe pozitive, ose negative dhe të 
turpshme. Fëmijët që ndihen autonomë e shohin veten si të mirë, persona të vlefshëm, 
që arrijnë të bëjnë diçka në një mënyrë pozitive. Përkundrazi, fëmijët që ndjejnë turp, 
ndihen të pavlerë dhe të paaftë për të bërë atë që pritet të bëjnë.   
 
Me rritjen e aftësisë së vetëndërgjegjësimit, me përmirësimin e komunikimit dhe me 
të kuptuarit më të mirë të mendimeve dhe ndjenjave të të tjerëve, rriten edhe aftësitë 
sociale të fëmijëve. Fëmijët në fëmijërinë e hershme janë të aftë të modifikojnë dhe të 
shprehin emocionet e tyre për t’iu përshtatur situatave sociale. Për shembull, Tani 
mund të ndihet i zemëruar, por ai e di se nuk është e përshtatshme që të ketë një 
shpërthim inati në shkollë. Nga ana tjetër, Anila e di se nëse sillet si e lumtur dhe e 
këndshme nëpër festat për fëmijë, edhe pse mund të jetë me turp apo e frikësuar, do të 
mund të bëjë shokë/shoqe të reja. Ndryshimi ose kontrolli i emocioneve të individit në 
situata sociale është një aftësi e rëndësishme, që i ndihmon fëmijët të përshtaten me 
grupet dhe të krijojnë marrëdhënie ndërpersonale.  
 
 
Empatia reflektuese43

 
  

Një aftësi tjetër emocionale që zhvillohet në fëmijërinë e hershme është empatia, e 
cila përbën një komponent të rëndësishëm për sjelljen sociale pozitive. Zhvillimi i 
empatisë varet nga zhvillimi gjuhësor dhe nga ai mendor. Fëmijët që nuk kanë 
aftësinë e të menduarit abstrakt dhe të parit të gjërave nga këndvështrimi i një personi 
tjetër, kanë më pak mundësi të përgjigjen me empati.  
 
Empatia reflektuese (ose thjesht empatia) është aftësia për të vendosur veten në vend 
të një individi tjetër dhe për të kuptuar se çfarë po ndien.  Fëmijët me empati mund të 

                                                 
43 www.mentalhelp.net/poc/ e aksesuar në nëntor 2008 
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kuptojnë shkaqet, efektet dhe sjelljet karakteristike të emocioneve të ndryshme, në një 
mënyrë të sofistikuar. Si rezultat, fillojnë të kuptojnë se disa elementë emocionalë 
tregojnë se çfarë ndjen një person tjetër. Të tillë elementë mund të jenë: shprehjet e 
fytyrës, mendimet për të cilat flasim, ose sjellje si e qeshura apo e qara. Fëmijët mund 
të parashikojnë edhe përgjigjen emocionale të dikujt nga konteksti i ngjarjes, siç është 
rasti kur ata presin që dikush që ka vrarë gishtin, të ndjejë dhimbje dhe të ndihet i 
mërzitur.  
 
Kur fëmijët e zhvillojnë empatinë, emocionet e tyre mund të jenë mbingarkuese, pasi 
nuk dinë sesi mund të lehtësojnë apo të ndihmojnë personin tjetër. Fëmijët mund ta 
përjetojnë situatën sikur t’i ndodhte vetë atyre dhe shqetësohen. Për shembull, nëse 
Anila ka parë Tanin që ka prerë gishtin, ajo mund të bëhet aq e shqetësuar ose e 
frikësuar duke menduar sesi do të reagojë dhe çfarë do të ndjejë, saqë ajo fillon të qajë 
dhe të ulërasë vetë.  Megjithatë, me vazhdimin e zhvillimit të të menduarit, ata 
mësojnë strategji për të lehtësuar ose për të ndihmuar të tjerët. Në rastin më sipër, një 
fëmijë më i madh do të thoshte: “S’ka gjë Tani. Mos ki frikë. Do të shkoj të sjell 
mamin tënd”.  
 
Empatia është një paraardhës i sjelljeve prosociale ose altruiste, të cilat njerëzit i 
kryejnë vetëm për të përfituar një person tjetër (dhe jo dhënia e ndihmës ndaj dikujt 
në mënyrë që më vonë të përfitojnë vetë). Megjithatë, sjellja altruiste mund të dojë 
edhe vite për t’u zhvilluar.  
 
Shumë emocione që përjetohen fort nga njerëzit e rritur, mund të jenë sfiduese për 
fëmijët. Të mësuarit në fëmijëri sesi të shprehen dhe përballohen në mënyrë të 
përshtatshme zemërimi, agresioni dhe frika, është një aftësi sociale shumë e vlefshme 
për të gjithë jetën. Fëmijët vëzhgojnë vazhdimisht prindërit dhe përkujdesësit. Në 
vend që të jeni të frustruar, të zemëruar ose agresivë në përgjigje të disa situatave (ose 
të vetë fëmijëve), modeloni një sjellje të përshtatshme. Ose nëse e humbisni 
kontrollin, kujtohuni të pranoni gabimin dhe të diskutoni me fëmijët për mënyrën sesi 
duhet t’i manaxhoni situata të ngarkuara emocionalisht, në të ardhmen.  
 
Fëmijët zakonisht duan shumë udhëheqje dhe disiplinë pozitive për të mësuar sesi të 
kontrollojnë zemërimin. Mesazhi më perfekt që mund të komunikohet nga prindërit 
është se zemërimi është një emocion shumë i natyrshëm, por ka mënyra të 
përshtatshme dhe të papërshtatshme për ta manaxhuar, në varësi të situatës. Për më 
tepër, përkujdesësit duhet të demonstrojnë (me shembullin e tyre) sesi të manaxhojnë 
me qetësi situatat që shkaktojnë zemërim. Meqë fëmijët sapo kanë filluar të kenë 
empati, përkujdesësit duhet të flasin me fëmijët për ndjenjat dhe reagimet. Për 
shembull: supozoni se jeni me nxitim dhe bllokoheni në trafik. Jeni me nerva sepse do 
të vonoheni. Mund të thoni me qetësi “Jam shumë i zemëruar tani (duke e emërtuar 
emocionin). Do të vonohemi sepse jemi bllokuar në këtë trafik (duke emërtuar arsyen 
për të cilën jeni të zemëruar). Më pas ofroni një zgjidhje për t’u qetësuar: “Do ta ndez 
radion dhe do të këndoj me zë të lartë deri sa të fitoj kontrollin e emocioneve të mia/të 
qetësohem”.  
Agresioni  
 
Agresioni mund të jetë një problem për fëmijët e moshës parashkollore, me pikë 
kulminante moshën 4 vjeç. Fëmijët më të vegjël shfaqin agresionin instrumental, 
sjellje që përfshin goditje, shkelma ose ulërima, për të marrë një objekt të dëshiruar. 
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Në drejtim të kundërt janë fëmijët parashkollorë në fazën e mesme, të cilët shpesh 
përdorin agresionin armiqësor me bashkëmoshatarët, për t’iu kundërpërgjigjur një 
dëmi apo një gabimi të perceptuar. Agresioni armiqësor njeh dy forma: agresioni i 
hapur, dëmtimi i dikujt me anë të një plagosjeje/dëmi fizik ose kërcënimi për ta bërë 
këtë dhe agresioni relacional (i marrëdhënieve), i cili dëmton marrëdhëniet e një 
fëmije tjetër me bashkëmoshatarët (p.sh. përjashtimi social apo përhapja e 
thashethemeve).  
 
Me drejtimin dhe udhëheqjen e duhur, parashkollorët më të mëdhenj zakonisht 
mësojnë të përshtaten me të tjerët, të mos përdorin agresionin instrumental për të 
marrë/arritur diçka. Por, agresioni armiqësor rritet në moshat 4 deri në 7 vjeç. 
Agresioni i hapur është më i shpeshtë tek meshkujt. Vajzat parashkollore dhe ato 
shkollore mund të përdorin agresionin e marrëdhënieve për të dëmtuar dikë. Shumica 
e fëmijëve e kapërcejnë sjelljen agresive dhe mësojnë mënyra më efektive për t’u 
përballur me konfliktet ndërpersonale. Megjithatë, disa fëmijë do të vazhdojnë të 
përdorin si agresionin fizik ashtu edhe atë verbal, që do të cojë në probleme në kopsht 
apo në shtëpi.  
 
Ka mënyra të ndryshme për të mësuar fëmijët se dhuna dhe agresioni - fizik apo 
verbal - janë të papranueshme. Së pari, përkujdesësit nuk duhet të modelojnë (p.sh. 
demonstrojnë) agresion fizik apo verbal, duhet të shmangin të bërtiturat ose 
ndëshkimet fizike për sjelljet negative. Për më tepër, fëmijët nuk duhet të ekspozohen 
ndaj mediave së dhunshme, siç janë televizori dhe lojërat elektronike. Gjithashtu, 
fëmijët nuk duhet të shikojnë përkujdesësit që trajtojnë në mënyrë të dhunshme njëri – 
tjetrin.  
 
Frika 
  
Frika është një emocion tjetër që përjetojnë fëmijët në këtë stad të zhvillimit. Ngaqë 
fëmijët e kësaj moshe kanë një imagjinatë shumë të gjallë dhe ende mësojnë dallimin 
mes realitetit dhe imagjinatës, ata janë shumë të prekshëm nga frikëra të forta. 
Veçanërisht, fëmijët e vegjël kanë frikëra të mëdha nga vetëtimat, stuhitë, 
përbindëshat poshtë krevatit ose nga rreziqe të tjera që krijohen në mendjen e tyre. 
Shumë fëmijë përjetojnë ëndrra të këqija ose makthe gjatë gjumit. 
 
Prindërit mund të ndihmojnë duke i ofruar fëmijëve më shumë mbështetje 
emocionale, por pa anashkaluar ose minimizuar frikën e vërtetë që fëmijët përjetojnë. 
Për shembull, përkujdesësit mund të mbajnë një llambë nate në dhomën e fëmijëve, 
për të reduktuar hijet dhe përbindëshat që mund të dalin papritmas nga cepi i dhomës. 
Pas një ëndrre të keqe ose gjatë një stuhie, përkujdesësit ofrojnë mbështetje dhe 
qetësim fizik, si përqafimet.  
 
Përkujdesësit mund të kujdesen për autonominë dhe besimin, duke i ndihmuar fëmijët 
të mendojnë në mënyrë gazmore për frikërat dhe për përballjen me to. Fëmijët mund 
të mësohen të përdorin një lutje apo një këngë, që të ndihen të sigurt dhe në kontroll të 
situatës. Për shembull, gjyshi mund të luajë një lojë me Gimin që mund të quhet 
“trembja e përbindëshit të dollapit”. Ata mund të përdorin një elektrik dore për të 
hedhur dritë në dollap dhe për të larguar përbindëshat, si pjesë e ritualit para fjetjes. 
Gimi mund të qeshë, por mund të ndihet krenar që është në kontroll të situatës.  
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Nëse frika e një fëmije bëhet shumë e theksuar, zgjat për shumë kohë, nuk përgjigjet 
ndaj përpjekjeve të përkujdesësve për ta reduktuar atë dhe ndërhyn në aktivitetet e 
përditshme, atëherë mund të nevojitet një trajtim nga profesionistët. Fobitë (frikëra të 
theksuara, irracionale dhe të pakontrolluara) janë një variacion i çrregullimeve të 
ankthit. Nëse një fëmijë vuan nga një fobi, duhet të vizitohet tek pediatri ose tek një 
profesionist i shëndetit mendor.  
 
Zhvillimi i identitetit dhe vetëvlerësimit44

Gjatë fëmijërisë së hershme fillon zhvillimi i “vetëkonceptit”, që përmban atributet, 
aftësitë, qëndrimet dhe vlerat që na përkufizojnë si individë. Në moshën 3 vjeç, 
fëmijët kanë zhvilluar veten kategorike, një mënyrë konkrete për ta parë veten në “atë 
apo këtë” mënyrë. Për shembull, fëmijët e kategorizojnë veten në terma të moshës 
“fëmijë apo i rritur”, përkatësisë gjinore “djalë apo vajzë”, karakteristikave fizike “i 
shkurtër ose i gjatë” dhe të vlerës “i mirë ose i keq”. Këto “etiketa” përdoren nga 
fëmijët për të shpjeguar vetëkonceptin në një mënyrë konkrete dhe të vëzhgueshme. 
Për shembull, Berti e përshkruan veten si: “Jam 4 vjeç. Kam sy të kaltër. Jam më i 
shkurtër se mami. E ndihmoj gjyshen në shtrimin e tavolinës!”. Kur i pyesin, fëmijët e 
përshkruajnë vetëkonceptin në terma të thjeshtë emocionalë dhe me përshkrimin e 
qëndrimeve që mbajnë. Berti mund të thotë “Sot, jam i lumtur. Më pëlqen të luaj me 
Anën”. Megjithatë, parashkollorët nuk arrijnë të bëjnë lidhjen mes vetëpërshkrimeve 
të ndara në një portret të integruar të vetes. Për më tepër, fëmijë të moshës 3 – 5 vjeç 
nuk janë të ndërgjegjshëm se një individ mund të ketë karakteristika të kundërta. Për 
shembull, nuk e kuptojnë se një njeri mund të jetë edhe “i mirë” dhe “i keq”.  

  

Pas zhvillimit të kujtesës afatgjatë, fëmijët fitojnë edhe veten e kujtueshme. Vetja që 
kujtohet përfshin kujtime (dhe informacion të treguar nga të rriturit për ngjarjet 
personale) që bëhen pjesë e historisë personale të individit (shpesh i referohemi me 
termin: kujtesa autobiografike). Për më tepër, fëmijët zhvillojnë edhe një Vete të 
Brendshme, në të cilën ndodhen mendimet private, ndjenjat dhe dëshirat që nuk i di 
asnjë tjetër, veçse nëse fëmija vendos të ndajë këtë informacion me të tjerët.  

Ngaqë vetëkonceptet e hershme bazohen në variabla që janë lehtësisht të 
përkufizueshëm dhe të vëzhgueshëm, fëmijët e kësaj moshe kanë një vetëvlerësim të 
lartë (gjykimi për vlerën e individit). Në përgjithësi, fëmijët janë optimistë sepse kanë 
mundësinë të mësojnë një aftësi të re, të kenë sukses dhe të përfundojnë një detyrë 
nëse do të vazhdojnë të përpiqen, një bindje që quhet: “Atribuimi i lidhur me arritjen” 
ose shpeshherë “vetë-efikasitet”. Vetëvlerësimi formohet nga burime të ndryshme, siç 
është aftësia në shkollë, aftësia në sporte, shoqëritë, marrëdhëniet me përkujdesësit 
dhe nga detyrat e tjera ndihmuese apo lojërat.   

Sikurse dhe me zhvillimin emocional, në vetëkonceptin e një fëmije mund të ndikojnë 
faktorë të jashtëm dhe të brendshëm. Për shembull, temperamenti i një fëmije mund të 
ndikojë mënyrën sesi e sheh veten dhe aftësinë e tij për të përfunduar një detyrë. 
Fëmijët me temperament të lehtë kanë prirjen të provojnë shumë herë deri sa të arrijnë 
diçka dhe manaxhojnë më mirë frustrimet dhe sfidat. Përkundrazi, fëmijët me 

                                                 
44 Huitt, W. (2004). Self-concept and self-esteem. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: 
Valdosta State University. 
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temperament më të vështirë mund të frustrohen shumë lehtë dhe të dekurajohen nga 
sfidat apo ndryshimet në mjedis.  

Fëmijët që përballen më mirë me frustrimin dhe sfidat, kanë më shumë gjasa ta 
mendojnë veten si të suksesshëm, të vlefshëm dhe të mirë: së bashku këto çojnë në një 
vetëvlerësim më të lartë. Përkundrazi, fëmijët që dekurajohen lehtë dhe frustrohen, 
shpesh dorëzohen dhe kërkojnë për më shumë mbështetje për të përfunduar një detyrë. 
Këta fëmijë mund të kenë një vetëvlerësim të ulët, nëse besojnë se nuk do të jenë të 
suksesshëm dhe të vlefshëm.  

Gjithashtu, faktorët e jashtëm, siç janë mesazhet nga njerëzit e tjerë, ndikojnë në 
perceptimin e vetes. Fëmijët që marrin feedback 45

Bashkëmoshatarët kanë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e vetëkonceptit. 
Fëmijët që kanë shokë loje dhe klase të mirë dhe të gatshëm për t’i përfshirë në 
aktivitete, do të zhvillojnë një imazh pozitiv për veten. Ndërsa një fëmijë që 
rregullisht lihet jashtë loje, ngacmohet ose dhunohet nga fëmijët e së njëjtës moshë 
ose nga më të mëdhenjtë, mund të zhvillojë një vetëvlerësim të ulët.  

 pozitiv për aftësitë e tyre nga 
prindërit, kujdestarët dhe mësuesit (edhe nëse nuk janë të suksesshëm herën e parë) 
kanë vetëvlerësim të lartë. Nga ana tjetër, nëse prindërit, kujdestarët ose mësuesit janë 
negativë apo ndëshkues ndaj përpjekjeve të fëmijëve për sukses, ose nëse  i injorojnë 
apo kritikojnë rregullisht këto arritje, fëmijët do të kenë një imazh negativ për veten 
dhe një vetëvlerësim të ulët.  

Siç është përmendur shumë shpesh, çdo fëmijë është unik dhe reagon ndryshe ndaj 
faktorëve të ndryshëm. Disa fëmijë janë më “elastikë” emocionalisht (që e marrin 
veten shpejt) në disa situata. Këta fëmijë përjetojnë ose janë dëshmitarë të një 
ngjarjeje negative apo të dëmshme, pa përjetuar dëm në vetëvlerësimin e tyre ose në 
zhvillimin emocional. Kjo aftësi jo vetëm që i aftëson fëmijët dhe të rriturit të 
përballen me stresin në jetë, por shpesh bëhen edhe njerëz të suksesshëm. Gjithashtu, i 
ndihmon fëmijët fleksibël të kenë një shëndet të mirë dhe të rezistojnë ndaj 
sëmundjeve fizike apo mendore. Për shembull, shumë fëmijë që janë dhunuar rëndë 
fizikisht dhe/ose emocionalisht kanë performancë të ulët në shkollë, bëhen agresivë 
ose të tërhequr, ose të depresuar apo ankthiozë. Fëmijët fleksibël që përjetojnë të 
njëjtën situatë, nuk kanë shenja apo simptoma që të tregojnë se kjo eksperiencë ka 
pasur një ndikim negativ tek ta.  

Udhëzime për rritjen e vetëvlerësimit 
 

• Krijimi i një sensi të vetë – kompetencës 
 
Ndihmoni fëmijët të fokusohen në pikat e tyre të forta: 
 
• Shpjegoni së të gjithë e bëjnë diçka mirë.  
• Kërkojini që të bëjnë ose të thonë një listë me pikat e tyre të forta. 
 
Analizoni situatat në të cilat fëmijët thonë “nuk mund ta bëj”: 

                                                 
45 Feedback – reagim, përgjigje, koment, mbi sjelljen apo qëndrimin. Meqenëse ky term ka gjetur 
përdorim ndërkombëtar, do të biem dakort ta përdorim në anglisht, gjatë gjithë manualit. 
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• A nënkuptojnë “Ndihem i paaftë?” 
• A nënkuptojnë “Nuk do ta bëj sepse kam frikë nga dështimi dhe mosaprovimi?” 
• A nënkuptojnë “Nuk kam dëshirë të bëj atë që më thua, sepse dua të bëj diçka 
tjetër?” 
 
Jini të vëmendshëm për të kuptuar mesazhe të fshehura në disa komunikime verbale: 
 
• “Më lër mua ta bëj.” (Ti nuk je i aftë) 
• “Më pëlqeu mënyra sesi e the atë histori.” (Ti je i aftë) 
• “Mos më shqetëso” (Ti je i parëndësishëm) 
• “Je 5 vjeç, duhet të jesh në gjendje të kuptosh dhe të bësh gjëra si një 5 - vjeçar” (Je 
idiot) 
• “Ke vetëm pesë yje, se mos herën tjetër më sjell ndonjë “dobët” (Ji perfekt, ose nuk 
do të më kënaqësh). 
 
 
Vlerësoni përparimin e bërë në korrigjimin e sjelljes së papërshtatshme: 
 
• Vlerësoni përpjekjet. Tregojini kur janë të mirë. 
• Vlerësoni çdo përmirësim në arritjen e qëllimit përfundimtar. Kini besim. 
• Lërini fëmijët të bëjnë vetë gjërat që duan të bëjnë, edhe nëse nuk i bëjnë aq mirë sa 
do t’i bënit ju.  
• Jini të sinqertë dhe specifikë në dhënien e vlerësimeve.  
 
Theksoni suksesin dhe jo dështimin: 
 
• Drejtoni vëmendjen në numrin e përgjigjeve të sakta.  
• Vlerësoni krijimtarinë dhe qartësinë e të menduarit.  
 
Planifikoni aktivitete në mënyrë që të rriten mundësitë e fëmijëve për të pasur sukses: 
 
• Në vend të një qëllimi të madh të vetëm, krijoni shumë qëllime të vogla. 
• Jepini burimet e duhura kur janë të domosdoshme. 
 
Ofroni lojëra dhe aktivitete që promovojnë përfshirjen dhe jo përjashtimin: 
 
• Planifikoni aktivitete që përfshijnë të gjithë anëtarët e familjes. 
• Organizoni punët e shtëpisë, në mënyrë që anëtarët e familjes të punojnë së bashku.  
 
Lidhjet shoqërore 
  
Pasi kalojnë fazën e foshnjërisë, fëmijët e vegjël ndërveprojnë më shumë dhe bëhen 
më të pjekur në aftësinë për të ndërvepruar me të tjerët. Siç është përmendur në 
zhvillimin sensoromotorik, nevoja sociale kryesore e një foshnje dhe detyra e saj 
zhvillimore është lidhja me përkujdesësit primarë. Por, fëmijët e vegjël shkëputen nga 
këto figura dhe krijojnë lidhje të tjera shoqërore.  
Kur ndërveprojnë me bashkëmoshatarë, siç janë fëmijët e çerdhes apo të kopshtit, 
fëmijët sensoromotorikë bëjnë një lojë paralele. Në këtë lojë, ata luajnë me njëri 
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tjetrin pa ndërvepruar në të vërtetë. Për shembull, Endri luan me tullat e tij dhe 
ndërton një strukturë në mënyrë të pavarur nga Sonila, e cila krijon pirgun e vet.  
 
Në këtë stad fëmijët luajnë me më shumë bashkëpunim. Në lojën bashkëpunuese, 
fëmijët marrin pjesë në të njëjtin aktivitet në një grup të vogël. Shpesh, këto forma 
elementare të lojës bashkëpunuese përfshijnë lojën “bëj gjoja” ose lojën simbolike. 
Për shembull, Xhesi dhe Ana mund të luajnë “shtëpiash” bashkë dhe të ndajnë rolet: 
njëra do të jetë fëmija dhe tjetra mami. Loja e ‘bëj gjoja” fillon që në foshnjëri dhe ka 
kulmin në moshën 4 deri në 5 vjeç.   
 
Ndërsa fëmijët vazhdojnë të zhvillohen shoqërisht me bashkëmoshatarët, ata fillojnë 
një lojë të ashpër dhe të rrëmujshme që përfshin: vrapin, garat, ngjitjet dhe lojëra 
konkurruese. Shpesh, në këtë stad praktikohen shprehi sociale si: të presësh radhën 
tënde ose t’i bindesh rregullave dhe normave të grupit46

 
.  

Fëmijët e vegjël në stadin paraoperacional shpesh gjejnë shokë në çerdhe ose në park, 
ku dalin për shëtitje; megjithatë “miqësia” është ende një marrëdhënie shumë 
konkrete dhe elementare. Në këtë stad të zhvillimit social miqësi shpesh do të thotë të 
ndash lodrat dhe të argëtohesh duke luajtur së bashku. Miqësia nuk ka cilësitë e 
empatisë apo mbështetjes që ka në fëmijët më të rritur, adoleshentë dhe të rritur.  
 
Por, në fëmijërinë e hershme fëmijët zhvillohen nga ana sociale edhe në familje. 
Familjet i japin fëmijëve mundësinë të ndërveprojnë me njerëz të ndryshëm në role të 
ndryshme. Familjet e sotme kanë forma të ndryshme. Fëmijët mund të rriten në 
familje nukleare me dy prindër biologjikë dhe me një apo më shumë vëllezër dhe 
motra. Gjithashtu, fëmijët rriten në familje të “përziera”, duke kaluar kohën në shtëpi 
të ndryshme, mbase me bashkëshortët e rinj të prindërve ose me motra dhe vëllezër 
nga martesa tjetër. Disa fëmijë rriten në një familje të zgjeruar dhe jetojnë ose kalojnë 
shumë kohë më gjyshërit, hallat dhe tezet apo dajat dhe xhaxhallarët, kushërinjtë etj. 
Por, ka dhe fëmijë që rriten në njësi të vogla, duke kaluar më shumë kohë me njërin 
prind, mbase me një apo më shumë motra/vëllezër. Disa fëmijë mund të birësohen në 
një familje nukleare, të përzier ose të zgjeruar. Në vende të tjera ka dhe fëmijë që 
rriten nga prindër homoseksualë vetëm ose dhe me motra/vëllezër të tjerë biologjikë 
ose të birësuar.  
 
Faktori më i rëndësishëm për fëmijët e vegjël nuk është struktura e familjes në 
vetvete, por prania e përkujdesësve të përkushtuar në kujdesin për nevojat e tyre 
fizike, mendore, emocionale dhe sociale, duke i ofruar një shtëpi plot me dashuri dhe 
ngrohtësi. Një mënyrë e rëndësishme, me të cilën përkujdesësit mund të tregojnë 
dashuri dhe mbështetje, është themelimi dhe vendosja e bazës për prindërimin dhe 
disiplinimin. Këto të dyja fëmijët do t’i mbajnë deri në fund të adoleshencës. 
 

 

USHTRIM 
 

Vizatimet e fëmijëve 
                                                 
46 Papalia, D (2000). Human development. McGraw – Hill.  
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Qëllimi 
 
Të kuptuarit e gjuhës së trupit dhe një udhëzues për vizatimet e fëmijëve 
 
 
Koha 
 
45 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Vizatimi dhe demonstrimi. 
 
 
Hapat  
 

1. Të gjithë çohen dhe qëndrojnë në këmbë. 
2. Ju/trajneri thoni “Ecni në dhomë duke u ndjerë shumë të fortë, jashtëzakonisht 

shumë të fortë, sikur asgjë nuk mund t’ju lëndojë. Jeni aq të mëdhenj dhe të 
fortë saqë ju duket sikur po fluturoni mbi retë. Përjetojeni këtë ndjenjë”. 

3. “Tani jeni bërë shumë të vegjël. Në çdo çast një erë e lehtë mund t’ju çojë larg, 
ose një këpucë mund të vijë dhe t’ju shkelë si një milingonë. Përjetojeni këtë 
ndjenjë”. 

4. Çdo pjesëmarrës ka një flipçart. Kërkojini ta palosin në mes dhe ta vendosin 
gjysmën nga ana e dyshemesë. 

5. Në gjysmën e parë, vizatojnë veten në gjendjen e parë, “të fortë”.  
6. E kthejnë flipçartin nga ana tjetër dhe e vizatojnë veten si shumë të dobët. 
7. Pjesëmarrësit bëjnë vizatime në mënyrë që t’i shohin të gjithë.   
8. Vëzhgoni elementët e mëposhtëm: 

• Sa i madh është vizatimi? 
• Sa monoton apo vibrant? 
• Sa i fortë duket? 
• Cili është emocioni me të cilin përballen? 
• Çfarë bëjnë këmbët dhe duart? (janë të dobëta apo të forta)? 

9. Kërkoni që të gjithë të mbajnë vizatimin e ndjenjës së “dobësisë”.   
10. Bëni komente si tek pika  8. 
11. Përmendni se: 

• Trupat e fëmijëve tregojnë emocionet e tyre. 
• Për të kuptuar vizatimet e fëmijëve, vendoseni veten në një njëjtin 

pozicion që ka vizatuar një fëmijë. Çfarë ndjeni? 
• Përveç emocioneve, fëmijët e përjetojnë botën me anë të trupit të tyre.  

12. Familja —Kërkojini pjesëmarrësve të vizatojnë veten dhe familjen e tyre, 
duke bërë diçka së bashku. 

 
Mjete pune 
 
Flipçart, markera, fletë, lapostila, ngjitës. 
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Shënime për trajnerët 
 

1. Fëmijët mendojnë ndryshe nga të rriturit. Nëse duam të dimë diçka për një 
fëmijë, është më mirë t’i kërkojmë ta tregojë, sesa ta thotë (nëpërmjet lojës ose 
vizatimit, nëse mund të vizatojë). Fëmijët, me anë të vizatimit tregojnë sesi 
ndihen me veten, çfarë kanë në mendje dhe në zemrën e tyre.  

2. Në vizatimin e një fëmije mund të shihet sesi e përjetojnë veten dhe si e shohin 
jetën.  

3. Një udhëzues për vizatimet e fëmijëve do të na ndihmonte të kuptonim ndjenjat 
e tyre. 

4. Është e rëndësishme të kuptohet gjuha e trupit, për të kuptuar një fëmijë.   
5. Përdorimi i  vizatimeve do shumë trajnim dhe eksperiencë. Interpretimi i një 

personi, joekspert i fushës, mund të mos jetë i saktë.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATERIALE LEXIMI 
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2.4 Zhvillimi moral47

Morali nënkupton aftësinë për të kuptuar ndryshimin mes së drejtës dhe së gabuarës 
dhe për të bërë zgjedhjet e drejta. Morali nuk zhvillohet në mënyrë të pavarur nga 
fusha të tjera të zhvillimit. Eksperiencat e fëmijëve në shtëpi, në mjedisin përreth dhe 
në aftësitë fizike, mendore, emocionale dhe sociale ndikojnë sensin e së drejtës 
përkundrejt së gabuarës.  

 

Mes moshave 2 deri në 5 vjeç, shumë fëmijë shfaqin sjellje dhe bindje të moralshme. 
Për shembull, Tina mund të shikojë Tanin që merr tullat nga duart e Dionit dhe t’i 
thotë “Tani, do futesh në telashe!” Në këtë çast, shumë fëmijë shfaqin fajin të bazuar 
në empati, kur thyejnë rregullat. Për shembull, nëse Tani e shihte Dionin që po qante 
sepse i kishin vjedhur tullat, mund të ndihej disi keq që kishte lënduar emcionet e 
Dionit. Por, kur ka qenë më i vogël, Tani mund të ndihej keq vetëm nëse e 
ndëshkonin për marrjen e tullave e jo për lëndimin e ndjenjave të një tjetri.  

Psikologu i zhvillimit Lawrence Kohlberg ka bazuar teorinë e tij në punën e Piazhesë 
për të krijuar Stadet e Kuptimit Moral. Sipas Kohlbergut, fëmijët e kësaj moshe e 
bazojnë moralin në orientimin nga shpërblimet dhe ndëshkimet. Kohlbergu besonte se 
fëmijët sillen në mënyrë të moralshme sepse nuk duan të kenë probleme, të futen në 
telashe. Nuk mund të pritet nga fëmijët parashkollorë që “të bëjnë gjënë e drejtë”. 
Megjithatë, fëmijët mund të kuptojnë ndryshimin mes së “mirës” dhe së “keqes” dhe 
kjo përbën bazën për një të menduar moral më të ndërlikuar në të ardhmen.  
 
Kërkime bashkëkohore kanë ofruar më shumë informacion për mënyrën sesi fëmijët 
kuptojnë moralin. Në moshën 5 deri në 6 vjeç ata mendojnë për drejtësinë 
shpërndarëse, ose idenë se të mirat materiale ose “gjërat” duhet të ndahen në mënyrë 
të barabartë. E thënë ndryshe: të gjithë duhet të marrin pjesë të barabarta me të tjerët. 
Për shembull, Eriselda mund të mendojë se është shumë e drejtë që çdo fëmijë të 
marrë të njëjtën sasi qumështi dhe 2 biskota. Faktorë të tjerë, siç janë nevoja dhe 
përpjekja, nuk merren parasysh.  Eriselda nuk do të mendojë se Suzana duhet të marrë 
një biskotë më shumë, meqë të tjerat i ranë poshtë. Më vonë, në moshën 6 deri në 7 
vjeç, fëmijët marrin parasysh edhe punën ose përpjekjen, në shpërndarjen e të mirave 
materiale.  
 
Gjatë fëmijërisë së hershme fëmijët zhvillojnë aftësinë për të kuptuar ndryshimin mes 
rregullave morale, normave sociale dhe zgjedhjeve personale. Rreth moshës 5 vjeç, 
fëmijët mendojnë se rregullat morale ekzistojnë që të parandalojnë sjellje “shumë të 
këqija”, që mund të dëmtojnë të tjerët. Ndërsa normat sociale janë rregulla për sjellje 
të përcaktuara nga shoqëria, të cilat mund të jenë të drejta ose të gabuara; megjithatë, 
dhunimi i këtyre normave nuk do të lëndojë njerëz të tjerë. Për shembull, Kejda e di 
se nëse do të godasë Gentin do të jetë diçka e gabuar moralisht, sepse do ta dëmtojë 
dhe do ta bëjë që të qajë. Ndërsa ajo e di se nëse luan në baltë me fustanin e saj të ri, 
mund të jetë diçka që do ta bëjë mamin të nevrikoset, por nuk do të shqetësojë apo 
zemërojë bashkëmoshatarët e saj. Kejda do të jetë e aftë të identifikojë zgjedhjet e 
ndryshme personale. Ajo e kupton se edhe nëse asaj nuk i pëlqen të vë salcë në 
makaronat e saj, nuk ka ndonjë problem nëse Franki i ha makaronat me salcë, sepse 
atij ashtu i pëlqen.  

                                                 
47 Pettijohn, T. (1996). Psikologjia: një hyrje koncize. Tiranë: Lilo. 
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Gjatë kësaj faze, fëmijët fillojnë të kuptojnë se kanë një zgjedhje mes së “drejtës” dhe 
së “gabuarës” në një situatë tunduese. Për shembull, Sara e kupton se kur mami thotë 
“nuk ka biskota para darkës” dhe ka një pjatë me biskota në tavolinë, ajo mund të 
zgjedhë të marrë apo jo biskota nga pjata. Shumica e fëmijëve do të jenë të aftë të 
vonojnë kënaqësinë (të përmbahen nga gjërat që mund ti bëjnë të ndihen mirë për 
momentin), për të bërë zgjedhje të drejta. Kjo aftësi e re morale mund të kultivohet 
me anë të disiplinimit pozitiv. Prindërit duhet të theksojnë “zgjedhjet e drejta” ose 
“zgjedhjet e gabuara” të fëmijëve, pa i etiketuar fëmijët si “të këqij” ose “të mirë”.   
 
Ndërkohë që shumica e aspekteve të zhvillimit të fëmijëve ndikohen nga faktorë të 
brendshëm (temperamenti, gjenetika dhe karakteristikat) dhe të jashtëm (mjedisi dhe 
ndikimet sociale), morali zhvillohet më shumë nën ndikimin e  faktorëve të jashtëm. 
Mjedisi i fëmijës ndikon në zhvillimin moral në mënyra të ndryshme. Modelimi i të 
rriturve dhe i bashkëmoshatarëve, vlerat familjare dhe shoqërore, bindjet dhe vlerat 
fetare dhe praktikat prindërore luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e moralit.  
  
Disa sjellje morale kalojnë si histori ose si mësime të strukturuara, siç janë parabolat 
ose aktivitetet e mësimdhënies në klasë. Megjithatë, sjellja morale mësohet më shpesh 
me anë të vëzhgimit direkt dhe të imitimit. Nëse fëmijët e shohin xhaxhin që i 
ndihmon të huajt, ka më shumë gjasa që edhe ata t’i ndihmojnë. 
 
Praktikat e prindërimit dhe disiplina e përditshme kanë një efekt të jashtëzakonshëm 
në zhvillimin e sensit të moralit. Fëmijët që marrin shpërblime/ndëshkime të drejta sa 
herë që bëjnë diçka mirë/keq, do të mësojnë pasojat e sjelljeve të veta. Për shembull, 
nëse Mira herë pas here ka probleme kur merr monedha nga portofoli i mamit, atëherë 
do të mësojë se vjedhja është normale. Nëse ajo ka pasoja të njëjta sa herë që e kryen 
këtë sjellje, atëherë do të mësojë se nuk është asnjëherë një sjellje e mirë. Për më 
tepër, ajo do të marrë një mësim që do ta ruajë përgjithmonë, edhe kur të jetë një grua 
e re. 
 
2.5  Identiteti gjinor dhe seksualiteti 
  
Një sferë tjetër e rëndësishme e zhvillimit të fëmijës është ajo e zhvillimit të identitetit 
gjinor dhe seksualitetit. Shumë njerëz mendojnë se zhvillimi seksual nuk është një 
çështje e rëndësishme deri në pubertet dhe në adoleshencë. Megjithatë, fëmijët 
tregojnë interes për funksionimin seksual dhe sjelljet seksuale, që në foshnjëri. 
Zhvillimi i identitetit gjinor dhe i seksualitetit lidhet me dimensionet e zhvillimit fizik, 
mendor, social dhe emocional. Është e rëndësishme të kujtohet se çdo fëmijë është 
unik dhe mund të zhvillohet më shpejt apo më ngadalë, krahasuar me fëmijët e tjerë.  
 
Teoria e identitetit gjinor e Kohlbergut përshkruan sesi fëmijët e vegjël mësojnë të 
kuptojnë përkatësinë gjinore dhe kuptimin e saj në jetën e përditshme.  Kohlbergu 
mendonte se ka tre stade në këtë proces. Fillimisht, në vitet e para parashkollore  
(moshat 3 deri në 4 vjeç) fëmijët bëjnë emërtime gjinore. Këta fëmijë mund të 
kuptojnë ndryshimin mes djemve dhe vajzave dhe do të emërtojnë njerëzit në 
mënyrën e duhur. Por, nga ana tjetër këta fëmijë mendojnë se seksi mund të ndryshojë 
dhe nuk është diçka e qëndrueshme. Fëmijët e kësaj moshe e kanë të vështirë të 
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kuptojnë se meshkujt dhe femrat kanë forma trupore të ndryshme, sikundër dhe 
karakteristika48

 
.  

Kur fëmijët rriten kanë një kuptim më të mirë të identitetit gjinor. Ata kuptojnë se 
seksi është i qëndrueshëm në kohë, por mendojnë se nëse ndryshojnë pamjen e tyre të 
jashtme ose aktivitetet që bëjnë ata do të ndryshojnë edhe seks. Për shembull, 
Amanda mund të besojë se nëse do të fillojë të luajë futboll me djemtë dhe nëse i pret 
flokët e saj shumë të shkurtra, do të bëhet djalë.  
 
Në moshën shkollore (mosha 6 deri në 7), Kohlbergu mendon se shumica e fëmijëve 
kuptojnë qëndrueshmërinë gjinore, idenë se i përkasin vetëm një gjinie dhe se do të 
vazhdojnë t’i përkasin përgjatë gjithë jetës. Megjithatë, një numër i vogël fëmijësh 
luftojnë me identitetin e tyre gjinor dhe kjo luftë vazhdon deri në moshën e rritur.   
 
Teoria e Piazhesë mund të aplikohet edhe në zhvillimin e identitetit gjinor, duke 
analizuar lojën e përditshme të fëmijëve dhe ndërveprimet sociale. Në moshën 5 vjeç, 
fëmijët luajnë me lodra që janë “specifike” për një gjini. Për shembull, vajzat luajnë 
më shumë me kukulla, ndërsa djemtë me lodra Spiderman dhe Batman. Fëmijët e 
kësaj moshe luajnë më vete, të ndarë sipas seksit. Djemtë luajnë bashkë në grupe të 
mëdha, ndërsa vajzat luajnë më shumë në grupe të vogla ose në dyshe.   
 
Gjatë kësaj moshe, fëmijët bëhen më të ndërgjegjshëm për aktivitetet dhe sjelljet, për 
të cilat në mënyrë stereotipike mendohet se i përkasin njërës përkatësi gjinore dhe jo 
tjetrës. Për shembull, Xheni e shikon mamin që gatuan shumicën e vakteve në 
familjen e tyre. Gjithashtu, ajo shikon gjyshen, mamin dhe hallën që gatuajnë për 
drekën në një festë, ndërsa burrat janë në një dhomë tjetër.  Si rezultat, Xheni shumë 
shpejt e mëson se gatimi është një punë për gratë. Ndërkohë, Tani e shikon babin e vet 
duke rregulluar gjëra në shtëpi dhe dëgjon mamin që vazhdimisht i kërkon babit të 
rregullojë diçka që është prishur. Tani fillon të mendojë se rregullimi i gjërave është 
punë për burra dhe mund të “ndihmojë” babin për ta bërë këtë, ose ai mund të bëjë 
sikur vetë rregullon gjërat në shtëpi.  Bindjet e hershme për rolet gjinore do të 
reflektohen në vëzhgimet që fëmijët bëjnë për botën përreth. Një fëmije të rritur në 
një familje jotradicionale nuk do t’i duket aspak e çuditshme nëse babai gatuan darkën 
dhe mami rregullon makinën e saj të prishur – të paktën deri sa të mësojë dhe të 
vëzhgojë jashtë kontekstit familjar traditat vendase. 
 
Në shoqërinë e sotme, ndarja stereotipike mes punëve të burrave dhe grave nuk është 
aq e qartë, krahasuar me 40 apo 50 vjet më përpara. Mund të hasen burra dhe gra si 
drejtues shteti, doktorë, ushtarë, prindër në shtëpi, mësues, parukierë, atletë 
profesionistë etj. Do të jetë interesante të shihet sesi do të zhvillohet identiteti gjinor 
në të ardhmen, ku modelet e roleve gjinore do të ndryshojnë.  
 
Bindjet e bazuara në përkatësi gjinore, qëndrimet dhe sjelljet mund të burojnë nga një 
kombinim i faktorëve biologjikë/të brendshëm dhe atyre të jashtëm/mjedisorë. Për 
shembull, ka studime që kanë gjetur se hormonet seksuale ndikojnë në stilet e lojës së 
fëmijëve. Androgjenët (hormone seksuale mashkullore) nxisin më shumë një lojë të 
ashpër dhe më të zhurmshme mes djemve. Vajzat, nga ana tjetër, adoptojnë stile më të 

                                                 
48 Gale Encyclopedia of Childhood & Adolescence. Gale Research, 1998. 
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qeta dhe të buta për të luajtur. Si pasojë, fëmijët në botë preferojnë dhe kërkojnë 
shokë/shoqe loje të së njëjtës gjini.  
 
Faktorë të ndryshëm mjedisorë, siç është familja e fëmijës, mësuesit, 
bashkëmoshatarët dhe mediat ndikojnë në bindjet, qëndrimet dhe sjelljet me bazë 
gjinore. Prindërit dhe anëtarët e familjes janë burimet e lodrave “të përshtatshme” për 
vajza/djem. Vajzave u jepen ngjyra pastel, princesha, kafshë të mbushura, kukulla etj. 
Djemve u jepen kamionë, makina, traktorë etj. Përkujdesësit, anëtarët e familjes dhe 
mësuesit tentojnë të përforcojnë, në mënyrë të qëllimshme ose jo, sjelljet stereotipike 
për përkatësinë gjinore. Kështu, një përkujdesës mund të reagojë pozitivisht nëse një 
djalë luan me makina apo kamionë. Në mënyrë të ngjashme, përkujdesësit mund të 
flasin me vajza të vogla për emocionet e tyre dhe t’i ofrojnë ndihmë apo drejtime në 
aktivitetet e përditshme. 
  
Në media gjenden përshkrime stereotipike të burrave dhe grave. Edhe pse shfaqjet për 
fëmijët janë më pak të stereotipizuara në raport me periudhat e mëparshme, shpesh 
burrat pasqyrohen të fortë dhe të guximshëm. Personazhet e grave shfaqen më pasivë, 
emocionalë dhe të fokusuar në marrëdhëniet romantike. Gjithashtu, gratë janë të 
veshura me më pak rroba se burrat.   
 
Përveç eksplorimit të përkatësisë gjinore dhe të kuptimit që ka të jesh një vajzë apo 
një djalë, fëmijët e vegjël eksplorojnë edhe seksualitetin e tyre. Kjo është dicka e 
ndryshme nga përkatësia gjinore. Edhe nëse në një shoqëri tradicional dikujt mund t’i 
duket si diçka ‘e turpshme’ për t’u menduar, një eksplorim seksual është një proces 
shumë normal dhe i shëndetshëm për fëmijët e kësaj moshe.   
 
Shpesh fëmijët bëjnë shumë pyetje për trupin e tyre. Disa pyetje përqendrohen në 
organet e riprodhimit, si dhe në mënyrën e bërjes së foshnjave. Ata janë gjithashtu të 
interesuar për të eksploruar organet e tyre gjenitale; është e zakonshme për ta të 
masturbojnë herë pas here, për të mësuar sesi reagon trupi i tyre ndaj stimulimit. Për 
më tepër, fëmijët janë të interesuar për sjelljen në tualet dhe në dhomën e gjumit të 
përkujdesësve. Shumë fëmijë kanë sjellje si prekja seksuale me fëmijë të së njëjtës 
moshë, pasi eksplorojnë sesi janë të ngjashëm apo të ndryshëm me shokët dhe shoqet 
e tyre.  
 
Përkujdesësit duhet të reagojnë me qetësi në eksplorimin seksual të fëmijëve. Çdo 
familje duhet të vendosë sesi do ta manaxhojë këtë situatë. Megjithatë, në vija të 
përgjithshme, mund të thuhet se është më mirë nëse përkujdesësit nuk reagojnë në një 
mënyrë shumë emocionale, në mënyrë që fëmijët të mësojnë se sjellja seksuale është 
diçka normale dhe nuk asgjë të “pistë” apo të “turpshme” në të.  
 
Një strategji përfshin të mësuarit për aktivitetet “private”, përkundrejt atyre “publike”. 
Përkujdesësit mund t’i ridrejtojnë fëmijët në aktivitete të tjera dhe në mënyrë të 
thjeshtë dhe të qetë t’i shpjegojnë se eksplorimi seksual (ose me termin që ata 
përdorin) është një aktivitet privat që duhet të bëhet vetëm në shtëpi dhe jo në vende 
publike si shkolla, vendi ku luajnë ose tavolina e bukës. Në të njëjtën mënyrë, nëse 
fëmijët ndërpresin aktivitetin seksual në dhomën e gjumit të prindërve të tyre, ata 
mund t’i ridrejtojnë për në krevatin e tyre, pa e bërë një problem madhor. Nëse 
përkujdesësit ndërpresin lojëra të fëmijëve të tipit “trupi - trego dhe thuaje”, le ta 
ridrejtojnë vëmendjen e tyre, duke sugjeruar një lojë të re.  
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Sikurse është përmendur më lart, një nivel i eksplorimit seksual është normal dhe i 
shëndetshëm për fëmijët e kësaj moshe. Por, eksplorimi ekstrem seksual ose sjelljet e 
shoqëruara me simptoma të tjera të frikshme janë të pazakonta dhe mund të jenë 
shenja të një abuzimi seksual.  
 
2.6 Komunikimi në fëmijërinë e hershme  
 
Fëmijët vazhdojnë të rriten dhe të ndryshojnë në mënyrë mahnitëse. Në fëmijërinë e 
hershme fëmijët rriten dhe trupat e tyre fillojnë të ngjajnë me ata të rriturve. Ata 
fitojnë aftësinë të vrapojnë dhe të ngjiten vetë në shkallë, si dhe të presin me gërshërë 
dhe të kapin një mjet shkrimi. Nga ana mendore, ata mësojnë të mendojnë 
simbolikisht, që çon në lojën “bëj gjoja”, ndërsa zhvillimi gjuhësor shpërthen dhe 
piqet. Nga ana emocionale, fëmijët mësojnë të shprehin ndjenjat e tyre dhe të ndjejnë 
empati. Nga ana shoqërore, kultivojnë marrëdhëniet me bashkëmoshatarët dhe 
thellojnë marrëdhëniet familjare. Nga ana morale, fillojnë të kuptojnë konceptin e “së 
drejtës” kundrejt “së gabuarës”, dhe të kuptojnë se mund të zgjedhin se ku do të 
shkojnë. Nga ana seksuale, ata formojnë identitetin gjinor dhe kuptojnë se çfarë do të 
thotë të jesh djalë apo vajzë.   

Në moshën tre deri në katër vjeç, fëmijët duhet të kuptojnë foljet e zakonshme dhe 
mbiemrat dhe të kuptojnë pyetje si kur/ku dhe po/jo. Gjatësia e fjalisë së një 
parashkollori është katër deri në pesë fjalë.  

Nëse prindërit nuk besonin se fëmijët e tyre do të mundeshin të përdornin më shumë 
fjalë se kur ishin foshnja, vitet parashkollore do të provojnë se kjo është më se e 
mundur. Duke marrë parasysh të gjitha eksperiencat e reja në jetën e tyre, është e 
lehtë të kuptosh se përse kanë aq shumë gjëra për të thënë. Parashkollorët duan të 
flasin me ju për çdo gjë që ata mësojnë dhe duan të sigurohen se jeni të vëmendshëm 
në çdo minutë dhe në çdo detaj.  

Për më tepër, shumë fëmijë kanë një rutinë të vetëkrijuar, në të cilën duan të 
përfshijnë të gjithë njerëzit që i rrethojnë. Nëse nënvlerësoni nevojat në këtë fushë apo 
i mendoni si fëmijë të humbur, mund të gjendeni në një shpërthim që as nuk e keni 
pritur as nuk e kuptoni.   

"Sfidat tona të komunikimit me vajzën tonë 3 – vjeçare, Sonilën, shpesh vërtiten rreth 
paaftësisë sonë për të kuptuar se përse ajo është aq e shqetësuar herë pas here. Ajo 
reagon keq nëse mundohemi t’i veshim një këpucë, nëse e kishte në mendje ta bënte 
vetë”. Gjatë kësaj kohe mund të sugjerohet që prindërit vetëm të ofrojnë një model të 
foluri të mirë, të flasin ngadalë dhe të jenë të qartë dhe të mos ushtrojnë presion për të 
folur. Jepini fëmijës të kuptojë se jeni të interesuar për atë që po tregon dhe që jeni 
shumë të lumtur që e dëgjoni.  

Kur duhet të shqetësoheni? Rekomandohet: "Nëse e folura që është e vështirë për ta 
kuptuar vazhdon, bëhet më e rëndë, ose nëse fëmija juaj duket vazhdimisht i frustruar 
nga sfidat e gjuhës dhe të të folurës, atëherë mund të kontaktohet një profesionist për 
të bërë një vlerësim”.  

Në fund të kopshtit fëmija duhet të ketë arritur disa aftësi në disa fusha, të cilat 
paraqiten më poshtë:  
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Të dëgjuarit 

• Të ndjekë 1-2 udhëzime të thjeshta në një sekuencë; 
• Të dëgjojë dhe të kuptojë histori të përshtatshme për moshën, të lexuara me zë 

të lartë;  
• Të ndjekë një diskutim të thjeshtë. 

Të folurit 

• Të jetë i kuptueshëm nga shumica e njerëzve; 
• Të përgjigjet në pyetje “po/jo”; 
• Të përgjigjet në pyetje të hapura (p. sh.  "Çfarë kishe sot për drekë?") 
• Të ritregojë një histori ose të flasë për një ngjarje 
• Të marrë pjesë në mënyrë të përshtatshme nëpër diskutime 
• Të tregojë interes dhe të nisë diskutime. 

Të lexuarit 

• Të di sesi operon një libër (p. sh. lexohet nga e majta në të djathtë dhe nga lart 
- poshtë në shqip) 

• Të kuptojë se fjalët e folura përbëhen nga tinguj 
• Të identifikojë fjalë që bëjnë rimë (p. sh. tokë dhe fokë) 
• Të krahasojë dhe përshtatë fjalë, duke u bazuar në tingujt që bëjnë 
• Të kuptojë se gërmat përfaqësojnë tinguj të të folurit dhe të përputhë tingujt 

me gërma 
• Të njohë disa fjalë vetëm me të parë 
• Të "lexojë" disa libra vizatimorë  
• Të imitojë të lexuarin duke folur për vizatimin në një libër. 

Të shkruarit 

• Të bëjnë një vizatim që tregon një histori dhe të shkruajnë për të;  
• Të “shkruajnë/formojnë” emrin dhe mbiemrin e tyre.  

Komunikimi mbështetës në fëmijërinë e hershme  

Prindërit mund të zhvillojnë me fëmijët një marrëdhënie të bazuar në komunikimin e 
hapur dhe të ndershëm. Ata mund ta arrijnë këtë duke i pyetur fëmijët përditë për 
aktivitetet e tyre, sfidat dhe problemet dhe duke treguar interes të vërtetë për atë që 
fëmijët kanë për të thënë për jetën e tyre. Duke e përdorur këtë komunikim të hapur 
që në fëmijëri, ata mësohen të jenë të ndershëm dhe të drejtpërdrejtë me prindërit. Me 
kalimin e kohës dhe me zhvillimin e aftësive të fëmijëve, prindërit mund të ndërtojnë 
mbi këtë marrëdhënie dhe t’i mësojnë fëmijët sesi lidhen mendimet, ndjenjat dhe 
veprimet49

Prindërit mund t’i inkurajojnë fëmijët të ndajnë eksperiencat e tyre, duke dëgjuar me 
durim atë që thonë. Më pas, në vend që t’i japin fëmijës zgjidhjen e gatshme, ata 
mund ta lidhin me një ndjenjë dhe ta reflektojnë këtë prapa tek fëmijët. Për shembull, 

.   

                                                 
49 www.nmefdn.org/Uploads/FrameWorks_RFP.pdf e aksesuar në nëntor 2008 

http://www.nmefdn.org/Uploads/FrameWorks_RFP.pdf�
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nëse Ana thotë: “Suzi nuk ka luajtur me mua në pushim. Ajo luajti me Lizën!”, 
gjyshja mund të thotë “Mm.. më duket se u mërzite dhe u ndjeve e vetmuar  që Suzi 
nuk ka luajtur më ty sot”. Vendimi i gjyshes për të treguar empati ndaj Anës, shërben 
për një sërë qëllimesh. Së pari, tregon së gjyshja e dëgjon dhe se i intereson shumë ajo 
që i ka ndodhur. Duke identifikuar një ndjenjë me një situatë, gjyshja e ndihmon të 
mësojë në emërtojë emocionet që përjeton, një aftësi e nevojshme për zhvillimin e 
inteligjencës emocionale.  Së fundmi, duke mos i thënë Anës se çfarë duhet të bëjë 
direkt, ajo i ofron kohën dhe hapësirën për të menduar për zgjidhje të mundshme në 
problemin e saj, si dhe mundësinë për të vlerësuar idetë e saj. Të ndihmuarit e 
fëmijëve të kuptojnë veten e tyre dhe të mësojnë sesi t’i zgjidhin problemet, është një 
dhuratë shumë më e vlefshme sesa zgjidhja e gatshme.  

2.7 Marrëdhëniet me bashkëmoshatarët 

Marrëdhëniet me bashkëmoshatarët në fëmijërinë e hershme janë thelbësore për 
përshtatjen aktuale psikosociale si dhe për të ardhmen. Përjetohet me aktivitetet në 
grupe ose me miqësi një me një; i ndihmon fëmijët të zhvillojnë aftësi sociale dhe të 
njihen me normat dhe proceset sociale të përfshira në marrëdhëniet ndërpersonale. 
Është një çështje e rëndësishme në ditët e sotme, pasi fëmijët sot kanë marrëdhënie 
me bashkëmoshatarët shumë më përpara sesa fillimi i shkollës, por edhe ngaqë 
fëmijët ndërveprojnë me motrat/vëllezërit që janë më afër në moshë në shtëpitë e tyre.  

Në moshën katër vjeç, shumica e fëmijëve janë të aftë të kenë shokë të ngushtë dhe e 
dinë se cilët bashkëmoshatarë pëlqejnë dhe nuk pëlqejnë. Megjithatë, rreth 5% deri në 
10%  të fëmijëve përjetojnë vështirësi kronike në marrëdhëniet me bashkëmoshatarët, 
siç janë refuzimi dhe ngacmimet. Problemet e hershme me bashkëmoshatarët mund të 
kenë ndikim negativ në zhvillimin e mëvonshëm social dhe emocional të fëmijës. 
Megjithatë, ndërhyrjet e hershmenë këtë drejtim kanë rezultate pozitive. 

Cili është funksioni i marrëdhënieve me bashkëmoshatarët? Ndonëse fëmijët kalojnë 
edhe më shumë kohë me bashkëmoshatarët kur rriten, a ka mënyra me të cilat 
koordinohen marrëdhëniet me bashkëmoshatarët dhe me familjen? 

Funksionet e grupit të bashkëmoshatarëve 

Ndërveprimi me bashkëmoshatarët është shumë i rëndësishëm në shoqërinë tonë. 
Vendosja e fëmijëve nëpër klasa sipas moshës do të ndodhte edhe nëse fëmijët e 
zgjidhnin vetë se me kë do të ishin në të njëjtën klasë. Një nga funksionet më të 
rëndësishme të grupit të bashkëmoshatarëve është ofrimi i informacionit dhe i 
krahasimit jashtë familjes. Fëmijët marrin feedback për aftësitë e tyre nga 
bashkëmoshatarët. Ata e vlerësojnë fëmijën duke thënë se është “më mirë se, njësoj si 
ose më keq se” dikush tjetër. Kjo është e vështirë të bëhet në shtëpi, sepse 
motrat/vëllezërit janë ose më të mëdhenj ose më të vegjël.  

A janë bashkëmoshatarët të rëndësishëm për zhvillimin? Kur majmunët 
bashkëmoshatarë që janë rritur së bashku ndahen, ata bëhen depresivë dhe më pak të 
aftë nga ana sociale50

                                                 
50 Fox,N, & Davidson, R. J. (1984). The Psychobiology of Affective Development. Hillsdale, NJ: Erl- 
baum 

. Ana Freud ka studiuar gjashtë fëmijë nga familje të ndryshme, 
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të cilët u rritën së bashku sepse prindërit e tyre kishin vdekur në Luftën e Dytë 
Botërore51

Pra, marrëdhëniet e mira me bashkëmoshatarët janë të rëndësishme për një zhvillim 
social normal. Izolimi social lidhet me një sërë problemesh dhe çrregullimesh, që 
variojnë nga delikuenca, deri në problemet me alkoolin dhe depresionin. Në një 
studim, marrëdhëniet e varfëra me bashkëmoshatarët u lidhen me prirjen për të 
braktisur shkollën në adoleshencë 

. Ajo vuri re një atashim intensiv me bashkëmoshatarët; fëmijët formuan 
një grup të fortë dhe koheziv, ata ishin të varur nga njëri – tjetri dhe të ndarë nga 
grupet jashtë tyre. Edhe pse nuk kishin përkujdesin e prindërve, ata nuk u bënë as 
delinkuentë e as nuk shfaqën ndonjë çrregullim mendor.  

52

Marrëdhëniet prind – fëmijë dhe me bashkëmoshatarët. 

. Në një studim tjetër, marrëdhëniet e mira me 
bashkëmoshatarët në adoleshencë ndikuan pozitivisht në shëndetin mendor në moshën 
e mesme.  

Cilat janë disa nga ngjashmëritë dhe dallimet mes marrëdhënies prind – fëmijë dhe 
asaj me bashkëmoshatarët? Fëmijët qeshin, vrenjten dhe preken në të dyja rastet. 
Megjithatë, loja e ashpër ndodh më shumë me bashkëmoshatarët, jo me rriturit, ndërsa 
në periudha stresi fëmijët shkojnë më afër prindërve dhe jo bashkëmoshatarëve.  

Një sërë teoricienësh argumentojnë se marrëdhëniet prind – fëmijë shërbejnë si bazë 
emocionale për të eksploruar  dhe për të gëzuar marrëdhëniet me bashkëmoshatarët. 
Në një studim, disa djem ishin në pozicionin e “të fortit” dhe të tjerë në atë të “të 
dobëtit”. Këta fëmijë kishin histori të ndryshme. Fëmijët që bënin si të fortë, kishin 
prindër që shpesh i mohonin, autoritarë dhe e lejonin agresionin e tyre; familja 
karakterizohej nga mosmarrëveshja. Prindërit e fëmijëve në pozicionin e të dobëtit 
ishin shumë protektivë dhe ankthiozë, ndërsa i kushtonin rëndësi shmangies së 
agresionit. Fëmijët e mirëpërshtatur nuk përfshiheshin në ndërveprime agresive, siç 
bënin të fortit dhe të dobëtit. Prindërit e tyre nuk sanksiononin agresionin, por 
përfshirja e tyre e përgjegjshme në jetën e fëmijës promovonte vetëasertivitetin dhe jo 
sjelljen agresive apo “qaramane”.  

Prindërit mund të modelojnë apo të trajnojnë fëmijët për të ndërvepruar me 
bashkëmoshatarët. Në një studim prindërit i kanë treguar fëmijëve strategji specifike 
për marrëdhëniet me bashkëmoshatarët. Për shembull, prindërit iu treguan sesi të 
manaxhojnë konfliktet, apo sesi të bëhen më pak të turpshëm me të tjerët. Ata i 
inkurajuan të jenë tolerantë dhe të rezistojnë ndaj presionit të grupit. Në një studim 
tjetër, prindërit që i inicionin kontaktet me bashkëmoshatarët, kishin fëmijë që 
pranoheshin dhe pëlqeheshin më shumë 53

Një aspekt kyç në marrëdhëniet me bashkëmoshatarët është stili i jetës së prindërve 
dhe zgjedhjet që bëjnë. Lagjja, shkolla  dhe shokët e vetë prindërve janë faktorë 
ndikues në përzgjedhjen e shokëve/shoqeve për fëmijët. Për shembull, në një shkollë 

.  

                                                 
51 http://www.springerlink.com/content/g0377k4352205581/ e aksesuar në nëntor 2008 
52  Cohn, D. A., Patterson, C.J. & Christopoulos, C. (1991). The Family and Children's Peer Relations. 
Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 8, No. 3, 315-346 
53 Bornstein, M. H. (2002). Handbook of Parenting: Practical Issues in Parenting. Lawrence Erlbaum 
Associates 

http://www.springerlink.com/content/g0377k4352205581/�
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mund të ketë politika të caktuara për integriminn e të gjithë fëmijëve, për këtë arsye 
atje ka më pak fëmijë të izoluar.  

2.8 Loja  

Përse është e dobishme loja tek fëmijët parashkollorë? 
  
Loja ndihmon në zhvillimin mendor të fëmijës: Nëpërmjet lojës fëmijët “zbulojnë” 
masën, formën, cilësinë e objekteve që janë pjesë e mjedisit të tyre fizik. Nëpërmjet 
kontaktit me objektin, ata përvetësojnë konceptin e peshës, volumit dhe përmbajtjes. 
Loja është mjet kryesor për zhvillimin e imagjinatës. Fëmijët e vendosin veten në 
rolin e dikujt tjetër që mund të jetë personazh real, për shembull prindi ose të një 
personazhi përralle, si Borëbardha. Imagjinata është një nga treguesit e zhvillimit 
mendor të fëmijës: sa më shumë lojëra me bazë zhvillimin e imagjinatës aq më i plotë 
do të jetë zhvillimi mendor i fëmijës. 
 
Loja ndihmon në zhvillimin fizik të fëmijës. Gjatë një loje fizike fëmija vrapon, 
kacavirret, godet topin: kryen një sërë veprimesh dhe është në lëvizje. Të gjitha këto 
lëvizje e aftësojnë fëmijën për kryerjen e detyrave të tjera, të cilat janë një lloj shtegu 
drejt rritjes së pavarësisë. Këto veprime aftësojnë fëmijën të kryejë veprime, të cilat 
për të rriturit janë shumë të thjeshta, por për ta përkthehen në pakësim varësie nga 
prindërit. Një fëmijë që merr pjesë në mënyrë aktive në lojë e ka më të thjeshtë të 
lidhë këpucët, apo të vishet vetë pa ndihmën e prindërve. Nga ana tjetër, zhvillimi 
fizik i fëmijëve i nxitur nga loja rrit vetëvlerësimin: një fëmijë që nuk arrin t’i kryejë 
me sukses aktivitetet fizike, bëhet pre e shakave dhe talljeve të shokëve të tij. Nga ana 
tjetër, loja e ndihmon fëmijën të arrijë një sens të vazhdimësisë së vetes. Ky sens 
vazhdimësie krijohet nëpërmjet rritjes së kontrollit mbi aktivitetet fizike.  
 
Loja ndihmon në zhvillimin social të fëmijës: duke luajtur me të tjerët, fëmijët 
mësojnë shpejt nevojën e bashkëpunimit dhe të ndarit të diçkaje me shokët. 
Bashkëveprimi me fëmijët e tjerë u mëson atyre aftësitë e nevojshme sociale për të 
jetuar në shoqëri. Loja i ndihmon fëmijët të kuptojnë më mirë emocionet e të tjerëve. 
Për shembull, në një lojë imituese vajza në rolin e nënës i thotë “vajzës së saj” se nuk 
bëri mirë që qau në kopsht, kur edukatorja i bërtiti.  
 
Loja i përgatit fëmijët për jetën: aty imitojnë episode nga jeta e përditshme në kopsht, 
apo në familje. Ata mësojnë të jenë agjentë aktivë brenda mjedisit të tyre. Para se të 
shkojnë në shkollë, fëmijët luajnë shkollash: ata bëjnë sikur janë nxënës, duke u 
bazuar në imitimet e motrës apo vëllait më të madh. Kjo parapërgatitje lehtëson 
familjarizimin e tyre me shkollën. 
 
Loja i ndihmon të përvetësojnë rolet sociale: fëmijët luajnë shtëpiash, shkollash. Në 
këto lojëra ata bëjnë sikur janë mami, babi, mjeku, shitësi, mësuesi etj. Shpesh fëmija 
i ndërron rolet gjatë lojës, duke u hequr si doktor, si mami apo babi etj. Kjo gjë i 
ndihmon të kuptojnë rolet e të tjerëve. Gjithashtu ata mësojnë të jenë fleksibël, duke i 
ndërruar këto role herë pas here. Për shembull, herë bëjnë rolin e “të fortit” dhe herë 
atë të “viktimës”. Ata rrisin ndjenjën e kontrollit në sjelljen e tyre dhe në sjelljen e të 
tjerëve, si dhe kryejnë veprime të drejta dhe të gabuara, pa pasur frikën e ndëshkimit.  
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Loja i ndihmon për të përvetësuar një sens identiteti: ajo i lejon fëmijët të dalin nga 
vetvetja dhe ta shohin atë nga disa perspektiva. Sa më shumë përvojë në lojëra aq më 
shumë burime për të krijuar sensin e vetvetes. Duke provuar disa role fëmija arrin të 
kuptojë se çfarë gjërash pëlqen dhe çfarë jo. Ai njeh më mirë veten dhe të tjerët. Loja 
siguron informacionin e duhur për të kuptuar më mirë vetveten. 
 
Loja i lejon fëmijët të bëjnë lidhjen midis realitetit dhe fantazisë: fëmijët luajnë 
vampirësh, shpirtrash, hajdutësh etj. Duke u rritur, fëmijët kuptojnë se vampirët janë 
personazhe që jetojnë në libra, dhe jo në jetën reale. Në këto lojëra ata janë gjithmonë 
fitimtarë. Fitorja krijon një ndjenjë sigurie, e cila i ndihmon për t’u çliruar nga frikërat.  
 
Loja është gjithashtu një mjet për të shkarkuar stresin: Në lojë fëmija mund të 
reflektojë problemet personale dhe të orientohet për zgjidhjen e tyre. Përpjekja në 
vetvete i ndihmon të qetësohen dhe ta shohin më pozitivisht situatën. 
 
Çfarë mund të bëjë një pesëvjeçar? 
 

• Fëmija mund të ecë mbi një trotuar, mund të vrapojë sipër disa njësive, për 
shembull sipër shinave të trenit, mund të ngasë një biçikletë dhe mund të 
mbajë lodra që kanë një peshë të konsiderueshme 

• Ai mund të mësojë të notojë, të bëjë patina, të vallëzojë dhe të hidhet nga 
trampolina 

• Ai mund të luajë për shumë kohë me diçka ose me dikë që paraqet interes për 
të 

• Ai mund të pasurojë me detaje vizatimet e tij, megjithatë në këto detaje mund 
të mos jetë shumë i kujdesshëm. Për shembull, ai mund të vizatojë njerëz me 
tre gishta ose shtëpi me shumë dritare 

• Ai mund të shkruajë emrin e tij me shkronja të mëdha në fund të vizatimit. 
Gjithashtu, mund të mësojë të shkruajë emrat e personave të tjerë në familje 

• Ai kupton që njerëzit rreth tij kanë mendime, eksperienca dhe ndjenja, të cilat 
janë të ndryshme nga ato vetjake. Ata fillojnë të ndërveprojnë me të tjerët, 
duke pasur parasysh këtë gjë 

• Ai arrin të kuptojë që një person nuk ka informacion për diçka që ka ndodhur 
në mungesë të tij. Ai është në gjendje të tregojë ngjarjen për dikë tjetër. 

 
 
Cilat janë disa nga lojërat që mund të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin e fëmijës në 
këtë moshë? 
 
Shtëpia e kukullës 
 
Fëmija duhet ndihmuar në krijimin e një mjedisi sa më të këndshëm. Nëse ai ka 
shumë kukulla, duhen krijuar kushtet për të pasur sa më shumë hapësirë. Gjatë kësaj 
kohe, edhe prindi mund të luajë me të. Së bashku mund të vizatojnë disa shtëpi dhe 
prindi mund të bëjë sikur është fqinji. Gjithashtu ata mund të gjejnë emra për banorët 
e shtëpive të tjera, ose mund të emërtojnë lagjen ku kanë vendosur shtëpitë. Prindi 
duhet të ndihmojë fëmijën të trillojë një histori për kukullën. Sigurisht, historitë e 
fëmijëve në këtë moshë janë të shkurta, por nëse prindi e ndihmon fëmijën duke i bërë 
pyetje, ai mund të krijojë edhe një histori me shumë detaje. Në shumë raste, fëmijët 
mund të luajnë për orë të tëra, pa e shprehur në fjalë atë që po ndodh. Në këto rrethana 



86 
 

prindi mund të ndërhyjë nëpërmjet pyetjeve të tipit: mund të më thuash se çfarë 
ndodhi sot ndërsa Mira (kukulla) blinte akullore? 
 
Kali dhe kalorësi 
 
Fëmijët 5 - vjeçarë bëjnë shumë pyetje. Sa më shumë informacion t’i jepet fëmijës, aq 
më shumë elementë do të shtojë në lojën e tij imagjinare. Krahas kalit dhe kalorësit 
kukull, është mirë që prindi t’i japë informacion fëmijës për lloje të ndryshme kuajsh, 
ose t’i lexojë përralla me kuaj. 
 
Nëse fëmija luan vetëm, prindi duhet ta inkurajojë atë të tregojë një histori për kalin 
dhe kalorësin. Kjo gjë do ta ndihmojë atë të shprehë mendimet, si dhe do t’i japë 
besim në aftësinë për t’i transmetuar mendimet me fjalë. 
 
Fëmijës duhet t’i krijohen kushte për të parë disa filma me kuaj dhe kalorës, ose kuaj 
të vërtetë. Kështu ai do ta ketë më të lehtë të bëjë lidhjen midis reales dhe fantazisë, si 
edhe do të përfshijë elementë realë në lojërat e tij. 
 
 
Loja me patina 
 
Prindi duhet të ndihmojë fëmijën të rrëshqasë me patinat. Ai duhet të identifikojë një 
mjedis të sigurt dhe t’i tregojë fëmijës kufijtë e mundshëm të lëvizjeve të tij. Prindi 
duhet të marrë instruksionet e duhura për përdorimin e patinave dhe më pas ta 
ndihmojë fëmijën, në përputhje me këto instruksione. Ai duhet të sigurohet që patinat 
i rrinë mirë, lidhëset janë lidhur dhe gjithçka tjetër është pozitive për sigurinë e tij. 
Prindi duhet të mbajë krahët e fëmijës, ndërsa ai rrëshqet me patina. Nëse prindi 
konstaton se ai është në gjendje të rrëshqasë siç duhet, mund të lejojë fëmijën ta bëjë 
këtë gjë i vetëm. Nëse fëmija zhvillon aftësitë e duhura, ai mund të jetë në gjendje të 
rrisë edhe shpejtësinë. Kjo është koha kur prindi mund ta shoqërojë që të rrëshqasë 
edhe në një mjedis më pak të mbrojtur se shtëpia, për shembull: një park. Gjatë 
rrëshqitjes me patina, në sfond mund të vihet edhe pak muzikë. Ndonjëherë, muzika 
lehtëson të mësuarin e rrëshqitjes sepse e ndihmon fëmijën të arrijë një ritëm natyral 
për lëvizjen e trupit. Prindi mund të zgjedhë një muzikë, ritmi i së cilës është i lehtë 
për t’u ndjekur dhe përputhet me aftësitë e fëmijës. 
 
Ngarja e mjetit 
 
Prindi duhet të sigurohet që fëmija është duke ngarë mjetin (biçikletë ose motor) në 
një mjedis të sigurt dhe të madh, të mjaftueshëm për të bërë disa lëvizje. Prindi duhet 
të jetë pranë fëmijës dhe t’i japë udhëzimet e duhura në lidhje me orientimin. Prindi 
nuk duhet ta ndjekë fëmijën ndërsa ai nget mjetin, por duhet të nxisë fantazinë e tij, 
duke i kërkuar fëmijës të bëjë për shembull sikur është postieri, punonjësi i policisë, 
zjarrfikësi etj. Për të krijuar një situatë sa më afër fantazisë, edhe prindi mund të 
përfshihet në rol. Do të ishte mirë që fëmija ta përdorte mjetin bashkë më një fëmijë 
tjetër moshatar. Në këtë rast, prindi mund të monitorojë kohën e ndarjes së mjetit. 
Kështu tek fëmija mund të kultivohet sensi i tolerancës dhe i durimit. 
 
Opinione për lojën 
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Gjithkush e di se fëmijë i shëndetshëm është ai që argëtohet, që gërmon çdo gjë që 
gjen përreth. Kjo është e vlefshme si për fëmijën që luan vetëm, ashtu dhe për atë që 
luan në prani të të tjerëve. Të mos e lejosh fëmijën të luajë, do të thotë t’i heqësh atij 
kënaqësinë e jetës. 
 
Loja është me të vërtetë puna e fëmijës, mjeti me anë të së cilit fëmija rritet dhe 
zhvillohet. Loja aktive mund të shihet si shenjë e shëndetit mendor, dhe mungesa e saj 
mund të shihet ose si defekt i lindur, ose si çrregullim organik. 
 
Lodra për fëmijë 3 vjeç e gjysmë-5 vjeç 
 
Loja së bashku dhe aktivitetet e përbashkëta me fëmijët më të rritur janë të 
rëndësishme tani. Fëmija juaj do të shfaqë kuriozitet mbi shumë gjëra. Ai do të bëjë 
shumë pyetje dhe do të dojë të testojë aftësitë e veta fizike. Ai ka një fushë 
vëmendjeje mjaftueshëm të gjatë për të luajtur vetëm më shumë se më parë. 
 
 Lodra ndërtimi dhe modele automjetesh 
 
Tani mund të fillojnë të përdoren ato me pjesë të vogla dhe më realiste. 
 

Panelet manjetike 
 
Janë të mira për të vendosur shkronja, numra ose figura. 
 
 Sende në miniaturë 
 
Lojërat dyqanesh, mobiljet e shtëpisë së kukullave dhe mjetet e transportit inkurajojnë 
lojërat imagjinare. 
 
 Lodra sportive 
 
Hedhja e unazave, thasët e mbushur, raketat dhe topat, si dhe birrilat mund të 
përdoren si jashtë dhe brenda. 
 
 Libra 
 
Tani janë zgjedhje të mira librat me figura që ngrihen, libra më të ndërlikuar, ato për 
ngjyrosje si dhe libra që lidhen me matematikën dhe shkrimin. 
 
 Regjistrime 
 
Regjistruesi duhet të jetë i fortë, të shoqërohet me mikrofon dhe mund të përdoret për 
të luajtur përzgjedhje të këngëve ose historive të preferuara të fëmijës suaj.  
 
 Lupa dhe dylbi 
 
Këto si dhe mjete të tjera të thjeshta shkencore do t’i ofrojnë fëmijës një vështrim në 
një botë të re. 
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Aktivitete dhe lojëra për fëmijë 3 vjeç e gjysmë-5 vjeç 
 

Aktivitete me tinguj dhe fjalë 
 
Përqëndrohuni në rimat me numra dhe këngët me numërim si një lojë parashkollore 
matematikore. 
 
 Lojëra ‘tavoline’ 
 
Lojërat e thjeshta, të ngjashme me ‘mos u nxeh’, me pjesë që lëvizin, etj, apo ato me 
letra, do ta tërheqin fëmijën tuaj në këtë moshë. 
 
 Aktivitete artistike 
 
Bërja e maskave të thjeshta dhe kukullave për gishtat me qese letre, apo çorape, është 
diçka e realizueshme nga fëmijët e kësaj moshe. Krijoni ‘mobilje’, ‘makina’ dhe 
‘shtëpi kukulle’ me kuti këpucësh dhe karton, me tuba (të letrës higjienike, për 
shembull) dhe çarçafë. 
 
 Vizita 
 
Ju mund të filloni ta merrni fëmijën në kinema, teatër dhe muzeume që ofrojnë 
shfaqje për fëmijë; këto do të jenë me interes tani që ai arrin të shijojë atë që sheh. 
Vizitat në kopshtin zoologjik mund të kthehen në eksperienca të të mësuarit nëse e 
parapërgatisni fëmijën për atë që do të shohë. 
 
2.9 Të menduarit kritik dhe krijues 
 
Në moshën 3 vjeç, fëmijët kuptojnë se ndonjëherë njerëzit komunikojnë një 
informacion të gabuar dhe se disa individë janë burime të besueshme informacioni, në 
raport me disa të tjerë. Këto zhvillime lidhen me të menduarit kritik. Megjithatë, në 
shumë kontekste edhe fëmijët më të mëdhenj nuk e vlerësojnë saktë një burim. 
Kërkimet theksuan rolin e eksperiencës sociale në shpjegimin e gabimeve të 
arsyetimit kritik.  Disa studiues gjetën se 3 – 4 vjeçarët deri diku e dinë se disa 
individë nuk kanë besueshmëri. Gjithashtu, ka studime që tregojnë se parashkollorët 
marrin parasysh njohuritë e tyre të përgjithshme, kur bëjnë vlerësimin e informacionit 
të një personi tjetër.  
 
Në mënyrë që të vlerësojnë se çfarë thonë folësit, fëmijët duhet të jenë në gjendje të 
kuptojnë se njerëzit thonë gjëra të sakta dhe të rreme. Gjatë viteve para shkollës, 
fëmijët fitojnë aftësinë e kuptimit të mundësisë së mashtrimit nga të tjerët. Për 
shembull, mësojnë se pamja dhe realiteti ndonjëherë nuk janë të njëjtë 54

Prindërit mund të inkurajojnë aktivitete që rrisin zhvillimin mendor të fëmijëve të 
vegjël. Fëmijët e moshës paraoperacionale mësojnë në një mënyrë konkrete; për 
rrjedhojë loja direkte dhe ndërveprimi janë mjetet më të mira, me anë të të cilave 
mund të mësojnë koncepte të ndryshme. Ka një sërë aftësish sociale që mund të 

.  

                                                 
54 Moses, L.J. (1993).  Young children's understanding of belief constraints on intention. 
Cognitive Development, 8, 1-25. 
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praktikohen nga fëmijët për të përmirësuar përqëndrimin, kujtesën, të menduarit 
abstrakt dhe aftësitë e marrjes së vendimeve.  

Gjëegjëzat e përshtatshme për këtë moshë janë sfida argëtuese që inkurajojnë 
zgjidhjen e problemeve dhe të menduarit kritik, sikurse dhe kategorizimin (në ngjyra, 
forma, tipa etj.), kujtesën dhe përqëndrimin.  

Përgjatë stadit paraoperacional fëmijët vazhdojnë të përdorin lojëra me luajtje rolesh.  
Duke krijuar një situatë imagjinare dhe duke vendosur veten e tyre në qendër, fëmijët 
zhvillojnë imagjinatën dhe aftësi të reja të të menduarit krijues. Shumica e fëmijëve, 
në mënyrë spontane, luajnë lojëra ose “bëjnë sikur” janë diçka tjetër dhe jo vetja, si 
një dinozaur, ose një princeshë. Ndonëse këto lojëra nuk duken të logjikshme tek 
prindërit, për fëmijët është mirë që të vazhdojnë t’ i luajnë. Prindërit mund të marrin 
pjesë në çdo çast. Ata mund të krijojnë vetë ndonjë lojë të këtij tipi ose mund t’i 
ndihmojnë fëmijët të krijojnë personazhe duke i blerë kostume të ndryshme. Ata 
mund t’i përfshijnë në kryerjen e punëve të shtëpisë. Sado monotone të mund të 
duken ato për prindërit, për fëmijët kanë vlera edukative. Për shembull, mund t’i 
lejojnë t’ i ndihmojnë në përgatitjen e drekës/darkës. Në të njëjtën kohë, i mësojnë 
atyre të përdorin dhe të hanë ushqim të shëndetshëm.   

Fëmijëria e hershme është çast më i përshtatshëm për të kujdesur për interesin 
muzikor dhe krijues të fëmijës. Fëmijët e vegjël pëlqejnë shumë të dëgjojnë muzikë 
në radio, TV ose në Cd – player. Ata pëlqejnë të këndojnë dhe të shohin shfaqje për 
fëmijët. Ka shumë lodra që i ndihmojnë fëmijët të bëjnë tinguj muzikorë, me një 
përpjekje minimale. Fëmijët mund të bëjnë cilindo tingull, por edhe prindërit mund 
t’u drejtojnë për të kombinuar tinguj në këto lodra.  

 
2.10  Zhvillimi gjinor 
  
Këshilla për të nxitur zhvillimin gjinor të përshtatshëm për djemtë dhe vajzat  
 
Nëse kujdeseni për fëmijët, mund t’i ndihmoni ata të bëjnë shumë gjëra, ndonëse 
mund të jenë djem apo vajza. Prindërit mund të bëjnë të njëjtat gjëra, që t’i mësojnë 
për përkatësinë gjinore. Disa prindër mund të mos ndihen mirë me disa nga këto ide. 
Ata mund të duan të bëjnë disa gjëra me djemtë e të tjera me vajzat. Ata duhet të 
sigurohen se loja në fëmijërinë e hershme nuk e bën homoseksual fëmijën. Loja pa 
ndarje gjinore i ndihmon fëmijët të mësojnë më shumë gjëra dhe të përfshihen në më 
shumë aktivitete.  
 
Më poshtë janë disa këshilla për prindërit, për të ndihmuar fëmijët e tyre të kenë një 
zhvillim gjinor të shëndetshëm:  
 

• Ndihmoni çdo fëmijë të ketë sukses në çdo fushë. E vetmja gjë për të cilën 
kanë nevojë fëmijët, është që të jenë aktivë, krijues dhe të ndjeshëm. Lejojini 
ata të bëjnë shumë gjëra, pavarësisht nga përkatësia gjinore.  

• Kur shikoni televizor apo filma, diskutoni me fëmijët për atë që shikoni. 
Shpjegoni mesazhet që jepen në programe dhe reklama. Flisni për bindjet dhe 
vlerat tuaja personale.  
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• Jini një rol model i mirë. Bëni gjëra nga më të ndryshme. Shpjegojini fëmijëve 
që përkatësia gjinore nuk ka rëndësi.  

• Jini të sinqertë kur fëmijët pyesin për ngjashmëritë/ndryshimet mes djemve 
dhe vajzave. Përdorni fjalë të sakta për pjesët e trupit.  

• Vlerësoni njësoj vajzat dhe djemtë, për të njëjtat detyra.  
• Jepini mundësinë vajzave dhe djemve të shohin burra dhe gra në role të 

ndryshme. Për shembull, ata mund të shohin një grua ndërtuese ose burra 
infermierë.  

• Nxitini fëmijët të luajnë me djem dhe vajza. Por, jini gati të dëgjoni se nuk 
duan ta bëjnë këtë në një moshë të caktuar. Miqësitë mes djemve dhe vajzave 
krijohen më vonë.  

• Jepini lodra që nuk janë vetëm për vajza apo djem. Lërini ata të përdorin 
imagjinatën për të krijuar lodrat e tyre me kuti, fletë etj.  

• Bëni komente pozitive për të dyja përkatësitë gjinore.  
• Pyetini fëmijët se çfarë u pëlqen. Mos prisni që të gjithë djemtë, ose të gjitha 

vajzat të pëlqejnë të njëjtën gjë.  
• Mendoni për zgjedhjet që bëni. Ndërveproni me djemtë, po aq sa me vajzat 

dhe anasjelltas. Nëse nuk jeni të qartë për kohën që shpenoni me secilin, bëni 
një grafik me aktivitetet që bëni me çdo fëmijë.  

• Nxitini djemtë të luajnë shtëpiash dhe me kukulla. Nxitni vajzat të luajnë me 
tulla, kamiona dhe lodra sporti.  

• Fëmijët mund të bëjnë komente si “gocat nuk luajnë me kamiona”. Mund t’i 
shpjegoni se vajzat dhe djemtë mund të bëjnë shumë gjëra të njëjta.  

• Provoni të njëjtat aktivitete me djemtë dhe vajzat. Për shembull, bëni mundje 
edhe me vajzat, edhe me djemtë.  
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USHTRIM 
 
 

Rolet gjinore 
 
 
Qëllimi 
 
Të ndërgjegjësohemi mbi stereotipet gjinore në shoqërinë ku jetojmë. 
 
 
Koha 
 
25 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Punë individuale dhe diskutim në grup. 
 
 
Hapat  
 

1. Shkruani në flipçart pohimet e mëposhtme: 
 

• Djemtë dhe burrat nuk bëhen kuzhinierë të mirë 
• Vajzat dhe gratë janë budallaqe 
• Djemtë dhe burrat janë më të fortë se vajzat dhe gratë 
• Vajzat janë më të ndjeshme 
• Djemtë janë të fortë 
• Një djalë duhet të jetë agresiv 
• Vajzat janë të urta 
• Etj. 

2. Pasi është lexuar çdo pohim, pjesëmarrësit duhet të bëjnë tre grupe, sipas 
bindjeve për pohimet, p.sh. një grup për ‘e vërtetë’, një për ‘e gabuar’ dhe 
grupi i fundit do të jetë për ‘neutral’.  

3. Pyetini pjesëmarrësit mbi arsyet e zgjedhjes së këtij grupi.  
 
 
Mjete pune 
 
Fletë, stilolapsa. 
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MATERIALE LEXIMI 

 

2.11. Përgatitja për kopshtin 

Vendosja e fëmijës në kopsht për një pjesë të ditës sjell shumë përfitime. Së pari, i 
lejon përkujdesësve të vazhdojnë punën dhe të fitojnë para për të mbështetur familjen. 
Disa prindër mund të jenë të detyruar të vazhdojnë punën vetëm për të mbajtur 
sigurimet shoqërore, ndërsa disa të tjerë, që janë në një moshë më të madhe, duhet të 
kthehen, që të vazhdojnë karrierën e tyre.  

Përveç motivimit financiar, kopshti dhe çerdhja sjellin një sërë përfitimesh të tjera për 
fëmijën. Në kopsht fëmijët ekspozohen ndaj bashkëmoshatarëve përditë, në një moshë 
më të vogël nga bashkëmoshatarët e tyre që rriten në shtëpi. Për rrjedhojë, ata 
mësojnë aftësi sociale të rëndësishme siç është ndarja e gjërave, ndjekja e udhëzimeve 
dhe bashkëpunimi në një moshë të vogël. Për shembull, një kopsht mund të ketë të 
gjitha lodrat edukative që e ndihmojnë fëmijën të zhvillohet, ndërsa në shtëpi nuk 
blihen dot të gjitha.  

Në një çast në jetën e tyre, fëmijët do të shkojnë në kopsht. Ata mund të fillojnë që në 
moshën 3 vjeç, ose edhe më vonë. Disa fëmijë mund të ishin më përpara në çerdhe 
dhe të vazhdojnë me kopshtin.  

Përkujdesësit duhet të marrin parasysh një sërë faktorësh (përveç moshës kronologjike) 
kur të përcaktojnë nëse fëmija është gati për kopsht. Për të ndihmuar përshtatjen në 
kopsht nevojiten një sërë sjelljesh. Për shembull, fëmijët duhet të jenë të aftë të marrin 
pjesë në një aktivitet grupi; të dëgjojnë një histori dhe të jenë të aftë ta shpjegojnë e të 
krijojnë një rrjedhë logjike të thjeshtë të historisë; të ndjekin udhëzime të thjeshta për 
një lojë apo aktivitet të ri; të jenë të aftë të shprehin qartë nevojat dhe dëshirat e tyre 
dhe të bëjnë pyetje me përdorimin e gjuhës. Nga ana fizike duhet të jenë të aftë të 
hidhen në vend, të hidhen dhe të kërcejnë. Nga ana mendore, duhet të njohin ngjyrat 
dhe format bazë, si dhe të dallojnë tingujt e ndryshëm dhe të ngjashëm. Ata duhet të 
jenë të aftë të presin letër me gërshërë dhe të vizatojnë forma të thjeshta.  Ç’është më 
e rëndësishmja, fëmijët duhet të jenë të trajnuar për tualetin, si dhe të kryejnë nevoja 
të thjeshta vetjake, si larja e duarve dhe veshja – zhveshja. 

Është e vështirë të parashikohet sesi një fëmijë do të manaxhojë ndarjen në ditën e 
parë të kopshtit. Disa fëmijë do të mbahen fort nga mami me tmerr në sy, ndërsa të 
tjerë do të ikin me vrap, pa e kthyer kokën për të parë mamin, shumë të lumtur. 
Fillimi i kopshtit është një hap i rëndësishëm për fëmijët dhe stresi që përjetojnë është 
një pjesë normale e procesit të zhvillimit. Megjithatë, ka mënyra për ta bërë më të 
lehtë këtë tranzicion.    

Diskutoni për kopshtin   

Në javët para se të fillojë kopshtin, diskutoni me fëmijën tuaj. Shprehni entuziazëm 
për gjithë ato gjëra që ka për të mësuar dhe për të bërë. Përpiquni të merrni përgjigje 
nga ai, për të parë sesi ndihet. Mos e teproni me diskutimin e çështjes nëse fëmija nuk 
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është i interesuar, apo nuk dëshiron ta diskutojë. Ideja është që kopshti të duket shumë 
interesant për fëmijën dhe jo diçka që duhet ta ketë frikë.  

Kaloni kohë larg jush  

Para se të shkojë në kopsht, mund të shikoni sesi përballet me ankthin e ndarjes. 
Provoni ta lini në një të afërm ose në një mik të familjes, ose propozojini që të flejë në 
shtëpinë e gjyshes. Shikoni sesi reagon fëmija juaj larg jush, në një mjedis të mirë dhe 
të mbikëqyrur.  

Merrni diçka nga shtëpia 
 
Pyeteni fëmijën nëse do të donte të merrte diçka nga shtëpia, në ditën e parë të 
kopshtit. Nxiteni të zgjedhë diçka të vogël dhe rehatuese, si një kukull ose një lodër të 
preferuar.  Prania e një objekti të njohur mund t’i japë ndjesinë e sigurisë në mjedisin 
e ri.  
 
Ndihmoni fëmijën të orientohet 
  
Ditën e parë, kaloni pak kohë në kopshtin e fëmijës. Prezantojeni me edukatoren dhe 
me fëmijët e tjerë dhe tregojini banjën, vendin ku hahet dreka dhe vendin ku do të 
varë rrobat (trikon, pallton etj.) e tij. 
  
Reagoni ndaj stresit 
 
Nëse fëmija është shumë ankthioz, mos i tërhiqni vëmendjen apo ta tallni për sikletin 
që përjeton dhe mos u përpiqni ta manipuloni për t’u sjellë më mirë. Vetëm jini të 
gëzuar, të këndshëm dhe përsërisni se do të ktheheni për ta marrë në fund të ditës. 
Rikujtojini se do të mësojë gjëra interesante dhe merreni për të folur me edukatoren.  
 
Thoni ‘mirupafshim’ 
 
Bëni një “mirupafshim” të gëzuar dhe të shkurtër. Mos u ktheni pasi e keni 
përshëndetur dhe mos ikni nga dhoma fshehtas. Disa fëmijë pëlqejnë një ritual të 
përshëndetjes, siç janë dy përqafimet apo një përshëndetje e fshehtë nga dritarja. 
Përsëri, kujtojani se kur do të ktheheni dhe kujdesuni të mos vonoheni për t’u kthyer 
dhe për ta marrë.  
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USHTRIM 
 
 

Studime rasti 
 
Qëllimet  
 

• Njohja me raste konkrete të zhvillimit të fëmijëve 
• Identifikimi i problemeve të zhvillimit të fëmijëve në moshën 3 – 6 vjeç. 

 
 
Koha  
 
45 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup. 
 
 
Hapat 
 

1. Prezanton zhvillimin e fëmijëve në moshën 3 – 6 vjeç si dhe problematikën 
zhvillimore të kësaj moshe.  

2. Pjesëmarrësit ndahen në grupe të vogla prej 2 – 3 anëtarë. 
3. Secilit grup i jepet një studim rasti. 
4. Kërkojini grupeve që të identifikojnë në secilin rast  (a) nëse ka apo jo 

problem zhvillimor, (b) treguesit sjellorë, fizikë dhe emocionalë të fëmijës.  
5. Çdo grup prezanton rastin e vet dhe treguesit që ka identifikuar. 

 
 
Mjete pune 
 
Materiale leximi “Studime rasti”. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Trajneri, i ndihmon pjesëmarrësit në identifikimin e treguesve, si dhe në 
përcaktimin e problemit zhvillimor.  

2. Meqenëse jo të gjitha janë raste të fëmijëve me probleme, trajneri i ndihmon 
pjesëmarrësit të dallojnë dhe të qartësojnë rastet e problemeve të fëmijëve, 
nga rastet e zhvillimit normal. 
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FLETA E PUNËS 
 

Studime rasti 
 
 
1. Një rast birësimi 
 
Deni është rreth 3 vjeç. Ai ka jetuar në jetimore që kur ishte 10 muaj. Para disa 
javësh u birësua.  Në shtëpi ka një rritje të qëndrueshme dhe përkushtim. Është një 
fëmijë kokëfortë, inteligjent, pak i paturp dhe i dashur. Megjithatë, kur është  i lumtur 
dhe kur luan, ai pickon dhe kafshon keq të tjerët! Ndërkohë qesh! 
 
Prindërit e tij kanë provuar ta injorojnë, ose t’i thonë “mos kafsho” me zë të lartë, 
duke qenë në qetë dhe të vendosur. Janë larguar prej tij (diçka që e bën të qajë), t’i 
bërtasin (thotë “mami i keq”) dhe të arsyetojnë me logjikë. Deni vazhdon të qeshë 
dhe thotë “jo” – mendon se është një lojë, prandaj nuk kupton pse po largohen të 
tjerët kur e bën. Atyre po i soset durimi sepse kur është i lumtur dhe do që të luajë me 
ta, mendojnë se mos përfundojnë me ndonjë kafshim shumë të madh!  
 
Deni nuk shfaq sjellje të tjera agresive me ta apo me ndonjë tjetër, por kafshon edhe 
lodrat e buta që i pëlqejnë, ndërsa ndonjëherë e pickon veten kur do që të tërheqë 
vëmendjen. Është përshtatur shumë mirë me mjedisin e ri dhe krizat e nervave janë 
shumë të pakta. Vetëm kafshimi vazhdon të jetë shqetësues.  
 
Mbetet për të parë nëse sjellja e djalit është një tregues i një shqetësimi emocional që 
ka të bëjë me një atashim ambivalent, një tip atashimi i  shpeshtë tek fëmijët me të 
kaluarën e këtij djali. Në çdo rast, ajo që duhet bërë për momentin është manaxhimi i 
sjelljes. Një ndërhyrje kërkohet: pushim (shih “Metodat e Disiplinimit”), në çastin  e 
shfaqjes së sjelljes më të vogël të agresionit (kafshim ose çdo gjë tjetër). Duhet të 
ndërmerret veprim aktiv: të vendoset në pushim, sa herë që shfaq agresion. Ndërsa 
bëhet kjo gjë, përsëritet edhe shprehja “Nuk duhet të kafshosh”.  
 

2. A është sjellje agresive normale për një djalë parashkollor? 

Albi është 3 vjeç e gjysmë. Është shumë aktiv, i zgjuar, i lumtur, bashkëpunues, social, 
i ëmbël, i ndjeshëm dhe me shumë mirësjellje. Ka astmë dhe merr përditë trajtimin 
përkatës. Prindërit e tij janë shumë të përkushtuar, të dashur, me mirësjellje dhe të 
ndjeshëm. Përdorin teknika si “zëri i vendosur” dhe “pushimi” në se është e 
nevojshme, të balancuara me inkurajim dhe vlerësim. Mamaja është shtatzënë dhe së 
shpejti do të lindë një fëmijë tjetër. Në verë shkoi në një kamp veror dhe ishte shumë i 
lumtur dhe i sjellshëm. 
 
Këtë vit ka filluar kopshtin për herë të parë, para 6 javësh (5 ditë në javë). Që atëherë 
ka qenë shumë agresiv në kopsht me bashkëmoshatarët, por edhe në shtëpi. Në shtëpi 
tregon një kundërshtim të hapur dhe duket sikur gjithmonë teston kufijtë. Shfaq dhunë 
ndaj prindërve, si dhe mund t’i tërheqë flokët (shpeshherë pa e provokuar më 
përpara). Qëllon në barkun e nënës shtatzënë dhe thotë: “Po qëlloj beben e vogël” 
ose “A mund të qëlloj/shtrëngoj beben kur të lindë?”  
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Edukatoret thonë se agresioni i Albit është pothuajse gjithmonë i paprovokuar, pa 
ndonjë shkak. Ka gjuajtur një fëmijë tjetër në kokë (tre herë rresht deri sa ndërhyri 
edukatorja), e ka shtyrë, pickuar dhe ka tentuar ta kafshojë. Çdo ditë kryen rreth 3 
akte agresive. Gjithashtu, ka një mungesë të kufijve personale, të hapësirës në kopsht 
me bashkëmoshatarët: rri në karrigen e një tjetri ose përqafon një fëmijë tjetër shumë 
fort, deri sa të bien poshtë. Këtë e përsërit disa herë. Vazhdon të njëjtën sjellje disa 
herë, brenda ditës dhe të nesërmen. Ndonëse është një fëmijë me shprehi verbale dhe 
sociale në shtëpi, edukatoret thonë se nuk është i tillë në kopsht. 
 
Ky fëmijë po kalon një periudhë stresi të përshkallëzuar dhe të fortë për një fëmijë; 
duket i shastisur. Këto sjellje mund të jenë pasojë e nevojës së tij për t’u përballur me 
emocionet e frustrimit, xhelozisë, zemërimit ose vetmisë.  Megjithatë, duhet të bëhet 
një vizitë tek një pediatër, për të përjashtuar një sëmundje, si dhe tek një psikolog, për 
të përjashtuar diagnozën e hiperaktivitetit dhe deficitit të vëmendjes. 
 
Psikologu mund të ndihmojë prindërit me manaxhimin e sjelljes së fëmijës në mënyra 
pozitive dhe t’u mësojë mënyra më efektive të përballimit të stresit. Është mirë që të 
fillojë disiplina tani, para se të mbërrijë foshnja.  

 

3. Sindroma “i gjori unë” e një 6 - vjeçari  

Familja e Mirit ka përjetuar një katastrofë natyrore, pas së cilës shumë njerëz janë 
nën një stres të konsiderueshëm. Megjithatë, edhe para kësaj ngjarjeje tragjike, ai 
kishte shfaqur shenja të sindromës “i gjori unë”: “Asnjë nuk më pëlqen, të gjithë më 
urrejnë, që kur ka lindur vëllai i vogël më bërtasin më shumë etj.  E urrej shtëpinë 
time, prindërit e mi dhe jetën time. Nuk dua asnjeri në jetën time. Të gjithë gënjejnë 
për mua dhe futen në telashe”. Bëri gati gjërat e tij dhe u nis për t’u larguar nga 
shtëpia. Kjo ndodhi sepse vëllai i vogël 2 vjeçar e kishte qëlluar me një çekiç lodër 
dhe shkoi tek e ëma për t’i thënë “rrihe atë sepse më ka qëlluar”. Ajo i korrigjoi të dy 
duke iu thënë se nuk gjuajmë dhe iu mori çekiçin. Gjithsesi, Mirit i mbeti hatri dhe u 
mërzit shumë.  
 
Në mëngjes, para se të niset për në kopsht,  është e njëjta situatë. Fillon të qajë, thotë 
se e urren edukatoren, kopshtin dhe mamin që e detyron të shkojë. Do që të qëndrojë 
në shtëpi dhe t’i marrin një mësues atje. Në kopsht ka  6 shokë, që i ka pasur edhe më 
përpara. Të shtunën një nga këta kishte ditëlindjen, bëri një festë dhe 6 – vjeçari ishte 
shumë i lumtur, por ka edhe këto çaste ku urren gjithçka. Prindërit i vënë në dukje 
gjërat e mira dhe i kujtojnë gjërat e mira që do të ndodhin.  Por nuk e ndihmojnë, 
mbase e bëjnë më keq.  
 
Duket sikur ky fëmijë ka marrë identitetin “i gjori unë” dhe prindërit e kanë të 
vështirë ta tolerojnë. Nga çasti që një fëmijë e ndërmerr një rol, mund të jetë e 
vështirë ta bindësh që të bëjë diçka që të tjerët presin nga ai. Është e vështirë për 
prindërit të respektojnë një fëmijë që reagon shumë dhe është shumë i ndjeshëm.  Do 
të rekomandohej një vizitë në një psikolog për të përcaktuar nëse fëmija ka një 
depresion klinik, apo nëse këto janë një tërësi sjelljesh të mësuara.  Megjithatë, mund 
të ndihmohet në zhvillimin e një tërësie strategjish për të përballuar stresin dhe që do 
ta ndihmojnë në zhvillimin e elasticitetit.    
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4. Çfarë të bëj? 

Djali im do të bëhet 4 vjeç javën tjetër. Ai është një fëmijë i dashur, i kujdesshëm dhe 
shumë i zgjuar. Gjithmonë ka qenë në çerdhe (që kur ishte 5 muajsh) dhe tani në 
kopsht. Asnjëherë nuk kam pasur ankesa. Por, në muajin e fundit ai sillet shumë keq 
në kopsht dhe në shtëpi. Nuk dëgjon, kthen  fjalën dhe ka filluar të gjuajë fëmijët e 
tjerë. Kam përdorur teknikën “largimi i lodrave të tua”, “Pushim” dhe ta qëlloj pak 
dhe asnjë nuk ka funksionuar.   
 
Një ndryshim aq i shpejtë mund të jetë mbingarkues dhe mund të bëjë që të prindërit 
të ndihen të dëshpëruar. Mesa duket, nuk ka asgjë të re në jetën e tij që mund të 
shpjegojë këtë ndryshim në sjellje. Duket sikur prindërit po zbatojnë një model të 
disiplinimit më të shpeshtë, të zgjatur dhe të ashpër. Studime të shumta kanë treguar 
të njëjtat rezultate si në këtë rast: që ndëshkimi, sidomos ai trupor, nuk çon në 
përmirësimin e sjelljes.  Fëmijët që ndëshkohen në këtë mënyrë, bëhen fizikisht 
agresivë ndaj fëmijëve të tjerë. Sa më shumë të ndëshkohet fëmija, aq më shumë 
cënohet marrëdhënia e tij me prindërit.  
 
E mira është se ekzistojnë mënyra të tjera për të disiplinuar një fëmijë. Kërkohet 
shumë vullnet dhe dëshirë për të provuar gjëra të reja, por zakonisht fëmijët e kësaj 
moshe reagojnë mirë në planet e sjelljes. Për më tepër informacion, mund t’i 
referoheni pjesës së “Metodave të Disiplinimit” të këtij manuali.  

 

5.  4 vjeç e gjysmë 

Tani është katër vjeç e gjysmë dhe jeton me babain dhe me njerkën. Ata e kanë të 
vështirë të gjejnë një mënyrë disiplinimi që funksionon me djalin e tyre. Njerka është e 
vetmja nënë që ka njohur. Nëna biologjike e ka lënë kur ishte vetëm 2 vjeç dhe nuk ka 
kujtesë të asaj kohe. Gjyshja e tij nga babai e ka ndihmuar në rritjen e Tanit, pas i la 
nëna e tij biologjike.  
 
Gjyshja ka bërë më të mirën e mundshme për ta rritur. Babai është oficer policie dhe 
për shkak të  orarit të tij të çuditshëm, ka pasur raste që Tani ka ndenjur edhe një javë 
të tërë me gjyshen (e cila e ka shtëpinë një derë më tutje).  Që kur babai u lidh me 
njerkën e Tanit, u përpoq që të qëndronte në shtëpi pothuajse çdo natë. Ajo ka 
zgjedhur të rrijë në shtëpi me atë dhe aktualisht është shtatzënë. 
 
Çështjet në të cilat janë fokusuar, lidhen me çmësimin e sjelljes së “papërshtatshme” 
që ka fituar me gjyshen e tij.  I është lejuar të bëjë çdo gjë, pa pasur pasoja. Është 
mësuar të shpërblehet për sjelljen e papërshtatshme dhe i është dhënë çdo gjë që 
dëshironte sa herë që qante, varte buzët ose gjuante të tjerët. Prej tij nuk pritej që ta 
kërkonte diçka sjellshëm. Tani e kërkonte vetëm në mënyrë urdhërore “dua një 
biskotë” ose “më jep një biskotë”. 
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Ai ishte një goditës i mirë, gjuante anëtarët e familjes, fëmijët, këdo. Edhe sot vazhdon 
të gjuajë fëmijë të tjerë kur është i frustruar, por e bën vetëm kur nuk e shohin 
prindërit. 
 
Asnjeri nuk është përpjekur që ta trajnojë për tualetin, deri sa e bëri njerka, 6 muaj 
më parë. Ishte shumë i frenuar dhe nxirrte pengesa. Askush nuk pret asgjë nga ai. U 
trajnua shumë mirë dhe në ditët në vijim, arriti të ketë kontroll të plotë në funksionet e 
trupit të tij.  
 
Në të vërtetë duket sikur ky fëmijë është i trajnuar që të ketë provokues, shqetësues 
dhe agresiv.  Ndonjëherë, fëmijët e llastuar përjetojnë shumë stres, të cilin e shprehin 
në forma të tilla, me sjellje të padëshirueshme.  Fëmijët që qëllojnë veten apo të tjerët 
nuk janë të lumtur, ndihen jashtë kontrollit dhe shpesh zemërohen me të rriturit, të 
cilët nuk iu vendosin kufijtë e nevojshëm për t’u ndjerë të sigurt.  
 
Në disiplinimin e fëmijës duhet të angazhohen të dy bashkëshortët; gjithashtu, duhet 
t’i jepen këshilla edhe gjyshes, për të mos përdorur të njëjtën mënyrë disiplinimi.  
Mënyra më efektive për të manaxhuar sjelljen është të mësohet fëmija me mënyra të 
reja për të manaxhuar emocionet e zemërimit/palumturisë dhe çdo emocion negativ.  
Për çastin, repertori i tij përmban vetëm sjellje të padëshirueshme, kështu do të duhet 
të mësojë mënyra të reja. Mënyra më e mirë është dhënia e përforcimeve (vlerësim, 
afeksion, privilegje) kur bën diçka të dëshirueshme (ose kur nuk bën diçka të 
padëshirueshme).  
 

6. Probleme të atashimit? 

Genti, 4.5 vjec,  i birësuar, vazhdon të ketë probleme me atashimin. Gjërat janë 
përkeqësuar gjatë 10 – 18 muajt e fundit, sepse nëna e tij është në shtëpi dhe përdor 
disiplinë. Ajo ka arritur në kulmin e durimit të saj, djali tregon kthim prapa dhe nuk 
bën hapa para.  
 
Genti ka filluar një kopsht tjetër, disa ditë më parë. Më përpara ka shkuar edhe në 
çerdhe. Kur nëna la punën, filloi ta çonte vetëm 2 ditë në javë në çerdhe, më pas 3 
ditë, ndërsa gjatë vitit të fundit ishte po pesë ditë në javë. Deri këtë vit, motra e vet 
binjake ishte gjithmonë në të njëjtën klasë me të. Të dy fëmijët janë më mirë dhe më 
rehat në klasën e tyre këtë vit, por nëna thotë se e di që djali është i shqetësuar, nëse 
fillon klasën dhe e motra nuk është atje. Nëna shkoi për të vëzhguar ditën e parë të 
kopshtit. Fillimi i një kopshti të ri mund të jetë stresues për fëmijët dhe e bën të 
kuptueshme ekzistencën e konflikteve në shtëpi. Nëna thotë se një ditë, ata të dy u zunë 
aq keq, saqë në fund djali bërtiste “Dua që motra ime të vdesë”, “E urrej atë dhe ty” 
dhe “Dua të iki nga shtëpia”. Ky ishte vetëm një shembull. Zakone të tjera të këqija 
janë shtuar në sjelljen e tij. Po ashtu janë shtuar krizat e nervave dhe xhelozia ndaj së 
motrës, për të cilën mendon se merr më shumë vëmendje dhe kujdes.  
 
Shumë fëmijë kanë probleme të sjelljes dhe vështirësi në rregullimin e humorit, të 
birësuar apo jo.  E mira do të ishte të përdoren metoda pozitive të disiplinimit të 
fëmijëve.  
 
7. Fut çdo gjë në gojë 
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Djali im 3 – vjeçar i fut të gjitha në gojë, pavarësisht kërkesave të mia për të mos e 
bërë këtë gjë. Është shumë kokëfortë dhe një ditë që i kërkova të bënte diçka, 
përfunduam në një ndeshje se kush do të dorëzohej më shpejt. Pasi e shihte që nuk po 
dorëzohesha, u frustrua dhe u detyrova që ta kërcënoja se do t’i jepja një shuplakë. 
Edhe kur unë reagoj kështu, nuk ndalon së bëri veprimin e papërshtatshëm.  
 
Trevjeçarët mund të jenë më të vështirë se dy – vjeçarët. Kjo sjellje është e 
papërshtatshme me stadin zhvillimor të fëmijës, përderisa nuk i dalin dhëmbë. Për 
rrjedhojë mund të jetë një sjellje e kërkimit të kënaqësisë. Fillimisht, duhet përjashtuar 
një problem mjekësor, me anë të një vizite te pediatri. Është shumë e rëndësishme që 
të mos qëllohet, sepse e bën më agresiv. Mënyra më e mirë për ta disiplinuar është të 
mësuarit e metodave të reja të sjelljes së përshtatshme.  
 
8. Mungesë respekti? 
 
Tedi është fëmija im i dytë, një djalë 5 vjeç e gjysmë, i cili reagon shumë keq kur 
disiplinohet për diçka. Ka shumë “gojë” dhe më duket sikur nuk kam fare kontroll 
mbi të. Kur i them të mos bëjë diçka ose kur e ndëshkoj (pushim), nuk më dëgjon fare. 
Është shumë frustruese, sepse ky fëmijë është gjithashtu shumë i ndjeshëm, qan për 
gjënë më të vogël. Përgjigjet mirë në ndëshkimin me anë të pushimit dhe në humbjen e 
privilegjeve. Kërkon ndjesë dhe sjellja ndalon. Thjesht më duket sikur nuk ka fare 
respekt për autoritetin tim. Kam frikë se kjo sjellje do të përsëritet edhe në shkollë 
vitin tjetër.  Ky është i vetmi shqetësim që kam, lidhur me të. Nga ana tjetër është një 
djalë që mund ta çosh kudo dhe të marrësh komplimente për sjelljen e tij të mirë. 
Është shumë i ëmbël dhe i dashur, vetëm se zemërohet shumë kur disiplinohet!  
 
Është për t’u vlerësuar fakti se prindi po përpiqet ta bëjë kopshtin një vit të mirë për 
fëmijën. Megjithatë, qëllimi i prindërve nuk duhet të jetë që t’i bëjnë fëmijët të binden, 
por që të mësojnë të vetërregullojnë ndjenjat dhe të marrin parasysh perspektivën e të 
tjerëve.  Ndëshkimi e ndalon sjelljen përkohësisht, por mund të rishfaqet më vonë. 
Teknikat më efektive përfshijnë shumë pak përforcim negativ dhe shumë përforcim 
pozitiv.   Mbase të qarat e tij lidhen me përpjekjen për të komunikuar dhe 
mosdëgjimin nga prindërit. Disa nga gjërat që i bëjnë fëmijët të qajnë, duken 
qesharake për të rriturit, por për ata janë të rëndësishme.  

9. Gënjeshtra 

Kohët e fundit, mbesa ime 4 – vjeçare gënjen shpesh,. Nuk janë nga ato histori të 
pabesueshme që tregojnë fëmijët zakonisht, por janë gënjeshtra për të mos t’u kapur, 
kur bën një sjellje të papërshtatshme (“Po i lava dhëmbët dhe duart”, “Jo, nuk mora 
çamçakëz nga çanta jote”, “Gjyshi më tha ta bëja…” ) . Si mund ta manaxhoj?  
 
Katërvjeçarët gënjejnë shumë; kjo nuk tregon për një problem në karakterin e tyre. 
Fëmijët e vegjël gënjejnë për shumë arsye (po ashtu edhe të rriturit). Fëmijët e kanë të 
vështirë të thonë dhe të dallojnë të vërtetën dhe atë që do të donin të ishte e vërteta. 
Ata nuk kuptojnë lidhjen shkak-pasojë si të rriturit dhe nuk bëjnë dallimin mes 
fantazive dhe realitetit. Në disa situata, mund të mendojnë se do të ndodhin ngjarje 
negative nëse thonë të vërtetën; prandaj gënjejnë, që të stresohen më pak. Ata nuk e 
perceptojnë gënjeshtrën si një problem moral, as nuk kuptojnë sesi zhvillohet besimi 
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mes të rriturve, i bazuar në sinqeritetin. Pra, të rriturit duhet të nxisin fëmijët drejt një 
sjelljeje të dëshirueshme.  
 
Zakonisht, mjafton të shpjegohet situata dhe t’iu komunikohet se çfarë pritet nga ata. 
Prindërit duhet të sigurohen se iu japin mjaft vlerësime pozitive dhe vëmendje.  Jini 
shumë specifikë në gjërat që ajo i bën mirë “më pëlqeu fakti që i lave dhëmbët, pa të 
kujtuar ne”. Këto sjellje provokuese mund t’i bëjë për të tërhequr vëmendjen, ose 
mund të jenë eksperimente fëminore, për të parë se çfarë do të ndodhë nëse thyen 
rregullat. Mbase do të kishte nevojë për më shumë mbikëqyrje, për të shmangur 
tundimet.  
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SEANCË 
 
 

Zhvillimi i fëmijëve 6 - 12 vjeç 
 
 
Qëllimet  
 

• Prezantimi i zhvillimit të fëmijëve në moshën  6 - 11 vjeç. 
• Prezantimi i fazave të zhvillimit fizik, të të menduarit, social dhe të 

personalitetit   
• Identifikimi i çështjeve të lidhura me zhvillimin në këtë moshë: 
 

o Gatishmëria për shkollë 
o Ndihma prindërore në detyrat e shtëpisë e më tej 
o Marrëdhëniet me bashkëmoshatarët – përballimi i presionit 
o Dhuna ndaj bashkëmoshatarëve 
o Lojëra dhe aktivitete për këtë fazë zhvillimi. 

 
 
Koha  
 
120 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup,brainstorming. 
 
 
Hapat 
 

1. Prezantoni konceptin e zhvillimit të fëmijëve 6 - 11 vjeç, duke theksuar se ky 
zhvillim është konceptuar i ndarë në tri dimensione, atë fizik, mendor dhe 
socio-emocional.  

2. Më pas, bëni pyetje për të njohur nivelin e njohurive të pjesëmarrësve mbi 
elementë të zhvillimit të fëmijëve të kësaj grupmoshe, si dhe problematikat që 
ata paraqesin si në kuptimin e zhvillimit fizik, mendor dhe atë socio-
emocional. 

3. Fokusohuni tek çështja e vetëvlerësimit dhe e dhunës ndaj bashkëmoshatarëve, 
duke ftuar pjesëmarrësit të identifikojnë rëndësinë e këtyre çështjeve. 

4. Në fund të prezantimit, pyetini pjesëmarrësit, në formën e brainstorming, për 
lojërat/aktivitetet e mundshme me fëmijët e kësaj grupmoshe. Përgjigjet e tyre 
shkruajini në flipçart dhe varini në mur, për t’iu rikthyer në fund të trajnimit 
për përsëritjen finale. 

 
 
 
Mjetet 
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Flipçart, marker. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Kjo seancë mund të zgjasë dhe më pak, 90 minuta, në varësi të interesit të 
pjesëmarrësve.  

2. Duhet pasur parasysh që çështja të mos diskutohet vetëm nga trajnuesi, 
por t’i lihet hapësirë dhe opinioneve/mendimeve nga ana e pjesëmarrësve.  

3. Në varësi të kohës dhe interesit të pjesëmarrësve,mund të realizohen dhe 
ushtrimet mbi” Shprehitë sociale refuzuese” dhe “Vetëvlerësimin”. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 
3. Zhvillimi i fëmijëve në periudhën 6 – 12 vjeç55

 
 

 
Gjatë viteve të mesme të fëmijërisë – 6 -12 vjeç –, fëmijët vazhdojnë të bëjnë hapa të 
mëdhenj në zhvillimin e tyre. Ata përparojnë fizikisht dhe intelektualisht, teksa 
vazhdojnë të bëhen më të gjatë, më të rëndë dhe më të fortë dhe të mësojnë shprehi të 
reja dhe koncepte njohëse. Gjithashtu, bëhen më të zotë në gjëra që i bënin që më parë. 
Ata mund ta hedhin një top më larg dhe më saktë dhe mund të vrapojnë më shpejt e 
për një kohë më të gjatë. Ata përdorin më mënyrë më efektive njohuritë e tyre për 
numrat, fjalët dhe konceptet. 
 
Karakteristikat e personalitetit që fëmijët kanë nisur t’i shfaqin tashmë, skaliten më 
thellë. Teksa prindërit vazhdojnë të ushtrojnë një ndikim të fuqishëm, tani bëhet i 
rëndësishëm edhe grupi i bashkëmoshatarëve. Fëmijët duan të rrinë me shokët e tyre 
dhe zhvillohen nga ana sociale përmes këtyre kontakteve. 
 
Sigurisht, fëmijëria e mesme nuk është një kohë lumturie e pastër. Fëmijët përballen 
me strese si probleme familjare, vështirësi në marrëdhëniet me fëmijët e tjerë, 
kërkesat e shkollës dhe ngjarjet në botën përtej rrethit të tyre të ngushtë. Disa fëmijë 
vuajnë nga shqetësime emocionale, pjesërisht si reagim ndaj këtyre streseve. Për t’u 
përballur me sfidat e këtyre viteve, fëmijët zhvillojnë më shumë kompetencë në të 
gjitha fushat e zhvillimit.  
 
 
3.1 Zhvillimi fizik 
 
Rritja 
 

Ritmet e rritjes 
 
Një nga arsyet pse fëmijëria e mesme është një periudhë relativisht më e rehatshme, 
është se rritja ngadalësohet. Pjesërisht si rezultat  i kësaj, ata bëhen mjaft të zotë në 
kontrollin e trupit të tyre. Fëmijët e moshës shkollore mund të zotërojnë pothuajse çdo 
shprehi bazë, ndonjëherë me mjaft precizion, për sa kohë nuk kërkon tepër forcë apo 
gjykime të rrufeshme të shpejtësisë dhe distancës. 
 
Rritja më e ngadaltë nënkupton raportin e rritjes: fëmijët në fakt shtojnë të paktën aq 
peshë çdo vit sa ç’shtonin në moshën 3 ose 4 vjeçare, por shtesa proporcionale është 
më pak, dhe kjo përbën të gjithë ndryshimin. 
 
Si djemtë, ashtu dhe vajzat shtojnë rreth 3.2 kile dhe 5 – 7.7 cm në vit, deri në 
shpërthimin e rritjes së adoleshencës, i cili fillon rreth moshës 10 vjeçare për vajzat. 
Në këtë kohë, vajzat përgjithësisht janë më të gjata dhe me peshë më të madhe sesa 
djemtë, derisa djemtë fillojnë shpërthimin e tyre rreth moshës 12-13 vjeçare dhe i 
kapërcejnë vajzat. 

                                                 
55 Papalia, D. (2000). Human development. McGraw – Hill.  
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Ritmet e rritjes ndryshojnë sipas racës, kombësisë dhe nivelit socio - ekonomik. 
Fëmijët që janë të kequshqyer apo të nënushqyer shtojnë më pak në peshë. 
Nënushqyerja nuk kalon me moshën.  
 
 

Ushqimi dhe rritja 
 
Në këtë moshë, fëmijët zakonisht kanë oreks të mirë. Ata kanë nevojë të hanë mirë: 
loja e tyre kërkon energji dhe pesha e tyre trupore do të dyfishohet. Për të mbështetur 
rritjen dhe zhvillimin, fëmijët kanë nevoja për një mesatare ditore prej rreth 2400 
kalorish, 34 gramë proteinë dhe nivele të larta karbohidratesh komplekse (si patatet 
dhe drithërat). Karbohidratet e rafinuara (ëmbëlsirat) duhet të mbahen në minimum. 
Fëmijët kanë nevojë për burime të pasura energjish dhe proteinash, që të rriten 
normalisht. Kur ushqimi nuk e mbështet dot mbijetesën dhe rritjen, rritja sakrifikohet 
për të ruajtur trupin. 
 
Të ushqyerit ka edhe implikime sociale. Fëmijët nuk mund të luajnë dhe të jenë aktivë 
pa ushqim të mjaftueshëm. Pasojat e kequshqyerjes mund të jenë afatgjata për 
shëndetin fizik, për më tepër, mund të shkaktojnë probleme edhe në marrëdhëniet 
familjare. Nënat mund të reagojnë më pak ndaj fëmijëve të kequshqyer, që nuk kanë 
energji të tërheqin vëmendjen e tyre. Fëmijët, si rrjedhim bëhen joreagues dhe 
zhvillojnë shprehi të varfëra ndërpersonale dhe cikli vazhdon. Lidhjet mes ushqyerjes 
dhe zhvillimit të të menduarit janë gjithashtu të qarta. Disa studime kanë treguar se 
kequshqyerja ose ushqimi i shëndetshëm ndikon në aftësitë verbale të fëmijëve dhe në 
rezultatet e tyre në teste, në përgjithësi. Këtu është e rëndësishme të theksohet sesa të 
ndërlidhura janë të gjitha fushat e zhvillimit.  
 
Një problem tjetër, lidhur me ushqyerjen është mbipesha (obeziteti). Gjetjet e 
studimeve nuk arrijnë dot në përfundime shkak-pasojë. Gjithsesi, ekziston një bazë e 
fortë të dhënash për të besuar se mbipesha rezulton nga një predispozitë gjenetike, e 
rënduar nga sjellje që përfshijnë shumë pak ushtrime fizike dhe tepër ushqim. E 
rëndësishme është që mbipesha mund të trajtohet. Terapia sjellore, që i ndihmon 
fëmijët të ndryshojnë zakonet e tyre të të ngrënit dhe të ushtrimeve fizike, është 
veçanërisht efektive kur përfshin prindërit. Prindërit mësojnë të mos ta përdorin 
ushqimin si shpërblim për sjelljet e mira, të ofrojnë më pak shumëllojshmëri 
ushqimesh dhe të pushojnë së bleri ushqime joshëse, me kalori të larta. 
 
 
Zhvillimi motorik (i lëvizjeve) 
 
Shprehitë motorike zhvillohen në mënyrë të dukshme gjatë kësaj periudhe. Studimet e 
30 vjetëve më parë tregojnë se aftësitë fizike përmirësohen me moshën. Këto studime 
gjetën dhe ndryshime mes sekseve: djemtë vraponin më shpejt, hidheshin më lart, 
hidhnin topin më larg dhe tregonin më shumë fuqi se vajzat. Pas të 13- ave, hendeku 
mes sekseve zgjerohej; djemtë përmirësoheshin, ndërsa vajzat qëndronin njësoj ose 
pësonin rënie. 
 
Gjithsesi, sot duket qartë se shumica e ndryshimeve në aftësi motorike mes sekseve ka 
qenë rrjedhojë e ndryshimeve në pritshmëri dhe pjesëmarrje. Djemtë dhe vajzat 
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paraadoleshente që marrin pjesë në aktivitete të ngjashme tregojnë aftësi të ngjashme. 
Nuk ka arsye për të veçuar djemtë dhe vajzat deri para pubertetit në aktivitetet fizike. 
Për të ndihmuar fëmijët në përmirësimin e aftësive të tyre motorike, programet 
shkollore dhe jashtëshkollore atletike duhet t’i ofrojnë fëmijëve mundësinë për të 
provuar një sërë sportesh, duhet të fokusojnë trajnimin në përmirësimin e shprehive 
dhe jo në fitoren e lojërave dhe duhet të përfshijnë sa më shumë fëmijë të jetë e 
mundur, në vend që të përqendrohen tek tipat më atletikë.  
 
 
3.2 Zhvillimi intelektual 
 
Zhvillimi i të menduarit 
 
Faza e operacioneve konkrete (Piazheja) 
 
Diku mes moshës 5-7 vjeçare, sipas Piazhesë, fëmijët hyjnë në fazën e operacioneve 
konkrete, ku ata mendojnë në mënyrë logjike mbi të tashmen (tani dhe këtu). 
 
Mendimi operacional 
 
Fëmijët në këtë fazë mund të përdorin simbolet për të kryer operacionet – aktivitetet 
mendore, përkundrejt aktiviteteve fizike që ishin baza e shumicës së të menduarit të 
tyre të mëparshëm. Për herë të parë, bëhet e mundur logjika. Fëmijët e operacioneve 
konkrete janë shumë më të zotë se ata paraoperacionalë në klasifikimin, punën me 
numrat, trajtimin e koncepteve të kohës dhe hapësirës dhe dallimin e realitetit nga 
fantazia. 
 
Meqenëse tani ata janë shumë më pak egocentrikë, mund të çqendërzohen. Kjo do të 
thotë që ata mund të marrin parasysh të gjitha aspektet e një situate, në vend që të 
fokusohen vetëm në një aspekt, siç bënin në fazën paraoperacionale. Ata e kuptojnë se 
shumica e operacioneve fizike janë të kthyeshme. Aftësia e tyre e shtuar për të 
kuptuar këndvështrimet e të tjerëve i lejon ata të komunikojnë në mënyrë më efektive 
dhe të jenë më fleksibël në të menduarit e tyre moral. 
 
Por, ndonëse këta fëmijë mendojnë më logjikisht, të menduarit është gjithsesi i ngecur 
në të tashmen – tani dhe këtu.  
 
Konservimi 
 
Konservimi është aftësia për të dalluar se dy sasi të barabarta të lëndës mbeten të tilla 
– në substancë, peshë ose vëllim – për aq kohë sa asgjë nuk merret apo hiqet prej tyre. 
Për shembull, në një detyrë tipike konservimi, Elonës i tregohen dy topa të barabartë 
plasteline. Ajo pranon se ata të dy janë të barabartë. Elona e konservon substancën 
nëse dallon që edhe pasi njërit nga topat i është dhënë forma e një krimbi, të dy copat 
e plastelinës kanë përsëri të njëjtën sasi lënde. Në konservimin e peshës, ajo dallon se 
topi dhe krimbi peshojnë njësoj. Në konservimin e vëllimit, ajo kupton se topi dhe 
krimbi zhvendosin sasi të barabarta lëngu, kur vendosen në gota me ujë. 
 
Fëmijët i zhvillojnë tipet e ndryshme të konservimit në kohë të ndryshme. Në moshën 
6 ose 7 vjeçare, ato zakonisht janë në gjendje të konservojnë substancën; në moshën 9 
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ose 10 vjeçare, peshën; dhe në moshën 11 ose 12 vjeçare, vëllimin. Parimi bazë është 
identik për të gjitha llojet e konservimit, por fëmijët nuk janë në gjendje ta 
transferojnë atë që kanë mësuar për një lloj konservimi tek një lloj tjetër. Kështu, 
kuptohet sesa konkret është ende arsyetimi i një fëmije. Ai është kaq i lidhur me 
situatat e veçanta, saqë nuk mund ta aplikojë lehtësisht të njëjtin operacion mendor 
tek një situatë e ndryshme. 
 
Arsyetimi moral 
 
Një shpjegim i rëndësishëm i zhvillimit moral sot është se vlerat morale zhvillohen në 
një proces racional që përkon me rritjen njohëse. Zhan Piazhe dhe Lorenc Kohlberg, 
dy teoricienët më me ndikim në zhvillimin e arsyetimit moral, thonë se fëmijët nuk 
mund të bëjnë vlerësime të përshtatshme morale. derisa të përfundojnë të menduarin 
egocentrik dhe të arrijnë një nivel pjekurie njohëse. 
 
Piazheja dhe dy fazat morale 
 
Sipas Piazhesë, konceptimi i moralitetit tek fëmijët zhvillohet në dy faza që përkojnë 
me stadet paraoperacionale dhe operacionale. Fëmijët i kalojnë këto faza në kohë të 
ndryshme, por gjithmonë sipas së njëjtës radhë. 
 
Faza e parë, moraliteti i shtrëngimit (moraliteti heteronom), karakterizohet nga 
gjykime të ngurta e simpliciste. Fëmijët e vegjël e shohin gjithçka bardhë e zi, jo gri. 
Për shkak të egocentrizmit të tyre, ata nuk mund të konceptojnë më shumë se një 
mënyrë për të parë një çështje morale. Ata besojnë se rregullat janë të 
pandryshueshme, se sjellja është ose e drejtë ose e gabuar dhe se cilado shkelje – sado 
e vogël – meriton ndëshkim të rreptë. 
 
Faza e dytë, moraliteti i bashkëpunimit (ose moraliteti autonom) karakterizohet nga 
fleksibiliteti moral. Teksa fëmijët maturohen dhe ndërveprojnë më shumë me fëmijët 
dhe të rriturit, ata mendojnë në mënyrë më pak egocentrike. Ata kanë një kontakt 
gjithnjë në rritje me një sërë këndvështrimesh, shumë prej të cilave bien në 
kundërshtim me ato që kanë mësuar në shtëpi. Fëmijët arrijnë në përfundimin se nuk 
ekziston një standard moral absolut i pandryshueshëm, por se rregullat janë bërë nga 
njerëzit dhe mund të ndryshohen prej tyre, përfshi dhe veten e tyre. Ata kërkojnë 
qëllimin që fshihet pas veprimit dhe besojnë se ndëshkimi duhet të përshtatet me 
‘krimin’. Ata janë drejt rrugës së formulimit të kodeve të tyre morale. 
 
Piazheja e ilustron me një shembull ndryshimin e fazave: 
 

Na ishin një herë e një kohë dy djem të vegjël, Augusti dhe Juliani. Augusti 
vuri re një ditë se shishja e bojës e të atit ishte bosh dhe vendosi ta ndihmonte 
të atin, duke e mbushur. Por duke hapur shishen, ai e derdhi bojën dhe bëri 
një njollë të madhe mbi mbulesën e tavolinës. Juliani luajti me shishen e bojës 
së të atit dhe bëri një njollë të vogël mbi mbulesë. Piazheja atëherë pyeti, ‘Cili 
fëmijë ishte më mistreci dhe pse?’ 

 
Një fëmijë në fazën e parë ka të ngjarë ta quajë Augustin shkelësin më të madh, pasi 
ai bëri njollën më të madhe. Por një fëmijë në fazën e dytë do të kuptojë se qëllimet e 
Augustit ishin të mira, ndërsa njolla e Julianit ishte rezultat i bërjes së diçkaje që nuk 
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duhet të bëhej. Gjykimet e papjekura morale, duke qenë egocentrike, përqendrohen 
vetëm në një dimension: madhësia e dëmit. Gjykimet e pjekura marrin parasysh 
qëllimin.  
 
Kohlbergu dhe arsyetimi moral 
 
Si do të reagonit ndaj kësaj dileme morale? Një grua është pranë vdekjes nga kanceri. 
Një farmacist ka zbuluar një ilaç për të cilin mjekët besojnë se mund ta shpëtojë gruan. 
Farmacisti kërkon 2 milion lekë të vjetra  për një dozë të vogël – pra dhjetëfishin e 
kostos së ilaçit. Burri i gruas së sëmurë, Hansi, kërkon borxh nga të gjithë ata që njeh, 
por nuk arrin të mbledhë më shumë se 1 milion. Ai i lutet farmacistit t’ia shesë ilaçin 
për më pak, ose ta lejojë të paguajë më vonë. Farmacisti refuzon, duke thënë “unë e 
zbulova këtë dhe do të nxjerr fitime prej kësaj”. Hansi, i dëshpëruar, sulmon dyqanin 
dhe vjedh ilaçin. A duhet ta kishte bërë këtë Hansi? Pse, ose pse jo?56

 
. 

Dilemat morale të Kohlbergut 
 
Problemi i “Hansit” është shembulli më i famshëm i modelit të Kohlbergut. Për njëzet 
vjet me radhë, ai studioi një grup prej 75 djemsh, 10-16 vjeç, në çastin e fillimit të 
studimit. Kohlbergu iu tregoi atyre histori që ngrinin probleme hipotetike morale mbi 
njerëz të panjohur – dilema si ajo e Hansit – dhe i pyeti sesi do t’i zgjidhnin. Në 
qendër të çdo dileme ishte koncepti i drejtësisë. 
 
Më pas, Kohlbergu dhe kolegët e tij i bënë djemve pyetje për të zbuluar sesi arritën 
ata tek vendimet e tyre. Ai ishte më pak i interesuar për përgjigjet, sesa për arsyetimin 
që çonte tek ato; kështu, dy djemtë që dhanë përgjigje të kundërta ndaj një dileme, 
mund të ishin në të njëjtin nivel moral, nëse arsyetimi i tyre bazohej në faktorë të 
ngjashëm. 
 
Tre nivelet e arsyetimit moral të Kohlbergut 
 
Nga përgjigjet e djemve, Kohlbergu arriti në përfundimin se nivelet e arsyetimit moral 
janë të lidhura me nivelet e zhvillimit të të menduarit. Arsyetimi mbas përgjigjeve të 
djemve e bindi Kohlbergun se shumë njerëz arrijnë në gjykime morale në mënyrë të 
pavarur, e jo thjesht duke ’brendësuar’ standardet e të tjerëve. Mbi bazën e proceseve 
të ndryshme të të menduarit, të treguara nga përgjigjet, Kohlbergu përshkroi tre nivele 
të arsyetimit moral: 
 
Niveli I – moraliteti parakonvencional (4-10 vjeç). Fëmijët, nën kontrollin e jashtëm, i 
binden urdhërave për të marrë shpërblime ose për të shmangur ndëshkimin. 
Niveli II – moraliteti konvencional (10-13 vjeç). Fëmijët kanë brendësuar standardet e 
figurave autoritare. Ata i binden rregullave për të kënaqur të tjerët ose për të ruajtur 
rregullin. 
Niveli III – moraliteti postkonvencional (13 e më tej). Moraliteti është plotësisht i 
brendshëm. Njerëzit tani njohin konfliktet mes standardeve morale dhe zgjedhin mes 
tyre. 
 

                                                 
56 Kohlberg, L. (1981) "Ethical Decision-making by Developmental Stages". 
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Secili nga këto tre nivele ndahet në dy faza. Tabela e mëposhtme përshkruan gjashtë 
fazat, me përgjigje ilustruese për dilemën e Hansit. 
 
Fazat më të ulëta të Kohlbergut janë të ngjashme me ato të Piazhesë, por fazat e tjera 
shkojnë më tej, në moshën e rritur. Sa më i përparuar është një person në aftësinë për 
të marrë rolin e një tjetri, aq më e komplikuar bëhet dilema e Hansit.  
 
Vlerësimi  i teorisë së Kohlbergut 
 
Kohlbergu ka pasur një ndikimi madhor në të menduarit e studiuesve për zhvillimin e 
gjykimit moral. Ai ka mbështetur lidhjen mes pjekurisë mendore dhe pjekurisë morale 
dhe ka stimuluar si studimet ashtu dhe përpunimin e teorive të zhvillimit moral. 
Gjithsesi, teoria e tij ka kufizimet e veta. 
 
Së pari, empatia e hershme e treguar nga fëmijët shumë të vegjël duket se sinjalizon 
lindjen e një sensi të hershëm moral. Teoria gjithashtu dështon kur aplikohet në 
zhvillimin moral të femrave dhe njerëzve në kultura të tjera. Gjithashtu, besimi i 
Kohlbergut se fëmijët janë “filozofë moralë” që i zbulojnë sistemet e tyre morale 
përmes eksplorimit të pavarur, është i diskutueshëm. Në të kundërt, studimet tregojnë 
se gjykimet morale ndikohen fort nga arsimi – siç edhe thjesht duke i treguar fëmijëve 
përgjigjet “e drejta”; ndaj detyrave të arsyetimit moral. 
 
Një tjetër çështje e diskutueshme është marrëdhënia mes arsyetimit moral dhe 
veprimit. Teoria e Kohlbergut përshkruan gjykimet morale e jo veprimet morale. 
Personat në nivele postkonvencionale të të menduarit jo domosdoshmërish veprojnë 
në mënyrë më të moralshme se ato në nivele më të ulëta.  
 
Më vonë, vetë Kohlbergu e vuri në diskutim fazën e gjashtë, duke cituar vështirësinë e 
gjetjes së njerëzve në një nivel kaq të lartë të zhvillimit moral. Gjithsesi, më vonë ai 
propozoi një fazë të shtatë, me një orientim më fetar57

 
.  

 
 
FAZAT E ARSYETIMIT MORAL TË KOHLBERGUT 
 
Nivelet Fazat e arsyetimit Përgjigjet tipike ndaj 

dilemave të Hansit 
 

 
Niveli I: Moraliteti 
parakonvencional (4-10 vjeç) 
Theksi në këtë nivel është tek 
kontrolli i jashtëm. Standardet 
janë ato të të tjerëve dhe ato 
ruhen për të shmangur 
ndëshkimin ose për të përfituar 
shpërblime. 
 

 
Faza 1: Orientimi ndaj 
ndëshkimit dhe bindjes “Çfarë 
do të më ndodhë?” Fëmijët i 
binden rregullave të të tjerëve 
për t’iu shmangur ndëshkimit. 
Ata injorojnë motivet e një 
veprimi dhe fokusohen në 
formën e tij fizike (për 
shembull, madhësia e një 

 
Pro: ’Ai duhet ta vidhte ilaçin. 
Nuk është keq ta marrësh. Ai 
kërkoi një herë që ta paguante. 
Ilaçi që po vjedh është vetëm 
200 mijë lekë: ai nuk po vjedh 
një ilaç që kushton vërtet 2 
milion.’  
Kundra: ‘Ai nuk duhet ta 
vjedhë ilaçin. Është një krim i 

                                                 
57 Kohlberg, L. (1981) "Ethical Decision-making by Developmental Stages". 
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Niveli II: Moraliteti 
konvencional (10 deri 13 vjeç) 
Fëmijët tani duan të kënaqin 
njerëzit e tjerë. Ata ende 
vëzhgojnë standardet e të 
tjerëve, por deri diku i kanë 
brendësuar këto standarde. Tani 
ata duan të konsiderohen “të 
mirë” nga ata persona, opinionet 
e të cilëve janë të rëndësishëm 
për ta. Ata tani janë të aftë të 
marrin rolet e figurave autoritare 
mjaftueshëm për të përcaktuar 
nëse një veprim i caktuar është i 
mirë, sipas standardeve të tyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveli III: Moraliteti 
postkonvencional (13, ose jo 
deri në moshën e rritur të 
hershme, ose asnjëherë) 
Ky nivel shënon arritjen e 
moralitetit të vërtetë. Për herë të 
parë, personi pranon mundësinë 

gënjeshtre) ose pasojat e saj (për 
shembull, sasia e dëmit fizik) 
 
 
 
 
 
Faza 2 Qëllim dhe shkëmbim 
instrumental. ‘Ti mbron kurrizin 
tim dhe unë mbroj tëndin.’ 
Fëmijët konformohen ndaj 
rregullave për shkak të 
vetëinteresit dhe duke pasur 
parasysh se çfarë mund të bëjnë 
të tjerët për ta, në shkëmbim. 
Ata e shohin një veprim në 
terma të nevojave njerëzore ë 
plotëson dhe e diferencojnë këtë 
vlerë nga forma fizike e aktit 
dhe pasojat e tij. 
 
 
 
Faza 3 Ruajtja e marrëdhënieve 
reciproke, aprovimi i të tjerëve, 
rregulli i artë. ‘A jam unë një 
djalë apo vajzë e mirë?’ Fëmijët 
duan të kënaqin dhe ndihmojnë 
të tjerët, mund të gjykojnë 
qëllimet e të tjerëve dhe 
zhvillojnë idetë e tyre mbi atë se 
çfarë është një person i mirë. 
Ata e vlerësojnë një veprim 
sipas motivit pas tij ose personit 
që e kryen dhe marrin parasysh 
rrethanat. 
 
 
 
 
Faza 4 Sistemi social dhe 
ndërgjegjja sociale. ‘Po sikur 
këtë ta bënin të gjithë?’ Njerëzit 
interesohen për të bërë detyrën e 
tyre, për të treguar respekt ndaj 
autoritetit më të lartë dhe për të 
ruajtur rregullin social. Ata e 
konsiderojnë një veprim gjithnjë 
të gabuar nëse thyen një rregull 
dhe dëmton të tjerët, pavarësisht 
motivit ose rrethanave. 
 
 
 
 
Faza 5 Moraliteti i kontratës, i 
të drejtave individuale dhe i 
ligjeve të pranuara 
demokratikisht. Njerëzit 
mendojnë në terma racionalë, 

madh. Ai nuk mori leje; ai 
përdori forcën dhe shkatërroi 
për të hyrë. Ai bëri shumë 
dëme, duke vjedhur një ilaç 
shumë të shtrenjtë dhe duke 
prishur dyqanin, gjithashtu.’ 
 
Pro: ‘Është në rregull që ta 
vjedhësh ilaçin, pasi gruaja e tij 
ka nevojë për të dhe ai do që ajo 
të jetojë. Ai nuk do që të vjedhë, 
por kjo është ajo që duhet të 
bëjë për të marrë ilaçin që do ta 
shpëtojë atë.’ 
Kundra: ‘Ai nuk duhet ta 
vjedhë. Farmacisti nuk është i 
keq apo në gabim; ai thjesht do 
të përfitojë. Prandaj njeriu i hyn 
biznesit, për të bërë para.’ 
 
 
 
Pro: ’Ai duhet ta vjedhë ilaçin. 
Ai vetëm po bën diçka të 
natyrshme për një bashkëshort 
të mirë. Ai nuk mund të 
fajësohet se po bën diçka nga 
dashuria për gruan. Ai do të 
ishte për t’u fajësuar nëse nuk e 
donte gruan mjaftueshëm për të 
vjedhur ilaçin.’ 
Kundra: Ai nuk duhet të vjedhë. 
Nëse e shoqja vdes, nuk është 
faji i tij. Kjo nuk ndodh se ai 
nuk e do mjaftueshëm që të bëjë 
gjithçka që mundet ligjërisht. 
Farmacisti është personi egoist 
apo i pashpirt.’ 
 
Pro: ’Duhet të vjedhë. Po të 
mos të bëjë asgjë, do të thotë se 
po e lë të shoqen të vdesë. Është 
përgjegjësia e tij nëse ajo vdes. 
Ilaçi duhet marrë, duke menduar 
që farmacisti duhet paguar më 
vonë.’ 
Kundra:’Është e natyrshme që 
Hansi do që ta shpëtojë të 
shoqen, por gjithsesi është 
gjithnjë e gabuar të vjedhësh. Ai 
ende e di se po vjedh dhe po 
merr një ilaç të vlefshëm nga 
personi që e bëri atë.” 
 
 
Pro: ‘Ligji nuk ka qenë i 
ndërtuar për këto rrethana. 
Vjedhja e ilaçit në këtë situatë 
nuk është e drejtë, por është e 
justifikuar.’ 
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e konfliktit mes dy standardeve 
të pranuara nga shoqëria dhe 
përpiqet të vendosë mes tyre. 
Kontrolli i sjelljes tani është i 
brendshëm, si në standardet e 
vëzhguara ashtu dhe në 
arsyetimin mbi të drejtën dhe të 
gabuarën. Fazat 5 dhe 6 mund të 
jenë metoda alternative të nivelit 
më të lartë të arsyetimit moral.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

duke vlerësuar vullnetin e 
shumicës dhe mirëqenien e 
shoqërisë. Ata përgjithësisht i 
shohin këto vlera të mbështetura 
më mirë nga përkrahja e ligjit. 
Ndërkohë që ata pranojnë se ka 
çaste kur nevojat njerëzore dhe 
ligjet bien ndesh, ata besojnë se 
në terma afatgjatë është më mirë 
për shoqërinë që t’i binden 
ligjit. 
 
Faza 6 Moraliteti i parimeve 
etike universale. Njerëzit bëjnë 
atë që e mendojnë të drejtë si 
individë, pavarësisht kufizimeve 
ligjore ose opinioneve të të 
tjerëve. Ata veprojnë në 
përputhje me standardet e 
brendësuara, duke e ditur se do 
ta dënonin veten nëse nuk do të 
bënin kështu.   

Kundra: ‘Nuk mund ta fajësosh 
dikë për vjedhje, por rrethanat 
ekstreme nuk e justifikojnë 
marrjen e ligjit në duart e tua. 
Njerëzit nuk mund të vjedhin 
kurdo që janë të dëshpëruar. 
Qëllimi mund të jetë i mirë, por 
nuk i justifikon mjetet.’ 
 
 
 
 
Pro: ‘Kjo është një situatë që e 
detyron atë të zgjedhë mes 
vjedhjes dhe të lerë gruan të 
vdesë. Në një situatë ku kjo 
zgjedhje duhet bërë, është 
moralisht e drejtë të vjedhësh. 
Ai duhet të veprojë mbi parimin 
e ruajtjes dhe respektimit të 
jetës.’ 
Kundra: ‘Hansi përballet me 
vendimin nëse të marrë 
parasysh njerëzit e tjerë të cilët 
kanë nevojë për ilaçin po aq sa e 
shoqja. Hansi duhet të veprojë 
jo sipas ndjenjave të tij të 
veçanta ndaj gruas, por duke 
pasur parasysh vlerën e të gjitha 
jetëve të përfshira.’ 

 
 
 
 
Zhvillimi i kujtesës 
 
Modeli i procesimit të informacionit i kushton vëmendje të veçantë kujtesës. Siç 
përparon zhvillimi mendor, ashtu përparon dhe aftësia për të kujtuar, e cila 
përmirësohet dukshëm gjatë fëmijërisë së mesme. Kjo ndodh pjesërisht për shkak të 
kapacitetit të kujtesës së fëmijëve – sasia e informacionit që ata mund të kujtojnë rritet 
- dhe pjesërisht pasi ata mësojnë të përdorin një sërë teknikash për të kujtuar, teknika 
mnemonike. 
 
Si punon kujtesa: kodimi, depozitimi dhe riprodhimi i informacionit 
 
Sipas teorisë së procesimit të informacionit, kujtesa është si një sistem dosjesh. Ajo 
vepron përmes tre hapave bazë: kodimit, depozitimit dhe riprodhimit. Pasi 
perceptojmë diçka, ne duhet që ta fusim në dosje. Kështu, hapi i parë është kodimi, 
apo klasifikimi – për shembull, në kategorinë ‘njerëz që i njoh’, ‘vendet ku kam qenë’. 
E dyta, në duhet ta depozitojmë materialin, që ai të qëndrojë në kujtesë. E treta, ne 
duhet të jemi në gjendje ta riprodhojmë informacionin, apo ta nxjerrim nga ‘depoja’. 
Harresa mund të ndodhë për shkak të një problemi në secilin prej këtyre hapave.  
 
Kujtesa e menjëhershme (afatshkurtër) rritet shpejt në fëmijërinë e hershme. Ne mund 
ta shohim këtë duke i pyetur fëmijët të kujtojnë një listë numrash në të kundërtën e 



111 
 

radhës sipas së cilës i dëgjuan (për shembull të thonë ‘8-3-7-5-1-6’, nëse kanë dëgjuar 
‘6-1-5-7-3-8“). Në moshën 5 deri 6 vjeçare, fëmijët zakonisht mbajnë mend dy shifra; 
në adoleshencë ata mund t’i mbajnë mend të gjashta shifrat. Kujtesa afatshkurtër 
relativisht e varfër e fëmijëve mund të ndihmojë për të shpjeguar sesi ata kanë 
vështirësi në zgjidhjen e disa problemeve, si konservimi. Ata mund të mos të jenë në 
gjendje t’i mbajnë në kujtesë të gjitha pjesët e rëndësishme të informacionit. Për 
shembull, ata mund të harrojnë se dy pjesët e plastelinës me forma të ndryshme ishin 
fillimisht të barabarta, kështu që kur arrin koha për të bërë pyetjen mbi “topin dhe 
krimbin”, ata mund të gjykojnë vetëm në bazë të pamjes së tanishme të sendeve. 
 
Strategji për të mbajtur mend 
 
Fëmijët më të rritur zakonisht mund të mbajnë mend një listë numrash më mirë sesa 
më të vegjlit, pjesërisht sepse ata kanë zbuluar se mund të ndërmarrin veprime të 
qëllimshme që i ndihmojnë ata të kujtojnë. Strategjitë për të ndihmuar kujtesën quhen 
teknika mnemonike për të mbajtur mend. Ndërsa fëmijët rriten, ata zhvillojnë strategji 
më të mira dhe i formësojnë ato për të plotësuar nevojën për të kujtuar gjëra specifike.  
Nuk është e nevojshme që teknikat për të mbajtur mend të zbulohen rastësisht. 
Fëmijët mund të mësohen t’i përdorin ato më herët seç do të bënin në mënyrë 
spontane. Të mësuarit e këtyre teknikave nga mësuesit dhe të rritur të tjerë, duke 
theksuar faktin se ato ndihmojnë kujtesën, është veçanërisht ndihmues për fëmijët me 
nivele të ulëta apo mesatare të arritjeve akademike 58

 

. Disa nga strategjitë më të 
zakonshme janë përsëritja, organizimi, dhënia e kuptimit dhe përdorimi i mjeteve të 
jashtme të kujtesës. 

Përsëritja 
 
Emi, 6 vjeçe e gjysmë, përsërit me vete një numër telefoni që dëshiron ta mbajë mend. 
Përsëritja (e ndërgjegjshme) është një mjet i zakonshëm kujtese. 
 
Kur fillojnë ta përdorin fëmijët përsëritjen? Në një studim, fëmijët e klasës së parë të 
cilëve iu ishte thënë se do t’iu kërkohej të kujtonin një sekuencë fotografish, u ulën 
dhe pritën derisa t’ju kërkohej ky informacion59

 

. Nga ana tjetër, fëmijët e klasës së 
dytë dhe të tretë lëviznin buzët dhe pëshpëritnin, pra përsërisnin materialin. 
Rrjedhimisht, nuk ishte surprizues fakti se fëmijët më të rritur e kujtuan materialin më 
mirë se më të vegjlit. Kur eksperimentuesit iu kërkuan fëmijëve t’i emërtonin 
fotografitë me zë të lartë kur i shihnin për herë të parë (një formë përsëritjeje), ata e 
kujtuan radhën më mirë. Fëmijëve që iu mësua të përsërisnin, e aplikuan teknikën në 
situatën imediate, por jo në situata të reja. 

Studime më të vona tregojnë se edhe disa fëmijë të moshës 3-6 vjeç e përdorin 
përsëritjen. Ndonëse ka më të ngjarë që të përsërisin gjashtëvjeçarët, krahasuar me 
trevjeçarët, ata trevjeçarë që përsërisin mund ta mbajnë mend një listë ushqimesh po 
aq mirë sa gjashtëvjeçarët. Fëmijët mbi 6 vjeç mësojnë dhe përdorin teknika më të 
sofistikuara, të cilat renditen në vijim. 
 
                                                 
58 Moely et al., (1992) e marrë nga Reese, H. (1996). Advances in child development and behaviour. 
Academic Press 
59 Flavell, Beach & Chinsky, (1966) e marrë nga Damon, W., Lerner, M. R. &  Eisenberg, N. (2006). 
Handbook of child psychology. Wilez 
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Organizimi 
 
Është më e lehtë ta kujtosh materialin nëse e organizon në kategori. Të rriturit 
zakonisht e bëjnë këtë automatikisht. Fëmijët nën 10-11 vjeç zakonisht nuk e përdorin 
spontanisht organizimin; por ata mund të mësohen ta bëjnë këtë, duke imituar të tjerët. 
Nëse shohin fotografi të rreshtuara në mënyrë rastësore, për shembull të kafshëve, 
mobilieve dhe rrobave, ata nuk i organizojnë mendërisht artikujt në kategori. Nëse iu 
tregohet sesi të organizojnë, ata i kujtojnë fotot po aq mirë sa dhe fëmijët më të rritur; 
por ata nuk e përgjithësojnë këtë në situata të tjera. 
 
Përpunimi 
 
Për të ndihmuar veten që të kujtojmë artikuj, ne mund t’i lidhim së bashku në një 
skenë apo histori të imagjinuar – sipas një strategjie të quajtur përpunim. Për shembull, 
që të mbajmë mend të blejmë limona, salcë dhe peceta, ne mund të përfytyrojmë një 
shishe salce mbi një limon, me pecetat gati për të fshirë salcën e derdhur. Ka më 
shumë gjasa që fëmijët më të rritur ta përdorin përpunimin spontanisht, krahasuar me 
më të vegjlit. Këta të fundit kujtojnë më mirë kur dikush tjetër i krijon përpunimet për 
ta. Për shembull, një nënë, duke dëshiruar që Emi, 6 vjeçe e gjysmë, ta ndihmojë atë 
të blejë kafe dhe sallatë, i tha Emit ta vizualizojë të ëmën duke bërë kafe dhe duke 
përzier sallatën në të njëjtën kohë. Kështu, Emi i kujtoi artikujt dhe imazhin edhe disa 
ditë më vonë. 
 
Mjete të jashtme të kujtesës 
 
Teknikat më të përdorura si nga fëmijët, ashtu dhe të rriturit, përfshijnë të kujtuarit 
nga diçka jashtë personit. Ju shkruani një numër telefoni, apo shqiptimin e një fjale të 
re, bëni një listë, lidhni një fije në gisht, vini alarmin e orës, ose i kërkoni dikujt t’ju 
kujtojë. Edhe fëmijët e kopshtit e njohin vlerën e mjeteve të tilla të jashtme, dhe teksa 
rriten, i përdorin ato më shumë. 
 
Metakujtesa: të kuptosh proceset e kujtesës 
 
Në moshën gjashtëvjeçare, Emi e ka të vështirë t’i kujtojë ëndrrat e saj. Pastaj asaj i 
lind kjo ide: ‘Ndoshta mund të fus një copë letre në tru, për të fotografuar ëndrrën 
time. Kjo do të më ndihmonte të kujtoja.; Emi po tregon ndërgjegjësimin e saj për 
metakujtesën – njohuri mbi proceset e kujtesës. 
 
Që nga kopshti e deri në klasën e pestë, fëmijët përparojnë në mënyrë të qëndrueshme. 
Fëmijët e kopshtit dhe të klasës së parë e dinë që njerëzit kujtojnë më mirë nëse 
studiojnë më gjatë, se njerëzit i harrojnë gjërat me kalimin e kohës, se ta rimësosh 
diçka është më e lehtë sesa ta mësosh atë për herë të parë dhe se mjetet e jashtme 
mund t’i ndihmojnë ata të kujtojnë. Rreth klasës së tretë, fëmijët zakonisht e dinë se 
disa njerëz mbajnë mend më mirë se të tjerët dhe se disa gjëra janë më të lehta për t’u 
kujtuar, se disa të tjera. 
 
Zhvillimi gjuhësor 
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Gjuha gjithashtu, zhvillohet shpejt në fëmijërinë e mesme. Fëmijët mund të kuptojnë 
dhe interpretojnë më mirë komunikimin, fjalori dhe aftësia e tyre për të përkufizuar 
fjalët rriten dhe ata janë më të aftë të bëhen të kuptueshëm për të tjerët. 
 
Përdorimi i gjuhës 
 
Zotërimi i një gjuhe përfshin shumë më tepër se zotërimin e fjalorit dhe gramatikës që 
dinë shumica e pesëvjeçarëve; do të thotë të përdorësh gjuhën rrjedhshëm në shumë 
lloje situatash. Ky aplikim praktik i njohurive gjuhësore quhet pragmatika/përdorimi i 
gjuhës dhe zhvillohet dukshëm në fëmijërinë e hershme. Fëmijët mësojnë të flasin në 
një mënyrë në këndin e lojërave, në një mënyrë tjetër në klasë dhe në një mënyrë të 
tretë në shtëpi. 
 
Pragmatika e gjuhës përfshin fjalorin dhe gramatikën. Në fakt, shumë fëmijë të 
moshës shkollore mësojnë deri në 20 fjalë të reja në ditë dhe fitojnë shprehi në 
përdorimin e rregullave gramatikore, përcaktimeve dhe metaforave. Gjithsesi, këto 
fjalë dhe aplikime ‘të reja’ nuk janë si shpërthimi gjuhësor i viteve parashkollore. 
Logjika, kujtesa dhe aftësia për të bërë lidhje mes një pjese njohurish dhe një tjetre – 
këto të treja dallojnë të mësuarit e gjuhës gjatë viteve shkollore, krahasuar me ato 
parashkollore. Për shembull, çdo  dyvjeçar e di se çfarë është një vezë, por 10 vjeçarët 
ka gjasa të dinë sallatë me vezë, supën me vezë, formën vezake, kokëvezën, madje 
dhe metafora si ‘të ecësh si mbi vezë’, ‘i prishur që në vezë’ etj. Ata e kuptojnë që 
secila prej këtyre shprehjeve është e lidhur në mënyrë logjike me fjalën vezë dhe 
mund t’i përdorin të gjitha në mënyrë të përshtatshme. Përdorimi i përshtatshëm 
nënkupton edhe përzgjedhjen e kujdesshme të publikut. 10 - vjeçarët nuk i quajnë 
prindërit e tyre kokëvezë (edhe nëse e kanë kokën të një forme të ngjashme). Kjo 
tregon përdorimin përzgjedhës të gjuhës. 
 
Metakomunikimi: të kuptosh proceset e komunikimit 
 
Dentisti i tha Andit, 6 vjeç, pasi i bëri një trajtim me fluor, që të mos të gëlltiste asgjë 
për gjysmë ore. Shumë shpejt pas largimit nga klinika, Andit filloi t’i rridhte 
pështyma dhe të dukej shumë i shqetësuar. Ai u lehtësua shumë kur dentisti e vuri re 
dhe e qetësoi, duke i thënë se mund ta gëlltiste pështymën e vet (!). 
 
Megjithë aftësitë e sofistikuara gjuhësore të Andit, ai ende kishte probleme me 
komunikimin, si shumë fëmijë të moshës së tij. Sigurisht, edhe të rritur shpesh e 
keqinterpretojnë atë që thonë të tjerët, por problemet e fëmijëve në interpretimin e 
mesazheve shpesh rrjedhin nga vështirësitë në metakomunikim, pra në njohuritë mbi 
proceset e komunikimit. Këto njohuri zhvillohen gjatë fëmijërisë së mesme.  
 
 
3.3 Zhvillimi psikosocial60

 
 

Emocionet dhe interesat e fëmijës 
 
Teoritë e zhvillimit gjatë fëmijërisë së  mesme 

                                                 
60 Stassen Berger,  K. (2005)  The developing person through the life span. Botimi i gjashtë, Worth 
Publishers.  fq 315. 
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Grupi i parë i teorive që kanë përshkruar fëmijërinë e hershme janë ato psikoanalitike. 
Të gjitha ato theksojnë se fëmijët janë të gatshëm për të mësuar mbi universin e tyre 
social në zgjerim. Për shembull, Frojdi e përshkroi këtë si periudha e latencës, gjatë 
së cilës shtysat emocionale janë më të qeta, nevojat e tyre psikoseksuale janë të 
represuara dhe konfliktet e tyre të pandërgjegjshme të mbuluara. Kjo e bën latencën 
‘një periudhë për të fituar shprehi njohëse dhe për të asimiluar vlera kulturore, teksa 
fëmijët zgjerojnë botën e tyre për të përfshirë mësuesit, fqinjët, bashkëmoshatarët, 
drejtuesit e grupeve dhe trajnerët. Energjia seksuale vazhdon të ekzistojë, por 
kanalizohet në interesa sociale”. 
 
Erik Eriksoni binte dakord me Frojdin se kjo është një periudhë e qetë emocionalisht. 
Gjatë fazës së tij të krizës së zellit përkundrejt inferioritetit, fëmijët përpiqen të 
zotërojnë cilatdo aftësi që vlerëson kultura e tyre. Ata e gjykojnë veten si të zellshëm 
ose inferiorë – pra si të aftë apo të paaftë, si produktivë apo të dështuar, si fitues apo 
humbës.  
 
Teoricienë të tjerë, të ndikuar nga dy teori të tjera të mëdha – teoria e sjelljes dhe e të 
menduarit – janë të interesuar përkatësisht lidhur me fitimin e shprehive të reja dhe të 
vetëkuptuarit. Veçanërisht një degë e teorisë së sjelljes, teoria njohëse sociale, është 
më e përshtatshme për fëmijërinë e hershme, pasi thekson sesi fëmijët e moshës 
shkollore përparojnë në të mësuar, njohje dhe kulturë 61

 

. Kjo teori thotë se maturimi 
dhe eksperienca kombinohen duke i lejuar fëmijët të jenë të artikuluar, reflektues dhe 
aktivë, të aftë të kuptojnë veten dhe të jenë efektivë dhe kompetentë. Ata mendojnë në 
mënyrë logjike, siç pamë më sipër dhe i aplikojnë aftësitë e tyre të të mësuarit në  
botën e tyre sociale që zgjerohet. 

Në terma konkrete, 10-vjeçarët mund t’i shpjegojnë prindërve të tyre emocionet e veta, 
ose mund të vendosin të zgjohen herët për të studiuar për një provim, apo zgjedhin se 
cilit shok t’i telefonojnë për detyrat e shtëpisë. Të gjitha këto veprime i bëjnë fëmijët 
më të rritur më aktivë se pasivë në botën sociale, duke shfaqur ‘efikasitet social’. 62

 
  

Zhvillimi i konceptit për veten63

 
 

Koncepti për veten është sensi ynë mbi veten që përfshin të kuptuarit e vetes dhe 
vetëkontrollin ose vetërregullimin. Vetëkoncepti që ndërtohet gjatë fëmijërisë së 
mesme është shpesh i fortë dhe i qëndrueshëm. Vetëkoncepti pozitiv (si ‘unë jam 
popullor’, ‘jam artist i zoti’, ‘jam vrapues i shpejtë’, mund të formohet teksa aftësitë 
fizike, intelektuale dhe sociale të fëmijëve i lejojnë ato ta shohin veten si anëtarë të 
vlefshëm të shoqërisë. Kjo është gjithashtu periudha kur mund të lindë imazh negativ 
mbi veten, i cili qëndron me individin gjatë, pasi fëmijëria të ketë mbaruar. Le të 
shohim sesi e zhvillojnë fëmijët njohjen e vetes, vetërregullimin dhe vetëvlerësimin. 
 
Fillimet: Vetënjohja dhe vetëpërcaktimi 
 

                                                 
61 Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentive perspective. Annual Review of Psychology, 
52, 1-26. 
62 Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 
63 Papalia, D (2000). Human development. McGraw – Hill, kapitulli 9. 
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Sensi mbi veten zhvillohet ngadalë. Ai fillon në fëmijëri, me vetëndërgjegjësimin: 
Anila gradualisht kupton se është një qenie e veçuar nga njerëz dhe gjëra të tjera, me 
aftësinë për të reflektuar mbi veten dhe veprimet e saj. Rreth moshës 18 muajshe ajo 
ka çastin e parë të vetënjohjes, kur njeh/dallon veten e saj në pasqyrë. 
 
Hapi tjetër është vetëpërcaktimi. Ky vjen kur Anila identifikon karakteristikat që i 
konsideron të rëndësishme për të përshkruar veten. Në moshën 3 vjeçare, Anila 
mendon për veten kryesisht në terma të së jashtmes – flokët e mbledhura bisht, 
shtëpia e saj e pastër, aktivitetet e saj në kopsht. Vetë rreth moshës 6-7 vjeçe Anila 
fillon ta përcaktojë veten në terma psikologjikë. Ajo tani zhvillon një koncept të asaj 
se kush është (vetja reale) dhe të asaj që do të donte të ishte (vetja ideale). Në kohën 
kur ajo e arrin këtë të kuptuar të vetes, Anila përparon në një fushë të lidhur me të: 
sjellja e saj rregullohet më pak nga prindërit e saj dhe më shumë nga vetja. Vetja 
ideale përfshin shumë nga ato ‘duhet’ dhe ‘është mirë që..’, të cilat ajo i ka mësuar; e 
ndihmon të kontrollojë impulset, që të konsiderohet si ‘vajzë e mirë’64

 
. 

Koordinimi i vetërregullimit dhe rregullimi social 
 
Në fëmijërinë e mesme, Tomi mund të bëjë më shumë gjëra se ç’mund të bënte si 
parashkollor. Në fakt, ai bën më shumë gjëra dhe përfshihet me më shumë njerëz. Atij 
gjithashtu i jepen më shumë përgjegjësi: të bëjë detyrat, të derdhë plehrat, të ndihmojë 
në pastrimin e shtëpisë, t’i bindet rregullave në shtëpi dhe në shkollë. Tomi fillon ta 
rregullojë sjelljen e vet jo vetëm për të marrë atë që i nevojitet dhe që dëshiron (siç 
bënte më parë), por gjithashtu për të plotësuar nevojat dhe dëshirat e njerëzve të tjerë. 
Teksa Tomi brendëson standardet dhe vlerat sjellore të shoqërisë, ai koordinon 
kërkesat sociale dhe personale dhe tani bën në mënyrë të vullnetshme gjërat (rregullon 
dhomën) për të cilat më parë do të kishte nevojë ta nxisnin. 
 
Sensi i vetes mund të duket si gjëja më personale në botë. Por shumë vëzhgues e 
shohin vetëkonceptin si një fenomen social, ‘vendtakimi i individit dhe shoqërisë’ 
(Markus & Nurius, 1984)65

 

. Fëmijët e moshës shkollore shohin përreth vetes, shohin 
atë që pret shoqëria dhe përziejnë pritshmëritë e saj me imazhin që tashmë kanë për 
veten – kështu zhvillohet vetëkoncepti. 

Teksa përpiqen të bëhen anëtarë funksionalë të shoqërisë, fëmijët duhet të realizojnë 
disa detyra të rëndësishme drejt zhvillimit të vetëkonceptit. Ata (mes të tjerave) duhet 
të: 
 

• Zhvillojnë të kuptuarit e vetes, që të reflektojë perceptimet, nevojat dhe 
pritshmëritë e personave të tjerë. Ata duhet të mësojnë se ç’do të thotë të jesh 
një shok/shoqe, një anëtar skuadre apo një anëtar i grupit të teatrit/baletit. 

• Mësojnë më shumë sesi funksionon shoqëria – mbi marrëdhëniet, rolet dhe 
rregullat komplekse. Tomi fillon të kuptojë për shembull se e ëma e tij ka në 
punë një ‘shef’ të cilit duhet t’i përgjigjet dhe se trajneri i tij i basketbollit 
mund të jetë një herë ‘i mirë’ dhe një herë ‘i egër’. 

                                                 
64 Maçoby, E.E. (1980). Social Development: Psychological Growth and the Parent Child Relationship. 
New York: Harcourt Brace Janovich. 
65 Markus & Nurius, (1984) e marrë nga Sorrentino, R. M. & Higgins, E. T. (1996). Handbook of 
Motivation and Cognition: Foundations of Social Behavior. Guilford Press. 

http://www.richardatkins.co.uk/atws/person/263.html�
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• Zhvillojnë standarde sjellore që janë të pëlqyeshme personalisht dhe të 
pranueshme të shoqëri. Kjo mund të jetë e vështirë për fëmijët, pasi ata i 
përkasin dy shoqërive – grupit të bashkëmoshatarëve dhe atij të të rriturve – të 
cilët herë pas here kanë standarde konfliktuese. 

• Menaxhojnë sjelljen e tyre. Teksa fëmijët marrin përgjegjësinë për veprimet e 
veta, ata duhet të besojnë se mund të ndjekin si standardet personale, ashtu dhe 
ato sociale dhe se duhet të zhvillojnë aftësinë për ta bërë këtë. 

 
 
Vetëvlerësimi 
 
Fëmijëria e mesme duket pra, një periudhë e rëndësishme për zhvillimin e 
vetëvlerësimit, një vetëimazhi pozitiv. Siç përmendëm më lart, fëmijët e krahasojnë 
veten e tyre reale me atë ideale dhe e gjykojnë veten, nisur nga ajo sesa i plotësojnë 
standardet dhe pritshmëritë e shoqërisë, që kanë përfshirë në vetëkonceptin e tyre dhe 
sesa mirë performojnë. 
 
Opinionet e fëmijëve për veten kanë një ndikim të madh në zhvillimin e personalitetit 
të tyre dhe veçanërisht në humorin e tyre të zakonshëm. Fëmijët që e pëlqejnë veten 
kanë prirjen të jenë të gëzuar, ndërsa ata me vetëvlerësim të ulët ka më shumë të 
ngjarë të jenë të depresuar66

 

. Një gjendje humori e depresuar rrjedhimisht mund të 
ndikojë nivelin e energjive të personit, i cili mund të ndikojë aftësitë/kompetencat, 
duke çuar në një vetëvlerësim më të ulët. 

Ekzistojnë edhe ndryshime të tjera mes fëmijëve me vetëvlerësim të lartë dhe të ulët. 
Për shembull, Ana, që ka vetëvlerësim të lartë, është e sigurt, kureshtare dhe e pavarur. 
Ajo ka besim tek idetë e veta, përballet me sfidat dhe inicion aktivitete të reja me 
besim. Ajo përshtatet relativisht lehtë me ndryshimet, toleron frustrimet, është e 
qëndrueshme në ndjekjen e një qëllimi dhe mund të përballet me kriticizmin. Nga ana 
tjetër, Keti, e cila ka vetëvlerësim të ulët, nuk ka besim tek idetë e veta, i mungon 
siguria, rri dhe vështron në vend që të eksplorojë vetë, tërhiqet dhe ulet veç nga 
fëmijët e tjerë dhe e përshkruan veten negativisht, pa krenari për punën e saj. Ajo 
dorëzohet lehtë kur frustrohet dhe reagon në mënyrë të papjekur ndaj stresit dhe në 
mënyrë të papërshtatshme ndaj aksidenteve. 
 
Meqenëse vetëvlerësimi ndikon kaq shumë jetën e fëmijëve, është e rëndësishme të 
diskutojmë sesi mund të arrijnë ata të kenë një vetëimazh të favorshëm. 
 
Zelli dhe vetëvlerësimi 
 
Sipas Erik Eriksonit, një përcaktues i rëndësishëm i një vetëimazhi të mirë, është 
mënyra sesi fëmija e sheh kompetencën e vet. Kriza madhore e fëmijërisë së mesme, 
sipas teorisë së Eriksonit është ajo e zellit përkundrejt inferioritetit. Çështja për t’u 
zgjidhur këtu është aftësia e fëmijës për punë produktiv. Të gjithë fëmijët, në çdo 
kulturë duhet të mësojnë shprehitë që iu nevojiten për të mbijetuar; specifikat e kësaj 
varen nga shoqëria ku jetojnë. Për shembull, në disa kultura rurale, fëmijët mësojnë të 

                                                 
66 Harter, S. (1983). Developmental perspectives on the self-system. E marrë nga  P. H. 
Mussen (Ed.), Handbook of Child Psychology(Vol. 4, pp. 275-385). New York: Wiley. 
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mbjellin, korrin dhe kujdesen për të mbjellat. Fëmijët në vendet e industrializuara 
mësojnë të bëjnë matematikë, të shkruajnë dhe të përdorin kompjuterin. 
 
Këto përpjekje për të arritur mjeshtëri mund t’i ndihmojnë fëmijët në krijimin e një 
vetëkoncepti të mirë. “Virtyti” që zhvillohet nga zgjidhja e suksesshme e kësaj krize 
është kompetenca, një këndvështrim i vetes si e aftë për të fituar shprehi dhe për të 
kryer detyra. Teksa fëmijët krahasojnë aftësitë e tyre me ato të bashkëmoshatarëve, 
ata ndërtojnë një sens të asaj që janë. Nëse ndihen të papërshtatshëm, si rrjedhojë e 
këtij krahasimi, ata mund të tërhiqen tek foleja familjare, që është e njohur, por më 
pak sfiduese dhe ku pritet më pak nga ata. Nëse, nga ana tjetër, ata bëhen tepër të 
zellshëm, siç thotë Eriksoni, ata mund t’i neglizhojnë marrëdhëniet e tyre me njerëzit 
e tjerë dhe të shndërrohen në të rritur ’të varur nga puna’. 
 
 
Burimet e vetëvlerësimit 
 
Një tjetër këndvështrim sesi fëmijët formojnë një opinion përgjithësisht të favorshëm 
për veten, apo një sens të një vetë-vlere globale, vjen nga studimi i Susan Harter 
(1990)67

 

. Ajo sugjeron se vetëvlerësimi vjen nga dy burime kryesore: sa kompetentë 
mendojnë fëmijët se janë në aspekte të ndryshme të jetës dhe sa mbështetje sociale 
marrin ata nga njerëzit e tjerë. 

Fëmijët duket se fillojnë të shfaqin që në moshën 4 vjeçare, përmes sjelljes së tyre, se 
ata zotërojnë një sens të vetë-vlerës, por ata vetëm në fëmijërinë e mesme (diku rreth 
moshës 8 vjeç) janë të aftë t’i shprehin gjykimet për veten me fjalë. Ky zhvillim ecën 
paralel me aftësinë e tyre në rritje për të zhvilluar koncepte njohëse. 
 
Për të matur mbështetjen sociale, fëmijët iu përgjigjën një sërë pyetësorëve, ndërsa 
për të matur vetë-vlerën, Harteri i pyeti fëmijët e moshës 8-12 vjeç mbi pesë fusha të 
jetës së tyre: 

1. Sa mirë shkojnë në shkollë 
2. Sa të mirë janë në sporte 
3. Sa të pranuar ndihen nga fëmijët e tjerë 
4. Si sillen 
5. Si duken. 

 
Sipas këtij studimi, kontribuuesi më thelbësor për vetë-vlerën ishte shkalla e 
vlerësimit që ndien fëmija nga personat e rëndësishëm në jetën e veten. Personat më 
të rëndësishëm ishin prindërit dhe shokët e klasës, të pasuar nga shokët e tjerë dhe 
mësuesit.  
 
Në pesë fushat e veçanta, më kryesorja ishte pamja fizike; fëmijët e vlerësonin këtë 
aspekt si shumë të rëndësishëm dhe e gjykonin veten mbi bazën e sa të pashëm 
mendonin se ishin. Kjo fushë ndiqej nga pranimi social. Në këtë moshë ishin më pak 
kritike kompetencat në shkollë, sjellje dhe sport. Këto gjetje e nënvlerësojnë deri diku 
vlerën e madhe që Eriksoni vendosi tek kompetenca në fëmijërinë e mesme. Këtu, 
                                                 
67 Harter, S. (1990). Causes, correlates and the functional role of global self-worth: A life-span 
perspective.  E marrë nga . R.J. Sternberg &   J. Kolligian (Eds).  Competence Considered.  New 
Haven: Yale. 
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sensi i të qenit të përshtatshëm ishte i rëndësishëm, por jo aq sa pamja fizike dhe 
pranimi social. 
 
Në sensin global të vetë-vlerës së një fëmije, të dy burimet kryesore janë të 
rëndësishme – si kompetenca në pesë fushat, ashtu dhe një sens i të qenit i mbështetur 
nga njerëzit e rëndësishëm. Njëra nuk e kompenson mungesën e tjetrës. Si rrjedhim, 
edhe nëse Juna, për shembull, mendon se është e rëndësishme të jesh e bukur dhe e 
zgjuar dhe e konsideron veten si të tillë, ajo do të vuajë një farë humbjeje të vetë-
vlerës nëse nuk ndihet e vlerësuar nga familja dhe persona të tjerë të rëndësishëm. 
Nga ana tjetër, edhe nëse familja dhe shokët e Tedit e mbulojnë me lëvdata dhe 
mbështetje emocionale, nëse ai mendon se sportet janë të rëndësishme, por nuk është 
tip atletik, do të vuajë një humbje të vetëvlerësimit. Sensi i vetë-vlerës prek çdo fushë 
të jetës si dhe aspekte të tjera të zhvillimit të personalitetit.  
 
 
Fëmijët dhe grupi i bashkëmoshatarëve68

 
 

Grupi i bashkëmoshatarëve është një grup individësh i afërsisht të njëjtës moshë dhe 
statusi social që luajnë, punojnë ose mësojnë së bashku. Shumica e studiuesve e 
konsiderojnë mbarëvajtjen e fëmijës me këtë grup si një çështje kyçe të fëmijërisë së 
hershme, për të jetuar një jetë të plotë dhe për t’u ndier mirë. Një sërë studimesh 
tregojnë se vështirësitë me bashkëmoshatarët e vendosin fëmijën në rrezik për të 
zhvilluar probleme të mëtejshme të një natyre psikologjike. Në të kundërtën, të qenit i 
pëlqyer nga bashkëmoshatarët është faktor mbrojtës, edhe për fëmijët që vijnë nga 
familje stresuese, konfliktuale ose ndëshkuese. 
 
Në këtë moshë ndodh një përparim i rëndësishëm zhvillimor. Edhe fëmijët më të 
vegjël kanë shokë dhe mësojnë prej tyre, por ata janë më egocentrikë dhe rrjedhimisht 
më pak të ndikuar nga pranimi apo refuzimi i fëmijëve të tjerë. Në fëmijërinë e 
hershme, fëmijët janë të interesuar mbi opinionet dhe gjykimet e shokëve të tyre. Ata 
bëhen më të varur nga njëri-tjetri, jo vetëm për shoqëri, por dhe për vetëvlerësim dhe 
orientim. Një arsye tjetër për këtë është se këto marrëdhënie, ndryshe nga ato i rritur-
fëmijë, përfshijnë partnerë që duhet të mësojnë të negociojnë, të bëjnë kompromise, të 
ndajnë dhe të mbrojnë veten si të barabartë. Fëmijët kanë nevojë për 
bashkëmoshatarët që të mësojnë mësime që nuk i marrin dot nga të rriturit, jo vetëm 
se ata i përkasin një brezi tjetër, por edhe pse të rriturit nuk janë të barabartë: ata 
mund të jenë tepër autoritarë, ose tepër tolerantë.  
 
Si rrjedhim, është shumë e rëndësishme që fëmijët të kenë kohë të lirë për të 
shpenzuar me njëri-tjetrin. Shokët janë thelbësorë për rritjen sociale dhe përshtatjen 
me shkollën. 
 
Miqësia 
 
Miqësia personale është edhe më e rëndësishme për fëmijët. Një studim tregoi se 
fëmijët nga familje të dhunshme dhe jo të dhunshme kishin numër të ngjashëm të 
njohurish, por ata nga familje të dhunshme kishin më pak gjasa të kishin shokë të 
                                                 
68 Stassen Berger, K. (1986).  The developing person through childhood and adolescence. Botimi i 
dytë. Worth Publishers, Inc.  
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ngushtë dhe më shumë gjasa të ishin të vetmuar. Sipas autorëve ‘shprehitë për 
rekrutimin e njohjeve sipërfaqësore janë të ndryshme nga shprehitë e kërkuara për të 
mbajtur marrëdhënie të ngushta’ dhe këto të fundit janë të nevojshme që fëmija të 
shmangë vetminë, izolimin dhe refuzimin.  
 
Dhuna mes bashkëmoshatarëve 
 
Ky fenomen ndodh në çdo vend dhe çdo shkollë. Ndryshe nga disa supozime të 
njohura, fëmijët që dhunojnë të tjerë nuk janë detyrimisht fëmijë të refuzuar dhe 
viktimat nuk janë detyrimisht me një pamje apo prejardhje të çuditshme/veçantë, 
ndonëse gjithnjë janë të refuzuar.  
 
Studiuesit e përkufizojnë dhunën mes bashkëmoshatarëve si përpjekje të përsëritura, 
sistematike për të ushtruar dëm përmes sulmit fizik (si goditje, pickime, apo shqelma), 
sulmit verbal (si ngacmime, lëndime apo sharje) ose sulmit social (si shmangia e 
qëllimshme apo tallja publike). Fjala kyçe në këtë përkufizim është të përsëritura. 
Shumica e fëmijëve përjetojnë sulme të izoluara ose ngacmime sociale nga fëmijët e 
tjerë dhe i kapërcejnë, të padëmtuar. Edhe shokët e ngushtë ndonjëherë zihen dhe 
pajtohen. Por kur një fëmijë përjeton eksperienca të turpshme vazhdimisht – për 
shembull, detyrohet të japë lekët që i kanë dhënë prindërit për të shpenzuar, apo të 
pijë ujë ne sapun, të lëpijë këpucët e dikujt, apo të jetë shënjestra e talljeve dhe 
barcaletave, ku kushdo sheh dhe asnjë nuk mbron – pasojat mund të jenë afatgjata dhe 
të thella. Fëmijët e dhunuar janë jo vetëm ankthiozë, të depresuar dhe me arritje të 
ulëta akademike gjatë muajve dhe viteve të vuajtjeve të tyre, por studimet tregojnë se 
vetëvlerësimi bie dhe vetmia shtohet, edhe kur fëmija nuk dhunohet më aktivisht. 
 
Viktimat janë zakonisht “të kujdesshme, të ndjeshme, të qeta në klasën e tyre..të 
vetmuara dhe të braktisura në shkollë. Si rregull, ato nuk kanë asnjë shok të mirë.”69

 

.  
Si fëmijët e refuzuar që janë të tërhequr, ashtu dhe fëmijët e refuzuar që janë agresivë 
mund të bëhen viktima; këta të fundit quhen viktima - dhe janë në minoritet. Shumica 
e fëmijëve dhunues nuk janë as viktima, as të refuzuar. Në fakt, dhunuesit zakonisht 
kanë disa shokë admirues dhe janë perceptues socialë – por pa empatinë që 
karakterizon fëmijët prosocialë. Ata janë të aftë të jenë agresivë pa hyrë në probleme 
me bashkëmoshatarët, prindërit ose mësuesit. 

Zakonisht, të dyja palët janë të të njëjtit seks. Djemtë dhunues janë zakonisht me 
përmasa mbi mesataren, ndërsa vajzat janë zakonisht mbi mesataren në shprehjen 
verbale. Viktimat djem janë zakonisht më të dobët fizikisht, ndërsa viktimat vajza 
janë më të turpshme. 
 
Këto ndryshime gjinore reflektohen në taktikat e dhunimit: djemtë zakonisht përdorin 
forcën ose kërcënimin e forcës; vajzat shpesh i tallin ose përbuzin viktimat e tyre, 
duke u tallur me veshjen, sjelljen ose pamjen, duke zbuluar sekretet e tyre më të 
sikletshme, ose duke shpërndarë thashetheme shkatërruese për to. Pra, djemtë 
zakonisht përdorin agresionin fizik, ndërsa vajzat agresionin verbal.  
 
Gatishmëria për shkollë70

                                                 
69 Olweus, D. (1999). Bullying prevention programme. E marrë nga 
www.olweus.org/public/document/olweus_research_history.pdf 

 

70  Miriam stoppard?? 
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Nuk do të ishte e drejtë ta çonit fëmijën në shkollë përpara se të jetë gati. Fillimi i 
shkollës është një situatë “shtytëse” (domethënë një situatë që i nxit fëmijët të rriten 
dhe të kenë më shumë përgjegjësi) dhe mjaft lehtë fëmija mund të ndihet i refuzuar 
nëse nuk e shijon eksperiencën. Prindi mund t’i japë fëmijës shansin më të mirë të 
mundshëm për të shijuar shkollën, duke u siguruar që ai të jetë i mirëpërgatitur për 
këtë fillim të ri. Fëmija duhet të zotërojë disa shprehi bazë përpara se të mund të 
përfitojë nga koha e vet në shkollë dhe është me vlerë që prindi të sigurohet për këtë, 
përpara vendimit për fillimin e shkollës. 
 
Lista e mëposhtme përmban një sërë shprehish, në krijimin e të cilave prindi duhet ta 
ndihmojë fëmijën para fillimit të shkollës. 
 
Si ta ndihmoni fëmijën që ta pëlqejë shkollën 
 
Në shumicën e viteve të veta të deritanishme, fëmija ka qenë i orientuar drejt shtëpisë 
dhe shumica e interesave të tij janë në/afër shtëpisë, veçanërisht nëse nuk ka ndjekur 
kopshtin. Një nga mënyrat për ta nxitur atë të përfitojë maksimalisht nga të gjitha 
eksperiencat e të mësuarit është të rrisni interesin e tij tek vetë shkolla. Për këtë 
ekzistojnë disa mënyra të thjeshta. 
 
Fëmijët që rriten në shtëpi ku prindërit besojnë se fëmijëria duhet të jetë një periudhë 
plotësisht e shkujdesur e jetës, zakonisht zhvillojnë një lloj mospëlqimi ndaj çdo 
aktiviteti që është i ngjashëm me punën. Kështu këta fëmijë e pëlqejnë shkollën për sa 
kohë është kryesisht lojë. Por, kur shkojnë drejt shkollës dhe kërkohet më shumë 
mund për të kryer punët, ata fillojnë të mos e pëlqejnë shkollën. Si rrjedhim, kur 
fëmijës i jepen detyra të vogla, përgjegjësi, kur theksohet loja imagjinare dhe krijuese, 
kur ofrohen detyra të thjeshta për të mësuar dhe kujtuar, ai ndihmohet ta pëlqejë 
shkollën më shumë dhe të lulëzojë atje. Është fakt se fëmijët që janë fizikisht dhe 
intelektualisht gati për shkollë, kanë një qëndrim më pozitiv ndaj shkollës. 
 
Vetë qëndrimi i prindërve ndaj të mësuarit, arsimit dhe studimit do të ndikojë fort në 
qëndrimin e fëmijës ndaj shkollës, lëndëve të ndryshme dhe mësueseve. Ky qëndrim 
është thelbësor që fëmija ta pëlqejë shkollën dhe të përfitojë maksimalisht prej saj. 
 
Është shumë e rëndësishme gjithashtu që prindi të vëzhgojë klimën emocionale të 
shkollës, ndikimin e mësuesve dhe llojin e disiplinës që përdoret. Mësuesit që kanë 
një marrëdhënie të mirë me nxënësit dhe përdorin disiplinë demokratike, i nxisin 
fëmijët t’i pëlqejnë shkollat. Mësuesit të cilëve iu është mërzitur puna, që kanë nxënës 
të preferuar, që japin mësim në mënyrë monotone dhe janë ose tepër të rreptë ose 
tepër tolerantë në menaxhimin e klasës, kanë efekt negativ. 
 
Marrëdhëniet mësues-nxënës janë po kaq të rëndësishme. Një fëmijë që shkon më 
shkollë me një qëndrim negativ ndaj mësuesve, i cili është ushqyer në shtëpi, ka pak 
të ngjarë që t’ia kalojë mirë. 
 
 
Lista e gatishmërisë për shkollë 
Shprehitë sociale 
 Pëlqehet dhe pranohet nga fëmijët e tjerë dhe nuk mban qëndrim agresiv ose 
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prej ‘martiri’ kur përballet me vështirësitë 
 Ka aftësinë për të ndarë gjërat me të tjerët 
 Ndihmon në punët e shtëpisë dhe mund të kryejë vetë punë të thjeshta 
 Ndihet rehat kur luan me një grup të vogël shokësh e shoqesh 
 Mund të kujdeset për nevojat e veta personale, si të lajë dhe të thajë duart 
 Kur ofrohet një aktivitet i ri, është gati të përfshihet 
 Kur jepen instruksione, është i gatshëm t’i ndjekë 
Shprehitë fizike 
 Mund të merret vetë me kopsat, zinxhirët dhe lidhëset e këpucëve 
 Mund të luajë lojëra me gishta, është në gjendje të presë me gërshërë, mund 

të menaxhojë një gjilpërë të madhe me fije peri, rruazat në një spango dhe 
shprehi të tjera manuale 

 Mund të kapë dhe të hedhë një top të madh, jo domosdoshmërish mbi krah 
 Ka ekuilibër të mjaftueshëm për të ecur mbi një tra 
 Mund të kërcejë pupthi 
 Mund të bëjë disa hedhje me një këmbë 
 Nuk është vazhdimisht i paqetë ose apatik 
 Mund të prekë krahun e djathtë me dorën e majtë, mbi kokë dhe anasjelltas 
Shprehitë mendore 
 Mund të flasë për një ngjarje apo eksperiencë të kohëve të fundit, me kuptim 

dhe me një lloj rrjedhshmërie 
 I pëlqejnë tregimet e historitë dhe është një gjendje të dëgjojë pa lëvizur 

shumë 
 I njeh ngjyrat dhe di emrat e tyre 
 Di mbiemrin e vet, adresën dhe numrin e telefonit 
 Mund të mbajë mend, përgjithësisht, se çfarë përmbajnë historitë e veta të 

preferuara 
 Shqiptimi, qartësia dhe formimi i fjalive janë mjaftueshëm të rrjedhshme 
 Tashmë mban mend disa këngë dhe vjersha të fëmijërisë 
 I pëlqen të bashkohet me të tjerët për të kënduar, i intonuar apo jo 
 Shfaq dëshirën për të lexuar dhe i interesojnë librat ose materiale të tjera 

leximi; tregimet me vizatime mjaftojnë 
 Bashkohet në lojërat që luhen në shtëpi me fëmijë të tjerë dhe ndjek 

instruksionet kur luhet një lojë e re 
 
 
 
Ndihma prindërore në detyrat e shtëpisë e më tej 
 
Hyrja në klasë të parë shënon fillimin e një etape të re e të rëndësishme në jetën e 
fëmijës, i cili po përballet për herë të parë me përgjegjësi kaq të mëdha, të cilat do ta 
shoqërojnë në vitet në vazhdim. Në një farë mënyre, është dera e parë zyrtare drejt 
botës së të rriturve. Nga ana tjetër, përshtatja me shkollën është e rëndësishme që me 
syrin e një prindi të shihet jo si një çast për t’u duruar, por një proces, kohëzgjatja dhe 
vështirësia e të cilit që do të përcaktohet nga një larmi faktorësh, që në mënyrë të 
përmbledhur do të ishin: personaliteti dhe shprehitë e fëmijës, karakteristikat e 
mjedisit shkollor dhe të atij familjar. Të tre këto kombinohen në mënyrë unike për çdo 
fëmijë, pra hapi i parë është të hiqet dorë nga krahasimi. Ajo që do të përjetohet do të 
jetë shumë individuale, për çdo prind. Ai mund ta fillojë këtë proces duke kuptuar 
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faktorët e parë,  duke bërë ç’është e mundur aty dhe duke pranuar atë që është e 
pandryshueshme……. 
 
Ndërkohë, që vëmendja ndaj këtyre faktorëve do të vazhdojë të jetë e rëndësishme, 
është edhe më i rëndësishëm fokusimi tek faktori i tretë, mjedisi familjar, tek i cili 
pushteti dhe rolet e prindit janë më të mëdha dhe më të qarta. Informacioni në tabelën 
e mëposhtme e konfirmon këtë, përmes rezultateve të studiuesve lidhur me të 
mësuarit akademik. 
 
Sa ndihmues dhe lehtësues është mjedisi familjar në të cilin fëmija kalon një pjesë të 
madhe të kohës së tij? Në radhë të parë, ç’kuptojmë me një mjedis lehtësues dhe 
ndihmues? 
 
Fillimisht, është e rëndësishme që ky mjedis të ketë një nivel jo të lartë stresi dhe 
ngarkese emocionale për fëmijën. Mbajtja e fëmijës larg nga problemet e të rriturve, 
nga grindjet bashkëshortore apo familjare, mosngarkimi me tepri punësh në shtëpi, të 
papërshtatshme për moshën e tij apo të saj, etj, krijimi i vendit të tij të veçantë të 
punës dhe studimit (qoftë kjo një dhomë apo një qoshe e mirëpërcaktuar) me 
ndriçimin, rregullin dhe qetësinë e nevojshme, në minimumin e mundshëm të 
zhurmës dhe veçanërisht, në mungesë të televizorit të ndezur, të gjitha këto janë 
parakushte të nevojshme. Thënë kjo, vetëm sapo ka nisur krijimi i terrenit të 
përshtatshëm për të ndërtuar një aleancë pozitive pune me fëmijën, në të cilën ai duhet 
të jetë lideri, dhe prindi këshilluesi. Rruga e gjatë, të cilin ai sapo e ka nisur, është e 
veta dhe jo e prindit. Në këtë rol jo - kryesor, prindi gjithsesi mund të bëjë shumë. 
 
Sipas Walberg 71

 

, krahas partneritetit në detyrat e shtëpisë, programet për të 
përmirësuar kushtet akademike në shtëpi kanë një sukses të jashtëzakonshëm në 
nxitjen e arritjeve. Ai që quhet “programi i shtëpisë” (pra, një program mësimor, siç 
është ai shkollor), ndikon dy herë më shumë në të mësuarit akademik, në krahasim me 
statusin socioekonomik. 

 
 
“Programi mësimor i shtëpisë”përfshin: 
 
• biseda prind-fëmijë për ngjarjet e përditshme 
• inkurajim dhe diskutim i leximeve në kohën e lirë 
• monitorim dhe analizë e përbashkët e programeve televizive dhe aktiviteteve 

me bashkëmoshatarët 
• vonim i kënaqësive të çastit për të arritur qëllime afatgjata, si suksesi në 

shkollë 
• shprehje të afeksionit dhe interesit në fëmijën si person dhe në arritjet e tij 

akademike. 
 
Të gjithë elementët e këtij “programi të shtëpisë” janë të rëndësishëm në vetvete, por 
ekzistenca dhe përdorimi i sa më shumë prej tyre së bashku, në mënyrë të 
vazhdueshme, sjell një efekt më të fuqishëm në të ardhmen. Gjithsesi, në këtë fillim, 
                                                 
71 Zins,J. E.,  Weissberg, R. P., Wang, M. C. dhe Walberg, H.J. (2004). Building Academic Success on 
Social and Emotional Learning: What Does the Research Say. Teachers College Press 
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është e rëndësishme që fëmija të kuptojë vlerat e shkollës, të ndërthurura me 
kënaqësinë që sjell i mësuari dhe ta marrë përsipër këtë përgjegjësi si të tijën, si diçka 
që i intereson, e jo si një detyrë për të kënaqur të tjerët (apo më keq, për t’i shpëtuar 
ndëshkimit). Në këtë kuadër, çështja e fundit, por e para për nga ndikimi, janë 
pritshmëritë e prindërve në lidhje me këtë çast kyç.  
 
Shumë prindër, në mënyrë të ndërgjegjshme ose jo, kanë një listë pritshmërish për 
fëmijën e tyre, kur ai bëhet gati të fillojë klasën e parë. Në fakt, kjo listë është e 
hershme, dhe jo e saposhkruar dhe mund të ekzistojë brenda tyre në formën e 
imazheve, ëndërrimeve e fantazive, një vizion i hershëm i asaj se si do të bëhet fëmija, 
një pikturë ku kanë kontribuar shumë autorë, ndër të cilët prindërit e vetë prindërve 
dhe persona të tjerë të rëndësishëm për ta, modelet që shoqëria ofron, dhe ajo që 
prindërit vetë janë, ose nuk janë bërë, janë emrat kryesorë. Për disa prindër është e 
vështirë të ndajnë veten nga fëmija i tyre. Nëse kanë qenë nxënës “të dhjetës”, “të 
shkëlqyer”, “absolutë”, “ të dobët”, “që nuk jep”, apo kanë pasur një etiketë tjetër ‘të 
frikshme” si këto, ka të ngjarë që të duan ta ruajnë atë, apo në të kundërtën, t’i 
shmangen me çdo kusht. Në një farë mënyre, prindi rihyn në klasë të parë, së bashku 
me fëmijën e tij. Kjo mund të shndërrohet në një çështje vërtetë problematike dhe të 
ngjallë konflikte, të cilat duhen shmangur. Të gjitha etiketat, edhe ajo e ‘nxënësit të 
mirë,’ mund ta ndjekin fëmijën gjatë gjithë jetës, dhe në shumë raste, jo në mënyrë të 
shëndetshme. Raste të tilla janë për shembull, nga më të rëndat, ato të studentëve që 
bëjnë tentativa vetëvrasjeje në sezon provimesh, pasi nuk kapin notat maksimale, e 
deri tek ato më ‘të lehtat’, por shenja aspak të mira, të fëmijëve që fshehin notat që 
marrin.  
 
Sigurisht, që prindërit nuk janë kontribuesit e vetëm në këto etiketime, por mbeten 
ndër më të rëndësishmit dhe ndonjëherë mund të bëhen ata iniciatorët e një kërkese të 
tillë, edhe kur mësuesit nuk janë, duke krijuar një lloj sikleti tek këta të fundit dhe si 
në një enë komunikuese, mbartësi final të këtij sikleti do të jetë vetë fëmija.  
 
Procesi i heqjes dorë nga pritshmëritë është i gjatë e i vështirë. Nuk është e lehtë për 
një prind, sado të përkushtuar e mirëdashës, t’i thotë jo disa normave e rregullave të 
caktuara, përballë shoqërisë, apo brenda vetes së tij. Prindi mund të ndihet çuditshëm, 
se mbase po bën një gabim, (s’po i kërkon sa duhet apo si duhet fëmijës). Ndërkohë, 
është e rëndësishme të kujtojë se ai e ka bërë eksperiencën e vet të klasës së parë dhe 
ta lejojë fëmijën të bëjë të tijën. Sigurisht që të gjitha këto janë më të lehta për t’u 
shkruar, por më të vështira për t’u bërë… 
 
 
 
Produktiviteti arsimor 
 
Studimet rreth të mësuarit akademik tregojnë se prindërit direkt ose indirekt ndikojnë 
në  tetë faktorët kyçë të të mësuarit njohës, sjellor dhe emocional. Këtu përfshihen: 
 
4 faktorë thelbësorë: 
 

1.   aftësia e nxënësve 
1. motivimi i nxënësve 
2. cilësia e instruksioneve 
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3. sasia e instruksioneve 
 
4 faktorë indirektë ose mbështetës: 
 

1. klima psikologjike në klasë 
2. kushtet akademikisht stimuluese në mjedisin e shtëpisë 
3. karakteristikat e grupit të bashkëmoshatarëve të nxënësit jashtë shkollës 
4. ekspozimi ndaj masmedias së nivelit të ulët, veçanërisht televizionit. 

 
Aftësia dhe motivimi i nxënësve, si dhe sasia dhe cilësia e instruksioneve janë të 
gjitha të nevojshme për të mësuarit në klasë. Pa një nivel minimal të secilit faktor, 
nxënësi mëson pak. Për shembull, sasitë e mëdha të instruksioneve dhe shkalla e lartë 
e aftësive të nxënësve, mund të mos sjellin rezultat nëse nxënësit janë të pamotivuar. 
Katër faktorët e tjerë mbështetës e ndikojnë të mësuarit në dy mënyra: nxënësit 
mësojnë nga ato direkt dhe këto faktorë indirekt ndikojnë të mësuarin duke rritur 
aftësinë, motivimin dhe reagimin ndaj mësimit.  
 
Përmirësimet nga prindërit dhe mësuesit në të tetë faktorët e mësipërm sjellin shpresa 
të mëdha në përmirësimin e mësimit. Meqë fëmijët kalojnë një pjesë të madhe të 
kohës nën kontrollin e prindërve, duket se ndryshimi i kushteve në shtëpi dhe 
marrëdhënia mes shtëpive dhe shkollave sjell ndikim të madh në të mësuarit, 
veçanërisht në vitet e para. Një vend i dukshëm ku bashkohen shtëpia dhe shkolla 
është fusha e detyrave të shtëpisë, ku sasia, cilësia dhe dobia e tyre përcaktohen së 
bashku nga mësuesi, prindërit dhe nxënësi. 
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SEANCË 
 

 
Shprehitë sociale refuzuese 

 
 

Qëllimi 
 

• Të njihen pjesëmarrësit me konceptin e shprehive sociale refuzuese, të cilat 
mund të mësohen 

• Të njihen me formatin e trajnimit të shprehive sociale refuzuese, për fëmijët. 
 
 
Koha 
 
45 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup, ushtrime. 
 
 
Hapat 
 

1. Prezantoni pjesëëmarrësit me konceptin e shprehive sociale dhe në vecanti, 
atyre refuzuese. 

2. Diskutoni mbi faktin se shprehitë sociale mund të mësohen. 
3. Prezantoni pjesëmarrësit me formatin e trajnimit të shprehive sociale 

refuzuese, duke i lënë kohë ta lexojnë individualisht, në materialin e leximit 
“Shprehitë sociale refuzuese”. 

4. Diskutoni mbi materialin, derisa të siguroheni që pjesëmarrësit janë të qartë 
mbi mënyrën e përdorimit. 

5. Realizoni sa më shumë pjesë të formatit, që të mundeni.  
 
 
Mjete pune 
 
Flipçart, markera, materiali i leximit “Shprehitë sociale refuzuese”. 

 
 

Shënime për trajnerët 
 

Kjo seancë mund të zhvillohet shkurt, sipas variantit 45 minutësh të paraqitur, ose 
nëse nuk ka limite kohore, trajneri mund të realizojë një trajnim një ditor, ku të 
zhvillohen të gjashtë seancat 45-minutëshë, të formatit të trajnimit të paraqitur në 
materialin e leximit “Shprehitë sociale refuzuese”. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 

Shprehitë sociale refuzuese 
 
 
Qëllimet 
 
Grupi i Shprehive Sociale Refuzuese është dizenjuar t’ju japë nxënësve një model 
praktik për t’i thënë jo presionit negativ të moshatarëve. Modeli me 5 hapa e drejton 
nxënësin ne procesin e vendimmarrjes logjike, duke nxjerrë si rrjedhim alternativa 
pozitive ndaj presionit të moshatarëve. Procesi i të mësuarit përfshin luajtje rolesh dhe 
modelimin e çdo hapi të shprehisë për nxënësit, ndihmën ndaj tyre për të praktikuar 
dhe trajnimin e tyre përgjatë gjithë eksperiencës së të mësuarit. 
 
Koha 
 
seanca 45-minutëshe, gjashtë seanca javore 
 
Përbërja e grupit 
 
Shprehitë Sociale Refuzuese ju mësohen grupeve të vogla prej 6-10 nxënës, por dhe 
klasave me 25-30 nxënës. Këto ushtrime janë të vlefshme për nxënësit e shkollës 
nëntëvjeçare dhe të mesme. 
 
Rregullat e grupit 
 
Aplikohen rregullat standarde të grupit: 
 
1. Jo kritika 
2. Konfidencialitet 
3. E drejta për të kaluar radhën 
 

Seanca 1: Grupi i Shprehive Sociale Refuzuese 

 
Thyerja e akullit: 
 
Nxënësit do të përshkruajnë një situatë ku adoleshentët e kanë të vështirë të thonë jo. 
Meqë ky është takimi i parë, ata duhet ta shkruajnë situatën në një fletë letre pa vënë 
emrin në të. Lideri i grupit mund t’i lexojë situatat dhe të drejtojë diskutimet. 
 
Aktivitet i ndërtimit të shprehive ose i ndërgjegjësimit 
 
Nxënësit duhet të diskutojnë ndikimet personale që ka presioni i moshatarëve tek ata. 
Duhet prezantuar përfshirja si një nevojë bazë e adoleshentëve, dhe pushteti që nevoja 
për përkatësi ushtron mbi sjelljen e tyre. Pas kësaj prezantohen dhe diskutohen 
qëllimet e Shprehive Sociale Refuzuese. Këto qëllime janë: 
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1. T’i mbash shokët dhe shoqet që ke 
2. Të mos futesh në telashe 
3. Të argëtohesh. 
 
 
Përmbledhje 
 
A është e mundur të thuash jo, por edhe t’i arrish të tre qëllimet e modelit të 
Shprehive Refuzuese? Kërkoni nga grupi eksperienca të rezistencës ndaj presionit të 
moshatarëve, dhe diskutoni nëse i kanë arritur apo jo edhe të tre qëllimet. 
 
 

Seanca 2: Grupi i Shprehive Sociale Refuzuese 

 
Thyerja e akullit 
 
Përsërisni emrin e çdo anëtari të grupit. Nëse është e nevojshme, mund të përdoret një 
aktivitet përfshirës i grupit, p. sh. një lojë emrash, për të konfirmuar çdo person si 
anëtar të grupit. 
 
Përsëritje 
 
Përsërisni të tre qëllimet e Shprehive Refuzuese. 
 
Aktivitet i ndërtimit të shprehive ose i ndërgjegjësimit 
 
Prezantoni modelin e Shprehive Refuzuese duke kaluar handout-in e parë dhe duke 
shpjeguar hapat. Pesë hapat janë: 
 
1. Bëni pyetje 
2. I vini emër problemit 
3. Identifikoni pasojat 
4. Sugjeroni një alternative, pastaj filloni të largoheni 
5. Mbajeni derën hapur 
 
Përshkruani një situatë personale për të ilustruar modelin me 5 hapa, duke përsëritur 
çdo hap dhe duke shpjeguar sesi çdo hap është ndihmues. Çdo hap i modelit ndihmon 
në vendimmarrje dhe në vazhdim mund të ndikojë shokët pozitivisht duke ju dhëne 
atyre më shumë informacion, si më poshtë: 
 
1. Bëni pyetje. Përcaktoni nëse situata është e tillë që do të sjelle probleme. Nxisni 

nxënësit të mos të kenë turp të bëjnë pyetje “idiote”. Shpesh ne futemi në telashe 
ose marrim vendime të gabuara pasi nuk mendojmë - vetëm veprojmë. Hapi 1 
siguron se të paktën një person në grup do t’i nxisë të tjerët të mendojnë rreth 
situatës. 

 
2. Vërini emër problemit. Shume fëmijë i bazojnë vendimet në informacion të gabuar, 

p. sh. “nuk quhet vjedhje kur dritarja është e hapur”. (fleta e punës në Seancën 3 
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është kryesisht për të mbledhur informacion dhe për të diskutuar ç’është e drejtë 
dhe e gabuar). 

 
3. Identifikoni pasojat. Vendosni se çfarë do të rrezikoni dhe shprehni mendimet 

tuaja. Përsëri, shumë nxënës nuk i marrin parasysh të gjitha pasojat e një vendimi. 
Hapi 3 i nxit ata të marrin parasysh jo vetëm pasojat ligjore të një vendimi, por 
dhe ato sociale, personale dhe shëndetësore. Shumë grupe mund të ndikohen 
pozitivisht nga Hapi 3, dhe nxënësi i reziston efektivisht presionit të moshatarëve, 
thjesht duke i bërë shokët e tij të mendohen. 

 
4. Sugjeroni një alternative, pastaj filloni të largoheni. Nëse një person ende e gjen 

veten nën presion pas tre hapave të parë, atëherë ai duhet të sugjerojë një 
alternativë dhe të ikë. Ky hap është kyçi për të thënë jo dhe për të arritur gjithsesi 
të tre qëllimet. Është shumë e rëndësishme t’ju mësohet që nuk duhet të futen në 
diskutime apo grindje mbi vlerat e alternativës pozitive apo negative. Çunat apo 
gocat e mira nuk i fitojnë gjithmonë këto diskutime, kështu që nuk duhen hapur 
fare. Sugjeroni diçka pozitive dhe pastaj largohuni. Shumë fëmijë po kërkojnë një 
mënyrë për t’u larguar; dhe megjithëse një alternativë pozitive mund të mos bindë 
të gjithë grupin, ka shumë që po kërkojnë diçka që nuk do t’i fusë në telashe. (fleta 
e punës e Seancës 4 është hartuar për të gjeneruar alternativa.) 

 
5. Mbajeni derën hapur. Nxitini nxënësit të mos ta fyejnë apo kërcënojnë grupin se 

do të ikin, nëse duan t’i arrijnë të tre qëllimet. Sidoqoftë, shumë mund të zgjedhin 
ta mbyllin një miqësi, nëse çmimi është shumë i lartë. 

 
 
Përmbledhje 
 
Thoni të 5 hapat e modelit të Shprehive Refuzuese. 
 
Mjete pune 
 
 Fleta e punës së Shprehive Refuzuese. 
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     FLETË PUNE 
 
Shprehitë Refuzuese 

Hapat 

1. Bëni pyetje – “Pse…ky…?” Përcaktoni nëse kjo është një situatë që do të sjellë 
telashe. 

 
2. Vërini emër problemit – “Kjo quhet…”  tregojini shokut tuaj emrin e vërtetë ose 

ligjor të problemit. 
 
3. Identifikoni pasojat – “Nëse kapem…” tregojini shokut tuaj se çfarë rrezikoni. 

Ligjërisht, familjen, shkollën, vetë-imazhin, punën dhe shëndetin. 
 
4. Sugjeroni një alternativë, pastaj filloni të largoheni – “Pse nuk…” Sugjeroni 

diçka tjetër që është argëtuese dhe e ligjshme. 
 
5. Mbajeni derën hapur – “nëse ndërroni mendje…” Largohuni dhe ftojeni shokun 

tuaj t’ju ndjekë, nëse vendos të vijë më vonë. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

USHTRIM 

Seancat 3 dhe 4: Grupi i Shprehive Refuzuese 

 
Thyerje e akullit dhe përsëritje 
 
Thoni 5 hapat dhe pyesni nëse ndokush ka pasur rast ta përdorë modelin. 
 
 
Aktivitet i Ndërtimit të Shprehive ose Ndërgjegjësues 
 
Nxënësit do të plotësojnë fletën e punës të Pasojave (Seanca 3) ose të Alternativave 
(Seanca 4), individualisht ose në çifte. Pasi të plotësojë fletën e punës, grupi do ta 
rishikojë për t’ju përgjigjur ndonjë pyetjeje dhe për t’u siguruar që të gjithë kanë 
informacionin e duhur. 
 
 
Përmbledhje 
 
Sot mësova…ose u habita që… 
 
 
Mjete pune 
 
Seanca 3 – Fleta e punës e Pasojave 
Seanca 4 – Fleta e punës e Alternativave 
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FLETË PUNE 
 
 
Emri……………………………………………..             
Data……………………………. 
 
 

Pasojat – Çfarë Mund të Ndodhë! 

 
Për secilin nga problemet e mëposhtme, rendisni pasojat. Gjithashtu, shkruani dhe 
emrin ligjor të atij problemi, nëse ka. 
 
Problemi Pasojat 
Situata Ligjore Shkolla  Familja Ti Të tjerët 
1. Marrja e 
një disku 
nga një 
dyqan pa 
paguar 

     

2. Pirja e 
marihuanës 
 
 

     

3. Lënia e 
orëve të 
mësimit 
 

     

4. Të bërit 
tapë me 
shokët 
 

     

5. Të 
kopjosh në 
provim 
 
 

     

6. Të 
shkruash 
fjalë mbi një 
ndërtesë 
publike 

     

7. 
 
 
 

     

8. 
 
 

     



132 
 

FLETË PUNE 
 
 
Emri………………………………………..   
Data…………………………… 
 

Alternativat 

 
Vendi Shoku juaj do të….. “Në vend të kësaj, 

pse të mos…” 
Si e thua dhe 
prapë i ke shokët? 
 

 
 
Klasa 
 
 
 

1. kopjojë në provim 
2. kopjojë detyrat e 
një tjetri 
3. kalojë letër në klasë 
4. 

  

 
 
Kafeneja 
 
 
 

1. zihet mirë 
2. vjedhë paratë e të 
tjerëve 
3. 
4. 

  

 
Gjate fundjavës 
 
 

1. të dalë fshehur nga 
shtëpia natën vone 
2. bëjë mbrëmje kur 
prindërit janë jashtë 
qytetit 
3. 
4. 

  

 
 
Në parking 
 
 
 

1. të marrë drogë 
2. të vjedhë 
kasetofonin e një 
makine 
3. 
4. 

  

 
 
Pas shkollës 
 
 

1. pijë cigare 
2. ikë pa paguar në 
restorant 
3. 
4. 

  

 
 
 
 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
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        USHTRIM 
 
 

Si të rrisim vetëvlerësimin72

 
 

Qëllimi 
 

• T’i jepet fëmijëve një sens i unikes dhe vlerës së tyre, pavarësisht nga 
problemet që mund të ekzistojnë në familje e përreth dhe të kuptojnë se ata 
mund të bëjnë zgjedhje të tjera për veten në të ardhmen 

 
Varianti 1 – Ti ke pika të forta të veçanta 

 
Qëllimi 
 
Nxënësit praktikojnë afirmimin e të tjerëve. 
 
Koha 
 
20-30 minuta. 
 
Hapat 
 

1. Ndajini fëmijët në grupe të vogla dhe ulini në formë rrethi.  
2. Kërkojini secilit fëmijë të shkruajë emrin e vet në krye të letrës.  
3. Secili fëmijë duhet ta kalojë letrën në të djathtë të tij. Fëmija që e merr, 

shkruan një cilësi pozitive apo një pikë të fortë që sheh tek shoku në të majtë.  
4. Vazhdoni qarkullimin e letrave, derisa secili fëmijë të marrë në dorë letrën me 

emrin e vet në krye. 
 
 
Mjete pune 
 
Letër, stilolaps. 
 
 

Varianti 2 - Plotësimi i fjalive 
 
Qëllimi 
 
Nxënësit praktikojnë vetëvlerësimin. 
 
 
Koha 
 
20-30 minuta. 
 

                                                 
72 Stavrou Petersen,  K. & Gamache, D. (1988).  My family and me: violence free, grades 4-6. 
Minnesota Coalition for Battered Women, 1988. 
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Hapat 
 

1. Shpërndani fletët e punës që secili fëmijë t’i plotësojë gradualisht.  
2. Kërkoni leximin e këtyre fletëve, sipas dëshirës së fëmijëve. 

 
 
Mjete pune 
 
Fleta e punës “Unë jam unë dhe jam i kënaqur”, stilolaps. 
 
 

Varianti 3 - Foto çasti 
 
Qëllimi 
 
Nxënësit praktikojnë vetëvlerësimin. 
 
 
Koha 
 
30 minuta. 
 
Hapat 
 
Bëni një fotografi çasti të çdo fëmije. Ngjiteni fotografinë në mes të tabakut të 
kartonit individual. Kërkojini fëmijëve të shkruajnë të gjitha gjërat që janë të veçanta 
dhe speciale tek ata.  
 
 
Mjete pune 
 
Aparat fotografik që bën foto çasti, tabakë kartoni, lapsa me ngjyra, ngjitëse. 
 
 
Shënim për trajnerët 
 
Nëse nuk ka një aparat në dispozicion, mund t’í kërkohet fëmijëve të sjellin 
paraprakisht një fotografi të tyren, ose të vizatojnë veten në të njëjtin vend dhe 
vazhdohet si më sipër). 
 

Varianti 4 - Kopertina reviste 
 
Qëllimi 
 
Nxënësit praktikojnë vetëvlerësimin. 
 
 
Koha 
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30-40 minuta. 
 
Hapat 
 

1. Kërkojini fëmijëve të sjellin paraprakisht një kopertinë të revistës së tyre të 
preferuar dhe një fotografi të vetën (ose bëni një foto çasti të çdo nxënësi).  

2. Instruktojini fëmijët të presin fytyrën ekzistuese në kopertinë, duke lënë vetëm 
titullin dhe pjesët anësore.  

3. Pastaj kërkojini të vendosin aty foton e tyre dhe të shkruajnë fjali pozitive 
lidhur me veten, përreth fotografisë. 

 
Mjete pune 
 
Kopertina reviste, gërshërë, lapsa me ngjyra. 
 
Shënime për trajnerët 
 
1. Në fillim të ushtrimit/ushtrimeve që trajneri ka zgjedhur të zhvillojë, ai bën një 
prezantim të konceptit të vetëvlerësimit (në gjuhën e fëmijëve), bazuar mbi materialin 
e leximit pasues “Vetëvlerësimi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

FLETA E PUNËS 
 

Unë jam unë dhe jam i/e kënaqur 
 

 
 

1. Unë jam krenar për___________________________ 
 
2. Një gjë që di ta bëj shumë mirë 

është_____________________________________ 
 

3. Shoqja/shoku im më i mirë është________________ 
 

4. Dikush që më pëlqen mua shumë është__________ 
 

5. Një gjë e mirë që kam bërë dikur ka 
qenë______________________________________ 

 
6. Mua më pëlqen vetja shumë 

kur_______________________________________ 
 

7. Unë dukem më mirë kur_______________________ 
 

8. Njerëzve iu pëlqen të jenë rreth meje kur__________ 
 
9. Gjëja më e mirë tek unë 

është_____________________ 
 

10. Unë jam i/e lumtur 
kur_________________________ 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 

Vetëvlerësimi 
 
 
Çfarë është vetëvlerësimi? 
 
Vetëvlerësimi është mënyra sesi ndihemi lidhur me veten. Ndonjëherë ne ndihemi të 
dashur, të respektuar dhe të përkujdesur nga të tjerët. Kjo ndodh kur kemi 
vetëvlerësim të lartë, pasi ndihemi vërtet mirë me veten tonë. 
 
Ekzistojnë dhe çaste kur ndihemi sikur askush nuk kujdeset për ne, apo se është 
gabimi ynë që gjërat nuk shkojnë mirë dhe na duket sikur nuk meritojmë dashuri. Kur 
ndodhin gjëra jo të mira, është e lehtë të fajësosh veten. Këtë e quajmë vetëvlerësim të 
ulët. 
 
Si mësojmë ne se jemi të veçantë dhe unikë? 
 
Familja jonë është vendi i parë ku mësojmë rreth vetes. Nëse na thuhet se jemi të 
veçantë, të rëndësishëm dhe të zgjuar, ne rritemi duke u ndier unikë dhe me vlerë. 
Nga ana tjetër, nëse na thuhet se jemi të tmerrshëm, të pavlerë, budallenj, ne rritemi 
duke u ndier të padashur nga të tjerët. 
 
Problemet që ndodhin me njerëzit rreth nesh, në familje dhe në shoqëri, na prekin të 
gjithëve. Njerëzit rreth nesh mund të ndryshojnë apo të mos sillen ashtu siç presim. 
Nganjëherë është e vështirë të ndihesh mirë me veten, kur njerëzit pranë nesh kanë 
probleme. Në këto raste është e vështirë të ndihesh i veçantë dhe të besosh se je në 
rregull. Këtë e quajmë vetëvlerësim të ulët. 
 
Kur familjet tona kanë probleme, ne mund të na duhet të kërkojmë mënyra të tjera për 
të ndërtuar vetëvlerësimin tonë. Ne mund të provojmë aktivitete të reja dhe të ndihemi 
mirë me arritjet dhe sukseset, apo mund të kërkojmë mbështetje nga njerëz të tjerë 
rreth nesh, për shembull, nga një mësues, i afërm, fqinjë apo mik i besuar. 
 
Gjithashtu është e rëndësishme të kujtojmë se ne ndikojmë në vetëvlerësimin e 
anëtarëve të tjerë të familjes dhe shokëve tanë. Ne mund t’i ndihmojmë ata të ndihen 
mirë me veten apo t’i bëjmë të ndihen keq. Ne rritemi dhe ndryshojmë çdo ditë. Së 
bashku, mund t’i japim vetes dhe të tjerëve gjëra pozitive, që të rritemi duke u ndier të 
veçantë dhe me vlerë. 
 
Nxitje e diskutimit: Çfarë e ndikon vetëvlerësimin tim? Po unë, vetëvlerësimin e kujt 
ndikoj? Çfarë mund të bëjmë kur ndihemi keq? 
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Pjesa e dytë 
 
 

Abuzimi i fëmijëve 
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Hyrje 

 

Abuzimi i fëmijëve përfshin veprime të qëllimshme që shkaktojnë dëmtime fizike dhe 
emocionale tek fëmijët. Termi abuzim me fëmijët përfshin një sërë sjelljesh që 
lëndojnë fizikisht fëmijët që mund të realizohen nga ana e prindërve, kujdestarëve ose 
të rritur të tjerë duke neglizhuar nevojat bazë të fëmijëve. Shpesh herë abuzimi njihet 
edhe si keqtrajtim i fëmijëve.  

Sot njihen katër forma kryesore të abuzimit të fëmijëve: abuzimi fizik, seksual, 
emocional dhe neglizhimi.  

Shumë fëmijë të dhunuar, pavarësisht nga llojet e abuzimit, shfaqin probleme në 
aspektet njohëse, të kujtesës në qoftë se do t’i krahasojmë ata me fëmijët e pa 
dhunuar. Ata shfaqin probleme në marrëdhëniet shoqërore dhe intime. Gjithashtu, 
mund të kalojnë në depresion. Fëmijët e abuzuar kanë shumë pak mundësi të marrin 
përsipër përgjegjësitë e tyre dhe ata shfaqin shumë më pak ndjenja për të tjerët, sesa 
fëmijët jo të abuzuar. Ata shfaqin më tepër sjellje vetë-shkatërruese dhe ka shumë 
mundësi të ushtrojnë dhunë mbi fëmijët e tyre kur të bëhen prindër. 

Megjithëse ka shumë studime mbi abuzimin e fëmijëve, ajo që mund të thuhet është 
se është shumë e vështirë për tu matur realisht prevalenca e tij. Megjithatë, studjuesit 
e konsiderojnë abuzimin e fëmijëve si një problem shumë të madh social. Ai ndodh 
pavarësisht të ardhurave, racës, besimit fetar apo grupit etnik, në komunitetet rurale 
dhe ato urbane.  
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USHTRIM 

 
 

Fjalë të urta 
 
 
Qëllimet  
 

• Thyerja e akullit dhe njohja e mëtejshme me pjesëmarrësit 
• Hapja e diskutimit mbi kontekstin kulturor ku formohen dhe trashëgohen 

mënyrat e trajtimit të fëmijëve dhe fillimi i një procesi reflektimi mbi këtë 
çështje. 

 
 
Koha  
 
30 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Punë në grup, diskutim në grup. 
 
 
Hapat 
 

1. Ftoni pjesëmarrësit të ndahen në 2 grupe, ose sipas dëshirës, ose përmes 
numërimit (shpërndarja e barabartë gjinore, moshore, etj, duhet pasur 
parasysh). 

2. Më pas, ftojini ata të gjejnë fjalë të urta apo shprehje të zonës së tyre e më 
gjerë: njëri grup mbi metodat e disiplinimit të fëmijëve, ndërsa tjetri mbi 
vlerën e fëmijëve në shoqërinë tonë. 

3. Më pas, pyetini pjesëmarrësit mbi përshtypjet e tyre, pas gjetjes së fjalëve të 
urta dhe ftojini të reflektojnë mbi ‘kontradiktat’ mes këtyre shprehjeve  dhe 
mbi kuptimin e kësaj (mbi atë çfarë tregon kjo kontradiktë). 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçart, markera. 
 
Shënime për trajnerët 
 

Fjalë të urta: 
 
• Kush të rreh, të do 
• Druri ka dalë nga xheneti 
• Ç’të bën fëmija, s’ta bën as perëndia 
• Edhe korbit, zogu i vet i duket më i bukuri 
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• Fëmija i fëmijës është mjalti i mjaltit 
• Me fëmijë dhe me pare s’ngopesh kurrë. 
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SEANCË 

 
Abuzimi i fëmijëve – situata ekzistuese, shifra dhe fakte 

 
 
 
Qëllimet  
 

1. Prezantimi fillestar i konceptit të abuzimit 
2. Dhënia e një paqyre të situatës në të dhëna e shifra, të asaj legjislative, të 

politikave dhe shërbimeve 
3. Të kuptuarit e pasojave të abuzimit tek fëmijët. 

 
 
Koha  
 
40 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup, brainstorming. 
 
 
Hapat 
 

1. Prezantoni konceptin e keqtrajtimit, shifrat dhe faktet e deritanishme 
2. Më pas bëni pyetje për të njohur nivelin e njohurive të pjesëmarrësve mbi 

dokumentat ligjore dhe politike, si dhe rrjetin ekzistues të shërbimeve, dhe 
plotësoni secilën përgjigje të pjesëmarrësve, përmes prezantimit tuaj. 

3. Në fund të prezantimit, pyetini pjesëmarrësit, në formën e brainstorming, për 
mënyra të mundshme të përmirësimit të situatës, shkruajini përgjigjet e tyre në 
flipçart dhe varini në mur, për t’iu rikthyer në fund të trajnimit. 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçart, marker. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 
 

4. Keqtrajtimi i fëmijëve të moshës shkollore në familje dhe shkollë 
Studimet, legjislacioni, politikat dhe shërbimet ekzistuese në vend. 

 
 

4.1 Shifra dhe fakte  
 

 
Ekzistojnë disa mënyra, sipas të cilave fëmijët mund të abuzohen ose neglizhohen. 
Termi ombrellë që mund të përdoret për t’i përfshirë të gjitha këto, është abuzimi i 
fëmijëve. Ky abuzim përfshin abuzimin fizik, emocional dhe seksual, si dhe 
neglizhimin 73

 

. Ndonjëherë në literaturë termi ombrellë i përdorur është edhe 
‘keqtrajtim’, dhe në këtë rast kuptimet e tyre janë sinonime. Gjithsesi, duke qenë se 
termi abuzim është më i mirënjohur mes profesionistëve dhe jo vetëm, në këtë 
material do të përdorim atë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Një nga shqetësimet kryesore të ngritura nga Komiteti mbi të Drejtat e Fëmijëve në 
raportin e tij në Sesionin e veçantë për fëmijët të Kombeve të Bashkuara të vitit 2001, 
është praktika e përhapur gjerë e dhunës ndaj fëmijëve: “ajo merr shumë forma dhe 
nivele të ndryshme intensiteti. Nëse Komiteti e mbledh të gjithë këtë informacion 
bashkë, shfaqet një pamje e tmerrshme dhe shqetësuese…Kjo pamje tregon dhunime 
të mëdha të shumicës së të drejtave të fëmijëve dhe ilustron se sa larg ndodhet bota 
nga respektimi i fëmijëve si qenie njerëzore me të drejta”. 
 
Raporti i fëmijëve që flasin për sjellje të dhunshme ose agresive në shtëpi është 47% 
për vendet e Europës Juglindore 74

 

. Edhe nëse merren parasysh kufijtë e ndryshëm 
kulturorë në lidhje me dhunën, niveli i perceptuar i saj është shkak për shqetësime 
serioze. 

Po sipas këtij raporti, 16 deri në 21% e të gjithë fëmijëve të intervistuar raportojnë se 
kjo dhunë përfshin goditjet; 11% e atyre që raportojnë sjellje të dhunshme dhe 
agresive në shtëpi thonë se ndodh “mjaft shpesh”. 6 në 10 fëmijë raportojnë se 
prindërit iu bërtasin, i fyejnë ose i godasin kur bëjnë ndonjë “gabim”. Për ta (5 në 10), 
burimi kryesor i të mos ndierit mirë janë dënimi ose të bërtiturat.  
 
Fëmijët u pyetën se çfarë do t’i thonin mësuesve për shkollat e tyre nëse mund të 
thonin vërtet atë që mendonin. 1 në 5 tha se do të kërkonin marrëdhënie më të mira 
mësues-nxënës, 1 në 10 do të kërkonte përmirësime në organizimin e shkollës dhe 1 
në 14 do t’i kërkonte mësuesve të mos ishin kaq striktë.    
 
16% e fëmijëve në Europën Juglindore (Shqipëri, Bullgari dhe Rumani) e gjejnë të 
vështirë të diskutojnë problemet e tyre në shkollë, dhe shumë prej tyre thonë se nuk 

                                                 
73 Kadushin, A. & Martin, J.A. (1998). Child welfare Services, botimi i katërt. New York: Macmillan. 
74 UNICEF (2001). Young Voices: Opinion survey of children and young people in Europe and Central 
Asia. Geneva, Switzerland: Atar Roto Presse. 
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duan ose nuk guxojnë të flasin për problemet e tyre në mjediset shkollore. Kjo 
rezistencë është më e lartë te fëmijët që jetojnë në vendet në tranzicion.                                                  
 
Po të kalojmë nga kjo pasqyrë më e gjerë e asaj pjese të Europës që na përfshin dhe ne 
dhe të fokusohemi në studimet në vend, të cilat na japin të dhëna më specifike, 
shohim që ato vërtetojnë ekzistencën e keqtrajtimit të fëmijëve në familje dhe në 
shkollë. Studimet e para nuk janë përfaqësuese, por gjithsesi tregojnë një të vërtetë të 
anashkaluar për një kohë të gjatë, për shkak të problemeve të tjera “më imediate” që 
ka familja dhe shkolla.  
 
Të dhënat e para që flasin për ekzistencën e këtyre dukurive, vijnë nga një studim i 
vitit 1997, i shtrirë në gjashtë rrethe të Shqipërisë, tek fëmijët e moshave 12-17 vjeç 
dhe tek të rriturit75

 

. 17% e fëmijëve pohojnë se keqtrajtohen fizikisht shpesh ose disa 
herë nga të rriturit. 11% e tyre janë rrahur derisa ju janë lënë shenja në trup, ndërsa 
6.7% janë goditur me sende të forta. Të dhënat flasin edhe për keqtrajtim emocional 
dhe seksual të fëmijëve, ndonëse këto kanë qenë dukuri më të vështira për tu 
identifikuar. 

Këto fakte mbështeten më tej, nga studim i mëvonshëm mbi situatën e keqtrajtimit të 
fëmijëve në mjedisin familiar e shkollor në rrethin e Tiranës76

 

. Përgjigjet anonime të 
fëmijëve konfirmojnë faktin se ata keqtrajtohen fizikisht dhe emocionalisht, si në 
mjediset familjare, ashtu dhe në ato shkollore. Në familje, ndëshkimi fizik ndeshet në 
57.5% të rasteve, ndërsa ndëshkimi emocional në 58.1% te rasteve, të ushtruar këto 
nga nëna ose babai; në shkolla ndëshkimi fizik ndeshet në 41 .9% të rasteve, ndërsa ai 
emocional në 63.4% të rasteve.  

Po kështu edhe nxënësit e të gjitha shkollave tetëvjeçare të qytetit të Gramshit 
pohojnë abuzimin fizik të mësuesve me ta77

 

. Pohimet e tyre janë në kontradiktë të 
çuditshme me ato të mësuesve, që e mohojnë këtë fakt, ndonëse jo plotësisht, pasi 7 
prej mësuesve pranojnë që përdorin dhunë, 5 i nxjerrin jashtë, 2 i vendosin 4 në 
regjistër (ndërkohë, jashtë intervistës, mësuesit pohojnë se kalojnë në përdorimin e 
dhunës fizike, kur nuk dinë se ç’të bëjnë tjetër, por thonë që sigurisht nuk mund ta 
shkruajnë një gjë të tillë në pyetësor, pasi rregullorja e shkollës e ndalon, ashtu siç 
ndalon nxjerrjen jashtë dhe dënimin me anë të notës). Mësuesit i japin prioritet 
përmbushjes së programit, para kujdesit për mënyrën e skomunikimit. Metodat e 
zakonshme të manaxhimit të klasës janë përdorimi i dhunës, nxjerrja jashtë, vënia e 
notës katër në regjistër. 

Nxënësit vënë në pah përdorimin e kombinuar të dhunës fizike dhe psikologjike deri 
në klasë të gjashtë dhe pastaj vetëm të asaj psikologjike. Me sa duket balanca e 
pushtetit fizik në këtë moshë fillon të ndryshojë. Gjithsesi, mësuesit vazhdojnë t’i 
paragjykojnë, t’i ofendojnë, dhe t’i injorojnë nxënësit në rast proteste. 
 
Edhe nxënësit e shkollave tetëvjeçare të kryeqytetit pohojnë abuzimin me ta nga 
mësuesit, në kundërshtim me përgjigjet e mësuesve, që e mohojnë atë. Edhe në rastet 
                                                 
75 REFLEKSIONE (1997). Fenomeni i keqtrajtimit të fëmijëve në shoqërinë shqiptare. Studim. 
76 Qendra e Trajnimit Multidisiplinar për Problemin e Keqtrajtimit të Fëmijëve, QTMPKF (2000).  
Situata e keqtrajtimit të fëmijëve në ambientin familjar dhe shkollor në rrethin e Tiranës. Studim 
77 Llaha, A. (2003). Punonjësi social: një domosdoshmëri në sistemin arsimor shqiptar. Punim diplome 
i pabotuar, Departamenti i Punës Sociale. 
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kur prindërit dinë për ekzistencën e formave të abuzimit me fëmijët e tyre, heshtin nga 
frika se mësuesi mund të hakmerret përmes notës78

 
.  

Edhe specialistët e Ministrisë së Arsimit në paraqitjen që i bëjnë situatës aktuale të 
arsimit të fëmijëve në Shqipëri që në vitin 2003, përmendin mes problemeve te tjera79

 
: 

• Mospërfshirjen e nxënësve në proceset e vendimmarrjes 
• Moszbatimin praktik të të drejtave të fëmijëve, etj. 
 
Këto të dhëna mbështeten më fuqishëm nga dy studime të kohëve të fundit, ai i 
UNICEF, 2006 mbi dhunën ndaj fëmijëve në Shqipëri dhe i Save the Children, 2007, 
mbi dhunën ndaj fëmijëve në shkolla. Veçanërisht studimi i parë, i cili është 
mbarëkombëtar, përforcon faktin se asgjë nuk ka ndryshuar në kulturën e dhunës në 
shoqërinë tonë, (që nga studimet e para). Kultura e dhunës është gjerësisht e pranuar 
në shoqëri, dhe dhuna fizike dhe psikologjikë vazhdojnë të jenë ndër mjetet kryesore 
për të siguruar disiplinën si në shtëpi, ashtu dhe në shkollë. 
 
Ajo çka është gjithashtu tronditëse ndër gjetjet e këtij studimi, përveç të dhënave që 
flasin për ekzistencën dhe mbizotërimin e fenomenit, është se format e lehta të dhunës 
fizike, si dhe dhuna psikologjike në përgjithësi, toleroheshin thuajse në mënyrë 
universale nga të intervistuarit. Kjo lloj kulture e dhunës që e pranon atë si normale, 
është ajo që e ushqen dhe e trashëgon atë, dhe njëkohësisht tregon rrënjët e thella të 
këtij problemi. 
 
Vlerësimi i shpejtë i i Save the Children, ndonëse jo përfaqësues, zbuloi që fëmijët e 
të gjitha moshave, etnive dhe prejardhjeve gjeografike përdornin të njëtat shprehje për 
të përshkruar përvojën e tyre të dhunës fizike dhe psikologjike, që tregon dhe 
universalitetin e saj dhe të larmisë së formave, si: shkulje flokësh, shkelma, pickime, 
fyerje, vlerësim me nota të ulëta, nxjerrje e fëmijës nga klasa, etj. 
 
Përshkrime më të gjalla të dhunës fizike dhe psikologjike ushtruar nga mësuesit u 
panë më shumë në fëmijët e zonave rurale, sesa ato urbane. Djemtë ndëshkohen më 
shumë fizikisht, ndërsa vajzat psikologjikisht. Fëmijët romë dhe evgjitë, dhe ato nga 
familje të shpërngulura/ardhura diskriminohen dhe fyhen në lidhje me racën dhe 
origjinën e tyre 
 
Abuzimi seksual i fëmijëve spikat në shoqërinë shqiptare, ashtu si dhe format e tjera 
të abuzimit. Raporti i Save the Children, flet për shfaqje të spikatur të dhunës dhe 
ngacmimit seksual, që përkon me zbulimet e studimeve të mëparshme. Shifrat më të 
lartë janë ato të UNICEF, 2006. 13.3% e fëmijëve raportojnë se kishin përjetuar 
ngacmim seksual. Ndër 13 % nga ata që kishin raportuar se kishin pësuar abuzim 
seksual gjatë vitit të shkuar, gjysma raportoi se kishte pësuar abuzime ose ngacmime 
seksuale nga nxënës të tjerë, 22.5% nga mësuesit dhe 28% nga persona që hyjnë apo 
afrohen në mjedise të shkollës.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                 
78 QTMPKF (2000).  Situata e keqtrajtimit të fëmijëve në ambientin familjar dhe shkollor në rrethin e 
Tiranës. Studim 
79 Komiteti për Mundësi të Barabarta (2003). Të drejtat e fëmijëve 0-14 vjec. 
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4.2 Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimi në legjislacionin ekzistues 
 

Në bazë të Kushtetutës së Shqipërisë, fëmija gëzon si të gjithë qytetarët të drejta të 
barabarta me ligj. Sipas paragrafit 3, Neni 54 i Kushtetutës, fëmijës i njihet e drejta të 
jetë i mbrojtur nga dhuna, keqtrajtimi, shfrytëzimi dhe përdorimi për punë, nën 
moshën minimale për punën e fëmijëve, që mund të dëmtojë shëndetin, moralin ose të 
rrezikojë jetën a zhvillimin e tij normal. 
 
Gjithashtu, fëmijëve i njihen të gjitha të drejtat e pranuara nga Konventa për 
Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve e Kombeve të Bashkuara, pasi Shqipëria e ka 
ratifikuar këtë Konventë, në 28 Shkurt 1992, dhe ajo ka hyrë në fuqi në 28 Mars 1992.  
 
Konventa thekson, veçanërisht në nenet e mëposhtme, detyrimin e shteteve palë për 
mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në shkollë dhe familje: 
 
Neni 18 
 
3.Shtete palë marrin të gjitha masat e nevojshme për tu siguruar fëmijëve, prindërit e 
të cileve janë në marrëdhënie pune, të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë 
e kujdesit për te fëmijët, për të cilat janë ngritur.   
 
Neni 19 
 
1.Shtetet Palë marrin të gjitha masat legjislative administrative shoqërore dhe 
edukative për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja 
ose keqtrajtimi, braktisja ose mospërfillja, nëpërkëmbja ose shfrytëzimi, përfshirë 
abuzimin seksual, për sa kohë që ai është nën ruajtjen e prindërve të tij ose të njërit 
prej tyre, të përfaqësuesit ose përfaqësuesve të tij ligjorë ose të çdo personi tjetër të 
cili i është besuar. 
 
2.Këto masa mbrojtjeje përfshijnë, kur është e përshtatshme, procedura të efektshme 
për hartimin e programeve shoqërore për përkrahjen e nevojshme të fëmijës dhe atyre 
që kujdesen për të, si dhe për forma të tjera parandalimi dhe identifikimi, raportimi 
referimi, hetimi trajtimi dhe ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit të fëmijës, të 
përshkruara më lart, duke përfshirë nëse duhen procedurat e ndërhyrjes gjyqësore. 
 
Neni 28 
 
2.Shtetet palë marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që disiplina shkollore 
të zbatohet në mënyrë të pajtueshme me dinjitetin njerëzor të fëmijës, dhe në 
përputhje me këtë konventë. 
 
Neni 39 
 
Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të lehtësuar riaftësimin fizik e 
psikologjik dhe rintegrimin në shoqëri të çdo fëmije që është viktimë e çdo forme 
pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose 
dënimi mizor, çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky 
rintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon shëndetin, 
personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës. 
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Neni 321 
 
Shtetet njohin të drejtën e fëmijës për t’u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga 
kryerja e çdo pune që ka të ngjarë të jetë e rrezikshme dhe të ndërhyjë në arsimin e 
fëmijës, ose të jetë e dëmshme për shëndetin fizik, shpirtëror, moral apo social të 
fëmijës. 
 
Shtetet marrin masa legjislative, administrative, sociale dhe arsimore për të siguruar 
zbatimin e këtij neni. Me këtë qëllim dhe duke pasur parasysh kushtet relevante të 
instrumentave të tjerë ndërkombëtarë, shtetet në veçanti do të: përcaktojnë një moshë 
ose moshën minimale për pranimin në punësim; përcaktojnë rregullime të 
përshtatshme të orëve dhe kushteve të punës; përcaktojnë ndëshkimet apo sanksione 
të tjera të përshtatshme për të siguruar përforcimin efektiv të këtij neni. 
 
ILO, Organizata Botërore e Punës, nuk ka një përcaktim të punës së fëmijëve. i lihet 
shteteve të vendosin mbi përcaktimin se c’do të quanin punë të fëmijëve në vendet e 
tyre. Gjithsesi, në dy konventa, 138 dhe 182, ILO për herë të parë sjell koncepte bazë 
të rëndësishme, që ndihmojnë në një përcaktim të punës së fëmijëve. 
                                                                                                                                                     
Shqipëria ka ratifikuar, gjithashtu, Kartën Sociale Evropiane të Rishikuar (1996), e 
cila në Pjesën e parë të saj, tregon detyrimet e palëve nënshkruese, si më poshtë: 
 
Pjesa 1 
 
7. Fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtën e një mbrojtjeje të veçantë ndaj rreziqeve  

fizike dhe morale, ndaj të cilave janë ekspozuar. 
 
14. Kushdo ka të drejtën të përfitojë nga shërbimet e përkujdesit shoqëror. 
 
17. Nënat dhe fëmijët, pavarësisht nga statusi ligjor dhe marrëdhëniet familjare, 
kanë  

të drejtën për mbrojtje të përshtatshme sociale dhe ekonomike… 
 
Për më tepër, në nenin 14, Karta specifikon të drejtën për të përfituar nga shërbimet e 
përkujdesit shoqëror: 
                                         

1. të promovohen ose ofrohen shërbime, të cilat duke përdorur metodat e 
punës  
sociale do të kontribuojnë në mirëqenien dhe zhvillimin si të individëve, 
dhe grupeve në komunitet... 

 
Në rishikimin e saj, në vitin 1996, Karta zhvillon më tej Nenin 17, për të theksuar 
rëndësinë e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjve për mbrojtje sociale, ligjore dhe 
ekonomike. Sipas tij: 
 
1. a. të sigurohet që fëmijët dhe të rinjtë, duke pasur parasysh të drejtat dhe 

detyrat e prindërve të tyre, të kenë kujdesin, asistencën, arsimin dhe trajnimin 
e nevojshëm, në veçanti duke ofruar krijimin ose ruajtjen e institucioneve dhe 
shërbimeve të mjaftueshme dhe të përshtatshme për këtë qëllim; 



148 
 

 
 b. të mbrohen fëmijët dhe të rinjtë nga neglizhimi, dhuna ose shfrytëzimi 
 

c. të ofrohet mbrojtje dhe ndihmë e veçantë nga shteti për fëmijët dhe të 
rinjtë e deprivuar përkohësisht ose përgjithmonë nga mbështetja 
familjare... 

 
Ratifikimi i Konventës së të Drejtave të Fëmijës dhe Kartës Sociale Evropiane, e vë 
shtetin shqiptar para përgjegjësisë për të shprehur të drejtat që ato përmendin në një 
legjislacion përkatës, dhe për t’i përkthyer këto më tej, në politika, strategji dhe 
shërbime në funksion të zbatimit të tij në praktikë. Ndërkohë deri më sot, ndonëse 
raporti i parë për gjendjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, sipas Konventës, 
duhet të ishte përgatitur dhe prezantuar nga qeveria shqiptare në vitin 1994, në 
Komitetin e të Drejtave të Fëmijëve-Gjenevë, pra brenda dy vjetëve nga data e hyrjes 
në fuqi të KDF, dhe më pas çdo pesë vjet, raporti i parë dhe fillestar për Konventën e 
të Drejtave të Fëmijëve është dërguar vetëm në vitin 2004. 
                                                                                                                                                                                   
Gjithsesi, shteti shqiptar në vitet e fundit ka punuar në lidhje me hartimin e 
legjislacionit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por për një kohë të gjatë ka  
ekzistuar një boshllëk ligjor, si në rastin e abuzimit fizik, psikologjik, apo neglizhimit 
të fëmijës veçanërisht në familje. Ky boshllëk nuk u plotësua as me hyrjen në fuqi të 
Kodit të Ri të Familjes, 2003. Iniciativa më e fuqishme ligjore në këtë drejtim ishte 
hartimi i një projektligji mbi dhunën në familje, nisur nga shoqëria civile, dhe që u 
finalizua me miratimin e Ligjit “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”80

 

, 
në fund të vitit 2006. Ky Ligj sjell përkufizimin e dhunës dhe dhunës në familje, që 
përfshin dhe atë ndaj fëmijëve dhe mundëson ligjërisht krijimin e një rrjeti shërbimesh 
për parandalimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Gjithsesi, ai nuk është 
një ligj specifikisht vetëm për fëmijët. 

Për sa i përket Kodit të Punës shqiptar, ai i lejon fëmijët nga mosha 14 deri në 16 vjeç 
të kryejnë punë të lehta gjatë pushimeve shkollore. Neni 98 cakton minimumin e 
moshës 16 vjeç për pranimin në punësim. Ndërkohë ky Kod nuk mbron fëmijët që 
punojnë në shtëpi. 
 
Në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve nga keqtrajtimi në shkollë është për tu vlerësuar 
fakti që dispozitat e reja normative për arsimin parauniversitar ndalojnë kategorikisht 
përdorimin e çfarëdo lloj dhune mbi fëmijët, në nenet e mëposhtme: 
 
Neni 36 
 
2. Individualiteti dhe dinjiteti njerëzor i fëmijës parashkollor dhe i nxënësit 
respektohet; ai mbrohet nga dhuna fizike e psikologjike, diskriminimi e veçimi. ….në 
shkollë janë kategorikisht të ndaluara ndëshkimet fizike apo trajtimet poshtëruese e 
denigruese të fëmijëve. 
 
Neni 37 
 

                                                 
80 Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”. 

http://www.stopdhunes.org/wp-content/uploads/2008/07/ligji-nr-9669-date-18122006-kunder-dhunes-ne-familje.pdf�
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6. qeveria e nxënësve mund t’i paraqesë drejtorit të shkollës apo këshillit të mësuesve 
kërkesa për të gjitha çështjet e shkollës, në mënyrë të veçantë ato që kanë të bëjnë me 
realizimin e të drejtave themelore të nxënësve, të tilla si: 
…g) e drejta për të mos u keqtrajtuar e diskriminuar në shkollë 
 
 
4.3 Politikat dhe shërbimet ekzistuese 
 
Boshllëqet e zgjatura ligjore kanë sjellë rrjedhimisht edhe një boshllëk në prekjen e 
problemit nga strategjitë ekzistuese. Për më tepër këto strategji prekin probleme të 
veçanta të fëmijëve, prandaj është e nevojshme që t’i referohen njëra-tjetrës në 
realizimin e aksioneve të përbashkëta për fëmijët. Për të realizuar këtë, do të nevojitej 
një hallkë që t’i konvergonte problemet e përbashkëta. 

 
Një nismë pozitive në këtë drejtim ishte ajo e bashkëpunimit të qeverisë me një grup 
organizatash jofitimprurëse që punojnë për fëmijët, për krijimin e Strategjisë së parë 
Kombëtare për Fëmijët, 2001-200581

                                                                                                                                                                                            
Gjithashtu strategjia përmendte ngritjen pranë njësive të qeverisjes vendore të 
departamenteve të kujdesit për fëmijët, për të siguruar një mbulim më efikas të 
nevojave të fëmijëve të rrezikuar, si dhe vendosjen e punonjësit social në shkolla. Për 
fat të keq, kjo Strategji nuk pati buxhetin e saj të veçantë, të nevojshëm për realizimin 
e planit të veprimit që e ndjek, gjë që e ngadalësoi zbatimin e saj. Zbatimi i planit të 
saj të veprimit financohej nga buxheti i shtetit për çdo Ministri sipas problemeve 
përkatëse si dhe përmes projekteve të financuara nga donatorët.  Raporti i Komitetit 
(2003), në lidhje me zbatimin e Strategjisë nuk tregoi asnjë zhvillim në lidhje me 
çështjet e lartpërmendura

. Në këtë strategji përmendet dhuna në familje 
dhe komunitet si një dukuri shqetësuese, ndonëse siç përmendëm më lart, fëmijët nuk 
hyjnë në kategoritë më të rrezikuara.   

82

 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kjo Strategji e parë u ndoq nga Strategjia Kombëtare për Fëmijë dhe Plani Kombëtar i 
Veprimit 2005-2010. Këto dokumenta sollën një ndryshim institucional thelbësor. Pas 
Miratimit të Strategjisë në vitin 2005, u krijua Sekretariati Teknik për Fëmijët për të 
monitoruar, bashkërenduar dhe raportuar për zbatimin e Strategjisë dhe realizimin e të 
drejtave të fëmijëve. Gjithashtu, në Planin e Veprimit nënvijëzohen masat për 
mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe keqpërdorimi, duke nënvizuar për herë të parë 
nevojat e fëmijëve të pambrojtur ndaj dhunës si kategori në risk.  
 
Një hap shumë i rëndësishëm është ai në kuadrin e “blerjes së shërbimeveˮ  - hapja e 
zyrave për Mbrojtjen e Fëmijëve, që ka filluar në 2005, me nismën e UNICEF. Kjo 
konsistonte fillimisht në krijimin e një njësie pilot për Mbrojtjen e Fëmijëve në 
bashkinë e Kukësit, përvoja e mirë e së cilës coi në shtrirjen e projektit në 5 bashki të 
tjera: Korçë, Elbasan, Fier, Pogradec dhe Gjirokastër.  Ato kanë tre funksione 
kryesore; të vlerësojnë dhe monitorojnë situatën e fëmijëve dhe familjeve në rrezik, të 

                                                 
81  Komiteti Shtetëror Gruaja dhe Familja (2000). Strategjia Kombëtare për Fëmijët (2001-2005). 
Konventa mbi të Drejtat e Fëmijës. Tiranë: “REXI”.  
82 Komiteti për Mundësi të Barabarta (2003). Informacion mbi zbatimin e Strategjisë Kombëtare për 
Fëmijët. 
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bashkërendojnë rekomandime dhe reagimin për mbrojtjen në nivel vendor dhe të 
bëjnë përcaktimin dhe administrimin shumëdisiplinor të rasteve për rastet më urgjente.  
 
Një hap tjetër që ndihmon krijimin e një hallke të nevojshme në shërbime është 
vendosja nga Ministria e Arsimit e punonjësve socialë dhe psikologëve shkollorë në 
nivelin e arsimit parauniversitar, që nga viti 2004. Ky personel i ri mund të 
bashkëpunojë me nxënësit dhe mësuesit për identifikimin dhe ndjekjen e rasteve të 
abuzimit. 
 
Nga rishikimi i të gjithë dokumentave të mësipërm, është e qartë që sot për sot, 
shërbimet sociale shtetërore për këtë kategori fëmijësh janë të pakta dhe të 
pakoordinuara. Edhe shërbimeve të ofruara nga OJF-të ju mungon koordinimi dhe 
kuadri i plotë ligjor për të ushtruar ndikimin e tyre mbi trajtimin e këtyre dukurive. 
 
Përfundimisht, deri më sot, nëse një fëmijë “ha dru” në shtëpi apo në rrugë, ndonëse 
ligji "Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare" e mbron që nga viti 2006, janë 
të pakta dhe në shumë vende nuk ekzistojnë shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve, ku 
mund të raportohet dhe të trajtohet një rast i tillë nga cilido, dhe rrjedhimisht as një 
rrjet referimi dhe shërbimesh plotësuese. 
 
Gjithsesi, është e rëndësishme të vihet në dukje se dekada e tranzicionit, me 
tendencën për të ratifikuar dokumentat dhe konventat ndërkombëtare, për të aplikuar 
këto ligje në praktikë me iniciativat e OJF-ve në bashkëpunim me shtetin, përbën një 
përpjekje për ndryshim. Fjalë të tilla gjoja të urta si “Kush të rreh, të do” apo “Druri 
ka dalë nga xhehneti” tregojnë për një etikë që pranon, dhe për më tepër vlerëson 
ndëshkimin si metodë disiplinore dhe për një kulturë ende të pandërgjegjësuar për 
pasojat e keqtrajtimit tek fëmijët. Përballë saj është e nevojshme një lëvizje që synon 
ndryshime gjithëpërfshirëse, përveçse në legjislacion, politika e shërbime, në rrjete 
sociale, në vlera, në rolet gjinore, pjesë e pandashme e së cilës dhe pjesëmarrës aktivë 
janë edhe mësuesit, psikologët dhe punonjësit socialë në shkolla, ofruesit e 
shërbimeve në komunitet (si WorldVision) dhe të gjithë anëtarët e komunitetit. 
 
 
4.4 Përkufizime të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve83

 
 

Përmbledhje e shkurtër84

 
 

Abuzimi fizik 
 

• Abuzimi fizik është një akt i kryer nga një prind ose kujdestar, i 
karakterizuar nga shkaktimi i një dëmtimi fizik 

• Mund të rezultojë nga shkëmbimet e vazhduara fizike (për shembull, 
goditje, shqelma, shkundje)  

• Ose incidente të shkurtra, të izoluara (për shembull, djegje, hedhje nga 
shkallët, kafshim, helmim). 

Abuzimi seksual 
                                                 
83 Përkufizimet në këtë kapitull i referohen kryesisht: Winton, M.A. & Mara, B.A. (2001). Child abuse 
and neglect: MultidisciplinaryApproaches. Boston: Allyn and Bacon. 
84 Për më shumë informacion, lexo materialin e leximit “Fëmijët e abuzuar” 
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• Abuzimi seksual është “përfshirja e fëmijëve të varur, të papjekur 

emocionalisht në aktivitete seksuale që ata nuk i kuptojnë dhe si rrjedhim për 
të cilat janë të paaftë të japin miratim të informuara dhe/ose të cilat dhunojnë 
tabutë e shoqërisë”85

• Mund të përfshijë kontakt (për shembull, prekje dhe akt seksual) 
 

• Mund të mos të përfshijë kontakt (për shembull përfshirje në pornografi, 
vuajerizëm86

 
). 

Abuzimi emocional 
 

• Abuzimi emocional përbëhet nga akte të përsëritura dhe/ose mungesat e 
prindërve ose kujdestarëve në plotësimin e nevojave emocionale të fëmijës 

• Përfshin trajtimin e një fëmije në një mënyrë që është refuzuese, 
degraduese, terrorizuese, izoluese, korruptuese, shfrytëzuese ose mohim i 
reagimeve emocionale. 

 
 
Neglizhimi 
 
• Neglizhimi është përkufizuar si një formë keqtrajtimi e karakterizuar nga një 

mungesë kronike kujdesi. 
• Mund të jetë fizik, emocional ose arsimor. 
 
 
Abuzimi fizik 
 
Abuzimi fizik përkufizohet sipas Sedlak & Broadhurst, 1996, si më poshtë87

 
: 

Kategoria e abuzimit fizik është unike, pasi nuk është e ndarë në nëntipa. Aktet që 
përbëjnë abuzimin fizik përfshijnë goditjet me dorë, shkop, rrip, ose objekte të tjera: 
goditjet me grushta; goditjet me shqelma; shkundjen; hedhjen; djegjen; ose mbytjen e 
një fëmije. 
 
Një përkufizim tjetër fokusohet tek sjelljet dhe qëllimi, si më poshtë88

 
: 

“Abuzimi fizik karakterizohet nga shkaktimi i dëmtimeve fizike duke goditur me 
grushta, me shqelma, rrahur, kafshuar, djegur, apo lënduar një fëmijë në mënyra të 
tjera. Ndonëse dëmtimi nuk është aksident, prindi apo kujdestari mund të mos të ketë 
pasur qëllim ta lëndojë fëmijën. Dëmtimi mund të ketë qenë rezultat i disiplinës së 
tepruar apo i dënimit fizik të papërshtatshëm për moshën e fëmijës”. 
 
Dënimi trupor 

                                                 
85 Helfer, M. E., Kempe, R. S. & Krugman, R. D. (1999). The Battered Child. University of Chicago 
Press 
86 Vuajerizëm quhet çrregullimi që përfshin përftimin e kënaqësisë seksuale nga akti i të parit të 
personave të tjerë të zhveshur apo gjatë marrëdhënieve seksuale, pa përfshirë prekjen. 
87 Sedlak, A. J., & Broadhurst, D. D. (1996). Third national incidence study of child abuse and neglect. 
Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Development. 
88 Qendra Kombëtare për Abuzimin dhe Neglizhimin e Fëmijëve, 1992. 
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Dënimi trupor nënkupton përdorimin e shpullave, goditjeve, ndonjëherë edhe rrahjeve 
me rrip, etj si metoda disiplinore. 
 
Pasojat e dënimit trupor 
 
Një sërë studimesh mbi pasojat e dënimit trupor tregojnë se ai lidhet me: 
 
• pasoja negative afatgjata dhe afatshkurtra 
• nivele më të larta të shqetësimit psikologjik dhe depresionit 
• koeficient më të ulët inteligjence 
• shtim të sjelljes antisociale 
• shtim të ideve të vetëvrasjes 
• shtim të probabilitetit për të abuzuar fizikisht fëmijët e vet 
• shtim të abuzimit me alkolin 
• të ardhura më të ulëta, etj. 
 
Abuzimi mes vëllezërve/motrave 
 
Studimet janë fokusuar më pak në këtë lloj abuzimi, ndërkohë që studiuesit e 
theksojnë këtë nevojë.Ndonëse grindjet mes vëllezërve/motrave mund të 
argumentohen  si pjesë e rritjes, ekzistojnë raportime të dëmtimeve të rënda në disa 
raste. 
 
Fëmijët e ekspozuar ndaj dhunës në familje89

 
 

Fëmijët mund të traumatizohen nga të qenit dëshmitarë të dhunës në familje; në fakt, 
janë raportuar një sërë pasojash negative tek këta fëmijë. Studimet tregojnë se 
abuzimi bashkëshortor rrit rrezikun për abuzim fizik të fëmijëve; gjithashtu, nënat që 
abuzohen nga partnerët e tyre, janë në risk më të  lartë për të abuzuar fëmijët e tyre; 
rritet risku për neglizhim të fëmijëve. Përveç këtyre, fëmijët kanë më të ngjarë të 
sillen në mënyrë agresive.  
 
Sindroma e foshnjës së shkundur 
 
Kjo sindromë "përfshin shkundje të fuqishme manuale të foshnjave, nga ekstremitetet 
ose shpatullat, me gjakrrjedhje të brendshme të kafkës dhe të syve, por pa shenja të 
jashtme të traumës në kokë". Studiuesit arrijnë në përfundimin se kjo sindromë mund 
të shkaktohet si nga sjellje të qëllimshme, ashtu edhe të paqëllimshme, si:  
 
• hedhja e një bebeje në ajër 
• lëkundja e një bebeje prej krahësh 
• përpjekjet për të nxjerrë objekte nga goja 
• disiplina e papërshtatshme. 
 
Pasojat e kësaj sindrome përfshijnë dëmtime neurologjike, vonesa zhvillimore, madje 
dhe vdekje.  

                                                 
89 Për më shumë, lexo materialin “Prindër/familje të dhunshme” 
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Neglizhimi 
 
Shumë studiues përdorin këtë përkufizim për neglizhimin fizik: 
 
Refuzimi i kujdesit shëndetësor 
 
Dështimi në ofrimin ose lejimin e kujdesit të nevojshëm, në përputhje me 
rekomandimet e një profesionisti kompetent të kujdesit shëndetësor për një dëmtim 
fizik, sëmundje, gjendje mjekësore ose traumë. 
 
Vonesa në kujdes shëndetësor 
 
Dështimi për të kërkuar kujdes shëndetësor të përshtatshëm dhe në kohën e duhur, për 
një problem serioz shëndetësor, të cilin cdo njeri joprofesionist do ta konsideronte si 
një problem që kërkon vëmendje mjekësore profesionale. 
 
Braktisja 
 
Braktisja e një fëmije pa rregulluar kujdes dhe supervizim të arsyeshëm.  
 
Përzënia 
 
Refuzime të tjera ekstreme të kujdestarisë, si përzënia e përhershme ose e 
papërcaktuar e një fëmije nga shtëpia, pa rregullime të përshtatshme kujdesi nga të 
tjerët, apo refuzimi i kujdestarisë së një fëmije të larguar nga shtëpia, që rikthehet. 
 
Çështje të tjera kujdestarie 
 
Forma të tjera të mungesës së vëmendjes ndaj nevojave të fëmijës, përveç atyre të 
mbuluara tek braktisja dhe përzënia. Për shembull, shëtitja e përsëritur e një fëmije 
nga një shtëpi tek tjetra, për shkak të mungesës së dukshme të dëshirës për të mbajtur 
kujdestarinë e tij, ose lënia e një fëmije me të tjerë në mënyrë kronike dhe të 
përsëritur, për ditë apo javë të tëra. 
 
Mbikqyrje e papërshtatshme 
 
Lënia e fëmijës pa mbikqyrje ose nën mbikqyrje të papërshtatshme për periudha të 
zgjatura kohe ose të lejuarit e tij të kalojë net larg, kur prindi/kujdestari nuk di (apo 
nuk përpiet të përcaktojë) vendndodhjen e tij. 
 
Neglizhim tjetër fizik 
 
Mungesa e dukshme e vëmendjes ndaj rreziqeve të shmangshme  në shtëpi; të 
ushqyerit, veshja apo higjena e pamjaftueshme; dhe forma të tjera të pakujdesit mbi 
sigurinë dhe mirëqenien e fëmijës, si për shembull udhëtimi me makinë me fëmijën, 
në gjendje të pirë, të lënit e një fëmije të pakontrolluar në një motor, etj.. 
 
Neglizhimi arsimor përcaktohet si:  
 
Braktisje e lejuar e shkollës 
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Braktisja e bërë zakon, me një mesatare prej të paktën 5 ditësh në javë, mund të hyjë 
në këtë lloj keqtrajtimi,  në rastet kur prindi/kujdestari është informuar për problemin 
dhe nuk është përpjekur të ndërhyjë. 
 
Dështimi në regjistrim/braktisje të tjera 
 
Dështimi për të regjistruar një fëmijë të moshës shkollore, duke bërë që fëmija të 
humbë të paktën një muaj shkollë; ose një model i mbajtjes së një fëmijë të moshes 
shkollore në shtëpi për arsye jo të ligjshme (për shembull për punë, për t'u kujdesur 
për vëllezërit/motrat), për një mesatare prej 3 ditësh në muaj. 
 
Mungesa e vëmendjes ndaj nevojave të veçanta arsimore 
 
Refuzimi ose dështimi në përftimin e shërbimeve arsimore të rekomanduara 
korrigjuese për çrregullime të diagnostikuara të të mësuarit tek fëmija, apo nevoja të 
tjera të veçanta arsimore, pa shkaqe të arsyeshme. 
 
Neglizhimi emocional është përcaktuar si: 
 
Afeksion/përkujdes i papërshtatshëm 
 
Mungesa e theksuar e vëmendjes ndaj nevojave të fëmijës për afeksion, mbështetje 
emocionale, vëmendje ose kompetencë. 
 
Abuzimi kronik/ekstrem i bashkëshortit 
 
Abuzimi kronik ose ekstrem i bashkëshortit apo tjetër lloj dhunë në familje, në prani 
të fëmijës. 
 
Lejimi i abuzimit me drogën/alkoolin 
 
Inkurajimi ose lejimi i përdorimit të drogave ose alkolit nga fëmija, kur 
prindi/kujdestari është i informuar dhe nuk ka tentuar të ndërhyjë që ky abuzim të mos 
ndodhi. 
 
Lejimi i sjelljeve të tjera të keqpërshtatura 
 
Inkurajimi ose lejimi i sjelljeve të tjera të keqpërshtatura (për shembull, sulmet 
agresive, delinkuenca kronike), nën rrethana ku prindi/kujdestari ka arsye të jetë në 
dijeni të ekzistencës dhe seriozitetit të problemit dhe nuk është përpjekur të ndërhyjë. 
 
Refuzimi i kujdesit psikologjik 
 
Refuzimi për të lejuar një trajtim të nevojshëm dhe ekzistues për një problem apo 
traumë emocional ose sjellor, sipas rekomandimit të profesionistit. 
 
Vonesa në kujdesin psikologjik 
 
Dështimi për të kërkuar apo ofruar trajtimin e nevojshëm për një problem emocional 
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ose sjellor, që çdo njeri joprofesionist do ta konsideronte si një problem që ka nevojë 
për vëmendje profesionale psikologjike (për shembull, probleme kronike të sjelljes 
dhe agresivitet, depresion i rëndë, tentativa për vetëvrasje). 
 
Tjetër neglizhim emocional 
 
Mungesa të tjera të vëmendjes ndaj nevojave zhvillimore/emocionale të  fëmijës, të 
paklasifikueshme në ndonjë nga format e mësipërme (për shembull, kufizime tepër 
protektive që ushqejnë papjekurinë ose mbivarësinë emocionale, pritshmëri kronike 
në mospërputhje me moshën apo nivelin zhvillimor të fëmijës, etj). 
 
Abuzimi emocional dhe psikologjik 
 
Abuzimi emocional është përcaktuar si tri forma të veçanta keqtrajtimi: 
 
Kufizimi i rreptë (lidhja, etj) 
 
Kufizimi i rreptë i lëvizjeve, si për shembull, përmes lidhjes së këmbëve apo duarve të 
një fëmijë së bashku, ose duke lidhur një fëmijë tek  karrikja, krevati, apo një objekt 
tjetër, ose duke e kufizuar një fëmijë në një zonë të mbyllur ( si për shembull një 
dollap), si mjet dënimi. 
 
Sulmi verbal ose emocional 
 
Modelet të kthyera në zakon si përçmimi, nënvlerësimi, denigrimi përmes fyerjeve 
dhe sharjeve, kthimi në “kokë turku”90

 

 , apo forma të tjera jofizike të një trajtimi tepër 
agresiv ose refuzues, si dhe kërcënime për forma të tjera keqtrajtimi (si kërcënime për 
rrahje, sulm seksual, braktisje, etj). 

Abuzime të tjera ose të panjohura 
 
Trajtime tepër ndëshkuese, shfrytëzuese ose abuzive, përveç atyre të specifikuara më 
sipër, ose trajtim abuziv i paspecifikuar. Kjo formë përfshin sulmin e tentuar apo 
potencial fizik ose seksual, mosdhënien e qëllimshme të ushqimit, strehimit, fjetjes, 
apo plotësim të nevojave të tjera, si një formë dënimi, shfrytëzimin ekonomik dhe 
veprime të paspecifikuara abuzive. 
 
Ndonëse janë paraqitur përkufizime të ndryshme, secili thekson se ky lloj abuzimi 
sulmon zhvillimin emocional dhe sjellor të fëmijës. Çelësi në diagnostikimin e 
abuzimit emocional ose psikologjik janë sjellet e përsëritura dhe të vazhdueshme. 
 
 Abuzimi seksual 
 
Fëmijët që janë viktima të abuzimit seksual, shpesh përjetojnë një sërë emocionesh 
dhe sjelljesh negative, si zemërimi dhe ndjenja e fajit, për faktin se janë viktima, si 
dhe për aktivitetin seksual të kryer. Si rezultat, fëmijët që janë abuzuar seksualisht, 
shpesh do të përpiqen ta fshehin abuzimin. 
                                                 
90 Kjo shprehje përdoret në rastet kur një person në familje apo në një grup bëhet fajtori nga të tjerët për 
të gjitha problemet që ka familja apo grupi, një lloj rrufepritësi/shënjestre ku shkarkohen pakënaqësitë 
dhe stresi i të tjerëve. 



156 
 

 
Ashtu si fëmijët, edhe prindërit tipikisht shprehin ndjenja të zemërimit, fajit, frikës, 
konfuzionit dhe sikletit. Kur abuzuesi është një prind apo i afërm, shkatërrimi i 
familjes është pothuajse i pashmangshëm. Anëtarët e tjerë shpesh e mohojnë atë që ka 
ndodhur. Të gjitha këto amplifikojnë fuqishëm nivelin e lartë të stresit tek fëmija. 
 
Përkufizime 
 
Format e abuzimit seksual janë: 
 

1. Intruzioni - evidenca e penetrimit oral, anal apo gjenital, gjenital me gishta, 
apo lloje të tjera penetrimi. 

 
2. Molestimi me kontaktin gjenital - akte ku ka ndodhur një formë kontakti 

gjenital, por nuk ka tregues specifikë intruzioni. 
 
Një tjetër përkufizim është si më poshtë: 
 
“Abuzimi seksual përfshin prekjen e gjenitaleve të  fëmijës, aktin seksual, incestin, 
përdhunimin, ekzibicionizmin dhe shfrytëzimin seksual”.  
 
Identifikimi i abuzimit seksual është një detyrë sfiduese dhe e ndërlikuar. Të provosh 
që një i dyshuar, që zakonisht e mohon aktin, ka abuzuar seksualisht një fëmijë për të 
kënaqur nevojat e veta, është e vështirë. 
 
Është e rëndësishme të diferencojmë mes abuzimit seksual intrafamiljar(brenda 
familjes) dhe ekstrafamiljar (jashtë familjes): 
 

• Abuzimi seksual intrafamiljar, ndyshe i njohur si  incest, përfshin abuzimin 
seksual nga anëtarët e familjes; 

 
• Abuzimi seksual ekstrafamiljar ndodh kur abuzuesi nuk është një anëtar i 

familjes.  
 
Shumë studiues besojnë se i pari është një abuzim më traumatik dhe më i vështirë për 
t’u trajtuar. 
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USHTRIM 
 
 

Për çfarë ka nevojë një fëmijë? 
 
 
Qëllimet 
 

• Nxitja e të menduarit për nevojat e fëmijëve  
• Nxitja e të menduarit për krijimin e lidhjeve midis nevojave dhe abuzimit të 

fëmijëve.  
 
 
Koha 

40  minuta 

 

Metoda 

Punë në grup, vizatim. 

  
Hapat 
 

1. Ndajini pjesëmarrësit në grupe prej jo më shumë se 5 anëtarësh. 
2. Pjesëmarrësit vizatojnë një figurë trupi të një vajze ose të një djali. Grupi i vë 

një emër fëmijës dhe vendos për cilësitë e tij mendore, fizike, psikologjike dhe 
shpirtërore. (p.sh. shëndet i mirë, sens humori, mirësi). Ata duhet t’ i shkruajnë 
këto cilësi në anën e djathtë të trupit të fëmijës. 

3. Në anën  e majtë do të shkruhen burimet materiale dhe njerëzore që janë të 
nevojshme për të arritur këto cilësi  (p. sh. nëse fëmija është i shëndetshëm, 
duhet të ketë ushqim dhe strehim). 

4. Pjesëmarrësit do të përshkruajnë se çfarë do të ndodhte, në rast se këto nevoja 
nuk do të plotësoheshin. Po në rast se fëmija abuzohej? 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçarte, markera, stilolapsa. 
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SEANCË 

 
 
Pasojat e abuzimit  - problemet e metodave të dhunshme/të ashpra të 

disiplinimit të fëmijëve 
 
 
Qëllimet  
 

• Qartësimi i mëtejshëm i konceptit të abuzimit 
• Të kuptuarit e pasojave të abuzimit tek fëmijët 
• Identifikimi i metodave negative të disiplinimit dhe i problematikave që ato 

krijojnë tek fëmijët. 
 
 
Koha  
 
30 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup. 
 
 
Hapat 
 

1. Kërkojini pjesëmarrësve të grupit të kujtojnë rastin e fundit që fëmija i tyre ka 
kryer një sjellje të papëlqyer, si dhe reagimin e tyre ndaj kësaj sjelljeje. 

2. Pastaj kërkojini anëtarëve të shpjegojnë mënyrën që kanë përdorur për të 
disiplinuar fëmijën në këtë rast, apo qëndrimin/reagimin e tyre ndaj kësaj 
sjelljeje. 

3. Reagimet e përmendura shkruhen në flipçart, në një kolonë. Më pas, kërkojini 
pjesëmarrësve të kujtohen nëse përdorin mënyra të tjera disiplinimi me fëmijët 
e tyre, dhe shtohen dhe ato në flipçart.  
3.1. Të njëjtat hapa mund të ndiqen duke iu kërkuar fillimisht pjesëmarrësve të 
ndahen në disa grupe dhe të luajnë atë rol që do të luante trajneri, në Variantin 
e parë. 

4. Më pas, shkruani mbi flipçart pyetjen: Cila prej tyre është abuzim? 
5. Pasi diskutohet dhe risqarohet mjaftueshëm koncepti i abuzimit, pyetini 

pjesëmarrësit: Çfarë problemesh mund të sjellin këto mënyra të trajtimit të 
fëmijëve? Çfarë problemesh ju kanë sjellë?   

6. Listoni problemet e identifikuara nga pjesëmarrësit në flipçart dhe shtoni të 
tjera, nëse e shihni të arsyeshme. 
 
 

Mjetet 
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Flipçart, marker. 
 

 
Shënime për trajnerët 
 
Hapi i katërt i jep mundësinë edhe një herë trajnerit të diskutojë mbi ndikimin e 
kulturës tek përkufizimi i abuzimit. Duhet pasur parasysh që nëse çështja është 
diskutuar mjaftueshëm në një seancë të mëparshme, trajneri duhet të vëzhgojë kohën 
në dispozicion, në mënyrë që kjo të mos të ndikojë mbi cilësinë e kësaj seance. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 
4.5 Pasojat e mundshme të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve 

 
 
Shënim. Këto simptoma jo detyrimisht tregojnë abuzim, pasi shumë prej tyre mund të 
kenë origjinë shumëfishe; gjithësesi, këto janë shembuj të simptomave më të 
zakonshme tek fëmijët që janë viktimizuar91

 
.  

Fizike 
 
• Dëmtime 
• Ankesa trupore 
• Dështim në mbijetesë 
• Dëmtime fizike ( për shembull, vula të dyshimta, kocka të thyera).  
 
Emocionale 
 
• Depresion 
• Ankth 
• Frikë 
• Mungesë shprese 
• Zemërim. 
 
Sjellore 
 
• Brendësim (për shembull, tërheqje) 
• Eksternalizim (për shembull, agresion, tallje e të tjerëve) 
• probleme të sjelljes seksuale. 
 
Të të menduarit 
 
• Sindroma e gjësë së dëmtuar92

• Mungesa e mësuar e vetëndihmës
 

93

• Identifikimi me agresorin. 
 

                                                 
91 Për më shumë informacion për simptomat e abuzimit, sipas llojeve, lexo materialin “Fëmijët e 
abuzuar”. 
92 Sipas Sgroit, viktimat e abuzimit mund të vuajnë nga sindroma e gjësë së dëmtuar. Ndenjat e fajit, 
agresiviteti i të rriturit dhe natyra invasive dhe intrusive e aktivitetit në rast abuzimi seksual ndikojnë 
negativisht në sensin që ka fëmija për veten dhe vetëvlerësimin e vet. Pasojat e kësaj sindrome janë si 
fizike, pra fëmijët kanë një ndjesi të alteruar, të ndryshme dhe të pakëndshme të trupit të tyre, si dhe 
psikologjike, fëmijëve iu duket vetja si tejet të ndryshëm nga bashkëmoshatarët e tyre. 
93 Mungesa e mësuar e vetëndihmës është një gjendje psikologjike ku personi ka mësuar të besojë se 
një situatë është e pazgjidhshme, se nuk ka kontroll mbi të dhe se cfarë do që të bëjë ai do të jetë e 
padobishme. Si rezultat, personi do të qëndrojë pasiv përballë një situate të pakëndshme ose dëmtuese, 
edhe kur e ka pushtetin për t’i ndryshuar rrethanat e veta. Teoria e mungesës së mësuar të vetëndihmës 
thotë se depresioni rezulton nga një mungesë e perceptuar kontrolli mbi ngjarjet në jetën e personit, që 
mund të rezultojë nga ekspozimi i mëparshëm ndaj ngjarjeve negative të pakontrollueshm (reale apo të 
perceptuara si të tilla). 
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Prindër/familje të dhunshme94

 
 

 
Ka studime të cilët dëshmojnë qartë sesi dhe sa ndikon dhuna në shtëpi mbi të 
menduarin e fëmijës në kalimin e viteve. Fëmijët i mësojnë sjelljet e dhunshme nga 
prindërit e tyre, të cilët janë të dhunshëm ndaj njëri-tjetrit apo ndaj fëmijëve. 
Studiuesit tregojnë se rrahjet dhe abuzimet e prindërve ndaj fëmijëve të tyre sjellin 
probleme psikologjike dhe emocionale te fëmijët. Fëmija do të rritet “larg” prindërve 
dhe në jetë do të shfaqet i tërhequr, i ndruajtur, madje dhe “frikacak”, për t’u afruar 
me të tjerët. 
 
Janë të shumtë fëmijët të cilët provojnë dhunë fizike në familje. Ata kërcënohen me 
rrahjen dhe shpesh goditen nga prindërit e tyre për arsye të tilla si, për shembull; kur 
dikush u ka shprehur “mospëlqim” për sjelljen e tyre, kur kanë marrë në kopsht apo 
në shkollë një “notë të keqe” ose kur nuk kanë rregulluar shtratin. Presioni i dhunës i 
tmerron fëmijët. “Bashkëjetesa” me dhunën i mëson ata t’i bëjnë gjërat nga frika.  
 
Me kalimin e viteve vihen re ndryshime të mëdha në sjelljen e fëmijëve, që kanë 
provuar apo vazhdojnë të provojnë dhunë në familje. Shumë prej tyre nuk shkojnë 
mirë në shkollë, vecohen nga të tjerët dhe janë gati të ngatërrohen në grupet që zihen.  
 
Dhuna në familje ndikon shumë edhe në lojën e fëmijës. Për shembull, në rastin e 
Mirës, e cila duke luajtur “shtëpiash” me një shoqen e saj, i kërkon asaj kukullën. 
Shoqja ia jep atë, por Mirës nuk i pëlqen kukulla dhe fillon të qajë, ta godasë shoqen 
dhe ta përplasë kukullën. Kjo sjellje e Mirës i bën shoqet të largohen prej saj. 
  
Fëmijët, të cilët e shohin apo e provojnë vetë dhunën në familje mund të shprehin: 
 
• Frikë, shqetësim për sigurinë e tyre 
• Sjellje agresive ndaj të tjerëve 
• Pagjumësi 
• Mungesë dëshire për të zbuluar mjedisin rrethues  
• Dhimbje koke, dhimbje stomaku (kur nuk është sëmurë)  
• Nervozizëm, ankth, siklet  
• Çrregullime në të ngrënë  
• Vlerësim të ulët të vetes  
• Tërheqje, veçim   
• Arritje të pakta në mësime, vështirësi në përqëndrim  
• Tendenca për vetëvrasje 
• Stres post-traumatik, një lloj çrregullimi, i cili bën që fëmija të ripërjetojë traumën, 

të shfaqë sjellje shmangëse,  
• Identifikim me agresorin, etj. 
 
Një familje ku fëmijët janë vetëm dëshmitarë të dhunës, shpesh është aq e përfshirë në 
konflikte të ashpra, saqë prindërit mund të kenë shumë pak kohë për t’i kushtuar 
nevojave të fëmijëve. Babai dhunues i nënës, shpesh i sheh fëmijët si bezdi apo 

                                                 
94 Arti i rritjes së fëmijëve, UNICEF, 2003.  
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ngarkesë. i pazoti për të plotësuar nevojat e tij, shumë rrallë do të jetë i aftë të 
plotësojë të tyret. Ai mund të dijë shumë pak mbi ecurinë e tyre në shkollë, apo 
interesat dhe pikat e tyre të forta. Sigurisht, është i pandërgjegjshëm për pasojat e 
sjelljes së tij të dhunshme tek fëmijët. Ndonjëherë, ai mund t’i kërkojë fëmijëve të 
mbajnë anën e tij, kundër nënës së tyre. Pala e abuzuar në rastet e dhunës në familje, 
nëna, mund të jetë kaq e zënë duke mbrojtur veten, saqë edhe ajo është e paaftë për të 
plotësuar nevojat e fëmijëve të saj. 
 
Këta fëmijë mund të jenë më agresivë me bashkëmoshatarët e tyre dhe mund të 
abuzojnë në të ardhmen fëmijët ose partnerët e tyre. Vetëvlerësimi i ulët, vonesat 
zhvillimore, depresioni, çrregullimet e sjelljes, ankthi akut dhe dhuna ndaj të tjerëve, 
janë trashëgimia që marrin nga familjet e tyre. Pasojat e familjeve të dhunshme mund 
të jenë njësoj dëmtuese emocionalisht për fëmijët, sa edhe sulmet  që i drejtohen 
direkt atyre. 
 
 
Fëmijët e abuzuar95

Fëmija i abuzuar fizikisht 

 

 
Shenjat e abuzimit fizik janë shpesh të dukshme, dhe pse mund të ekzistojnë përpjekje 
që shenjat t’i atribuohen rrëzimeve aksidentale, djegjeve, pakujdesisë, etj, sesa 
veprimeve të lira me qëllim lëndimin e fëmijës. Dëmtimet mund të jenë vërtet 
aksidentale. Abuzimi dallohet nga fakti se dëmtimi në këtë rast është shkaktuar nga 
veprimet e një personi tjetër. Nga ana tjetër, mund të mos ekzistojnë shenja të 
abuzimit fizik, por tregues të tij mund të jenë disa sjellje më pak të dukshme. 
 
Fëmija mund të mbulojë atë që kanë bërë prindërit. Çdo fëmijë mund të dëmtohet 
duke luajtur, por shpjegimet e dëmtimeve nga fëmija dhe prindi duhet të përputhen 
me moshën dhe zhvillimin e fëmijës dhe me llojin e dëmtimit të përshkruar96

 
.  

Disa nga simptomat e abuzimit fizik janë shenjat në pjesën e prapme të këmbëve, në 
krahë, gjoks, qafë, kokë, ose në organet gjenitale, veçanërisht nëse shenjat duket se 
janë bërë nga një objekt, si një togëz rripi apo litar.  Mund të ketë shenja kafshimi, 
gërvishtje, pickimi apo shtrëngimi. Shenjat mund të jenë në stade të ndryshme shërimi, 
të grupuara, që formojnë modele drejtkëndëshi, që reflektojnë formën e objektit të 
përdorur (kabllo elektrike, tokëz), apo që shfaqen shpesh pas mungesës, fundjavës ose 
pushimeve. Gërvishtjet mund të jenë në gojë, buzë sy, në pjesën e jashtme të organeve 
gjenitale, në faza të ndryshme të shërimit. Shenja të tjera mund të jenë plagët e 
pashpjegueshme abdominale që përfshijnë fryerje, të vjella, gjak në jashtëqitje, etj.   
 
Frakturat (veçanërisht tek fëmijët nën tre vjeç), thyerjet e shkaktuara nga përdredhja e 
një gjymtyre dhe zhvendosja e kyçeve, tregojnë për abuzim fizik. Dëmtimet në kokë 
(frakturat e kafkës, hematomat), shkëputja e retinës dhe sytë e nxirë, pjesët pa flokë 
në skalp flasin për një shkallë të rëndë të abuzimit fizik. Së fundi, tregues të abuzimit 
janë shenjat së pashpjegueshme të djegjes, veçanërisht ato të shkaktuara nga cigaret, 
                                                 
95 Tower, C.C. 1993. Understanding child abuse and neglect, 2nd ed. Boston: Allyn & Bacon. 
96 Sedlak, A. J., & Broadhurst, D. D. (1996). Third national incidence study of child abuse and neglect. 
Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Development 
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sidomos në gjuhë, pëllëmbë, shpinë ose vithe, djegje si zhytje (që ngjajnë me çorape, 
me doreza, petull që formohen në vithe ose në organet gjenitale), djegje si të 
shkaktuara nga hekuri elektrik, ngrohësja,etj, djegje si litar tek krahët, këmbët, qafa 
ose në kraharor, djegje të infektuara, që tregojnë një vonesë në kërkimin e trajtimit 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sjellja e fëmijës që përjeton abuzim fizik përfshin një nivel të pazakontë ankthi, 
shoqëruar me një vëzhgim të kujdesshëm të ambientit rrethues, sikur përpiqet të 
përcaktojë nëse ekziston ndonjë rrezik. Ai mund të ketë një vështrim të zbrazët osë të 
ngrirë, të shfaqë një apati të dukshme, me pak energji për kënaqësi ose argëtim. 
Fëmijë të tillë shpesh duken “të mëdhenj” për moshën e tyre dhe kanë pak ose aspak 
shprehi loje. Ata mund të duken të tërhequr, por hiper-vigjilentë, (ose agresivë), të 
kujdesshëm në kontaktin me të rriturit, të paqetë kur qajnë fëmijë të tjerë, kanë 
vetëvlerësim të ulët, mund të ndiejnë se e meritojnë ndëshkimin dhe mund të kenë 
probleme të rënda të të nxënit. Këta fëmijë mund të shfaqin simptoma të urinimit, 
defekimit, shpërthime emocionale ose sjellje të çuditshme (veçanërisht fëmijët më të 
vegjël, 2-6 vjeç). Me avancimin e moshës, karakteristika e “përshtatshmërisë së 
tepërt” mund të rritet. Shpesh sjellja e një fëmije të abuzuar (apo të abuzuar kohë më 
parë) karakterizohet nga frika nga dështimi, ndrojtja verbale (mund të përgjigjet 
vetëm me fjalë një rrokëshe) dhe marrëdhëniet e dobëta me bashkëmoshatarët 97

 

. 
Fëmija mund të shfaqë frikë nga prindërit apo të ketë frikë të shkojë në shtëpi. Ai 
gjithashtu mund të shfaqë sjellje manipuluese për të tërhequr vëmendjen, kërkojë 
afeksion në mënyrë të vazhdueshme, pa marrë parasysh rrethanat. Megjithëse këto 
simptoma mund të ndeshen edhe tek fëmijët që nuk janë abuzuar fizikisht, një 
shumicë e simptomave të mësipërme sugjeron fuqishëm mundësinë e abuzimit. 

Prindërit abuzivë shpesh luftojnë me vetëvlerësimin e tyre të ulët dhe paaftësinë e tyre 
për të kontrolluar veten ose të tjerët. Ata mund të jenë impulsivë, të kenë nevojë për 
afeksion dhe aprovim, ose mund të mos të jenë të aftë të tolerojnë vonimin e 
kënaqësive. Nëse fëmija i tyre nuk përgjigjet menjëherë dhe siç duhet, ata mund të 
ndihen përsëri të refuzuar dhe sikur kompetenca e tyre po sfidohet përsëri, ose ta 
quajnë veten të dështuar. Për të lehtësuar këto ndjenja dhe në mungesë të aftësisë për 
të ndarë ndjenjat nga veprimi, prindërit abuzivë mund ta shprehin zemërimin e tyre 
tek fëmija “frustrues”. Është e rëndësishme të mos harrohet, se prindi ka të ngjarë që 
në thellësinë e tij të dëshirojë të jetë një prind i mirë, edhe pse nuk di ta realizojë një 
pozicion të tillë. 

Fëmija i abuzuar emocionalisht 

Fëmijët e abuzuar emocionalisht vuajnë nga ndjenjat e të qenit i papërshtatshëm, të 
izoluar, të padëshiruar, apo të qenit të mos dashur nga të tjerët. Vetëvlerësimi i tyre 
është shumë i ulët. Fëmijët reagojnë në dy mënyra ndaj këtij trajtimi: ose luftojnë, 
duke u bërë agresivë dhe duke shfaqur probleme sjellore, ose e kthejnë zemërimin e 
tyre brenda, duke u bërë vetë-destruktivë, të depresuar, të tërhequr, të frenuar në lojë, 
shfaqin frikë të pazakontë, tendenca për vetëvrasje. Disa prej këtyre fëmijëve 
zhvillojnë gjithashtu simptoma somatike, si dhimbje koke, azëm, kolit, tike nervore si 
thithje, kafshim, lëkundje, urinim të pavullnetshëm, çrregullime në zakonet e 
përditshme, të të mësuarit, të gjumit. Ata mund të duken tepër të bindur, më të rritur 
apo më fëminorë se mosha e tyre. Mund të bëjnë komente nënvlerësuese për veten 
                                                 
97 Tower, C.C. (1993). Understanding child abuse and neglect, 2nd ed. Boston: Allyn & Bacon. 
 



164 
 

dhe sjelljen e tyre (“Asnjëherë nuk i bëj gjërat mirë.”), apo të shqetësohen dukshëm 
për t’ u konformuar me dëshirat apo udhëzimet e prindërve ose të të rriturve të tjerë 
dhe mund të ndihen se e meritojnë keqtrajtimin. 
 
Treguesit fizikë të këtij lloj abuzimi mund të jenë çrregullimet e të folurit, 
prapambetja në zhvillimin fizik, dështimi në rritje, hiperaktiviteti, shprehje e zbrazët e 
fytyrës, apo mosndryshim total i saj. 
 
Shpeshherë këta fëmijë shprehin negativitet të dukshëm. Sjellja e tyre duket e bërë 
enkas për të tërhequr vëmendjen. Disa zhvillojnë çrregullime të ngrëni, tentojnë 
vetëvrasje, apo hidhen në jetën delinkuente. Kur arrijnë adoleshencën, në shumicën e 
rasteve, pasojat e abuzimit bëhen pjesë e personalitetit të tyre. 

Fëmija i neglizhuar  
 
Neglizhimi ka të bëjë me mungesën e kujdesit thelbësor, që kërkohet për nevojat 
zhvillimore, fizike ose emocionale të një fëmije, nga personi përgjegjës për 
mirëqenien e tij. Mungesa e ushqimit të përshtatshëm, veshjeve, apo mbikqyrjes, 
ekspozimi ndaj kushteve potencialisht të rrezikshme dhe mosofrimi i aksesit ndaj 
kujdesit thelbësor shëndetësor ose ndaj arsimit, të gjitha këto mund të quhen 
neglizhim. Gjithsesi, nëqoftëse neglizhimi nuk është flagrant, shpesh është e vështirë 
të provohet, pasi është mungesa e diçkaje që duhet të ishte e pranishme. Gjithsesi 
ekzistojnë disa tregues të një situate kur fëmija dhe familja janë në nevojë.  
 
Fëmijë të tillë shpesh duken apatikë, kanë shenja të kequshqyerjes, fryrje të barkut, 
pjesë pa flokë në skalp, mund të jenë të papastër dhe të mbajtur keq,  ata mund të jenë 
nën peshë, jo të zhvilluar mirë apo të shfaqin dështim në zhvillim, kanë zhvillim të 
dobët motorik dhe të gjuhës, kanë probleme mjekësore të patrajtuara, ose paraqesin 
mungesa të aftësisë për të konceptualizuar në nivelin e moshës përkatëse98

 
.  

Disa nga sjelljet e këtyre fëmijëve në shkollë mund të ndihmojnë në identifikimin e 
rasteve. Ata mund të jenë të lodhur, me shprehje të pandryshuar të fytyrës, t’i zërë 
gjumi shpesh në klasë, të frekuentojnë jo shpesh, të vijnë me vonesë apo të ikin para 
kohe dhe të jenë të paaftë për të bërë shokë. Mund të bëjnë sjellje të një moshe më të 
vogël, si për shembull thithja e gishtit, ose të marrin përsipër përgjegjësi të më të 
rriturve. Edhe këta fëmijë mund të shfaqin sindromën e mungesës së mësuar të 
vetëndihmës. Shpesh kërkojnë afeksion në mënyrë jo përshtatshme, mund të bëhen 
shumë të ngjitur apo kërkues. Disa prej tyre mund të shfaqin sjellje delinkuente, si 
vandalizmi, vjedhja apo të kenë një historik të tyre, të tjerë abuzojnë me drogat apo 
alkolin. Ndonjëherë mund të shprehen se kanë menduar të vrasin veten, apo bëjnë 
tentativa vetëvrasjeje. 
 
Neglizhimi është një fenomen që zakonisht përfshin të gjithë familjen. Nëse një 
fëmijë është i neglizhuar, të gjithë të tjerët do të jenë. Prindërit e tyre mund të tregojnë 
shenja papjekurie, të jenë me aftësi të kufizuara, të kenë mungesë marrëdhëniesh të 
përshtatshme, dhe/ose mungesë informacioni ose gjykimi në lidhje me kujdesin e 
përshtatshëm për fëmijët. Shpesh, mungesa e shprehive sociale tek vetë prindërit 

                                                 
98 Tower, C.C. 1993. Understanding child abuse and neglect, 2nd ed. Boston: Allyn & Bacon. 
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reflektohet në aftësitë e kufizuara te fëmijëve për të ndërvepruar me fëmijët e tjerë në 
shkollë. Fëmija i neglizhuar mund ta ndjekë shkollën në mënyrë sporadike, pasi 
prindërit e tij nuk ndjekin një ditë të strukturuar, që përfshin ngritjen në kohë për ta 
ndihmuar fëmijën të shkojë në shkollë. Prindërit mund ta konsiderojnë arsimin të 
parëndësishëm, ose të jenë të shqetësuar më shumë për mbijetesën.  
 
Fëmija i abuzuar seksualisht 
 
Edhe fëmija i abuzuar seksualisht mund të shfaqë shenja fizike, disa prej tyre vetëm 
në periudhën menjëherë pas abuzimit, që mundësojnë identifikimin, si për shembull, 
vështirësi në ecje apo qëndrimin ndenjur, të brendshme të grisura, të njollosura apo 
gjakosura, dhimbje gjatë urinimit apo funksionim të dobët të fshikëzës së urinës, 
mavijosje, gjakosje apo gërvishtje në organet e jashtme gjenitale, në vaginë apo anus, 
sëmundje seksualisht të transmetueshme, apo edhe shtatzani. 
 
Sjelljet e këtyre fëmijëve ndonjëherë mund të bien në sy, si për shembull njohuritë 
apo sjelljet seksuale të pazakonta, si për shembull masturbim (në vende dhe çaste të 
papërshtatshme) apo në mospërputhje me moshën. Ata mund të kenë një ndryshim të 
dukshëm në rezultatet akademike, marrëdhënie të dobëta me moshatarët, të abuzojnë 
me alkol apo substanca, të bëjnë sjellje delinkuente apo të arratisen nga shtëpia. Disa 
shenja traume mund të jenë çrregullimet e rënda të gjumit, makthet, çrregullimet e të 
ngrënit, etj. 
 
Vetëvlerësimi i këtyre fëmijëve ulet shumë. Ata zhvillojnë një mungesë të aftësisë për 
të besuar të tjerët, një maturim të parakohshëm dhe mund të ndërrojnë rolet me 
prindërit. 
 
Në shumicën e rasteve të abuzimit seksual, pasojat afatgjata mund të jenë shumë të 
rënda. Individët që kanë provuar abuzimin seksual, ka më shumë mundësi të 
zhvillojnë sjellje abuzive në të ardhmen. Djemtë të cilët kanë përjetuar dhunë seksuale 
shfaqin probleme të tilla në të ardhmen si ekzibizionizëm, sjellje homofobike, gjendje 
depresive dhe ankth. Vajzat kanë vështirësi në vendosjen e marrëdhënieve shoqërore 
dhe sidomos në marrëdhëniet e dashurisë. Vajzat gjithashtu kur rriten, provojnë 
shumë pak kënaqësi seksuale, vështirësi në përmbushjen e aktit, vlerësim të ulët të 
vetes, etj. Të rriturit të cilët kanë përjetuar dhunë seksuale në fëmijëri, shpesh shfaqin 
probleme serioze psikologjike si shqetësim të lartë, duke përfshirë edhe shqetësimin 
për trupin e tyre, kanë vlerësim të ulët të vetes, etj. 
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USHTRIM 
 
 

Studim rastesh abuzimi të fëmijëve 
 
 
Qëllimet  

 
• Njohja me raste konkrete të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve. 
• Identifikimi i treguesve të abuzimit dhe neglizhimit në raste konkrete. 
 
 
Koha  
 
45 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup. 
 
 
Hapat 
 
1. Prezantoni treguesit sjellorë, fizikë dhe të përkujdesësve lidhur me abuzimin dhe 
neglizhimin e fëmijëve.  
2. Pjesëmarrësit ndahen në grupe të vogla prej 2 – 3 anëtarë. 
3. Jepini një skenar secilit grup. 
4. Kërkojini grupeve që të identifikojnë në secilin skenar (a) nëse është apo jo abuzim, 
(b) treguesit sjellorë, fizikë dhe të përkujdesësve, në rast abuzimi.  
5. Çdo grup prezanton skenarin e vet dhe treguesit që ka identifikuar. 
 
 
Mjete pune 
 
Skenarët e abuzimit: materiale leximi. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Trajneri, i ndihmon pjesëmarrësit në identifikimin e treguesve si dhe në 
përcaktimin e llojit të abuzimit.  

2. Meqenëse jo të gjithë skenarët janë skenarë abuzimi, trajneri i ndihmon 
pjesëmarrësit të dallojnë dhe të qartësojnë rastet e abuzimit dhe neglizhimit. 
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FLETA E PUNËS 
 

 
Abuzim seksual? 

 
Lexoni skenarët e mëposhtëm dhe identifikoni treguesit që ju bëjnë të dyshoni.  
 
Skenari 1 
 
Suela gjithmonë ka qenë një vajzë me një besim shumë të ulët në veten e saj dhe me 
një ankth të theksuar në situata sociale. Ajo kishte nota të mira në fillim të vitit, por 
tani që po vjen fundi, rezultatet e saj janë përkeqësuar në mënyrë dramatike. Kur e 
pyesni për këtë, ajo thotë se prindërit e saj po divorcohen dhe se mamaja e saj ka një 
shok të ri, të cilin nuk e pëlqen fare. Kur këmbëngulni ajo thotë, “Ai është i 
mërzitshëm dhe idiot” dhe se i mungon i ati.    
 
Cilët janë treguesit? 
 
Ndërkohë që vetëbesimi i ulët dhe ankthi mund të jenë tregues të abuzimit seksual, 
ato nuk përfaqësojnë një ndryshim të lidhur me praninë e re të një të rrituri, tek Suela. 
Një tregues i abuzimit mund të jetë gjithashtu edhe rënia në rezultate akademike, por 
në këtë rast edhe ajo mund të shpjegohet përmes stresit të divorcit. Së fundi, edhe 
mospëlqimi i të dashurit të së ëmës prej Suelës, mund të jetë gjithashtu një reagim 
ndaj divorcit. 
 
Skenari 2 
 
Ju e njihni  Bledin dhe prindërit e tij për shumë vite. Ai është një fëmijë që krijon 
rrëmujë dhe dihet se gënjen shpesh. Babai i tij është shoku juaj, është një njeri aktiv 
në komunitet dhe ka një famë shumë të mirë. Një ditë Bledi ju thotë duke qarë se 
babai i tij e ka detyruar të bëjë fotografi, i zhveshur. Mendoni se ka gjasa që ai 
gënjen.  
 
Cilët janë treguesit? 
 
Ndonëse ekziston mundësia që Bledi po gënjen, ju s’mund të jeni të sigurt për këtë. 
Duhet ta merrni gjithnjë seriozisht hapjen e një fëmije dhe më mirë të gaboni në anën 
e mbrojtjes së fëmijës. 
 
Skenari 3 
 
Toni është në klasën e parë. Dy nga nxënësit janë ankuar se ai u ka treguar “gjërat e 
tij private” dhe u përpoq t’ i zhvishte kur ata nuk donin që të tregonin “gjërat e tyre 
private”.  
 
Cilët janë treguesit? 
 
Është e natyrshme dhe e shëndetshme që fëmijët e kësaj moshe të jenë kureshtarë për 
trupat e tyre. Kjo lojë bëhet shqetësuese vetëm kur një fëmijë e përsërit vazhdimisht, 
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pasi i thuhet ‘jo’, ose nëse përdor forcën për të detyruar një fëmijë tjetër që të marrë 
pjesë. 

 

 

Neglizhim? 

Treguesit dhe pasojat e neglizhimit mund të jenë më të vështira për t’u dalluar sesa 
ato të abuzimit fizik. Gjithsesi, neglizhimi mund të jetë më serioz (ose i rrezikshëm) 
sesa abuzimi, veçanërisht për foshnjat dhe fëmijët e vegjël, të cilët varen nga 
përkujdesësit për mbijetesën e tyre. 

Varfëria 

Prindërit e një fëmije nuk kanë mundësi financiare t’i blejnë asaj syze optike. A 
është ky neglizhim? 
 
Jo. Varfëria nuk është neglizhim. ‘Varfëri’ do të thotë që përkujdesësi nuk ka mjete 
financiare për të plotësuar nevojat e fëmijës dhe burimet e përshtatshme mungojnë. 
‘Neglizhim’ do të thotë që megjithë burimet ekzistuese, nevojat e fëmijës nuk 
plotësohen. Për shembull, prindërit kanë fonde për të blerë syzet e nevojshme dhe 
burimet komunitare ekzistojnë, por prindërit nuk i kërkojnë, për të plotësuar nevojën e 
tyre.  

Vetëm në shtëpi 

Melisa 11 vjeçare është vetëm në shtëpi çdo ditë pas shkollës, derisa e ëma 
kthehet nga puna. A është ky neglizhim? 
 
Ndoshta. Ligji shqiptar nuk përcakton një moshë specifike, pas së cilës fëmijë mund 
të qëndrojë ligjërisht vetëm. Në fakt, mosha në vetvete nuk është një tregues shumë i 
mirë i nivelit të pjekurisë së një fëmije. Disa fëmijë dhjetëvjeçarë shumë të pjekur 
mund të jenë gati për vetëkujdes për periudha të shkurtra kohe, ndërsa disa 14 vjeҫarë 
mund të mos të jenë gati, për shkak të problemeve sjellore ose emocionale.  

Fëmija i papastër 

Endri vjen vazhdimisht i papastër në shkollë. A është ky neglizhim? 
 
Ndoshta. Është e vështirë të vendosësh se kur mungesa e higjienës apo veshja e 
papërshtatshme janë aq problematike, sa për të dyshuar për neglizhim. Ju duhet të 
merrni parasysh nëse situata është kronike dhe nëse po shkakton probleme me 
bashkëmoshatarët e fëmijës. Kontakti me prindërit e fëmijës për të përcaktuar se çfarë 
lloj ndërhyrjeje është e përshtatshme, është zakonisht një hap i parë i mirë për të 
ndihmuar fëmijën.  

Abuzim me substanca 
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Ju e dini se e ëma e Borës abuzon me alkoolin. Ndonëse Bora duket se merr 
kujdesin e duhur, a është ky neglizhim? 
 
Jo. Gjithsesi, ndonëse abuzimi me substanca në vetvete nuk konsiderohet neglizhim i 
fëmijës, ekziston një lidhje mes tij dhe neglizhimit. Vëreni nëse janë prekur shëndeti 
apo siguria e fëmijës. 
 
Abuzimi me substanca mund ta rrezikojë një fëmijë, pasi: 

• Prek gjykimin, duke dëmtuar mbikqyrjen dhe plotësimin e nevojave 
zhvillimore të fëmijës 

• Sjellja e përdoruesit është shpesh e paqëndrueshme dhe mund të 
përbëjë rrezik si për abuzim, ashtu dhe për neglizhim 

• Ekziston rreziku i përdorimit aksidental të alkolit nga fëmija 
• Fëmija mund të ekspozohet ndaj transaksioneve lidhur me drogat, që 

mund të përfshijnë ndërveprim me persona të rrezikshëm dhe pasoja të 
tjera të ngjashme. 

Përkujdesi shëndetësor parandalues 

Ju zbuloni se Andi nuk është vizituar asnjëherë tek dentisti. A është ky 
neglizhim? 
 
Jo. Përkujdesi parandalues është çështje zgjedhjeje prindërore. Personeli shëndetësor 
nxitet t’i edukojë prindërit mbi rëndësinë dhe përfitimet e kujdesit shëndetësor 
parandalues, por mungesa e tij nuk përbën neglizhim. Neglizhimi ndodh kur fëmija ka 
një gjendje mjekësore të patrajtuar. 
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Abuzim emocional? 

Lexoni skenarët e mëposhtëm dhe identifikoni treguesit që ju bëjnë të dyshoni.  
 
Skenari 1 
 
Davidi është një nxënës në vitin e fundit në gjimnaz, një nxënës i mirë dhe kapiteni i 
skuadrës së basketbollit. Ju shkoni në një ndeshje dhe vëzhgoni babin e Davidit që po 
e kritikon dhe e poshtëron atë, nga ana e fushës.  Ai është aq shqetësues, saqë në 
gjysmën e kohës së lojës Davidi dhe ai fillojnë një zënkë të nxehtë. Davidi bën faull në 
pesëmbëdhjetë minutëshin e fundit dhe i ati ikën, me një shpërfillje të dukshme. 
Davidi duket i lehtësuar me largimin e të atit, madje thotë edhe batuta me shokët e tij 
të skuadrës.  
 
Cilët janë treguesit? 
 
Kini parasysh, abuzimi emocional varet jo vetëm nga veprimet e përkujdesësit, por 
edhe nga reagimet dhe vulnerabiliteti i fëmijës. Davidi është i rritur mjaftueshëm dhe 
ka mjaftueshëm vetëvlerësim, aq sa ishte në gjendje të diskutonte me të atin dhe të 
bënte humor me shokët. Ky është një shembull i prindërimit të dobët, jo i abuzimit 
emocional. 
 
Skenari 2 
 
Emi është një shtatëvjeçare shumë e turpshme dhe e ndjeshme, e cila ka vështirësi në 
marrëdhëniet me fëmijët, në klasën ku ju jepni mësim. E ëma thotë se Emi është 
‘madamë’ dhe ‘hundëpërpjetë’, prandaj s’është çudi që fëmijët e tjerë nuk e pëlqejnë. 
Ju dëgjoni rastësisht sesi e ëma po e tall Emin duke zbritur shkallët e shkollës, duke i 
thënë se është pa vlerë dhe budallaçkë. Në javën në vijim, në klasë vjen një nxënëse e 
re dhe Emi fillon ta ngacmojë dhe pickojë, sa herë që i jepet rasti.  
 
Cilët janë treguesit? 
 
Qëndrimi i së ëmës ndaj Emit është i ashpër dhe jombështetës. Sjellja e saj (siç e 
dëgjuat) është një tregues i mëtejshëm se ajo nuk kupton nevojat e fëmijës së saj 
shtatëvjeçar, të turpshëm dhe të ndjeshëm. Sjellja e fundit e Emit në klasë është një 
tregues i paaftësisë së saj për të ndërvepruar në mënyrë të përshtatshme me fëmijës e 
tjerë dhe mund të jetë një mënyrë për të kërkuar vëmendje.  
 
Skenari 3 
 
Denisi është zakonisht një fëmijë entuziast dhe i rrëmujshëm. Kohët e fundit vini re se 
ose është i tërhequr, ose bën si bos me fëmijët e tjerë. Ndërhyni kur e shikoni Denisin 
të kapë me forcë një fëmijë tjetër duke i bërtitur në fytyrë, para se ta hedhë poshtë.  
Denisi ju thotë të mos lajmëroni mamanë e tij as shokun e saj të ri, ngaqë (shoku) ai 
do të nevrikoset dhe do t’ i bëjë keq nënës së Denisit.   
  
Cilët janë treguesit? 
 
Shqetësimi i Denisit se shoku i së ëmës do ta lëndojë atë, i kombinuar me sjelljet e tij, 
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mund të jetë një tregues i dhunës në familje. Reagimi i tij ndaj dhunës ka filluar të 
ndërhyjë në ndërveprimin e shëndetshëm me bashkëmoshatarët. 
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Abuzim fizik? 

 
Lexoni skenarët e mëposhtëm. Në secilin prej tyre kërkoni për tregues fizikë dhe 
sjellorë të abuzimit fizik dhe identifikoni ato që ju bëjnë të dyshoni. 
 
Skenari 1 
 
Ju dëgjoni gabimisht një nga nxënësit e shkollës ku punoni, i cili po i tregon disa 
fëmijëve të tjerë për mënyrën se si e kanë kapur kur po vidhte një dyqan. Ai thotë se 
babai i dha një “dru të mirë me rripin e tij” për këtë që bëri. E merrni mënjanë këtë 
nxënës dhe i thoni për ato që keni dëgjuar. I kërkoni që të shkoni bashkë te një mjek 
dhe ai pranon. Mjeku nuk gjen as mavijosje as shenja në trupin e nxënësit. Thërrisni 
babain e nxënësit dhe ai konfirmon se e ka rrahur të birin me rripin, si ndëshkim për 
vjedhjen e dyqanit. Babai e merr më vonë nga shkolla si zakonisht dhe nxënësi duket i 
lumtur kur e shikon të atin.  
 
Cilët janë treguesit? 
 
Në këtë rast sjellja e babait të nxënësit është e dyshimtë, por nuk ka dëmtime të 
dukshme, të dy tregimet e ngjarjes janë të njëjtat dhe nxënësi nuk duket se i trembet të 
atit. 
 
Skenari 2 
 
Vini re se Eriku gjatë gjithë ditës nuk qëndron në një vend në karrigen e tij. Kur e 
pyesni se çfarë nuk shkon mirë, ai ju thotë se është rrëzuar dhe ka vrarë të ndenjurat. 
E çoni tek mjeku i lagjes. Ai ka goditje në formë rripi dhe mavijosje tek të ndenjurat  
dhe në pjesën e poshtme të shpinës, në stade të ndryshme të shërimit. Kur e pyesni 
përsëri për ngjarjen, ai pranon se ndonjëherë “i ha ca të mira” nga babai i tij, kur 
bën rrëmujë në shtëpi. Është shumë i frikësuar se mos e thërrisni të atin. 
  
Cilët janë treguesit? 
 
Informacioni i infermieres mbi dëmtimet e Erikut me siguri ju ka shqetësuar. 
Ekzistojnë dëmtime të shumta, faza të ndryshme të shërimit, vendndodhja e tyre është 
e pazakontë për plagë aksidentale. Eriku ka dhënë një shpjegim jobindës mbi atë çfarë 
ndodhi dhe është i shqetësuar se mos kontaktoni me të atin. Të gjithë këto tregues 
flasin për abuzim fizik. 
 
Skenari 3 
 
Suzana, një vajzë 6 - vjeçare, ka mavijosje në faqen e saj, në pjesën e sipërme të dorës 
dhe në kraharor. Ajo thotë se gjatë fundjavës ka rënë nga një shkallë. Ajo ka shpesh 
mavijosje në pjesën e sipërme të dorës. Mamaja e saj konfirmon se e ka parë kur ka 
rënë nga shkallët – ajo thotë se Suzana është si çun dhe rrëzohet shpesh.  
 
Cilët janë treguesit? 
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Suzana ka plagë në tre zona të ndryshme të trupit, por jo në ato zona ku do të 
krijoheshin plagë nga përpjekja për të parandaluar rrëzimin, siç thotë ajo. Vëzhgimi 
juaj se ajo ka pasur dëmtime të tilla edhe në të kaluarën, bëhet shkak për shqetësim të 
mëtejshëm. Mosha e saj, natyra e dëmtimeve dhe ekzistenca e përsëritur e tyre janë 
tregues të abuzimi fizik.  
 
Skenari 4 
 
Beni vjen në shkollë me mavijosje në bërryl dhe një gërvishtje të keqe në gju. Kur e 
pyesni se çfarë ka ndodhur, ai ju thotë se  po i jepte biçikletës në një rrugë me shumë 
trafik (në të cilin i ati i kishte thënë të mos shkojë), ku bëri një lëvizje për të shmangur 
një makinë dhe u rrëzua. Kur e pyesni se si u dëmtua, thotë se e ka nga rrëzimi.   
 
Cilët janë treguesit? 
 
Është e vërtetë që Beni ka dëmtime, por raportimi i tij sesi i ka bërë ato përputhet me 
plagët, të cilat në vetvete nuk janë të dyshimta.  
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USHTRIM 
 
 

Legjislacioni dhe shërbimet ekzistuese në vend 
 

 
Qëllimi 
 
 Të njihen pjesëmarrësit më nga afër me legjislacionin dhe shërbimet 

ekzistuese 
 Të vënë në pah mundësitë dhe barrierat në rrjetin e shërbimeve për fëmijët e 

abuzuar. 
 
Koha 
 
45 minuta 
 
Metoda 
 
Diskutim, punë në grup. 
 
Hapat 
 

1. Ndajini pjesëmarrësit në grupe me jo më shumë se 6 veta dhe shpërndani 
kopje të ligjit ‘për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare’ (2006), të 
mjaftueshme për të gjithë. 

2. Kërkojini pjesëmarrësve të zgjedhin një rast abuzimi të ri, ose të diskutuar më 
parë. 

3. Më tej, kërkojini atyre që ta lexojnë ligjin së bashku dhe ta diskutojnë në grup, 
si dhe të reflektojnë se si ndihmon ky ligj në mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi. 

4. kërkojini çdo grupi që ta ndajë diskutimin e vet në grupin e madh. 
5. Identifikoni së bashku mundësitë e reja si dhe barrierat ekzistuese në sistemin 

e mbrojtjes së fëmijëve dhe listojni në flipçart.  
 
Mjete pune 
 
Kopje të ligjit ‘për masa kundër dhunës në marrëdhëniet familjare’ (2006), flipçart, 
marker. 
 
Shënime për trajnerët 
 
Ky ushtrim mund të bëhet në fund të ditës së trajnimit, ku është marrë gjithë 
informacioni I nevojshëm, mbi të cilin mund të diskutohet, ose në cilindo moment të 
trajnimit, kur lind një diskutim mbi hendeqet në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe 
trajneri e sheh të arsyeshëm ta përfshijë.  
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SEANCË 

 
Stilet e prindërimit 

 
 
Qëllimet  
 

• Nxitja e një procesi  vetëreflektimi mbi stilin e prindërimit 
• Prezantimi i  stileve kryesore të prindërimit dhe identifikimi i stilit më të 

përshtatshëm. 
 
 
Koha  
 
60 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup. 
 
 
Hapat 

 
1. Në vazhdim të seancës së mëparshme, bëni një përmbledhje të përfundimeve 

të nxjerra nga pjesëmarrësit mbi problemet e disiplinës së ashpër dhe përdorini 
ato për të prezantuar stilet e prindërimit në një leksion të shkurtër. 

2. Më tej, ftoni pjesëmarrësit të plotësojnë individualisht pyetësorin mbi stilet e 
prindërimit, duke i sqaruar ata se nuk ka përgjigje të drejta apo të gabuara. 

3. Më pas, kërkojini pjesëmarrësve të reflektojnë individualisht mbi stilin e 
prindërimit që përdorin, si e kanë zgjedhur dhe si ndihen me këtë stil. 

4. Gjatë diskutimit të pjesëmarrësve, ndërtoni një flipçart me dy kolona për 
secilin stil, ku listoni pikat e forta dhe të dobëta të secilit, dhe në fund  të 
diskutimit nxitini pjesëmarrësit të përcaktojnë se cili  prej tyre është më i 
përshtatshëm në mirërritjen e fëmijëve. 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçart, marker. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Trajneri mund ta përdorë çastin e diskutimit mbi zgjedhjen e stilit të 
prindërimit, për t’i shpjeguar pjesëmarrësve mënyrat e trashëgimit të 
modeleve të prindërimit (nga prindërit apo figura të rëndësishme të fëmijërisë), 
nëse grupi është mjaftueshëm pranues dhe i gatshëm për të hyrë në të tilla 
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thellësi diskutimi. Rekomandohet që të nxiten pjesëmarrësit në diskutim, në 
mënyrë që (idealisht), ky përfundim të dalë prej tyre. 

2. Trajneri duhet të ketë parasysh që edhe përfundimet teorike mbi stilet e 
prindërimit janë bazuar mbi një kontekst të caktuar socio-ekonomik dhe 
kulturor dhe duhen prezantuar si të tillë. Trajneri duhet të përpiqet të gjejë 
paralele mes këtyre stileve dhe asaj që sjellin pjesëmarrësit në diskutim, por 
ndërkohë edhe të identifikojë të veçantat dhe uniket që ata sjellin. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 
4.6 Stilet e prindërimit 
 
 
Megjithëse nuk ka asnjë rregull fiks për të disiplinuar dhe rritur fëmijën tuaj, nga 
studimet janë vënë re tre grupe kryesore prindërish (sigurisht, këto nuk janë të ndara 
me thikë): 
 

1. Prindërit autoritarë janë shumë të rreptë dhe urdhërues, që besojnë në 
autoritetin dhe bindjen absolute. Fëmijët e formuar  në këtë mënyrë kanë frikë 
prej tyre dhe ndihen të frikësuar ndaj sfidave dhe eksperiencave që bëjnë, se 
mund të dënohen. 

 
2. Prindërit liberalë janë mjaft të butë, nuk vendosin kufij, duke krijuar fëmijë 

të përkëdhelur, pa respekt dhe të paaftë të bëjnë vetë zgjedhje. Ka më shumë 
mundësi të kenë probleme me sjelljen e fëmijëve të tyre  

 
3. Prindërit me autoritet,por jo shumë të rreptë, ka më shumë mundësi për 

sukses në betejën për të edukuar sjelljen e fëmijës. Këta prindër vendosin 
rregulla, kufij, por duke shpjeguar përse janë të nevojshme dhe duke kërkuar 
edhe mendimin e fëmijëve të tyre kur vendosin rregullat. Ato komunikojnë 
rregullisht me fëmijët e tyre dhe i nxisin të jenë të pavarur. 

 
Ndonëse njohja e këtyre kategorive ndihmon si prindërit, ashtu dhe profesionistët, e 
përditshmja e çdo prindi nuk është kaq e qartë dhe e mirëpërcaktuar. Edhe kur për një 
prind ndoshta ndonjëherë do të ishte ‘më e rehatshme’ të qëndronte brenda një 
kategorie, fëmija juaj nuk do kandiset kaq lehtë. Përfytyroni këtë situatë: 
 

Pas pesë minutash është ora për të shkuar në shtrat për një vajzë 5 vjeçare. 
Ajo duhet të lajë dhëmbët dhe të veshë pizhamat. Nëse ajo pyet :” A mund të 
rri dhe pak fare zgjuar dhe të shoh televizor?” 

 
Në varësi të stilit të prindërimit, prindërit ka të ngjarë të përgjigjen në një nga mënyrat 
e mëposhtme: 

 
Prindi autoritar -  Ti e di rregullin. Nisu në krevat, në këtë çast. 
 
Prindi liberal -  Nuk mendon se ka shkuar ora për të fjetur?.. S’ka gjë   

televizori… 
 
Prindi me autoritet -    Cfarë programi është? Mund të rrish, pasi të kesh larë  

dhëmbët,veshur pizhamat dhe të premtosh të zgjohesh në      
mëngjes pa naze për të shkuar në kopsht. 

 
Mirëpo, mund të ndodhë edhe kështu: 
 
Supozoni se pesëvjeçarja insiston se programi është interesant. Ju e dini se nuk duhet 
ta prekni, por edhe nuk duhet ta lini të shikojë. Fikni televizorin. Ajo e ndez përsëri 
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dhe plas një “betejë” mbi telekomandën. Ju filloni të bërtisni që të shkojë në dhomën 
e saj, (pa numëruar fare deri në 10 )…  
 
Pra ajo që ndodh është se bashkëpunimin e fëmijës, prindi autoritar mund të ndihet i 
detyruar të bëhet autoritar ose liberal. Prindërimi i mirë kërkon durim, krijimtari dhe 
shprehi, si dhe përfshirje. Në fakt, një rishikim i marrëdhënieve prind-fëmijë sugjeron 
se një element kyç nuk është thjesht lloji i ndëshkimit apo natyra e rregullave, por 
përfshirja e prindërve me fëmijët. Kjo do të thotë se dhe prindërit autoritarë dhe 
liberalë mund t’ia dalin nëse arrijnë t’i tregojnë fëmijëve se i duan. Për shembull, t’i 
bërtasësh fëmijës “nisu urgjent në krevat” mund të mos të jetë aq problematike nëse 
prindi gjithashtu shpjegon se fëmijët kanë nevojë për gjumin e tyre dhe më vonë 
shkon në dhomë për t’i dhënë puthjen e natës, si përherë. Është shumë më keq që 
fëmijët të kenë frikë të kërkojnë qoftë dhe një herë përjashtim nga rregullat, ose të 
lihen të bëjnë atë që duan, pasi kështu është më e lehtë për prindin. 
 
Në përgjigje të pyetjeve të ngritura në fillim të këtij shkrimi, lidhur me agresivitetin 
dhe afeksionin studimet mbi stilet e prindërimit tregojnë se, lidhur me: 
 

• Prindërit agresivë dhe refuzues kanë probabilitet të kenë fëmijë agresivë dhe 
antisocialë. 

• Prindërit kritikues, fyes dhe të pakënaqur me fëmijët, kanë probabilitet t’i 
bëjnë fëmijët të pakënaqur me veten. 

• Prindërit e pandjeshëm ndaj këndvështrimit të fëmijës, bëjnë fëmijë më pak të 
aftë të kuptojnë këndvështrimet e të tjerëve. 

 
E kundërta është gjithashtu e vërtetë: 
 

• Prindërit e ngrohtë, kuptues dhe pranues ndaj fëmijëve të tyre zakonisht rrisin 
fëmijë të lumtur dhe miqësorë. 

• Qëndrimi prindëror është veçanërisht i rëndësishëm gjatë periudhës 
parashkollore, kur formohet vetëkoncepti i fëmijës dhe kur shihen si të 
gjithëpushtetshëm prej tyre. 

 
 

Vëzhgime të mëtejshme kanë sjellë edhe një kategorizim të mëtejshëm të stileve të 
prindërimit, i cili ka ngjashmëri, por dhe të veçanta, krahasuar me kategorizimin e 
mëparshëm dhe rezulton me interes për t’u njohur nga prindërit. ‘Pyetësori’ që vijon 
më tej, lehtëson identifikimin e stilit, si dhe fillimin e reflektimit mbi atë sesi ndihet 
prindi që përdor këtë stil. Rekomandohet që fillimisht të plotësohet pyetësori dhe më 
pas të lexohet informacioni në vazhdim mbi kategorizimin e stileve, në mënyrë që të 
merret një përgjigje sa më e vërtetë dhe rrjedhimisht të dobishme. 
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FLETË PUNE 
 

Pyetësor - Gjeni stilin tuaj!  
 
1. Një komshi vjen për vizitë dhe djali juaj pesëvjeçar fshihet pas jush. Ju do ta: 
 

a. Kritikonit që është i turpshëm dhe do ta detyronit të përshëndetste. 
b. Injoronit turpin e tij dhe do ta lejoni ta kapërcejë gradualisht, teksa rritet. 
c. Kërkonit falje për turpin e tij dhe të shpjegonit se është thjesht i vogël. 
d. Injoronit turpin e tij, por do të shfaqnit kënaqësinë tuaj, sa herë që komunikon 

me komshiun. 
 
2. Vajza juaj dhjetëvjeçare zgjohet vonë për të ngrënë mëngjesin dhe ende nuk 
është veshur. Tani është tepër vonë që ajo të vishet, të hajë dhe të shkojë në 
shkollë në kohë. Ju do ta: 
 

a. Kritikonit që është vonë dhe do të kufizonit aktivitetet e saj të pasdrekes dhe 
mbrëmjes.  

b. Lejonit të shkojë vonë në shkollë dhe ta zgjidhë vetë situatën me mësuesen. 
c. Vishnit ndërkohë që ha dhe do ta çonit në shkollë në kohë. 
d. Kërkonit të zgjedhë, ose të vishet në shtëpi dhe të hajë rrugës, ose të shkojë në 

shkollë pa ngrënë. Por e lejoni atë të zgjedhë. 
 

3. Djali juaj merr notën 6 dhe ndihet keq. Ju do të: 

a. Hiqnit televizorin nga përdorimi, derisa të përmirësojë notën. 
b. Nuk do të thonit asgjë, pasi notat e tjera janë të mira. 
c. Ngushëllonit, duke përgatitur ushqimin e tij të preferuar. 
d. Thonit se e kuptoni që ndihet i trishtuar, por se ai ka dalë mirë në lëndë 

të tjera dhe se ju i vlerësoni përpjekjet e tij. 

4. Vajza juaj ju thotë se vëllai i vogël i bëri hile në lojë. Ju do të: 

a. Kritikonit djalin që ka bërë hile dhe do t’i hiqni lodrat përkohësisht. 
b. Thonit vajzës të mos shqetësohet, pasi ai është thjesht i vogël. 
c. Luanit vetë me vajzën për pak kohë dhe do t’i thoshit se jeni krenarë që ajo 

nuk bën hile. 
d. Thonit vajzës se e dini që nuk është aspak e këndshme të të bëjnë hile, por 

keni besim se ajo do ta zgjidhë vetë me vëllain. 

5. Djali juaj shkel duke bërë me baltë dyshemenë e kuzhinës. Ju do ta: 

a. kritikonit dhe do t’i kërkonit ta pastrojë. 
b. Injoronit, pasi ishte një aksident. 
c. Pastronit vetë, pasi djemtë ashtu janë. 
d. Thonit atij se jeni i bezdisur, dhe se ose duhet të pastrojë këpucët para se të 

futet brenda, ose të mos të hyjë me to në shtëpi. Pastaj do të diskutonit 
pastrimin e dyshemesë. 
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6. Djali juaj premton se do të kthehej në shtëpi në orën e darkës, por arrin një 
orë më vonë. Ju: 

a. Do ta dënoni duke e lënë pa darkë. 
b. nuk do t’i thoni asgjë, pasi erdhi shëndoshë e mirë në shtëpi 
c. do t’i thoni se jeni i shqetësuar për të 
d. do t’i thoni sesi ndiheni kur ai nuk e mban fjalën, pastaj do ta lini të hante 

darkën e ftohtë. 
 

Vajza juaj gjashtë vjeçare refuzon të hajë darkë. Ju do të: 

a. Këmbëngulnit që ajo të hajë para se të ngrihet nga tavolina. 
b. Anashkalonit dhe do ta lejonit të mos hante. 
c. Thonit sesa e rëndësishme është që të hajë gjëra të ushqyeshme. 
d. T’i jepnit diçka tjetër të ushqyeshme që i pëlqen. 

Djali juaj nëntëvjeçar vjen në tryezë i papastër. Ju do: 

a. T’i thonit se është i papastër dhe t’i kërkonit të lahej. 
b. Ta lejonit të hajë ashtu, pasi ‘çunat gjithmonë bëhen pis’. 
c. Të merrnit një pecetë me ujë dhe sapun dhedo  ta pastronit vetë. 
d. T’i kujtonit rregullin e familjes se në tryezë ulemi gjithnjë të pastër dhe do t’ia 

hiqnit pjatën derisa ta bëjë këtë. 

Vajza juaj dymbëdhjetëveçare refuzon ta shtrojë tryezën siç kishit rënë dakort. 
Ju do ta: 

a. Detyroni të shtrojë tryezën dhe do t’i kufizoni shikimin e televizorit, atë darkë. 
b. Anashkaloni çështjen, pasi asnjë fëmijë nuk është i përsosur dhe se ajo do të 

mësojë ta bëjë kur të ketë shtëpinë e vet. 
c. Shtroni tryezën për të, por do t’i kujtoni sesa e vlerësoni kur ajo e bën vetë. 
d. Vononi darkën, derisa ajo ta përfundojë detyrën e saj. 

 
 
Interpretimi i pyetësorit 
 
Tani, llogarisni sa a, b, c dhe d keni grumbulluar. Në varësi të kësaj stili juaj i 
prindërimit është: 
 
a. I rreptë 
 
Ky stil karakterizohet nga kontrolli i fortë prindëror dhe përdoret shpesh nga njerëz që 
duan të jenë gjithmonë në komandë. Këta prindër presin që fëmijët e tyre t’i 
respektojnë dhe të bëjnë atë që i thuhet, me pak shpjegime dhe diskutime. 
 
b. I relaksuar 
 
Stili i relaksuar karakterizohet nga një qëndrim mjaft tolerant ndaj fëmijëve. Këta 
prindër e respektojnë aftësinë e fëmijëve të tyre për t’i zgjidhur vetë problemet dhe i 
lejojnë të zhvillohen me ritmin e tyre. 
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c. Përkujdesës 
 
Ky stil është prindërimi në formën e vet më mëmësore. Këtu fëmijëve i jepet dashuri 
dhe afeksion me bollëk, duke mos pritur shumë në shkëmbim të kësaj, përveç 
dashurisë. Meqenëse fëmijët duhen pa kushte dhe kërkesa, ndihen thellësisht të 
vlefshëm dhe të rëndësishëm. Ky stil bën maksimumin në ndërtimin e vetëvlerësimit 
të një fëmije. 
 
d. Fleksibël 
 
Ky stil vërehet zakonisht në familjet e fëmijëve të lumtur. Ai përbëhet nga një 
kombinim i tre të mëparshmëve, të përdorur në mënyrë thuajse të barabartë dhe 
zakonisht demokratike. 
 
Kini parasysh se prindi vërtet fleksibël mund të zgjedhë përgjigje edhe nga të tre 
grupet e tjera. Kjo sepse, zgjidhjet d nuk janë të vetmet më efektive apo më të 
përshtatshme ndaj situatave të paraqitura. Kështu, një model i shpërndarë disi 
njëtrajtshëm tregon gjithashtu fleksibilitet. 
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 USHTRIM 

 
Metoda pozitive të disiplinimit të fëmijëve 

 
 
Qëllimet  

 
• Njohja me metoda alternative/pozitive të disiplinimit të fëmijëve 
• Prezantimi dhe diskutimi i vlerave të këtyre metodave si dhe i vështirësive të 

mundshme në aplikimin e tyre. 
 
 
Koha  
 
60 minuta. 
 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup. 
 
 
Hapat 
 

1. Prezantoni njërën metodë, të Shprehive të vetëmanaxhimit. Pasi të siguroheni 
që pjesëmarrësit e kanë kuptuar, bëjini atyre pyetjen: “A ju ka ndodhur ta 
përdorni ndonjëherë këtë metodë? Më pas, rikthehuni tek shembujt e dhënë 
nga pjesëmarrësit për t’i përdorur për konkretizim të metodës, apo kërkoni të 
tjera situata (në të cilat ata janë ndodhur) ku pjesëmarrësit mendojnë se kjo 
metodë do të kishte pasur sukses. 

2. E njëjta mënyrë prezantimi realizohet me të gjitha metodat. 
3. Për të prezantuar Shprehitë Komunikuese, kërkojini pjesëmarrësve të japin 

nga një shembull mesazhi “Ti..”, kur janë të inatosur me dikë (fëmijën apo një 
të rritur).  

4. Pastaj prezantoni konceptin e mesazhit “Unë..” dhe ftoni pjesëmarrësit të 
kthejnë të gjitha mesazhet e tyre në të tilla. 

5. Më pas, diskutoni karakteristikat e komunikimit efektiv, dhe ftoni 
pjesëmarrësit të reflektojnë sesa janë këto pjesë e komunikimit të tyre të 
përditshëm. 

6. Në fund, prezantoni grupin e tretë të shprehive, atë të Zgjidhjes së Problemeve, 
duke përdorur si shembull për brainstorming alternativash, një apo disa raste të 
sjella nga pjesëmarrësit. 

7. Në fund të prezantimit, bëni një përmbledhje të përfundimeve të nxjerra nga 
diskutimi, duke theksuar vlerat e këtyre metodave, si nga perspektiva e të 
drejtave të fëmijëve, ashtu dhe nga ajo e efektivitetit. 
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Mjetet 
 
Flipçart, marker. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 
Trajneri, në pushimin mes seancave, rishikon shembujt e dhënë nga pjesëmarrësit, 
mbi mënyrat e manaxhimit prej tyre të situatave problematike me fëmijët dhe 
identifikon nëse ka, metoda pozitive të disiplinimit, apo se ku mund të sugjerojë 
përdorimin e ndonjërës prej tyre. Ai e ruan këtë vëzhgim, për ta përdorur për 
konkretizim, pas prezantimit të metodave pozitive. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 
4.7 Metodat pozitive të disiplinimit99

 
 

Marrëdhënia e profesionistëve me familjen 

 
Zhvillimi i një marrëdhënieje pozitive është thelbësor për ndërhyrje efektive tek 
familja. Për të arritur këto qëllime, fillimisht familja duhet ndihmuar të vendosë 
pritshmëri pozitive ndaj ndryshimeve, pai këto familje kanë një vështrim negativ ndaj 
mundësive të tyre për të ndryshuar. Atyre ju duket se kanë provuar gjithçka, por s’ka 
ecur. Procesi i përgatitjes së familjes për sukses fillon me: 
 
Përcaktimi i të gjithë anëtarëve si të lënduar nga rrethanat. Shumica e familjeve 
përpiqen të gjejnë një fajtor për problemet e tyre. Objektet e fajësimit mund të jenë 
fëmija, prindi, gjykatësi, sistemi i shërbimeve sociale, lagja, mësuesja, shkolla, etj. 
Duke thënë se e gjithë familja është në dhimbje, pranohet nga të gjithë se çdo anëtar 
është lënduar dhe fajësimi nuk do ta zgjidhë problemin. 
 
Normalizimi i problemeve të familjes. Familjet mund të komunikojnë mungesë 
shprese ose ndjenjat “Pse unë?” Ato duhen informuar se të gjitha familjet kanë 
probleme, dhe megjithëse të tyret për momentin mund të duken të rënda dhe të 
pakontrollueshme, familje të tjera në situata të ngjashme i kanë kapërcyer me sukses 
konfliktet e tyre. 
 
Theksimi i pikave të forta dhe motivimit pozitiv të familjes. Dhe pse shumë familje 
mund të shpallin në fillim hezitimin e tyre për bashkëpunuar, fakti që deri tani janë 
me ju, tregon se ende janë të preokupuar për familjen e tyre dhe shpresojnë sado pak 
se mund të ndryshojnë. 
 
Komunikimi i empatisë. Familja duhet të besojë se profesionisti e kupton se si ndihet 
familja duke përjetuar gjithë këto probleme.  
 
Komunikimi i shpresës. Dhe pse problemet e familjes mund të jenë të mëdha, është i 
nevojshëm një qëndrim pozitiv dhe mundësia për të parë shpresë dhe ironi tek situata.  
 
 
Trajnimi i shprehive të vetëmanaxhimit  
 
Individët që nuk mund të fitojnë dhe ruajnë kontrollin e emocioneve dhe sjelljeve, e 
kanë shumë të vështirë, në mos të pamundur të ndërveprojnë në mënyrë pozitive dhe 
me respekt me anëtarët e tjerë të familjes. Një studim zbuloi se baballarët e djemve 
agresivë kishin pesë herë më shumë mendime negative për familjen e tyre dhe tetë 
herë më shumë mendime negative për fëmijën e tyre, sesa baballarët e djemve që 
silleshin mirë. Ky zbulim mbështet më shumë besimin se proceset e mendimeve 
keqadaptive që kanë anëtarët e familjes për njëri-tjetrin, duhen ndryshuar, nëse ata 

                                                 
99 Tahsini, I. (2004).  Modele dhe shprehi të punës me familjet. Tiranë. 
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shpresojnë të ndërtojnë një mjedis familjar më funksionues. Strategjitë e vetëkontrollit 
që mund të përdoren për të mësuar anëtarët të fitojnë dhe ruajnë vetëkontrollin janë: 
 
Relaksimi.  
 
Të mësuarit e vetëkontrollit duke mësuar të kontrollosh reagimet trupore përmes 
trajnimit të ushtrimeve të frymëmarrjes së thellë, relaksimit progresiv të muskujve, etj. 
 
Riformësimi pozitiv.  
 
Një prind që ndërpritet vazhdimisht nga fëmija, mund të mendojë se ai është një 
mistrec i madh. Ky besim mund ta bëjë prindin të reagojë në mënyrë negative. Por, 
nqs, reagimet e fëmijës riformësohen si një përpjekje për të fituar vëmendjen e prindit, 
atëherë prindi ndryshon besimin e tij, dhe si rrjedhim, reagon më pozitivisht. Ky 
riformësim është një përpjekje për të zëvendësuar mendimet shqetësuese dhe 
iracionale me mendime qetësuese, që i lejojnë anëtarët e familjes të ndërveprojnë në 
mënyra më të shëndetshme. 
 
Strategjitë e vetëkontrollit të fëmijëve.  
 
Mënyra më e mirë për t’ja mësuar këto strategji fëmijëve, është të trajnohet prindi që 
t’ja mësojë. Teknika e breshkës (Schneider dhe Robin, 1976) ndihmon fëmijët e 
vegjël të fitojnë kontrollin mbi sjelljet agresive, impulsive dhe dëmtuese, dhe i mëson 
ata të ngadalësojnë, “të futen në guackë”, të qetësohen dhe të mendojnë për qëllimin e 
tyre bihejvioral.100

 
 Kjo strategji e nxit fëmijën të mendojë para se të veprojë. 

Strategjitë disiplinore.  
 
Në familjet ku është prekur autoriteti i prindërve, është e rëndësishme të mësohet 
rifitimi i kontrollit përmes metodave konsistente dhe efektive disiplinore. Shumë 
prindër të tillë janë mbështetur tek rrahjet, leksionet ose mbyllja në shtëpi, për t’i 
dënuar fëmijët për sjelljet e tyre. Këto dënime zakonisht janë joefektive, sidomos kur 
autoriteti i prindërve nuk është i sigurt ose i respektuar. Theksimi i modelimit, 
instruksioneve direkte, dhe përsëritjes, prindërit mund të mësohen të zhvillojnë 
strategji që e lejojnë fëmijën të përjetojë plotësisht pasojat e sjelljes së vet. Për 
shembull: 
 
Time-out/pushimi 
 
Pushimi është i dobishëm për mosbindjen e përgjithshme tek fëmija, ose kur është 
nevoja e ndalimit të menjëhershëm të sjelljes. Pushimi afatshkurtër është më efektiv 
me fëmijët para moshës 10 vjeç dhe kërkon që prindi ta çojë fëmijën në një mjedis 
jopërforcues, për një periudhë specifike kohe për t’u qetësuar dhe për të rifituar 
vetëkontrollin. 
 
Parimi Premack.  
 

                                                 
100 Schaefer, C. E. & Reid S. E. (2004). Game Play: Therapeutic Use of Childhood Games. John Wiley 
and Sons. 
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Ndryshe i quajtur “Ligji i gjyshes”, ky parim kërkon që fëmija të kryejë një aktivitet 
të dëshiruar apo të pritur, para se të bëjë diçka që i pëlqen atij vetë. Kjo strategji, që 
është një formë kontrate, shpesh keqpërdoret, duke u bërë joefektive. Për shembull 
Fëmija duhet të hajë perimet para ëmbëlsirës; kjo është një kontratë e përshtatshme. 
Por, meqë fëmija po qaravitet ose po ulërin, shumë prindër ja lejojnë ëmbëlsirën për ta 
qetësuar. Si rrjedhim, ai do të vazhdojë të refuzojë të hajë perimet. Pra, ai e ka fituar 
betejën. 
 
Pasoja të natyrshme dhe logjike.  
 
Veçanërisht të dobishme me fëmijët e papërgjegjshëm, pasojat e natyrshme dhe 
logjike i lejojnë fëmijët të përjetojnë pasojat e sjelljes së tyre; kështu fëmija mëson se 
cilat sjellje kanë pasoja negative dhe cilat ofrojnë shpërblime pozitive. 
 
Caktimi i detyrave shtesë.  
 
Të përdorura efektivisht me fëmijët më të mëdhenj dhe adoleshentët, detyrat shtesë 
caktohen për fëmijët që gënjejnë, dëmtojnë sendet, ose vjedhin. Fëmijës i duhet 
caktuar një orë punë për çdo shkelje. Është e rëndësishme që detyra shtesë të jetë 
diçka që nuk do t’i prishë funksionet e tjera të familjes, nëse nuk kryhet (për shembull 
Gatimi i darkës). Gjithashtu, fëmijës i ndalohet telefoni, shokët, ushqimi dhe argëtimi 
derisa të kryejë detyrën. Në rastet e dëmtimit të sendeve ose vjedhjes, duhet të pritet 
që fëmija të paguajë dhe dëmshpërblimin. 
 
Humbja e privilegjeve.  
 
Për të qenë efektive, humbja e privilegjeve duhet të përfshijë diçka që fëmija e çmon. 
Për shembull, t’i thuash fëmijës që nuk do ta marrësh tek puna jote, kur atij s’i ka 
pëlqyer ndonjëherë kjo gjë, nuk është efektive. Gjithashtu, prindërit nuk duhet ta 
teprojnë. Nëse fëmija e humb një privilegj për një kohë të gjatë, ai shpejt do të gjejë 
diçka me vlerë të njëjtë apo më të madhe për ta zëvendësuar, dhe privilegji i mohuar 
do ta humbë efektivitetin e vet. Humbja e privilegjeve është shpesh efektive, kur 
strategjitë e tjera disiplinore kanë qenë të pasukseshme. 
 
 
 
Trajnimi i shprehive komunikuese 
 
 
Komunikimi i familjeve të shëndetshme dhe funksionale fillon me të qenit i sigurt se 
mesazhi që donim të dërgonim, është mesazhi që dëgjon tjetri. Anëtarët e familjes 
duhet të jenë specifikë dhe koncizë, dhe të përdorin mesazhe-Unë, në vend të 
mesazheve-Ti, nëse shpresojnë të rrisin efektivitetin e komunikimit të tyre. 
Komunikimi efektiv përfshin: 
 

o Të thuash pjesën tënde. Individët duhet t’i shprehin dëshirat dhe opinionet e 
tyre, jo të presin që të tjerët ‘t’i gjejnë ato’ ose ‘t’ju lexojnë mendjen’. 

o Të gjesh çfarë po mendojnë të tjerët. Shumë individë gabojnë kur mendojnë se 
e dinë çfarë mendojnë anëtarët e tjerë. Për të qenë të sigurt, anëtarët duhet ta 
pyesin njëri-tjetrin se çfarë po mendojnë. 
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o T’ju tregosh të tjerëve se po i dëgjon. Ruajtja e kontaktit me sy dhe shfaqja e 
interesit, dhe përpjekja për të kuptuar se çfarë po thonë të tjerët, do të 
komunikojë interes dhe përkushtim ndaj komunikimit të qartë. 

o Të bësh pyetje kur je konfuz. Nëse anëtarët nuk e kuptojnë se çfarë po 
përpiqet të komunikojë tjetri, duhet ta pyesin atë për t’u qartësuar. 

o Të ndalosh dhe t’i lësh tjetrit të kuptojë se komunikimi po prishet. Gjatë 
grindjeve, thuhen shumë fjalë me nxitim dhe inati, që mund t’i lëndojnë apo t’i 
inatosin të tjerët. Është më mirë që komunikimi të ndërpritet, para se të arrijë 
në këtë fazë, dhe të pritet derisa të mund të zhvillohet një diskutim më i qetë 
dhe racional. 

 
Edhe sjellje të tjera që pengojnë komunikimin duhen shmangur, për shembull fyerjet, 
fajësimi, mohimi, mbrojtja, leximi i mendjes, dorëzimi, etj. 
 

Trajnimi i shprehive të zgjidhjes së problemeve 

 
Shumë familje janë zgjidhës relativisht joefektivë problemesh në shumë aspekte të 
jetës së tyre. Për të kapërcyer këto mangësi, ndërhyrjet do t’i asistojnë anëtarët në 
ushtrime për zgjidhjen e problemeve, të ndërtuar veçanërisht për problemet specifike 
të cdo familjeje. një element bazë i këtij trajnimi është brainstorming i zgjidhjeve 
alternative për probleme specifike. Një model veçanërisht i rëndësishëm me këto 
familje është të bëhen pyetjet: 
 
1. Cili është qëllimi juaj? Çfarë do të donit të shihnit të ndodhte? 
2. Çfarë po bëni për të arritur këtë qëllim? 
3. A po ju ndihmon ajo që po bëni, për të arritur qëllimin? 
4. Nëse jo, çfarë do të bëni ndryshe? 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 
4.8 Çfarë të bëjmë kur arrijmë kulmin e zemërimit101

 
 

 
Shumë prindër në çaste të ndryshme përjetojnë ndjesi dhune ndaj fëmijëve të tyre. Për 
këtë arsye atyre i duhet një plan se çfarë të bëjnë kur ndodhen përballë një rasti të tillë: 
 
• Vëreni fëmijën në një vend të sigurt - zakonisht në një krevat, nëse është shumë i 

vogël  
• Largohuni nga dhoma dhe shkoni në një vend të qetë 
• Vendosni çfarë duhet të bësh për të shkarkuar nervat-nëse ju vjen për të bërtitur, 

bërtisni në një jastëk. Nëse ju vjen për të goditur diçka, godisni një mobilje apo 
krevatin. Shtrëngoni dhëmbët duke kafshuar diçka, apo shplani fytyrën me ujë të 
ftohtë. Pini një gotë çaj, dëgjoni pak muzikë apo shihni një fotografi të fëmijës 
suaj, ku ngjan i gëzuar dhe i qeshur, kjo duhet t’ju ndihmojë. Nëse këto ndjenja të 
dhunshme dhe agresive ndaj fëmijës suaj i keni shumë shpesh, duhet të flisni 
patjetër me një specialist, një psikoterapist apo psikolog. Kjo është një çështje që 
duhet marrë shumë seriozisht. Kështu, ju mbroni fëmijën tuaj dhe shijoni 
fëmijërinë e tij bashkë me të. 

 
 
Si të mbrojmë fëmijët nga të gjitha llojet e abuzimeve? 
 
 
Përdorni fjalët e e sakta: 
Mësojini fëmijëve fjalët e sakta për vaginën, penisin, thithkat e gjirit, etj. Kjo i bën ata 
të mund të flasin më lirshëm për trupin e tyre dhe i heq misterin e panevojshëm. 
 
Flisni me ta fjalë ndjenje 
Ndihmojini fëmijët që të të përdorin dhe shprehin ndjenjat e tyre-kur janë të gëzuar, të 
lumtur, të zemëruar etj. Kështu ata do ta kenë më të lehtë të flasin me ju, kur kanë një 
shqetësim. 
 
Përdorni metoda disipline të pranueshme 
Zbatoni mënyra disipline, të cilat nuk përdorin frikën. Nëse nuk përdorni rrahjen si 
dënim apo kërcënime të tjera gojore dhe nëse dëgjoni anën e tyre në një grindje, 
fëmijët tuaj do të jenë të sigurtë t’ju drejtohen juve dhe kur ndihen në faj. Ata do të 
kenë besim që ju nuk do t’i rrihni, por do t’i dëgjoni. 
 
Mësojini atyre rregullin  “Mjaft!“ 
Kur luani vetë me fëmijët, apo kur ata luajnë me të tjerë, mësojini që ka një rregull që 
thotë “Mjaft!“ dhe ky duhet respektuar. Sigurohuni që të gjithë pjesëmarrësit e lojës e 
respektojnë këtë rregull. Kjo është e rëndësishme për t’i mësuar fëmijëve që ata mund 
të ndalojnë gjithçka kur nuk ndihen mirë, duke thënë “Mjaft!”.Pjesa e dytë e këtj 

                                                 
101 Materialet e mëtejshme të leximit i referohen (me lejen e botuesit), “Arti i rritjes së fëmijëve”, 
UNICEF, 2003. 
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rregulli është që nëse fëmijët thonë “Mjaft!“ dhe të tjerët nuk i binden, atëhërë ata 
duhet që të kërkojnë ndihmë  nga një i madh. 
 
Mësojini të respektojnë hapësirën private/personale 
Dalngadalë, mësojini atyre respektin për hapësirën private/personale të trupit. 
Tregojini që të rriturit nuk zhvishen dhe nuk prekin organet seksuale në publik, para 
njerëzve të tjerë dhe shpegojini që ju dëshironi që dhe ai t’i ndjekë këto rregulla. 
 
Kujdes me seksualitetin e   fëmijës suaj 
Vishini fëmijët sipas moshës, është më mirë që ata mos vishen si të rritur. Mos bëni 
shaka që fëmija juaj “ka një të dashur, apo një shok“. Ata mund të shqetësohen kur 
përballen me seksin, si në jetën e vërtetë, ashtu dhe në televizor. 
 
Hiqni dorë nga sekretet 
Mos mbani sekrete në jetën tuaj familjare. Fëmijët nuk duhen mësuar që të mbajnë 
gjëra për vete. Kështu fëmijët të cilët kërcënohen nga dikush që të mbajnë sekrete, do 
ta kuptojnë se kjo është e gabuar dhe që ata duhet t’ia tregojnë prindërve. Përdorni 
fjalën  
“surprizë“ dhe jo “sekret”, kur doni të flisni për një dhuratë apo për një festë, që duhet 
mbajtur e fshehtë për pak ditë. 
 
Kini kujdes për fjetjet jashtë shtëpisë 
Fëmijët mund ta kalojnë natën vetëm tek shtëpia e dikujt që ju e njihni mirë dhe kur e 
dini që nuk do të ketë vizitorë të tjerë, të cilët do të kalojnë natën atje. Vendosni një 
shprehje me fëmijën tuaj, për shembull “ Jam pak i sëmurë “, që do të thotë që ai nuk 
ndihet mirë dhe që duhet të shkoni ta merrni menjëherë. 
 
Kini besim tek ndjenjat (intuita) tuaja 
Veproni ashtu si e ndjeni ju. Nganjëherë e vetmja shenjë e abuzimit mund të jetë një 
ndjenjë e juaj për një person apo për një ngjarje. Thoni“jo“, nëse dikush e fton 
fëmijën tuaj në shtëpi, por ju nuk ndiheni të sigurt me këtë person. 
 
Mos i shtyni fëmijët  që të afrohen shumë me njerëzit 
Shtyjini fëmijët të puthin vetëm ata njerëz, të cilët edhe ju do të donit t’i puthnit dhe 
përqafonit. 
 
Shkoni me ta në tualete publike 
Mos i lini asnjëherë të shkojnë vetëm në banjat jashtë, në lokale apo diku tjetër. 
 
Respektoni trupin e fëmijës 
Që nga koha qe femijet nuk mbajnë me pampers, pra 3-4 vjeç, asnje njeri tjeter perveç 
tyre, dhe mjekut, kur është e nevojshme, nuk duhet t’iu prekë organet seksuale. Ata 
mund të mësojnë që të lajnë vetë organet e tyre seksuale. Nëse ata kanë një problem, 
është më mirë që t’ju tregojnë juve që t’i ndihmoni, por prekjen ta bëjnë ata vetë. 
 
Kini kujdes  me dadot, edukatoret 
Zgjdhini  mirë kujdestarët dhe shpesh bëjini kontrolle të befasishme. Kini kujdes për 
çdo ndryshim tek fëmija juaj, të qara, pagjumësi e papritur që nuk lidhet me ndonjë 
sëmundje. Vini re me vëmendje sinjalet që ata ju japin. 
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Mbrojtja e fëmijëve nga abuzimet seksuale 
 
• Mbrojtja më e mirë nga abuzimi seksual (pedofilia) është njohja e fëmijës, e 

mendimeve dhe ndjenjave të tij. 
• Me çdo kusht duhet kërkuar respekti i fëmijës që në bark të nënës, që në ditët e 

para të lindjes. 
• Në familje duhet folur edhe për seksin. Në qoftëse për këtë çështje nuk flitet kurrë, 

atëherë fëmija mendon se kjo është dicka e pistë dhe e turpshme. Të flasësh në 
familje do të thotë të flitet midis gjithë anëtarëve të familjes. Nuk i duhet thënë 
fëmijës ''ma thuaj më vonë'' sepse kjo ''vonë'' nuk vjen më kurrë.  

• Fëmijët duhen edukuar në mënyrë të tillë që të jenë pronarë të trupit të tyre. Ata 
duhet të mësohen të ndiejnë dëshirat e tyre. Kur dikush afrohet t’i puthë ose 
përqafojë, ata duhen mësuar të thonë “jo” nëse nuk ju pëlqen, kushdo qoftë ky i 
rritur. 

• Asnjëherë fëmijët nuk duhen shpërblyer me lodra e dhurata për shërbimet që bëjnë, 
për notat e mira në mësime. Çdo dhuratë duhet të lidhet me gëzimin e një feste si 
ditëlindja, përfundimi i vitit të kopshtit ose të shkollës.  

• Është shumë e rëndësishme të mos ta bëjmë fëmijën të ketë frikë nga komunikimi 
me njerëzit, apo dyshues ndaj të gjithëve. Një fëmijë që është i sigurt në vetvete 
dhe i sigurt në besimin e prindërve të tij, është i sigurt në mbrojtjen nga dhuna. 

• Fëmijës i duhet edukuar, rritur dhe mbrojtur besimi tek vetja që në moshë të vogël. 
Nuk duhet dënuar asnjëherë për fjalët që thotë. Edhe veprimet e dënueshme, të 
thëna me fjalë nuk janë të dënueshme. Fëmijët që kanë besim se nuk dënohen dhe 
shahen, flasin. Nëse një fëmijë ndryshon, nuk fle më si më parë, nuk flet më, ''nuk 
është më ai i pari'', ka diçka serioze.  

• Duhet t’i tregohet fëmijës se askush nuk ka të drejtë ta zhveshë, ta prekë në vende 
delikate (intime), të bëjë veprime me trupin e tyre dhe nëse kjo ndodh, ndodh për 
faj të të rriturit dhe ky i rritur duhet dënuar. 

 
 
4.9 Fëmijët dhe dhuna televizive 
 
 
Televizioni mund të ketë një ndikim shumë të fortë në zhvillimin e sistemit të vlerave. 
Disa programe mund të ushqejnë vlera të mira, sikurse të tjerë mund të stimulojnë 
çrregullime në sjelljen e fëmijëve. Është e vërtetë që një pjesë e madhe e programeve 
të sotme televizive janë të mbushura me skena dhune. Shpesh edhe përrallat me 
kafshë kanë të pranishme “luftën”, “dhunën”. Duke qëndruar për një kohë të gjatë, 
madje edhe për orë të tëra çdo ditë para ekranit, fëmijët, por edhe adoleshentët 
ndikohen dhe mund: 
 
• të mos iu bëjë më përshtypje dhuna, 
• të pranojnë dhunën, si një mënyrë për të zgjidhur problemet, 
• të imitojnë dhunën që shikojnë në televizor, 
• të gjejnë veten tek personazhet e filmave, si dhunues dhe/apo të dhunuar. 
 
Ndjekja në mënyrë të rregullt nga fëmijët e programeve televizive të ngarkuara me 
dhunë, sjell tek ata agresivitet të lartë. Ndonjëhërë,  edhe vetëm shikimi i një programi 
mund ta çojë fëmijën të bëjë sjellje agresive. Fëmijë, të cilët shikojnë shfaqje ku 
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dhuna është e përsëritur dhe e pa ndëshkuar, ka shumë të ngjarë ta imitojnë atë. 
Fëmijët me probleme emocionale apo me sjellje të paqëndrueshme, ndikohen më lehtë 
nga filmat ku sundon dhuna. Pasojat e “dhunës televizive” te fëmija mund të duken 
menjëherë, ose mund të shfaqen me kalimin e viteve. Të rinjtë mund të ndikohen nga 
veprimet e dhunshme, edhe nëse në familjet e tyre nuk ka dhunë. 
 
Si t’i mbrojmë fëmijët nga “dhuna televizive” 
 
• të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm ndaj programeve që shohin fëmijët tanë 

dhe disa prej tyre t’i shikojmë së bashku me ta, 
• të programojmë kohën, duke vendosur kufij për orët e shikimit të televizorit 
• të mos vendosim televizor në dhomën e fëmijëve 
• t’i tregojmë dhe t’i shpjegojmë fëmijëve ndryshimin mes filmit dhe jetës (aktori 

nuk vritet, nuk vdes vërtet, kurse në jetë dhuna sjell vërtet vdekjen), 
• të mos lejojmë fëmijët të shohin filma, që dihet se kanë skena dhune. Kur 

ndeshemi me to në prani të fëmijës, të ndërrojmë kanalin ose të fikim televiorin, 
duke iu shpjeguar se pse nuk duhet parë ky program. 

• të shprehim mospëlqimin tonë për skenat e dhunshme para fëmijëve e të 
theksojmë,më shumë se një herë, se problemet nuk duhet të zgjidhen me dhunë. 

 
 
4. 10 Fillimi i disiplinës 
 
 
Pse e disiplinojmë një fëmijë? 
 
Së pari, për të vendosur tek ai konceptet e drejtë dhe e gabuar. Ndonëse duhet një 
kohë e 
gjatë përpara se fëmija juaj të mund t’i kapë këto koncepte plotësisht, që tani ju duhet 
të 
filloni t’i mësoni atij të drejtën nga e gabuara, duke ja shpjeguar, por dhe me shembuj.  
Së dyti, duhet t’i mësoni kontrollin mbi veten e tyre. Atij nuk do t’i rrënjosen këto 
menjëherë, por po të mos t’ja mësoni, nuk do të jetë i aftë të funksionojë mirë. 
Së treti, të mësuarit e respektit për atë që është e drejtë dhe e gabuar dhe për ndjenjat 
e të 
tjerëve, kështu që nga një fëmijë i përqëndruar vetëm tek vetja, ai do të bëhet një 
fëmijë 
dhe një i rritur i dashur dhe i ndjeshëm. 
Dhe së fundi, të mbroni fëmijën tuaj, familjen dhe rregullin - tani dhe në muajt e 
ardhshëm. 
 
Ndërkohë që ju filloni programin për disiplinën e fëmijës suaj mbani këto gjëra në 
mendje: 
 
• Ndonëse fjala disiplinë është e lidhur me strukturën, rregullat dhe ndëshkimin (për 

shumë nga ne), ajo vjen nga fjala Latine “të mësosh”. 
• Çdo fëmijë është i ndryshëm, çdo familje është e ndryshme. Por ekzistojnë 

rregulla të sjelljes, që i përdor çdo njeri, në të gjitha kohërat. 
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• Derisa fëmija të kuptojë çfarë është e sigurt dhe çfarë jo, ose çfarë veprimesh janë 
të pranueshme dhe çfarë jo, prindërit e tij kanë përgjegjësi të plotë për të  mbajtur 
mjedisin e sigurt, ashtu si dhe për të ruajtur gjërat e tyre dhe ato të të tjerëve. 

Mungesa e dashurisë prindërore kërcënon vlerësimin e fëmijës për veten. Është e 
rëndësishme ta lejoni fëmijën që të ndiejë se ju e doni, edhe kur ai bën gjëra të këqija. 
 
Disiplina më efektive nuk është as ajo e rrepta, as ajo tepër tolerante. Disiplina e fortë 
bën që fëmija të varet nga prindi, dhe jo të mësojë të kontrollojë veten. Por gjithashtu 
dhe toleranca e tepërt te prindërit nuk pëlqehet, sepse largon nga fëmija sjelljet e mira, 
që janë të domosdoshme në botë. Ata fëmijë bëhen shpesh tepër egoistë, të ashpër, 
dhe të papëlqyer, hyjnë shumë shpesh në konflikte me njerëzit. 
 
Të dy ekstremet e disiplinës e bëjnë fëmijën të ndihet i vetmuar, jo i dëshiruar nga 
prindërit. Prindërit e rreptë mund të duken të ashpër, sikur nuk i duan, ndërsa ata 
tolerantë mund të duken si të pakujdesshëm. Megjithatë nuk ka dy prindër njësoj: disa 
janë vetë mjaft të qetë, disa janë pak më të rreptë. Kjo është diçka normale, derisa nuk 
kalon në ekstrem. 
 
Disiplina e mirë është individuale. Nëqoftëse ju keni më shumë se një fëmijë, ju me 
siguri vini re ndryshime mes tyre që nga lindja. Këto diferenca do të ndikojnë 
mënyrën sesi secili fëmijë do të disiplinohet. Njëri për shembull, do të shmanget nga 
prekja e një prize, pasi ju ta keni kundërshtuar. Tjetri nuk do t’ua vërë veshin, 
megjithëse do të vërejë një frikë në zërin tuaj. Një tjetër do t’ju duhet ta hiqni që andej, 
se përndryshe nuk ikën vetë. 
 
Rrethanat mund ta ndryshojnë përgjigjen e fëmijës ndaj disiplinës. Një fëmijë që 
zakonisht kërkon një një paralajmërim më të fortë, mund të ndihet i dërrmuar 
nëqoftëse i flitet fort kur ai është i lodhur apo kur po i dalin dhëmbët. Ndryshoni llojin 
e disiplinimit sipas situatës. 
 
Fëmijët kanë nevojë për kufij. Ata shpesh nuk mund të kontrollojnë impulset e tyre 
ose veten dhe frikësohen kur humbin kontrollin. Kufijtë e vendosura nga prindërit 
sigurojnë një mbështetje për t’i mbajtur fëmijët të sigurt dhe të qëndrueshëm, 
ndërkohë që ata eksplorojnë dhe rriten. Vënia e kufijve të fortë vetëm sepse ai është 
fëmijë, nuk është e drejtë ndaj fëmijës. Çdo kufi që ju vendosni varet nga ajo që është 
më e rëndësishme për ju. Në disa shtëpi, heqja e këpucëve tek dera dhe mosngrënia në 
dhomën e gjumit janë rregullat kryesore. Në të tjera shtëpi, të qëndruarit larg 
komodinës së mamit dhe babit është shumë e rëndësishme. Në shumë familje, 
rregullat kryesore të mirësjelljes dhe përdorimi i etiketave të thjeshta - përdorimi i „të 
lutem“ dhe „faleminderit“, ndarja e gjërave, respektimi i ndjenjave të të tjerëve - janë 
kërkesat kryesore. 
 
Të mësosh të jetosh me kufij që në moshë të vogël, do të ndihmojë në qetësimin e disa 
shqetësimeve. Do të jetë gjithashtu e nevojshme për të mbijetuar në shoqërinë e 
mbushur me kufij - në shkollë, punë, dhe në lojë. Sigurisht është më e lehtë të flasësh 
për kufijtë, sesa t’i vendosësh. 
 
Një fëmijë që futet në telashe nuk mund të quhet “i keq”. Bebet dhe fëmijët nuk 
dinë çfarë është e gabuar dhe çfarë është e drejtë, kështu që çmenduria e tyre nuk 
mund të konsiderohet e keqe. Ata mësojnë për botën e tyre nëpërmjet eksperimentit, 
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vëzhgimit të shkaqeve dhe efekteve, dhe duke bërë prova me të rriturit. Çfarë ndodh 
kur unë derdh një gotë me lëng frutash? Do të ndodhë kjo gjë përsëri? Përsëri? Çfarë 
ka brenda dollapit në kuzhinë, dhe çfarë do të ndodhë nëqoftëse unë i nxjerr të gjitha 
jashtë? Cili do të jetë reagimi i mamit?  
 
Duke i përsëritur vazhdimisht e fëmijës suaj se ai është i keq, mund të ndikoni në 
uljen e besimit të tij tek vetja dhe në arritjet gjatë jetës. Dhe fëmija që dëgjon “ Ti je i 
keq” vazhdimisht, përpiqet të bëhet i keq (“ nëqoftëse ata thonë që jam i keq, duhet të 
jem i keq”). Kritikojeni veprimin, por jo fëmijën (“të godasësh është keq”, por jo “ti je 
i keq”). 
 
Qëndrueshmëria është e rëndësishme. Nëqoftëse këpucët mbi divan i gjykon sot 
dhe i lejon të nesërmen, ose nëqoftëse larja e duarve përpara bukës ishte një veprim i 
domosdoshëm dje, por sot harrohet, fëmija mendon se bota është e pakuptueshme dhe 
rregullat nuk kanë një rëndësi të madhe. Nëqoftëse ju nuk i qëndroni rregullave që 
keni vënë vetë, atëherë nuk ju beson më njeri. 
 
Vazhdimi logjik është vendimtar. Nëqoftëse thoni vetëm një “jo” kur fëmija juaj 
është afruar shumë pranë televizorit, dhe pastaj vazhdoni punën tuaj, kjo nuk mjafton. 
Nëqoftëse fëmija nuk largohet, veproni menjëherë, kryesisht në situata të rrezikshme. 
Lëreni punën, merreni fëmijën dhe largojeni nga televizori - mundësisht larg, në 
dhomën tjetër. Pastaj mundohuni të shkëpusni mendjen e fëmijës nga televizori, me 
një lojë që atij i pëlqen. Për shumë fëmijë, çfarë është larg syrit është dhe larg 
mendjes - ndonëse disa përpiqen që të kthehen mbrapa. Në të tilla raste ju duhet 
veproni menjëherë për ta ndaluar. 
 
Bebet dhe fëmijët kanë një kujtesë të kufizuar. Ju nuk mund të prisni që ata ta 
mësojnë mësimin që me herën e parë, dhe që të mos përsërisin një veprim të 
padëshirueshëm përsëri. Jini të duruar dhe përsërisni të njëjtat fjalë “Mos e prek 
televizorin” ose “Mos ha ushqimin e qenit” çdo ditë, për javë të tëra, derisa ai të 
ndalojë. 
 
Bebet e kanë qejf lojën “jo”. Shumë bebe kënaqen nga kundërshtimet e prindërve 
“Jo” duke i kthyer ato në lojra, prandaj mos lejoni që një “jo” e juaja të kthehet në një 
lojë ose në një të qeshur.  
 
Shumë “Jo” e humbin vlerën e tyre dhe e mërzisin fëmijën. Ju nuk dëshironi të 
jetoni në një botë ku 3 fjalët më të përdorura janë “jo, jo, jo”. Gjithashtu nuk dëshironi 
që fëmija juaj të jetojë në një tillë. Thoni “jo” vetëm kur preket mirëqenia e fëmijës 
suaj dhe personave të tjerë në familje.  Nëqoftëse ju do të krijoni një mjedis të 
pranueshëm për fëmijën në shtëpi, të mbushur me mundësira për eksplorim brenda 
kushteve të sigurta, atëherë nuk do të keni nevojë të thoni shumë “jo”. 
 
Për çdo “jo”, thoni dhe një “po”: “Jo, ti nuk mund të luash me librin e babit, por 
mund të shikosh këtë tjetrin”, ose “Ti nuk mund të boshatisësh dollapin e bukës, por 
mund të boshatisësh kutinë e lodrave”. Në vend të “Jo, mos i prek letrat në tavolinën e 
e mamit” pasi fëmija i ka hedhur disa letra në dysheme, thoni “ Të shikojmë nëse 
mund t’i vendosësh tani letrat brenda dollapit të mamit dhe pastaj të mbyllim 
dollapin”. Ky lloj mesazhi nuk e bën fëmijën tuaj të ndihet keq. 
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Fëmijët duhet të lejohen që të bëjnë dhe gabime, dhe të mësojnë prej tyre. 
Nëqoftëse ju e bëni të pamundur për fëmijën tuaj të bëjë gabime, nuk do t’i jepni atij 
mundësi për të mësuar nga gabimet e veta. 
 
Korrigjoni dhe shpërbleni punën e mirë, më mirë sesa të ndëshkoni. Ndëshkimi 
është zakonisht i pavlefshëm për fëmijët e vegjël, sepse ata nuk e kuptojnë për çfarë 
ndëshkohen. Në vend të ndëshkoni sjelljet e këqija, më mirë vlerësoni sjelljet e mira. 
Kjo gjë ndihmon në vetëbesimin dhe shton sjelljet e mira. Një mënyrë që mëson që 
veprimi ka dhe pasoja, është që vetë fëmija të korrigjojë gabimin e vet. Për shembull 
kur djali juaj prek gotën e qumështit me një libër dhe e derdh, ju mund ta këshilloni 
sesi ta korrigjojë gabimin e vet – Andi, fshije qumështin që është derdhur, ngrije 
gotën, ngrije më pas librin dhe vendose në raftin e vet. 
 
Zemërimi sjell zemërim. Mos kaloni në shpërthim zemërimi kur fëmija juaj thyen 
një send të dëshiruar tuajin, duke e rrotulluar atë nëpër dhomë si të ishte një top. 
Nëqoftëse është e nevojshme, qetësohuni për disa minuta përpara se t’i flisni – nëse 
jeni shumë të nxehur, largohuni nga dhoma. Kur të jeni qetësuar, shpjegojini bebit se 
ajo që bëri ishte gabuar, dhe pse. (“ Kjo nuk ishte një lodër, ishte një gjë e mamit. Ti e 
theve dhe mami tani është e mërzitur.) Kjo është e rëndësishme për t’u bërë, edhe pse 
shpjegimi duket se fluturon nga koka e fëmijës. 
Përpiquni të kujtoni në ato çaste zemërimi të madh se qëllimi juaj është t’i mësoni 
fëmijës sjelljet e mira dhe se të bërtiturit do t’i mësojë atij një sjellje të gabuar, duke 
dhënë një shembull  të keq të mënyrës sesi sillet njeriu, kur është i mërzitur. 
 
Por mos u shqetësoni nëse në disa çaste nuk arrini të kontrolloni veten, sepse fëmija 
duhet ta dijë dhe këtë. Kur kjo gjë ndodh, kini parasysh të kërkoni falje: “ Më fal që 
bërtita aq shumë, por isha tepër e mërzitur”. Duke shtuar dhe “të dua shumë” , jo 
vetëm që do ta qetësoni fëmijën, por do të bëni që të kuptojë se disa herë ne 
zemërohemi me njerëzit që duam, por ndjenja të tilla janë normale, dhe pastaj dimë të 
kërkojmë dhe të falur. 
 
Disiplina mund të kthehet edhe në shaka. Humori është pjesë e jetës sonë, dhe një 
mënyrë mjaft e mirë për të mësuar disiplinën. Humori mund të shfaqet në mënyra të 
ndryshme. Jepini urdhra fëmijës duke bërë si luan apo si qen, si zog apo si diçka tjetër 
që i pëlqen shumë atij. 
 
Aksidentet kërkojnë një trajtim të ndryshëm në krahasim me gjërat që bëhen me 
qëllim. Mbani mend që çdo njeri lejohet të bëjë gabime, por bebet, meqenëse janë 
bebe, do të bëjnë shumë nga këto. Kur fëmija juaj derdh pa dashje gotën e qumështit, 
ndërkohë që është duke kërkuar bukën, thoni “opa, u derdh qumështi. Përpiqu të jesh 
më e kujdesshme, zemër”, kjo është një përgjigje e mirë. Por kur gota derdhet me 
qëllim, thoni “Qumështi është për t’u pirë, jo për t’u derdhur. Kur e derdh bëhet 
rrëmujë - shiko”, kjo është përgjigje më e mirë në këtë rast. 
 
Prindërit duhet të jenë të rriturit në familje. Nëqoftëse prisni që fëmija juaj të 
veprojë në mënyrë të përgjegjshme, edhe ju duhet të veproni kështu. Nëqoftëse i 
premtoni se do të bëni një shëtitje bashkë dhe mbasdite i thoni se keni punë, atëherë ju 
nuk po e mbani premtimin. 
 



195 
 

Fëmijët duhet të trajtohen plot respekt. Në vend që ta trajtoni fëmijën si një pronë 
tuajën, ose thjesht si një fëmijë, trajtojeni atë me respektin që trajtoni cdo njeri tjetër. 
Jini të sjellshëm (i thoni: të lutem, faleminderit, dhe më fal), jepini atij shpjegime kur 
harroni  të bëni diçka që i keni premtuar, kuptoni dëshirat e fëmijës dhe ndjenjat e tij, 
mos e ofendoni, sidomos në sy të të tjerëve dhe dëgjojeni kur ju flet. 
 
Duhet të bëhet një ndarje e drejtë e të drejtave midis prindërve dhe fëmijës. 
Është e lehtë, kur një fëmijë është i vogël, që prindërit e rinj të bëjnë gabime në këtë 
fushë. Disa prej tyre fshijnë të drejtat e tyre për hatër të fëmijës- ata ia kushtojnë jetën 
e tyre fëmijës, asnjëherë nuk dalin, harrojnë miqtë dhe të njohurit e tyre. Të tjerë e 
jetojnë jetën njësoj sikur të ishin pa fëmijë, nuk kujdesen për nevojat e fëmijës – ata e 
marrin me vete beben në një festë plot zhurmë dhe tym duhani , nuk i  bëjnë banjë se 
iu ikën ndeshja e futbollit dhe mungojnë në vizitën tek pediatri, se bëjnë diçka tjetër. 
 
Asnjëri nuk është i përsosur - dhe nuk duhet të presësh që dikush të bëhet. 
Fëmijët kanë nevojë që të zhvillohen, derisa ata të mund të sillen si të rritur. Ata kanë 
nevojë gjithashtu të dinë se ju nuk prisni që të jenë të përsosur. Krenohuni me atë që 
bëri sot “ ti ishe shumë i sjellshëm sot” sesa me “ti je fëmija më i mirë në botë”, 
ndërkohë që asnjëri nuk mund të jetë i mirë gjithë kohës. 
 
Fëmijët duhet të dinë që ata kanë kontroll në jetën e tyre. Për një shëndet mendor 
të mirë, çdo njeri - edhe një fëmijë - nevojitet të ndiejë. Nuk do të jetë gjithmonë e 
mundur që fëmijës suaj t’i dalë e vetja, por kur kjo ndodh, mos e ndaloni. Jepini një 
mundësi për të bërë një zgjedhje – një biskotë apo një copë kek, të ecë vetë apo me 
karrocë. 
 
Çështje të disiplinës së fëmijës 
 
Cilat janë qëllimet afatgjata që keni, lidhur me sjelljen e fëmijës tuaj? Shumë prindër 
kërkojnë që fëmijët e tyre kur të rriten të jenë të pavarur, të kenë besim tek vetja, të 
bëjnë zgjedhje të zgjuara dhe të kenë respekt për njerëzit. Disiplinimi i vetes është i 
nevojshëm për të arritur këto qëllime. Një person me vetëdisiplinë ka kontrollin e 
nevojshëm që duhet për të vepruar ndaj dështimeve dhe vështirësive të jetës së 
përditshme.  
 
Qëllimi i disiplinës prindërore është që të zhvillojë vetëdisiplinën tek fëmija, pra ju 
mësoni fëmijën sesi të disiplinojë veten. Ju ndihmoni fëmijën të mësojë të mendojë 
për veten. Sesi do ta bëni ju këtë, kjo do të varet nga zhvillimi emocional i fëmijës 
dhe kënaqësia juaj e të qenit prind. Duke qenë se çdo njeri është i ndryshëm, nuk ka 
rregulla për të mësuar një sjellje të mirë. Më poshtë do të gjeni disa udhëzime që 
mund t`ju ndihmojnë të ndërtoni vetëkontrollin tek fëmija juaj. 
 
4.11 Udhëzime për vetëkontrollin 
Përcaktoni saktë se çfarë  kuptoni me një sjellje të mirë 
Sigurohuni që fëmija e kupton atë që kërkoni prej tij. Vendosni që më përpara kufijtë 
dhe rregullat. Mundohuni që t’i bëni sa më të thjeshta dhe të pakta dhe të mos i 
ndryshoni brenda ditës. Nëse sot fëmijës i flitet kur hyn me këpucë në shtëpi dhe 
nesër i thuhet “hajde, futu brenda”, ai e ka shumë të vështirë të kuptojë se cili është 
rregulli. 
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Bëni sugjerime pozitive 
Jepni komanda dhe sugjerime në mënyrë pozitive: Në vend që të thoni "mos u hidh 
mbi divan" provoni të thoni " në se do të rrish tek divani, duhet të qëndrosh ulur". 
Përpiquni të përdorni sa më pak fjalën “mos” dhe “jo”. Disa mendojnë se të 
vendosësh disiplinën në mënyrë pozitive, do të thotë të lejosh fëmijën të bëjë gjithçka, 
por nuk është ashtu. Në se ju  jepni udhëzimet si shembulli më lart, në mënyrë 
pozitive, fëmija do të bashkëpunojë me ju, sesa po t’i thoni gjithnjë “mos”. 
 
Jepni mundësi për zgjedhje 
Zgjedhja e mëson fëmijën të marrë vendime. Në se ju thoni "A je gati të vish për të 
ngrënë drekë tani"? ju i jepni fëmijës mundësinë për të thënë “jo”. "Erdhi koha tani 
për ty të vish për të ngrënë drekë. Do që të pish ujë apo lëng portokalli?". Në vend të 
thoni "A do të vishesh tani?", mundohuni të thoni "Tani duhet të vishesh. Mund të 
veshësh bluzën e kuqe ose blu, cila të pëlqen?" . 
 
Ridrejtoni sjelljen 
Në se fëmija sillet në një mënyrë të papranueshme, jepi një zgjedhje pozitive. Në se 
fëmija është i lodhur apo shumë i lëvizshëm dhe grindet në shtëpi, jepinif si zgjedhje 
të dalë jashtë shtëpisë apo të luajë që të çlirojë pak energji. Kur fëmija është më i 
rritur, jepini detyra të veçanta për të bërë, për shembull t`ju ndihmojë në kuzhinë të 
grini sallatën. Jini të ndjeshme ndaj nevojave të tij emocionale. Një sjellje jo e mirë 
mund të tregojë se fëmija është duke kaluar një çast frike, zemërimi, apo është i 
lënduar. Nxiteni fëmijën të flasë rreth këtyre ndjenjave, më tej drejtojani vëmendjen 
ndaj një aktiviteti si loja me qenin, uji, piktura, etj, pra në diçka ku fëmija mund t’i 
shprehë këto ndjenja në një mënyrë të pranueshme. 
 
Respektoni fëmijën 
Jini të njerëzishëm dhe përfillës për fëmijën tuaj ashtu si do të donit që edhe ai të ishte 
me ju. Fëmijët përpara se të mësojnë të respektojnë vetveten, duhet të marrin 
respektin prej të tjerëve. Kur i drejtoni, apo korrigjoni ato, mbani mend që është më 
mirë:   

1. t’i drejtoheni sjelljes, jo personalitetit apo aftësive të fëmijës, për shembull 
“nuk është mirë të hysh në shtëpi me këpucë” dhe jo t’i thoni “Ti nuk je i 
mirë”. Sa më shumë ta quani fëmijën të keq, aq më shumë gabime mund të 
bëjë. 

2. të shkoni direkt tek fëmija në vend që të bërtisni nga një dhomë në tjetrën, ose 
nga brenda shtëpisë jashtë saj 

3. të uleni në një karrike apo diku dhe të flisni ballë për ballë me fëmijën  
4. të pranoni se edhe ju mund të keni bërë gabim. 

 
Ndryshoni situatën 
Kur ju shikoni se fëmija po dëmton shumë gjëra që keni në shtëpi, në vend që të 
bërtisni çdo ditë, më mirë filloni t’i mbani gjërat delikate jashtë vendeve që mund të 
arrihen nga fëmija. Nuk ka nevojë që të kyçni gjithë shtëpinë, por një kompromis 
midis prindit dhe fëmijës shpesh largon situatat e vështira. Fëmija ka nevojë të luajë 
dhe të lëvizë, që të rritet. Në se është e mundur rregullojini një dhomë të vetën, apo 
një vend në kuzhinë ku të jete i lirë të bëjë ç` të dojë. 
 
Nxisni mendimin e mirë për veten 
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Në gjithçka që thoni apo bëni, ndihmoni fëmijët që të ndihen mirë me veten. Njerëzit 
që nuk ndihen mirë me veten, shpesh do të përpiqen të veprojnë ashtu si ato e dinë se 
duhet vepruar. Njerëzit me një mendim të mirë për veten, zakonisht duan të veprojnë 
drejt dhe do të përpiqen të mësojnë se çfarë  pritet prej tyre. Tregojini fëmijëve 
dashuri dhe respekt, edhe kur ju nuk e quani sjelljen e tyre të pranueshme. Fëmijët 
kanë shumë për të mësuar, sa që shpesh ndihen të mbingarkuar.  
 
Bëhuni shembull, model 
Si prind ju jeni shembulli, modeli i fëmijës tuaj për sjelljen. Mos u sillni si ajo 
shprehja: “Bëni si them unë, mos bëni si bëj unë”. Fëmijët e vegjël imitojnë shumë, 
sidomos sjelljet e njerëzve të dashur dhe të afërt. Nëse ju i thoni fëmijës të flasë me 
kujdes, dhe për vetë bërtisni gjithë kohës, atëherë mos prisni që fëmija të sillet 
ndryshe. Ai do të bërtasë njësoj si ju. 
  
Në tabelën më poshtë janë disa shembuj si mund t’i mbani fëmijët nën kontroll, pa u 
thënë gjithnjë fjalën "JO". Këto janë vetëm pak shembuj, por ideja është që t’i tregoni 
fëmijëve se çfarë  mund të bëjnë dhe jo çfarë  nuk mund të bëjnë: 
 
 

 
SJELLJA E 
FËMIJËS   

MOS THUAJ ! DUHET T’I THUASH : 

Vrapon me 
shpejtësi në rrugë Ndal, mos vrapo!  Këmbët përdori për të ecur. 

Godet, shtyn   Ndal, mos godit! Ne kujdesemi për miqtë tanë. Pyete shokun se 
çfarë  duhet të bësh që ai të ndihet më mirë. 

Hedh gurë ose rërë  
 Ndal, mos i hidh!  Gurët (rëra) qëndrojnë në tokë.  

Flet me zë të lartë, 
bërtet kur është në 
rrugë  

Rri urtë, pusho! Përdore zërin që ke brenda vetes tende, se 
dukesh më i bukur. 

 
 
 
Hapi i parë për një disiplinë të mirë është të mësoni si të nxisni sjelljen e mirë tek 
fëmija juaj. Është më e lehtë që të përforconi një sjellje të mirë, se sa të përpiqeni të 
ndryshoni sjelljet e këqija. Më poshtë janë disa këshilla për të nxitur një sjellje të mirë:  
 
• Përforcojeni dhe lavdërojeni një sjellje të mirë, kur fëmija e bën mirë diçka dhe 

mësoni t’i kushtoni vëmendje atij. Fëmijët kanë nevojë për miratim, veçanërisht 
nga prindërit e tyre, për diçka që ata e kanë bërë mirë. Lëreni fëmijën të kuptojë se 
ai po vepron drejt, ka bërë diçka sipas rregullave, apo sipas asaj që ju dëshironi. 
Përkëdheleni, putheni në se ai po qëndron i qetë, zbaton një detyrë që ju i keni 
dhënë apo po luan duke bashkëpunuar me të tjerë. Gjithashtu jepini shenja të 
miratimit tuaj me fjalë, si për shembull "Shumë bukur, Më pëlqen shumë si ti….".  

• Jepini atij zgjedhje. Kjo e lejon fëmijën të ketë pavarësi. Për shembull jepini një 
zgjedhje të shtrojë tavolinën apo të vendosë pjatat.  

• Bëjeni zbavitëse dhe me humor një sjellje të mirë. Fëmija juaj ka më shumë të 
ngjarë ta zbatojë në se e pelqen diçka. Për shembull thoni "ta shikojmë se kush 
mund të marrë më shumë lodra nga dyshemeja".   
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• Vendosni një sistem shpërblimi për të nxitur një sjellje të mirë. 
 
Disiplina duhet të jetë: 
 
Këmbëngulëse 
Pasojat duhen sqaruar mirë dhe zbatuar ndaj sjelljes së papëlqyeshme që kryhet. 
 
E  qartë 
Dënimi duhet t’i përshtatet fajit. Gjithashtu në rast se sejllja ripërsëritet, pasojat duhen 
sqaruar përpara, kështu fëmija e di atë që e pret. Dënimi i rëndë nuk është i nevojshëm. 
Përdorimi i dënimeve të përkohshme dhe të shkurtra është një mënyrë e mirë që mund 
të japë rezultat, në se bëhet sa herë që ndodh sjellja. Gjithashtu përdorni lavdërimet si 
një pjesë të ditës, ose gjithë ditën, kur fëmija nuk ka bërë më asnjë thyerje të 
disiplinës. 
 
Miqësore 
Përdorni komunikimin miqësor, por këmbëngulës kur doni t’i thoni fëmijës se është 
sjellë jo mirë dhe lëreni të kuptojë se do të marrë "pasojën" e merituar. Nxiteni të 
mbajë mend se çfarë dënimi duhet të kryejë. Nxitini të përpiqen të mbajnë mend se 
çfarë duhet të bëjnë, që të mos e përsërisin këtë gabim në të ardhmen.   
 
 
Prindi duhet të jetë mësues dhe trajner për fëmijën 
Shikojeni rolin tuaj si mësues, apo trajner të fëmijës. Tregojini në detaje si do t`ju 
pëlqente që të sillej ai. Lëreni ta praktikojë sjelljen. Përpiquni të vendosni një kohë të 
caktuar për të bërë diçka zbavitëse me fëmijën. 
 
• Mësojini dhe tregojini atë duhet të bëjë në vend që t`i thoni se çfarë nuk duhet 

të bëjë. 
• Përdorni lavdërime me fjalë kur ai bën diçka mirë. Thoni "Më pëlqen si ti 

______, kur ti_______, " Jini sa më i qartë. 
• Ndihmoni fëmijën të mësojë të shprehë se çfarë ndien. Thoni "dukesh shumë i 

munduar", "si ndihesh? ", a je i mërzitur", "dukesh se je i zemëruar për këtë" ,"e 
ke mirë që mendon, apo ndien kështu"  

• Përpiquni të shikoni si fëmija vepron në një situatë të caktuar. Dëgjojeni me 
kujdes dhe mendoni si do t’ju dukej ju kjo.  

• Përdorni një ton të butë zëri për ta qetësuar kur është i mërzitur.  
• Bëhuni dëgjues i mirë. Përdorni një kontakt të mirë me sy. Uluni në nivelin e një 

fëmije të vogël. Mos e ndërprisni kur flet. Bëni pyetje të hapura në vend të 
pyetjeve që mund t`ju përgjigjet me fjalën ‘po’ ose ‘jo’. Përsërisni atë që dëgjuat.  

• Sigurohuni që i kuptoi udhëzimet. Kërkojini që t’i përsërisë.  
• Kur është e mundur, krijojini mundësi se kur dhe si të veprojë për të kërkuar 

diçka. Mos prisni shumë. Lavdëroni sjelljen që është afër atij qëllimi që dëshironi 
ju.  

• Krijoni një shenjë me gjeste që fëmijët tuaj do ta pranojnë si sinjal që tregon se 
ata nuk po sillen si duhet dhe duhet të ndryshojnë sjelljen. Kjo ndonjëherë i 
ndihmon ato që t`ju përgjigjen menjëherë, pa u mërzitur.  
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Përdorimi i lavdërimit 
 
Kurdoherë që është e mundur përpiquni të përdorni lavdërimin dhe shpërblimin për të 
motivuar fëmijën që të përmirësojë sjelljen e tij, për shembull mund të thoni " kur t’i 
kesh mbledhur të gjitha rrobat  në dhomën tënde mund të dalësh të luash" Mos thuaj 
"në se" por "kur". 
 
Kombinoni lavdërimin me kohën kur e dënoni fëmijën për një sjellje jo të mirë. 
Kështu mund të thoni: "Sa herë që ti sot bën një gabim, do të kesh një orë më pak nga 
dalja në oborr si ndalim". Në se gjithë ditën, mëngjesin, mbasditen etj, ti nuk do të 
marrësh dënime atëherë ti do të fitosh në darkë një shëtitje me makinë”. 
 
 
 
 
 
 
Disa fjalë që mund të përdorni për të lavdëruar fëmijën 
 
Fëmijët janë shumë të ndjeshëm ndaj vëmendjes tuaj. Ato duan të jenë të sigurt se i 
doni dhe i vlerësoni. Duke përdorur disa nga fjalitë më poshtë përditë me fëmijën tuaj, 
ju do të shikoni se ata do të fillojnë t`ju kushtojnë më shumë vëmendje dhe do të 
mundohen t`ju pëlqejnë më shumë.... 
 
• Po shumë mirë, shumë e bukur, shkëlqyeshëm! 
• Shumë e drejtë, e saktë!  
• Më pëlqen mënyra si e bën këtë. Jam krenar për ty.  
• Kjo është e mirë. Punë shumë e mirë, kështu bëhet, shumë më mirë!  
• Ti po ecën më mirë. Çfarë  ideje e zgjuar!  
• Kjo është punë e mirë, punë e shkëlqyer që ti po e kontrollon veten.  
• Më pëlqen si ti e bëre ________. Vura re që ti_____. Vazhdo kështu. 
• U zbavita shumë ________ me ty. Po përmirësohesh në _________ gjithnjë e më 

shumë.  
• Kur ti bën_____, dukesh se e ke marrë seriozisht.  
• Unë e vlerësoj mënyrën si ti_____ . Ishe shumë i mirë, madje më i mirë sesa unë 

prisja. 
• Shumë e mirë. Kjo është e bukur më pëlqen________. 
• Më pëlqen mënyra si ti _____ këtë pa kërkuar ndihmë apo pa pyetur (e mbajte 

mend).  
• Jam shumë e kënaqur që ti je djali/vajza ime.  
• Unë të dua shumë!  
 
Disa gjeste që mund të përdorni për t’i treguar fëmijës se si ndiheni 
 kur i lavdëroni : 
 
• Buzëqeshni, përkulni supin, kokën, gjunjtë 
• Shenja apo gjeste që tregojnë aprovim, prekini qafën 
• Përkëdhelini kurrizin, qafën, faqen etj. 
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Ç’është dënimi i përkohshëm i fëmijës  
 
Në këshillat e mësipërme për displinën e fëmijës përmendëm: kur e shikoni se fëmija 
po paraqet një sjellje të padëshiruar, mundohuni ta dënoni atë përkohësisht. 
Kur fëmija juaj është duke bërë diçka të papranueshme, dënimi i përkohshëm 
ndihmon ta ndalojë këtë gjë dhe të ndryshojë situatën. Ky dënim mund të jepet duke e 
larguar atë nga vendi ku bëri gabimin dhe duke e vendosur të qëndrojë në një zonë të 
veçuar, si në një dhomë, karrike, cep të qetë, krevat. Kjo formë dënimi është mirë të 
përdoret pasi fëmijët mbushin 2 vjeç dhe gjatë viteve të para të shkollës. 
 
Si mund ta bëjnë prindërit me këtë lloj dënimi? 
• Jepini fëmijës vetëm një paralajmërim dhe shmangni kërcënimet boshe. 
• Mos e gjuani!! 
• Kur e vendosni fëmijën në dënim të përkohshëm, shpjegojini shkurt çfarë ka bërë. 
• Shmangni leksionet e gjata dhe qortimet. 
 
Dënimi i përkohshëm do t’i japë fëmijës kohën për të qenë i qetë për të menduar për 
sjelljen negative dhe për të ndier fajin që ka kryer. Pra, dënimi i përkohshëm është një 
çast veçimi dhe qetësie. 
Lëreni fëmijën në një karrike kur është në dënim të përkohshëm ose në një dhomë. 
Nëqoftëse nuk shkon atje menjëherë, merreni prej dore ose në krahë, por pa ushtruar 
forcë mbi të! Dënimi i përkohshëm duhet të kryhet në një vend jo interesant, të veçuar, 
por të sigurt. Fëmija nuk duhet të lejohet të shikojë televizor, të luajë me lodra, ose të 
bisedojë me njerëz të tjerë. Ja se çfarë mund të keni parasysh: 
 
• Ndihmojeni fëmijën që ta lidhë sjelljen e tij me kohën që i është caktuar për dënim.   

Natyrisht për gabime më të rënda dhe të përsëritura, koha do të jetë më e gjatë. 
• Mbani qetësi gjatë dënimit të përkohshëm.  
• Jeni ju që duhet të masni kohën. 
• Bëjeni të qartë çastin kur ka mbaruar dënimi i përkohshëm. 
• Rekomandohet që dënimi i përkohshëm duhet të zgjasë një minutë për çdo vit të 

moshës së fëmijës dhe jo më shumë se 5 minuta. 
• Ju mund të përdorni një matës kohe (orë) për dënimin e përkohshëm. Jini të sigurt 

që kjo të vendoset në një vend ku fëmija ta shikojë dhe ta dëgjojë. Nëqoftëse 
fëmija largohet para kohe nga vendi ku po kryen dënimin e përkohshëm, çojeni 
përsëri tek vendi dhe rifilloni kohën nga e para. Jini të qëndrueshëm dhe 
këmbëngulës deri në fund. 

 
Si përfundon dënimi i përkohshëm? 
Qartësojani fëmijës se kur përfundon dënimi i përkohshëm. Shkoni tek cepi ku është 
fëmija dhe i thoni “Përfundoi dënimi i përkohshëm, mund të largohesh tani”. Pasi 
dënimi ka përfunduar, nuk ka më rikujtime apo leksione, pra nuk duhet zënë më në 
gojë, pasi këto mund të shpien në një rishfaqje të së njëjtës sjellje. Është mirë ta 
qetësoni fëmijën. Por nëqoftëse fëmija juaj përsërit sjelljen, atëherë rikthehuni tek i 
njëjti proces nga e para. Mbani mend, fëmija juaj duhet të dijë se dënimi i 
përkohshëm është i lidhur direkt me sjelljen negative që shfaqi, dhe jo me të si individ. 
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Është e rëndësishme që mos ta lëndoni vetëvlerësimin e fëmijës duke shkaktuar tek ai 
turp, humbje të besimit, ose ndjenjën e braktisjes. 
 
 
4. 12  Krizat apo shpërthimet e zemërimit/nervozizmit dhe fëmijëria  
 
Për një fëmijë të vogël është e vështirë të mbahen përbrenda emocionet e forta. Kur 
fëmijët ndihen të tejlodhur, të mërzitur, të zhgënjyer, të zemëruar, ato i shprehin këto 
duke qarë, bërtitur, ose përplasur gjithçka, lart e poshtë.  
Si prind ju mund të zemëroheni, të ndodheni në pozicion të vështirë, të vetmuar dhe 
pa ndihmë. Krizat dhe shpërthimet e zemërimit janë pjesë normale e zhvillimit të 
fëmijës gjatë kohës që ai mëson vetëkontrollin. Në fakt pjesa më e madhe e fëmijëve 
kanë kriza zemërimi/nervozizmi midis moshës 1 dhe 3 vjeç. Ju keni dëgjuar shpesh që 
t’i quajnë"dy vjeçarët e tmerrshëm". Lajmi i mirë është se rreth moshave 3-4 vjeç 
zakonisht këto kriza ndalojnë. 
 
Fëmija i vogël është i zënë shumë në këtë periudhë duke mësuar mjaft gjëra të reja 
rreth botës. Ai është i etur të kontrollojë gjithçka, do të jetë i pavarur dhe përpiqet të 
bëjë më shumë se sa e lejojnë aftësitë e tij. Fëmija do të zgjedhë vetë për gjithçka dhe 
shpesh nuk do që ta ndalojmë apo largojmë nga çdo gjë. Veçanërisht ai është më i 
vështirë për të bashkëpunuar me ju kur është i lodhur, i mërzitur apo i frikësuar. 
Kontrollimi i këtyre shpërthimeve dhe krizave të fëmijes mund të jetë ndoshta gjëja 
më e vështirë për t’u mësuar nga prindërit. 
 
Krizat e nervozizmit janë një mënyrë për fëmijën tuaj që të nxjerrë ato që ka brenda, 
të shfryhet, kur është i zemëruar. Më poshtë janë disa nga arsyet përse fëmija juaj 
mund të ketë kriza shpërthimi: 
• Fëmija mund të mos kuptojë atë që ju po i thoni, apo është i turbullt. 
• Fëmija mërzitet kur shikon se të tjerët nuk e kuptojnë atë që po thotë.  
• Fëmija mund të mos i thotë dot fjalët që përshkruajnë ndjenjat dhe nevojat e tij.  

Mbas moshës 3 vjeç, zakonisht fëmijët mund t’i shprehin me fjalë ndjenjat e tyre 
kështu krizat e zemërimit rrallohen apo zhduken. Në se në këtë moshë fëmijët 
ende nuk janë në gjendje të shprehin ndejnjat e tyre shumë mirë me fjalë, ka më 
shumë të ngjarë që këto kriza të vazhdojnë. 

• Fëmija juaj ende nuk ka mësuar të zgjidhë vetë problemet dhe dekurajohet lehtë. 
• Fëmija juaj mundet të jetë sëmurë apo të ketë probleme të tjera fizike, që e mbajnë 

larg të shprehurit të asaj që ndien. 
• Fëmija juaj mundet të jetë i uritur, por nuk e kupton. 

• Fëmija juaj  mund të jetë i lodhur apo nuk ka fjetur sa duhet. 
• Fëmija juaj mund të jetë i stresuar ose nuk ndihet rehat. 
• Fëmija juaj po reagon ndaj një stresi apo ndryshimeve që mund të kenë ndodhur në 

jetën e tij (ndërrimi i shtëpisë, lindja e një fëmije tjetër, etj). 
• Fëmija juaj mund të jetë xheloz ndaj një miku të tij apo vëllezërve të tjerë. Në këtë 

moshë fëmijët shpesh kërkojnë atë që kanë fëmijët e tjerë, apo duan për vete gjithë 
dashurinë e prindërve dhe janë xhelozë kur ata përkëdhelin fëmijët e tjerë. 

• Fëmija juaj ende mund të mos jetë i aftë të bëjë gjërat që imagjinon, si të vrapojë, të 
ngjisë shkallët, të vizatojë, apo t’i vërë lodrat në punë.  

 
Parandalimi i krizave të nervozizmit 
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Ju nuk duhet të jeni të habitur në se fëmija shfaq krizat e zemërimit vetëm kur 
ndodhet përballë jush si prindër. Kjo është një mënyrë që ai gjen për të provuar 
rregullat dhe kufijtë që i keni vënë. Pjesa më e madhe e fëmijëve nuk duan t’i 
shpërthejnë ndjenjat e tyre përpara njerëzve të tjerë dhe janë më të kujdesshëm me 
njerëzit e huaj. Fëmijët ndihen më të sigurt kur i tregojnë ndjenjat e tyre para njerëzve 
që ata i besojnë. Duke ditur këtë, ju ende nuk jeni të aftë të parandaloni të gjitha krizat 
e inatit, por sugjerimet më poshtë mund t`ju ndihmojnë të pakësoni mundësinë e 
shfaqjes së një krize të tillë:  
 
Nxiteni fëmijën të përdorë fjalët për t`ju treguar ju se si ndihet si për shembull "jam 
vërtet i çmendur, po tërbohem nga inati, etj". Përpiquni të kuptoni si ndihet dhe i 
mësoni fjalë që mund t’i përdorë kur do të përshkruajë ndjenjat e tij.  
 
Vendosni kufij të arsyeshëm dhe mos prisni që fëmija juaj të jetë i përsosur. Jepni 
sqarime të thjeshta për rregullat që keni vendosur dhe mos i ndryshoni rregullat.  
 
Mbani një rutinë të rregullt ditore, sa më shumë të jetë e mundur, kështu fëmija 
juaj e di se çfarë e pret, apo çfarë do të ndodhë.  
 
Pakësoni situatat të cilat e stërmundojnë fëmijën, si loja me fëmijët apo lodrat që 
janë shumë më të vështira për moshën e fëmijës tuaj.  
 
Pakësoni vizitat e gjata apo qëndrimet e gjata në një vend ku fëmija juaj duhet të 
qëndrojë ulur, ose nuk mund të luajë për periudha të gjata kohe. Në se duhet bëni një 
udhëtim të gjatë merrni me vete lodrat, librat e pëlqyera të fëmijës për ta zbavitur atë.  
 
Kini gati ndonjë ushqim të shëndetshëm për t`ja dhënë menjëherë kur fëmija 
juaj është i uritur.  
 
Sigurohuni që fëmija juaj ka pushuar mirë, veçanërisht përpara një dite të zënë me 
aktivitete stresuese.  
 
Largoni vëmendjen e fëmijës tuaj nga aktivitete që ka të ngjarë të përfundojnë me 
një krizë nervozizmi. Sugjeroni aktivitete të ndryshme. Në se është e mundur, duke 
bërë pak humor, duke luajtur mund ta ndihmohet të kapërcejë një situatë të vështirë. 
Për shembull, në se ju jeni brenda në shtëpi, përpiquni ta nxirrni fëmijën jashtë për t’i 
larguar vëmendjen.  
 
Zgjidhni se kur duhet të thoni "jo". Kur ju i thoni jo çdo kërkese, apo dëshire të 
fëmijës tuaj, kjo do ta zhgënjejë atë. Kur një kërkesë nuk është shumë e arsyeshme, 
apo e papërshtatshme, mund t’i thoni edhe po. Në se rrezikohet siguria e fëmijës tuaj, 
mos e ndryshoni vendimin nga frika e krizave të nervozizmit.  
 
Lëreni fëmijën tuaj të zgjedhë kurdoherë që është e mundur. Për shembull në se 
fëmija juaj nuk pranon të lahet, sqarojeni se do të shkojë për të bërë banjë, por jepini 
një mundësi që të marrë edhe vetë ndonjë vendim. Për shembull, në vend që t’i thoni 
"erdhi koha për të bërë banjë" mund të thoni "është koha për banjën tënde. A do të 
ecësh vetë deri aty, apo të mbaj unë në krah?"  
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Bëhuni një shembull i mirë. Mos bërtisni, apo mos u grindni përpara fëmijës tuaj.  
 
Manaxhimi i krizave të nervozizmit  
 
Si prind ju ndonjëherë mund ta kuptoni kur po afrohet një krizë nervozizmi. Fëmija 
juaj mund të mos duket në humor, i vështirë i zemëruar. Ai mund të qarravitet dhe 
grindet. Duket sikur asgjë nuk e kënaq. Në fund ai mund të fillojë të qajë, të godasë 
me grushta, të ulërijë, të shtrihet përdhe, apo të mbajë frymën. Ndonjëherë një krizë 
nervozizmi ndodh papritmas, pa ndonjë arsye të dukshme. Kur fëmija juaj ka një 
shpërthyer në një krizë nervozizmi, këshillat e mëposhtme, mund t`ju ndihmojnë ta 
kapërceni atë me sukses:  
 
• Hutoni fëmijën duke larguar vëmendjen e tij diku tjetër, si për shembull në një 

aktivitet, lodër, libër të ri. Ndonjëherë vetëm prekja ose përkëdhelja e fëmijës do 
ta qetësojë. Ndaloni sjelljen e tij me një koment të lehtë, si për shembull. "A e 
sheh se çfarë po bën qeni?, ose "Më duket se ra zilja e derës?". Një shaka e juaja 
apo thjesht një fytyrë qesharake mund të ndihmojë këtë situatë.  

• Mundohuni të qëndroni të qetë. Në se ju bërtisni, apo zemëroheni, ka të ngjarë që 
t’i përkeqësoni gjërat. Kujtoni se sa më shumë vëmendje do t’i kushtoni kësaj 
sjelljeje, aq më shumë do të ketë mundësi që ajo të përsëritet në të ardhmen.  

• Shfaqje të vogla zemërimi si e qara, ulërima, apo goditjet, zakonisht edhe mund të 
bëni sikur s’i vini re. Qëndroni pranë, apo mbani në krahë fëmijën pa i folur, deri 
kur ky të qetësohet. Kjo i tregon mbështetjen tuaj. Në së ju nuk mund të qëndroni 
të qetë, largohuni nga dhoma.  

• Disa kriza nervozizmi nuk mund të injorohen. Sjelljet më poshtë nuk janë të 
pranueshme dhe nuk duhet bërë sikur s’i vini re:  

1. Rrahja ose goditja e prindërve apo njerëzve të tjerë  
2. Flakja e sendeve në vende të rrezikshme  
3. Ulërima apo bërtitja e zgjatur  

 
Në këto raste përdorni një ndëshkim të përkohshëm për ta larguar fëmijën tuaj nga 
burimi i zemërimit të tij. Në se nuk mund të qëndroni të qetë tek dhoma që e keni çuar 
fëmijën për dënim, largohuni nga dhoma. Prisni një-dy minuta, deri kur e qara e tij të  
ndalojë, përpara se të riktheheni. Më tej ndihmojeni fëmijën që të interesohet për 
diçka tjetër. Në se fëmija juaj mund të kuptojë, flisni me të për atë që ndodhi dhe 
diskutoni mënyra të tjera për ta kapërcyer këtë një herë tjëtër. 
 
Ju nuk duhet asnjëherë ta ndëshkoni fëmijën tuaj për krizat e nervozimit, sepse mund 
të fillojë të mbajë përbrenda shumë ankth, e mërzi, e cila nuk është e shëndetshme për 
të. Përgjigja juaj ndaj këtyre shpërthimeve duhet të jetë qetësi dhe mirëkuptim. Kur 
fëmija rritet do të mësojë si t’i zotërojë emocionet e forta. Mbani mend, është normale 
që fëmija provon durimin, rregullat dhe kufijtë e prindërve të tij.  
 
Megjithëse mund t`ju duket e mirë, mos e shpërbleni fëmijën tuaj për të ndaluar një 
krizë nervozizmi. Shpërblimi me diçka mund ta mësojë fëmijën se me këto 
shpërthime ai fiton gjithnjë. Kur krizat e nervozizmit nuk nxjerrin asgjë për të, ka më 
pak të ngjarë që t’i vazhdojë.  
 
Ju mund të ndiheni fajtor kur i thoni "jo" fëmijës. Jini këmbëngulës dhe mënjanoni 
dhënien e sinjaleve të përziera. Kur prindërit nuk vendosin qartë disa rregulla, ka më 
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shumë vështirësi për fëmijët të kuptojnë cilat rregulla janë të palëvizshme dhe cilat 
janë më të lehta për t’u ndryshuar. Sigurohuni që çdo ditë mundet të zbaviteni së 
bashku me fëmijën tuaj. Mendoni me kujdes për rregullat dhe kufijtë që keni vendosur 
dhe mos vini shumë. Përgjigjuni në të njëjtën mënyrë, kur fëmija juaj thyen rregullat.  
Fëmija juaj do të vazhdojë të ketë kriza nervozizmi deri në mes të moshës katër 
vjeçare. Gjatë kohës së këtyre krizave, sjellja e tyre është normale. Duhet kohë për të, 
që të mësojë të kontrollojë inatet e tij. Në se këto shpërthime janë të rënda dhe 
ndodhin shumë shpesh, mund të jenë një shenjë e hershme e problemeve emocionale. 
Flisni me pediatrin tuaj në se fëmija dëmtohet shumë gjatë këtyre krizave, mban 
frymën, i bie të fikët, apo në se krizat e nervozizmit përkeqësohen mbas moshës 4 
vjeç.  
Ka rëndësi të kuptoni që krizat e nervozimit janë një pjesë normale e rritjes. Këto 
kriza nuk janë të lehta për t’u kaluar dhe mund të jenë pak frikësuese për ju dhe 
fëmijën tuaj. Duke përdorur një sjellje të dashur, mirëkuptim dhe këmbëngulje, do ta 
ndihmoni fëmijën tuaj të kapërcejë këtë pjesë të zhvillimit të tij.  
 
Rrahjet, kafshimi dhe goditjet  
 
Rrahjet dhe kafshimi 
 
Është e natyrshme që të gjithë njerëzit të kenë në disa raste ndjenja agresive. Si të 
rritur, ne kemi mësuar t’i kontrollojmë këto ndjenja. Fëmijët shpesh janë fizikisht 
agresivë- ato kafshojnë, gërvishtin, godasin të tjerët. Këto sjellje ju si prindër mund t’i 
ndeshni shpesh dhe ato shfaqen ndoshta më të shpeshta që pas ditëlindjes së parë të 
fëmijës. Ju e mbani mend luftën që keni bërë për të kontrolluar sjelljen agresive, apo 
shkatërruese të fëmijës tuaj gjatë këtyre viteve!  
 
Gjatë zhvillimit të fëmijës në këtë periudhë është normale që ato të kafshojnë 
ndonjëherë, por  kafshimi i vazhdueshëm mund të jetë një shenjë që fëmija ka 
probleme emocionale, ose të sjelljes. Gjatë kësaj periudhe fëmijët mund të zihen ose 
godasin shokët e tyre të lojës, por duhet kujdes sepse agresioni i shpeshtë dhe/ose i 
rëndë fizik mund të tregojë se një fëmijë ka probleme serioze emocionale, që kërkojnë 
vlerësimin dhe ndërhyrjen e profesionistëve.  
 
Rrahja e vazhdueshme ose kafshimi kur një fëmijë është në çerdhe, kopsht mund të 
jetë një problem serioz në sjelljen, e për këtë duhet kontrolluar nga mjeku pediatër. Në 
këtë këtë moshë fëmijët rrinë më shumë me moshatarët e tyre dhe pritet që ato të jenë 
të aftë të zënë miqësi dhe shoqërohen me to. 
 
Kafshimi 
 
Mjaft fëmijë fillojnë kafshimin agresiv ndërmjet moshës 1-3 vjeç. Kafshimi mund të 
jetë një mënyrë për të provuar fuqinë që ata kanë për të tërhequr vëmendjen. Disa 
fëmijë kafshojnë sepse janë të pakënaqur, xhelozë, në ankth. Ndonjëherë kafshimi 
mund të jetë pasojë e një disipline të shtrënguar, të rreptë, ose si pasojë e një dhune 
fizike. Në këtë periudhë gjithashtu ju si prind duhet të mbani mend se fëmijët që janë 
në kohën e daljes së dhëmbëve, mund të kafshojnë.  
 
Çfarë duhet bërë:  
• Thoni menjëherë "JO", me një ton zëri të qetë, por këmbëngulës dhe mospranues. 
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• Një fëmijë deri 2 vjeç, kapeni me butësi dhe mbajeni fort (teknika e përqafimit), 
ose uluni diku dhe qëndroni me të. 

• Për një fëmijë më të rritur (2-3 vjeç) mund t’i thoni fjalë të tilla "nuk është mirë të 
kafshosh, sepse kjo u dhemb njerëzve". 

• Asnjëherë MOS e kafshoni fëmijën për t’i treguar se si dhemb kafshimi. Kjo i 
mëson një sjellje jo të mirë.  

• Në se kafshimi vazhdon, tregojini fëmijës se kur sillet kështu, do të ketë pasoja. 
Për shembull mos e mbani në krah, apo mos luani më fëmijën për një periudhë të 
shkurtër kohë pasi ai/ajo ka kafshuar dikë.  

 
Në se këto teknika të thjeshta nuk japin rezultat dhe kafshimi është shumë i shpeshtë, 
prindërit duhet të flasin me mjekun specialist pediatër për t’i orientuar më tej se ku 
duhet të drejtohen. 
 
Rrahjet dhe goditjet 
 
Fëmijët e moshës 1-3 vjeç dhe ato të moshës parashkollore shpesh luftojnë dhe rrihen 
me moshatarët e tyre gjatë kohës së lojrave. Ndonjëherë fëmijët pa qëllim nuk 
korrigjohen për sjelljen agresive nga prindërit, sepse për momentin u pëlqen ajo që 
bëjmë duke parë sa i fortë është fëmija i tyre. Për shembull, një fëmijë mund të shtyjë 
një fëmijë tjetër, ta rrëzojë atë dhe t’i marrë lodrën. Në se fëmija qan dhe largohet, 
fëmija agresiv ndihet i sukseseshëm, sepse ai ka fituar lodrën dhe ne qeshim me këtë 
situatë apo krenohemi me fëmijën, se është trim.  
 

Çfarë duhet bërë:  
• Është më mirë të ndërhyjmë tek fëmija përpara se ai të fillojë të godasë. Për 

shembull, ndërhyni sapo shikoni se fëmija juaj është i mërzitur apo po fillon të 
mërzitet, lodhet, etj.  

• Kur fëmija i vogël lufton shumë gjatë lojës me moshatarët e tjerë, shiheni më nga 
afër.  

• Në se fëmija godet një fëmijë tjetër, ndajini menjëherë. Më tej përpiquni ta 
qetësoni fëmijën tuaj dhe mbani pranë edhe fëmijën tjetër.  

• Fëmijëve deri 2 vjeç mund t’iu thoni "Jo ta godasësh shokun se  goditja e dëmton,  
i dhemb" 

• Për fëmijët 2-3 vjeç mund të thoni "E di që je i zemëruar, por mos godit. Goditja 
dhemb". Kjo fillon t’i mësojë atij butësinë.  

• Mos e godisni një fëmijë në se ai/ajo po godet të tjerët. Kjo u mëson fëmijëve të 
përdorin sjelljen agresive.   

• Prindërit nuk duhet të injorojnë apo të lejojnë lojën me rrahje dhe luftë midis 
fëmijëve moshatarë.  

 
Kur rrahja ose goditja është e shpeshtë, kjo mund të jetë një shenjë se fëmija ka një 
problem tjetër. Për shembull mund të jetë i pikëlluar, ka problem të kontrollojë 
zemërimin, ka shenja dhune, ose është trajtuar keq në çerdhe, shkollë apo ku ka 
qëndruar për përkujdesje gjatë ditës, ose në shtëpi.  
 
Studimet kanë treguar se fëmijët të cilët janë fizikisht agresivë në moshë të vogël, ka 
më shumë mundësi ta vazhdojnë këtë sjellje kur të rriten. Studimet gjithashtu kanë 
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treguar se fëmijët të cilët kanë parë shpesh skena dhune në televizor, video dhe filma, 
sillen më egër dhe më agresivisht. 
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Pjesa e tretë 
 
 

 Fëmijët për të drejtat e tyre 
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Hyrje 
 
 
Çështja e prekjes së të drejtave të fëmijëve përmes abuzimit dhe neglizhimit, po 
identifikohet në Shqipëri gjithnjë e më shumë si një çështje shqetësuese e që kërkon 
vëmendje. Ligji “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” është një hap i 
mirë në këtë drejtim, së bashku me përpjekjet e disa organizatave joqeveritare që 
punojnë me fëmijët, për konsolidimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve dhe 
ndërgjegjësimin e institucioneve përkatëse dhe opinionit publik. Pra, të rëndësishme 
janë si veprimet ndërhyrëse, ashtu dhe parandaluese.  
 
Studimet kanë treguar që ndërhyrjet me fëmijët mund të jenë forma më e mirë e 
parandalimit parësor të dhunës në familje. Rrjedhimisht, qëllimi i pjesës së 
mëposhtme është si parandalimi parësor i dhunës në familje, ashtu edhe ndërhyrja e 
hershme me fëmijët që abuzohen ose janë dëshmitarë të dhunës në familje, por edhe 
jashtë saj. Studimet tregojnë se fëmijët që janë dëshmitarë të dhunës dhe fëmijët që 
abuzohen drejtpërdrejt, ndikohen në mënyra të ngjashme. Përmes vëzhgimit të sjelljes 
së tyre, përkujdesësit (si për shembull, mësuesit), mund të luajnë një rol kyç në 
fillimin e ndërhyrjeve të hershme.  
 
Këto qëllime mund të arrihen përmes një qasjeje edukuese, e cila merr parasysh këto 
faktorë: sfidimin e mesazheve sociale mbështetëse që fëmijët mësojnë për përdorimin 
e dhunës, krijimin e shprehive aktive për të identifikuar situatat problematike dhe për 
të prodhuar reagime alternative, duke marrë parasysh me kujdes pasojat e sjelljes së 
tyre.  
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SEANCË 

 
 
5.1 Prezantimi dhe njohja me programin e trajnimit 
 
 
Qëllimet 
 
• T’i urohet mirëseardhja të gjithë fëmijëve 
• Të prezantohen fëmijët me qëllimin dhe objektivat e trajnimit 
• Të përcaktohen rregullat e ditës.  
 
 
Koha 
 
10 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim në grup 
 
Hapat 

 
1. Prezantoni qëllimin e ditës së trajnimit: 
 
“Sot do të kalojmë disa orë së bashku duke folur për jetën tuaj të përditshme në 
familje dhe shoqëri, gjërat e mira dhe jo të mira që ndodhin gjatë saj dhe sesi 
ndikojnë ato në jetën tonë. 
 
Në mënyrë që të ndihemi sa më mirë me njëri-tjetrin sot, është e rëndësishme të 
biem dakort mbi disa rregulla që do të na ndihmojnë të ndihemi të sigurt dhe të 
respektuar, kur themi atë që mendojmë dhe që ndiejmë, apo atë që na shqetëson”. 
 
2. Përcaktoni rregullat: Shpjegojini fëmijëve se doni që ata të ndihen sa më të 

sigurt dhe më të qetë, duke ndarë ndjenjat dhe mendimet e tyre. Përdorni 
“brainstorming” për të përcaktuar rregullat. Shënoni disa nga idetë e tyre në 
flipçart. Ndihmoni me rregulla të tjerë, si më poshtë, nëse nuk përmenden prej 
tyre. Vendoseni atë në mur, në një vend të dukshëm ku fëmijët mund ta 
lexojnë gjatë gjithë ditës. 

 
Shembuj rregullash: 
 

• Secili ka të drejtë të shprehë ndjenjat dhe mendimet e veta 
• Respektoni idetë e njëri-tjetrit 
• Prisni që t’ju vijë “radha” për të folur 
• Dëgjoni dhe jini të vëmendshëm 
• Ndiqni udhëzimet 
• Merrni pjesë në aktivitete 
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• Ndani idetë më të tjerët 
• Jini të sinqertë 
• Mos kritikoni të tjerët 
• Jo dhunës (sharje, shtyrje, goditje, etj). 

 
Mjete pune 
 
Flipçarte, markera. 

 
 
Shënime për trajnerët 
 

1. Kohëzgjatja e prezantimit të këtij ushtrimi mund të ndryshojë. Kjo do të varet 
nga shkalla e njohjes së pjesëmarrësve me njëri-tjetrin dhe me procesin e 
trajnimit, si dhe koha e përgjithshme në dispozicion të trajnerëve. 

2. Qëllimi më thelbësor i këtij ushtrimi përveç prezantimit të programit është 
thyerja e akullit, krijimi i një atmosfere besimi dhe hyrja në temën kryesore të 
trajnimit.  
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SEANCË 
 
 
5.2 Yjësitë/konstelacionet familjare 
 
 
Qëllimet 
 
• Të rritet ndërgjegjësimi mbi konceptin e familjes dhe pasojat që sjellin problemet 

tek të gjithë anëtarët e familjes 
• Të përforcojnë vizualisht perceptimet e anëtarëve të familjes dhe marrëdhëniet 

brenda sistemit të tyre familjar. 
 
 
Koha 
 
30 minuta. 
 
Metoda 
 
Punë individuale dhe diskutim në grup. 
 
Hapat 
 

1. Diskutoni shkurt idenë se trupat qiellorë janë të pozicionuar dhe lëvizin në 
marrëdhënie me njëri-tjetrin, bazuar mbi përmasat, llojin dhe forca të tjera 
pozitive dhe negative. Më tej, diskutimi mund të krahasohet me dinamikat e 
një familjeje. Për shembull: a ka një planet kryesor me shumë hëna (nëna, dhe 
babai, ose nëna dhe babai me fëmijët në shumë orbita të ndryshme)? 
 
A lëvizin disa nga trupat në orbita të afërta dhe disa në orbita të largëta (disa 
fëmijë afër prindërve, disa jo: fëmijët më të vegjël afër, fëmijët më të mëdhenj 
larg)? 

  
A janë disa trupa më larg se të tjerët dhe a ka trupa më të vegjël që ushtrojnë 
më shumë forcë (një prind që nuk është i pranishëm shumicën e kohës dhe një 
fëmijë më i rritur që rrit vëllezërit më të vegjël)? 
 
A ka një tërheqje apo ndikim më të madh në disa orbita ng anëtarët e zgjeruar 
të familjes (gjyshër, teze apo xhaxhallarë më afër fëmijëve sesa prindërit; 
vëllezër apo motra më të rritura jashtë shtëpisë, që kanë ndikim të madh)? 
 

2. Fëmijët duhet të mendojnë për tipat e trupave qiellorë që do të përfaqësonin 
ata vetë dhe të gjithë anëtarët e tjerë të familjes. Vendosini trupat qiellorë në 
flipçarte, për të përfaqësuar interpretimin e fëmijëve mbi dinamikat e tyre 
familjare. 

 
3. Lërini kohë fëmijëve t’i dekorojnë diagramat e tyre me yje, letër me shkëlqim, 

etj. Nëse disa prej tyre dëshirojnë t’i ndajnë yjësitë e veta me grupin, diskutoni 
disa nga arsyet për vendosjen e planeteve në lidhje me njëri-tjetrin. 
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Mjete pune 
 
Flipçarte, markera, letra me ngjyra, me shkëlqim, ngjitëse, gërshërë. 
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SEANCË 
 
 
5.3 Plotësim i fjalive 
 
 
Qëllimet 
 
• Të rritet ndërgjegjësimi mbi konceptin e familjes dhe pasojat që sjellin problemet 

tek të gjithë anëtarët e familjes 
• Të eksplorohet sesi ndikojnë anëtarët e familjes tek njëri-tjetri. 
 
 
Koha 
 
20 minuta. 
 
Metoda 
 
Punë individuale, diskutim në grup. 
 
Hapat 
 

1. Diskutoni shkurt leksionin ‘Familjet’ dhe disa nga pyetjet e paraqitura aty.  
 
2. Më tej, kërkojini nxënësve të plotësojnë fletën e punës. Nëse disa prej tyre 

dëshirojnë të ndajnë me grupin përgjigjet, diskutoni çështjet kryesore, si: 
• Cilat janë gjërat e mira të një familjeje? 
• Cilat janë disa nga problemet në familje? 
• Si i zgjidhin problemet familjet tona? 
• A ka gjëra që do të dëshironim t’i ndryshonim tek familjet tona? 
• Çfarë na bën ne krenarë për familjet tona? 

 
 
Mjete pune 
 
Fletë pune, stilolapsa. 
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MATERIALE LEXIMI 

 
Familjet 

 
 
Sot do të flasim për gjërat e ndryshme që ndodhin në familje dhe pse familjet janë aq 
të rëndësishme për ne. 
 
Ne mësojmë shumë gjëra nga familjet tona. Së pari, mësojmë si të merremi vesh me 
të tjerët, si të marrim vendime dhe si të zgjidhim problemet. Ne mësojmë se sit ë 
kujdesemi dhe të mbështesim njëri-tjetrin, në ditë të mira dhe të këqija. Ne gjithashtu 
mësojmë për veten dhe për faktin se jemi njerëz të veçantë. 
 
A mund të jepni një shembull sesi njerëzit në një familje e bëjnë njëri-tjetrin të ndihet 
i veçantë? 
 
Ne do të na pëlqente të mendonim se të gjitha familjet janë gjithmonë të lumtura dhe 
gjithnjë merren vesh me njëri-tjetrin. Por e vërteta është që të gjitha familjet kanë 
probleme. 
 
Ndonjëherë anëtarët e familjes nuk janë dakort me njëri-tjetrin ose janë të inatosur. 
Ata mund të lëndojnë ndjenjat e njëri-tjetrit. A mund të jepni shembuj të gjërave që 
bëjnë anëtarët e familjes, duke lënduar njëri-tjetrin? 
 
Kur një familje është e shëndetshme, edhe nëse ka probleme, anëtarët përpiqen të 
ndajnë ndjenjat dhe ta ndihmojnë njëri-tjetrin që të ndihen mirë përsëri. Ata e lejojnë 
njëri-tjetrin të jenë të mërzitur, të frikësuar, të lumtur ose të inatosur. Gjithësesi, ata 
mësojnë edhe se nuk është mirë të lëndojnë ndjenjat e njëri-tjetrit, vetëm sepse janë të 
inatosur apo të palumtur. 
 
Kur anëtarët e familjes nuk bien dakort me njëri-tjetrin ose inatosen, ata mund të 
lëndojnë ndjenjat e njëri-tjetrit. Por kur ata e bëjnë këtë, përpiqen të rregullojnë 
gabimin ose të kërkojnë falje apo të gjejnë një mënyrë për të zgjidhur grindjen. Kjo i 
ndihmon njerëzit të ndihen më mirë dhe e ruan familjen të fortë dhe të shëndetshme.  
 
Sot do të mendojmë mbi familjet tona dhe sesi anëtarët ndikojnë tek njëri-tjetri. 
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FLETË PUNE 

 
Familja ime 

 
1. Familja ime ka ………..anëtarë. 

 
2. Një nga gjërat që na pëlqen të bëjmë së bashku është   

…………………………………………………………………………
…………………................................................................................... 

 
3. Vendi që preferojmë të shkojmë është  

………………………………………...……………………………….. 
 
4. Një nga gjërat për të cilat grindemi është   

…………………......................................................………………...... 
 

5. Diçka që në familje e pëlqej vetëm unë është  
…………………………….…………………………………….......... 
………………………………………………………………………… 
 

6. Unë jam krenar për familjen time sepse 
…………………………….............……………………….................. 
………………………………………………………………………… 
 

7. Një problem në familjen time  
është  ........................................................................................................ 
 

8. Një gjë që unë do të doja të ndryshonte në familjen time  
është …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 

9. Një gjë vërtet shumë e mirë në familjen time është  
....................................................................................................... 

 
10. Kur kemi probleme në familje,  
ne...................................................………………………………………...
…………………….................................................................................... 
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5.4 Dhuna në familje dhe abuzimi i fëmijëve 
 
 
Qëllimet 
 

• Të kuptohen pasojat e dhunës tek anëtarët e familjes dhe fëmijët në veçanti 
• Të mësohen përkufizimet e abuzimit fizik, emocional dhe seksual 
• Të sigurohen fëmijët se abuzimi nuk është faji i tyre dhe se kanë të drejtat e 

tyre, që mbrohen në dokumenta ndërkombëtare. 
 
Koha 
 
30 minuta 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup. 
 
Hapat 
 

1. Prezantim: Ne folëm për familjet dhe disa nga gjërat e mira që ndodhin aty. 
Gjithashtu, folëm edhe për problemet në familje. Disa familje kanë probleme 
serioze. Anëtarët e familjes e lëndojnë njëri-tjetrin vazhdimisht dhe gjërat nuk 
përmirësohen. Të  gjithë janë të trishtuar, konfuzë ose të frikësuar. A mund të 
përmendni disa nga këto probleme familjare? (për shembull, dhuna fizike, 
abuzimi i fëmijëve, abuzimi seksual, alkolizmi, abuzimi me drogat, etj.) 

 
Siç mund të keni vënë re, këto probleme (dhuna dhe abuzimi) ndodhin jo 
vetëm mes anëtarëve të familjes, por dhe në mjedise të tjera, me njerëz të tjerë. 
A mund të përmendni ndonjë rast të tillë? (dhunë fizike dhe emocionale nga 
mësuesit në shkollë, nga të panjohur, fqinjë, abuzimi seksual.) 
 
Ne do të flasim për llojet e ndryshme të abuzimit apo të dhunës që ndodh në 
familje dhe shoqëri, për t’ju ndihmuar të kuptoni se çfarë janë ato, pse ndodhin, 
si ndihen personat e abuzuar apo të dhunuar, dhe ç’mund të bëni ju në këto 
raste. 

 
2. Shkruani në flipçart, të gjithë shembujt që sollën fëmijët (gjatë kohës që ata 

flasin) dhe mbështetur mbi to, pyetini ata: 
 

• Si u lënduan në këto raste ndjenjat e dikujt? (shkruajini këto përgjigje 
në një flipçart.) 

• Çfarë veprimesh u përdorën për të lënduar trupin e dikujt? (Shkruajini 
këto përgjigje në një flipçart.) 
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Shkruani mbi flipçartin e parë titullin ‘Abuzim emocional’ dhe shpjegoni: 
Abuzimi emocional është çdo veprim që lëndon ndjenjat e dikujt, duke 
përfshirë fyerjet, ofendimet, sharjet, ngacmimet e tepërta. 
 
Shkruani mbi flipçartin e dytë titullin “Abuzim fizik’ dhe shpjegoni: abuzimi 
fizik është çdo veprim që lëndon trupin e dikujt, duke përfshirë shpullat, 
grushtat, shtyrjet, shkelmat, goditjet me sende, etj. 
 
Pyetini fëmijët nëse e kanë dëgjuar ndonjëherë termin ‘abuzim seksual’ apo 
‘ngacmim seksual’ dhe se çfarë kuptojnë ato me këtë. Shkruani shembujt e 
tyre mbi një flipçart dhe vërini titullin “Abuzimi seksual”. Më tej bëni këtë 
përmbledhje të përkufizimit: Të gjithë kemi pjesë intime, privatë në trupin 
tonë. Këto janë ato pjesë që mbulohen nga të brendshmet, apo rrobat e banjës. 
Abuzimi seksual ndodh kur dikush kërkon me forcë/me zor të prekë dikë tjetër; 
ose kur dikush gënjëhet, mashtrohet, që t’i prekin pjesët e tij private; apo 
prekja e pjesëve private të dikujt. 
 

3. Përfundoni seksionin e përkufizimeve me disa çështje shumë të rëndëishme 
për t’u mbajtur mend: 

 
• Askush nuk meriton të abuzohet. 
• Nuk është faji juaj nëse prindërit apo të rritur të tjerë në familjen tuaj 

grinden. 
• Ju keni të drejtën të ndiheni të sigurt. 
• Ju keni të drejtën të trajtoheni me respekt. 
• Nëse dikush ju abuzon, në familje apo jashtë saj, ju keni të drejtën të 

kërkoni ndihmë nga dikush tek i cili keni besim. 
 

4. Për të përforcuar çështjet e mësipërme, vazhdoni seancën me prezantimin e 
Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, si dokumenti ndërkombëtar në mbrojtje 
të të drejtave të tyre. Pyetini fëmijët çfarë dinë për të. Përmendni nenet 
kryesore të saj.  

 
5. Ndani fëmijët në grupe të vogla dhe i kërkoni të rendisin 9 nenet e 

përzgjedhura, sipas rëndësisë, në renditjen në formë diamanti të kenë mbaruar, 
kërkoni të prezantojnë renditjen e tyre dhe diskutoni si më poshtë: 

• Cilat janë ndryshimet dhe ngjashmëritë mes vlerësimeve të grupeve të 
ndryshme? 

• Pse fëmijë të ndryshëm kanë prioritete të ndryshme? 
• Pasi dëgjuat të tjerët, a do ta ndryshonit renditjen dhe pse? Cilat 

argumenta ishin më bindëset? 
• Në përgjithësi, cilat të drejta nuk respektohen në komunitetin tuaj dhe 

pse? 
 
 

Mjete pune 
 

9 nenet, në 5 kopje, flipçarte, markera. 
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Shënime për trajnerët 
 
1. Për lojën me nenet, përdoren 9 nenet që përfshihen në materialin e 

leximit”Konventa për të drejtat e fëmijëve”.  
2. Bëjini të qartë grupeve se nuk ka një mënyrë të drejtë apo të gabuar për të 

renditur nenet. Ata duhet të kuptojnë që fëmijë të ndryshëm kanë eksperienca 
të ndryshme jetësore, si rrjedhim prioritete të ndryshme dhe këto duhet të 
respektohen. Gjithsesi, ata duhet të përpiqen, që në secilin prej grupeve të 
arrijnë në një konsensus për renditjen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1 

     2       3 

      6      5     4 

     8      7 

     9 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 
Konventa për të Drejtat e Fëmijëve 
 
 
Konventa për të Drejtat e Fëmijëve, KDR, ëhstë instrumenti më universalisht i pranur 
i të drejtave të njeriut, i ratifikuar nga çdo vend në botë, përveç dy prej tyre. Ajo 
përfshin të gjithë gamën e të drejtave njerëzore – civile, politike, ekonomike, sociale 
dhe kulturore - të fëmijëve në një dokument të vetëm. Konventa u adoptua nga 
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 20 nëntor 1989 dhe hyri në 
fuqi në Shtator 1990. Ajo rendit në 41 nene të drejtat njerëzore që duhen respektuar 
dhe mbrojtur për çdo fëmijë nën moshën 18 vjeçare. 
 
Ligjërisht, fëmijëve në Shqipëri i njihen të gjitha të drejtat e pranuara nga Konventa 
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve e Kombeve të Bashkuara, pasi vendi ynë e 
ka ratifikuar këtë Konventë, në 28 Shkurt 1992, dhe ajo ka hyrë në fuqi në 28 Mars 
1992.  
 
Disa nene të saj janë: 
 
Fëmija ka të drejtën të shprehë lirishit mendimin mbi të gjitha çështjet që e prekin të, 
dhe mendimeve të tij iu duhet dhënë pesha e duhur. Fëmija ka të drejtën e lirisë së 
shprehjes. 
 
E drejta e fëmijës për liri mendimi dhe besimi duhet respektuar. Fëmija ka të drejtën e 
lirisë së shoqërimit dhe grumbullimit paqësor. 
 
Prindërit kanë përgjegjësinë kryesore për rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. 
 
Shtetet Palë marrin të gjitha masat legjislative administrative shoqërore dhe edukative 
për mbrojtjen e fëmijës nga çdo formë e dhunës fizike ose mendore, fyerja ose 
keqtrajtimi, braktisja ose mospërfillja, nëpërkëmbja ose shfrytëzimi, përfshirë 
abuzimin seksual, për sa kohë që ai është nën ruajtjen e prindërve të tij ose të njërit 
prej tyre, të përfaqësuesit ose përfaqësuesve të tij ligjorë ose të çdo personi tjetër të 
cili i është besuar. 
 
Këto masa mbrojtjeje përfshijnë, kur është e përshtatshme, procedura të efektshme për 
hartimin e programeve shoqërore për përkrahjen e nevojshme të fëmijës dhe atyre që 
kujdesen për të, si dhe përforma të tjera parandalimi dhe identifikimi, raportimi 
referimi, hetimi trajtimi dhe ndjekjeje të rasteve të keqtrajtimit të fëmijës, të 
përshkruara më lart, duke përfshirë nëse duhet procedurat e ndërhyrjes gjyqësore. 
 
Shtetet palë marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar që disiplina shkollore 
të zbatohet në mënyrë të pajtueshme me dinjitetin njerëzor të fëmijës, dhe në 
përputhje me këtë konventë. 
 
Fëmija ka të drejtën të pushojë, të luajë dhe të marrë pjesë lirisht në jetën kulturore 
dhe artistike. 
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Shtetet Palë marrin të gjitha masat e duhura për të lehtësuar riaftësimin fizik e 
psikologjik dhe rintegrimin në shoqëri të çdo fëmije që është viktimë e çdo forme 
pakujdesie, shfrytëzimi ose keqtrajtimi, torture ose çdo forme tjetër të një trajtimi ose 
dënimi mizor, çnjerëzor e poshtërues ose konflikti të armatosur. Ky riaftësim dhe ky 
rintegrim duhet të bëhen në kushtet e një mjedisi, që ndihmon shëndetin, 
personalitetin dhe dinjitetin e fëmijës. 
 
Çdo fëmijë i akuzuar për një shkelje apo krim i duhet garantuar të qënit i pafajshëm 
derisa të provohet që është fajtor, të ketë asistenë ligjore në prezantimin e rastit të tij, 
të mos të detyrohet të dëshmojë apo pranojë fajin,  t’i respektohet privatësia e tij 
plotësisht, dhe të trajtohet në një mënyrë të përshtatshme për moshën, rrethanat dhe 
mirëqenien e tij.  
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5.5 Si të reagojmë në situata abuzive? 
 
 
Qëllimet 
 

• Të mësohen fëmijët si të reagojnë për t’u vetëmbrojtur në situata abuzimi. 
 
 
Koha 
 
20 minuta. 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup, brainstorming 
 
Hapat 
 
1. Prezantim:  

Është e rëndësishme të keni një plan që mund ta përdorni nëse ndonjëherë ndiheni 
në rrezik për t’u abuzuar. Kjo do t’ju ndihmojë të kujtoni se çfarë të bëni kur keni 
nevojë për ndihmë. Asnjë nuk meriton të rrihet apo të abuzohet. A mund të 
përmendni disa situata ku një fëmijë ka nevojë për ndihmë? (shkruani shembujt e 
sjellë nga fëmijët në flipçart dhe shtoni edhe shembujt e mëposhtëm, nëse është e 
nevojshme.) 

 
• Dikush po i ndjek rrugës 
• Një i huaj vjen afër shtëpisë, kur fëmija është vetëm në shtëpi 
• Shohin nënën që po rrihet 
• Një i rritur abuzon fizikisht me fëmijën 
• Një i rritur abuzon seksualisht me fëmijën, etj. 

 
2. Diskutoni secilën prej situatave të shkruara në flipçart dhe kërkojini fëmijëve të 

mendojnë për zgjidhje.  
 
Çfarë të bëj nëse kam nevojë për ndihmë? 
(shkruani alternativat në flipçart) 

 
• Mësoni të thoni JO, qartë dhe prerë, që të tjerët ta kuptojnë se e keni seriozisht 
• Flisni me një person tek i cili keni besim. Nëse personi nuk ju dëgjon, flisni me 

dikë tjetër. Ju mund të flisni me prindin, një shok, një të afërm, një mësues, apo 
një punonjës të organizatave që punojnë në zonën tuaj, për shembull, WorldVision. 

 
Mjete pune 
 
Flipçarte, markera. 
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SEANCË 

 
 
5.6 Si të shprehim ndjenjat dhe sjelljet, me respekt ndaj vetes dhe të tjerëve 
 
 
Qëllimet 
 

• Të diskutohen modelet e marrëdhënieve që sfidojnë qëndrimet që shkaktojnë 
dhunë, si stereotipizimi i roleve gjinore dhe keqpërdorimi i pushtetit. 

 
Koha 
 
30 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim, luajtje rolesh 
 
Hapat 
 

1. Kërkoni vullnetarë që do të luajnë role në çdo situatë, përpara grupit. Caktoni 
rolet; nëna, babai, fëmijët, etj. Përshkruani situatën dhe kërkojini atyre që 
‘familja’ duhet të arrijë të marrë një vendim, në fund të minidramës.  

 
2. Ndërkohë që fëmijët po organizohen, flisni fshehurazi me fëmijën në rolin e 

parapërcaktuar, se duhet ta FITOJË debatin.  
 

3. Kërkojini aktorëvë që të luajnë minidramën. Në mënyrë që të shtoni presionin 
mbi fituesin e parapërcaktuar, jepini atyre një paralajmërim, një minutë 
përpara se të marrin vendimin. Përsëriteni këtë për çdo minidramë. 

 
4. Pasi të gjitha minidramat kanë përfunduar, diskutoni me fëmijët; 

• Në minidramën e parë, çfarë tha Nëna për ta fituar debatin? 
• Në minidramën e dytë, çfarë tha Babai për ta fituar debatin? 
• Në minidramën e parë, çfarë tha Fëmija për ta fituar debatin? 

 
5. Shqyrtoni argumentat që reflektojnë stereotipet gjinore apo besime të tjera, që 

përdoren për të justifikuar përdorimin e pushtetit apo të dhunës dhe pyetini 
fëmijët se çfarë mendojnë. Për shembull: 

 
• A jeni dakort ju se babai duhet t’i marrë vendimet e rëndësishme në 

familje? 
• A është e drejtë që njerëzit më të mëdhenj dhe më të fortë ta kenë të 

gjithë pushtetin? 
• A është e drejtë që fëmijët të mos të kenë pushtet, vetëm sepse janë të 

vegjël? 



223 
 

• A është e drejtë që nënat të kenë pushtet dhe të marrin vendime të 
rëndësishme? 

•  A ekzistojnë disa vendime që duhen marrë nga prindërit? 
• Nëse ndonjë nga skenat u zgjidh përmes dhunës apo kërcënimeve, 

pyesni: A jeni dakort me atë që bëri........? Pse, ose pse jo? 
 

6. Pyetini fëmijët që luajtën rolet: 
• Nëse nuk ishit dakort me vendimin final, si u ndiet? 
• Nëse ishit ju që duhet të fitonit debatin, si u ndiet? 
• Si u ndihet kur u mor vendimi që dëshironit ju? 
• Si mendoni se u ndien të tjerët në familje? 
• Cili mund të jetë ndikimi në familje, nëse ju vazhdoni ta përdorni pushtetin 

tuaj për të arritur gjithmonë atë që doni? 
 
 

Minidrama 
 
Udhëzime 
 
Kërkoni vullnetarë që do të luajnë me role anëtarët e familjes në situatën e parë. 
Përcaktoni rolet: nëna, babai, disa fëmijë, etj. Përshkruani situatën dhe i thoni atyre se 
familja duhet të përpiqet të marrë një vendim deri në fund të minidramës. Ndërkohë 
që ato përgatiten, thuajini fshehurazi fëmijës në rolin e parapërcaktuar se DUHET ta 
fitojë patjetër debatin.Kërkojini aktorëve të fillojnë të luajnë minidramën. Për të rritur 
presionin mbi fituesin e parapërcaktuar, jepini një lajmërim një minutë përpara 
përfundimit të minidramës, se duhet të marrin patjetër një vendim. Përsëriteni këtë për 
çdo skenë. 
 
Ndërsa përcaktoni rolet, përdorni konfigurime të ndryshme familjare për çdo skenë, 
për shembull mami dhe babi me fëmijë; prind i vetëm me fëmijë; prindër, fëmijë dhe 
gjyshër, etj. 
 
1. Familja po planifikon një udhëtim. Asnjëri s’bie dakort se ku duhet të shkojnë. 
(Kërkojini fshehurazi NËNËS që ta bindë patjetër familjen të bjerë dakord me të). 
 
2. Familja po sheh televizor. Asnjëri nuk bie dakord se cilën shfaqje të shohin. 
(Kërkojini fshehurazi BABAIT që ta bindë patjetër familjen të bjerë dakord me të). 
 
3. Familja do që të bëjë një vizitë. Të gjithë duan të vizitojnë persona të ndryshëm. 
(Kërkojini fshehurazi njërit prej fëmijëve që ta bindë patjetër familjen të bjerë dakord 
me të). 
 
Pasi të mbarojnë minidramat, diskutoni me fëmijët: 
 

• Në skenën e parë, çfarë tha NËNA në përpjekjet për të fituar debatin? 
• Në skenën e dytë, çfarë tha BABAI në përpjekjet për të fituar debatin? 
• Në skenën e tretë, çfarë tha fëmija në përpjekjet për të fituar debatin? 
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Shqyrtoni argumentat që nxjerrin në pah stereotipe gjinore ose besime të tjera të 
përdorura për të justifikuar përdorimin e pushtetit ose të dhunës dhe pyetini fëmijët 
mbi atë që mendojnë. Për shembull: 
 

• A jeni dakord që një baba duhet t’i marrë vendimet e rëndësishme për familjen? 
• A duhet ta kenë të gjithë pushtetin njerëzit më të mëdhenj, më të fortë? 
• A duhet që fëmijët të mos të kenë fare pushtet, vetëm për faktin se janë të 

vegjël? 
• A është në rregull që nënat të marrin vendime të rëndësishme ose të kenë 

pushtet? 
• A ka vendime që duhen marrë nga prindërit? Pse po, ose pse jo? 

 
(Nëse ndonjë prej skenave u zgjidh përmes dhunës ose kërcënimeve, pyesni: A jeni 
dakord me atë që bëri……….? Pse po, ose pse jo?) 
 
Pyetini fëmijët që morën pjesë në minidrama: 
 

• Nëse nuk ishit dakord me vendimin përfundimtar, si u ndietë? 
• Nëse ishit personi që duhet ta fitonte debatin, si u ndietë? 
• Si u ndietë kur u mor vendimi që dëshironit ju? 
• Si mendoni se u ndienë të tjerët në familje? 
• Cilat mund të jenë pasojat në familje nëse ju vazhdoni të përdorni pushtetin 

tuaj për të arritur gjithmonë atë që doni? 
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SEANCË 
 

 
5.7  Si të identifikojmë ndjenjat dhe t’i shprehim në mënyrë të shëndetshme 
 
 
Qëllimet 
 

• Të mësohen fëmijët të identifikojnë ndjenjat e tyre dhe t’i shprehin ato në 
mënyrë jo të dhunshme. 

 
 

Koha 
 
20 minuta. 
 
Metoda 
 
Leksion i shkurtër, diskutim në grup. 
 
Hapat 
 

1. Filloni prezantimin e temës me “leksionin’ e shkurtër, por pa trajtuar shembujt 
e paraqitur. Pas kësaj, ftoni fëmijët të bëjnë një listë të të gjitha ndjenjave që iu 
shkojnë në mend, si ato të rehatshme, ashtu edhe ato të parehatshme. Listoni 
përgjigjet e tyre në flipçart. Theksoni faktin se ndjenjat janë shumë të 
rëndësishme. 

 
2. Pas kësaj, vazhdoni me diskutimin e rasteve, me qëllim kalimin e diskutimit 

nga identifikimi i ndjenjave tek shprehja e tyre.  
 

3. Pas diskutimit të rasteve, theksoni edhe një herë dallimin mes ndjenjave dhe 
shprehjes së tyre, veprimeve që ndërmarrim nisur nga ato që ndjejmë. Së 
fundmi, kryeni lojën e mëposhtme, për të përforcuar përfundimin e arritur: 

 
Kërkojini fëmijëve të përplasin duart kur dëgjojnë një mënyrë të 
shëndetshme, pozitive për të manaxhuar ndjenjat, ndërsa lexoni listën e 
mëposhtme. Pas çdo shembulli, kërkojini atyre të shpjegojnë pse është 
i shëndetshëm ose jo ky shembull: 
 

• Flisni me një shok/shoqe 
• Dilni shëtitje 
• Gjuani vëllain/motrën 
• Bëni ushtrime, apo bëni vrap 
• Dëgjoni muzikë 
• Thoni ‘ti je budalla’ 
• Lexoni një histori të preferuar 
• Gjuani qenin tuaj 
• Shihni një film apo emision të preferuar 
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• Shkruani ato që ndieni 
• Bërtitini nënës 
• Lozni me kafshën tuaj të preferuar 
• Ngacmoni motrën/vëllain 
• Qani 
• Flisni me një person të besuar. 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçarte, markera. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 

Ndjenjat 
 
 
Ndjenjat janë shumë të rëndësishme. Ato na ndihmojnë të kuptojmë se ç’po ndodh 
brenda nesh dhe se çfarë mund të bëjmë lidhur me këtë. 
 
Disa ndjenja janë të këndshme dhe të rehatshme. Ne mund të ndihemi të gëzuar, të 
lumtur, krenarë, të dashur apo plot shpresë. Disa ndjenja janë të parehatshme ose të 
dhimbshme. Ne mund të ndihemi të inatosur, të mërzitur, të zhgënjyer, të zemëruar. 
Të gjitha njerëzit kanë ndjenja: burrat dhe gratë, vajzat dhe djemtë. 
 
Ndonjëherë duket sikur ndjenjat tona janë aq të forta, saqë shpërthejnë jashtë. Ne 
mund të jemi aq të lumtur saqë fillojmë të këndojmë apo të hidhemi përpjetë. 
Zakonisht, asnjë nuk bezdiset kur shprehim ndjenja të lumtura. Por ndonjëherë ne 
mund  t’i përdorim ndjenjat tona të forta të parehatshme si një pretekst për të lënduar 
të tjerët. 
 
Ja disa shembuj: 
 

• Goni e shau shokun e tij, pasi ishte i inatosur me të. 
 

• Vera ishte e zhgënjyer se humbi lojën me shoqet, prandaj u grind me vëllain e 
vogël dhe e shtyu. 

 
• Andi u bë xheloz për biçikletën e Gentit, prandaj e gjuajti me gur dhe e 

gërvishti. 
 

• Zamira ndihej e vetmuar kur shoqja e saj e ngushtë, Lola, luante me një vajzë 
tjetër. Ajo i bërtiti Lolës dhe e quajti “shoqe të keqe”. 

 
Ne nuk mund ta lejojmë veten të lëndojmë të tjerët, kur kemi ndjenja të parehatshme. 
Ju sigurisht nuk do të donit të lëndoheshim vetëm se dikush është i shqetësuar për 
diçka! 
 
Ne duhet të bëjmë zgjedhje të shëndetshme sesi t’i shprehim ndjenjat tona – në një 
mënyrë që nuk lëndon të tjerët. 
 
Është e rëndësishme të vëmë re ndjenjat tona dhe t’i kuptojmë ato. Gjithashtu është e 
rëndësishme që të ndalojmë dhe të vendosim sesi do të sillemi. Kjo mund të duket e 
vështirë, por sa më shumë ta bëjmë, aq më e lehtë bëhet. Gjithashtu, sa herë që nuk 
lëndoni të tjerët, ndiheni mirë për veten tuaj! 
 
Le të mendojmë për zgjedhjet që mund të bëjmë për të shprehur ndjenja të ndryshme 
në mënyra të shëndetshme. Çfarë mund të bënte ndryshe secili nga fëmijët në 
shembujt e mëposhtëm? 
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(Punoni me secilin shembull, kërkoni që klasa të identifikojë ndjenjën dhe ide për 
shprehje të shëndetshme të saj). 
 
Zemërim – (bëni pak pushim/pauzë për t’u qetësuar, flisni me dikë tjetër, bëni një 
ushtrim fizik/vrap, kërcim, kur të qetësoheni, përpiquni të shpjegoni pse u zemëruat, 
përpiquni të zgjidhni situatën). 
 
Zhgënjim – (flisni me dikë, përfshihuni në diçka që ju pëlqen, kaloni ca kohë vetëm, 
qani). 
 
Xhelozi – (mendoni për gjërat e mira që ju vetë keni, përfshihuni në diçka që ju 
pëlqen). 
 
Vetmi – (flisni me miq, bëni një aktivitet të veçantë). 
 
Ja disa ndjenja të tjera të parehatshme. Çfarë mund të bëni nëse ndiheni: 
 
I trishtuar? 
I frikësuar? 
I mërzitur me gjërat që bëni? 
I sikletosur? 
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SEANCË 
 
 
5.8 Si të zgjidhim problemet në mënyrë të shëndetshme 
 
 
Qëllimet 
 

• Të praktikohet zgjidhja e problemeve në mënyrë asertive, jo agresive. 
 
 

Koha 
 
30 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim në grup, brainstorming. 
 
Hapat 
 

1. Kërkojini fëmijëve të identifikojnë situata që janë të vështira për t’u zgjidhur. 
Referojuni dhe shembujve të mëparshëm, nëse është e nevojshme. Ndajini 
nxënësit në grupe të vogla, dhe caktojini secilit një situatë. Kërkoni që çdo 
grup: 

• të rendisin mënyrat e ndryshme për të manaxhuar situatën e tyre 
• të mendojnë se çfarë mund të ndodhë pas çdo zgjedhjeje? 
• Cilin do të zgjidhnin ata? Pse? 
 

2. Në varësi të kohës në dispozicion, kërkojini fëmijëve t’i raportojnë zgjidhjet e 
tyre asertive, ose t’i luajnë në role, përpara grupit. 

 
3. Për të mbyllur seancën, duke ritheksuar konceptet e reja të mësuara në të, 

përdorni ‘leksionin’ e mëposhtëm. 
 
 
Mjete pune 
 
Flipçarte, markera. 
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MATERIALE LEXIMI 
 
 

Zgjidhja e problemeve 
 
 
Të jesh i qetë dhe i sigurt të ndihmon t’i zgjidhësh problemet në mënyrë pozitive. Të 
zgjidhësh problemet domethënë të flasësh me veten ose të tjerët, në një mënyrë që të 
ndihmon të planifikosh një ndryshim. 
 
Të marrësh vendime domethënë të zgjedhësh. Nganjëherë është e vështirë të marrësh 
vendime, pasi mund të mos të kesh shumë zgjedhje. 
 
Për çdo vendim që marrim, ka pasoja. Pasojat janë ato që mund të ndodhin pasi themi 
apo bëjmë diçka, apo marrim vendimin tonë. 
 
Ju mund të ndiqni disa hapa, sa herë që doni të zgjidhni një problem në mënyrë të 
shëndetshme: 
 

1. Ndaloni dhe mendoni: Cili është problemi? 
2. Mendoni të gjitha zgjedhjet e mundshme në lidhje me problemin, të gjitha 

gjërat e ndryshme që mund të bëni për ta zgjidhur atë. 
3. Mendoni për pasojat e çdo veprimi. Çfarë do të ndodhë nëse e bëni atë veprim? 
4. Bëni një plan. Vendosni se çfarë do të provoni në fillim, dhe nëse ajo nuk ecën, 

çfarë do të bëni më tej. 
 
 
 
Ndalo! Mendo! Përpiqu të kuptosh 
Për një problem, duhet të planifikosh 
Mendo të gjitha zgjidhjet e tua 
Vendos ç’është më mirë për ty dhe për mua! 
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SEANCË 
 
 
5.9 Vlerësimi i ditës së trajnimit për fëmijët 
 
 
Qëllimet 
 
• Të vlerësohet në përgjithësi cilësia e përmbajtjes dhe e formës së ditës së të 

trajnimit 
• Të merret feedback për ndryshimet e nevojshme në të ardhmen. 
 
 
Koha 
 
15 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim në grup, feedback. 
 
Hapat 
 
1. Varni një flipçart me titull “Vlerësimi i ditës së sotme”, të cilin kthejeni më pas 

me kurriz nga pjesëmarrësit dhe pranë tij. Secilit prej pjesëmarrësve i kërkohet që 
me “votim të fshehtë” të vlerësojë ditën e trajnimit me një ‘fytyrë të qeshur, 
neutrale, të mërzitur’. 

2. Pasi të gjithë pjesëmarrësit të kenë vlerësuar, trajneri e kthen flipçartin përballë 
pjesëmarrësve dhe fton të bëhen komente. Gjithashtu ai kërkon feedback më 
konkret, në lidhje me çështje që kanë nevojë për përmirësim dhe që mund të 
reflektohen ditën e dytë të trajnimit. 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçart, marker. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 
1. Ndonëse trajneri kërkon feedback pa kufizime nga pjesëmarrësit, kjo jo 

detyrimisht nënkupton që të gjitha kërkesat dhe sugjerimet e tyre do të merren 
parasysh, nëse ato bien ndesh me qëllimin, objektivat dhe rregullat e trajnimit. 
Mund të jetë e nevojshme që trajneri t’ia shprehë këtë hapur pjesëmarrësve. 

2. Në fund të ditës pjesëmarrësit janë të lodhur, pra séanca duhet të jetë e shkurtër. 
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USHTRIM 
 

Vlerësimi i ditës së trajnimit për të rriturit 
 
 
Qëllimet 
 
• Të vlerësohet në përgjithësi cilësia e përmbajtjes dhe e formës së ditës së të 

trajnimit 
• Të merret feedback për ndryshimet e nevojshme në të ardhmen. 
 
 
Koha 
 
15 minuta. 
 
Metoda 
 
Votim, diskutim në grup.  
 
Hapat 
 
1. Tregojini pjesëmarrësve këtë here përmbajtjen e kutisë. Shpjegojini vlerën e çdo 
medaljeje. Ndërkohë trajneri tjetër ka përgatitur dhe varur një flipçart me titull 
“Vlerësimi i ditës së sotme”, të cilin e kthen më pas me kurriz nga pjesëmarrësit dhe 
pranë tij vendos dhe kutinë. Secilit prej pjesëmarrësve i kërkohet që me “votim të 
fshehtë” të vlerësojë ditën e trajnimit me medalje ari/argjendi/ bronzi. 
2. Pasi të gjithë pjesëmarrësit të kenë vlerësuar, trajneri e kthen flipçartin përballë 
pjesëmarrësve dhe fton të bëhen komente. Gjithashtu ai kërkon feedback më konkret, 
në lidhje me çështje që kanë nevojë për përmirësim dhe që mund të reflektohen ditën 
e dytë të trajnimit. 
 
 
Mjete pune 
 
Kartona me ngjyra (të prerë në formë medaljesh, të verdha, gri, dhe bronzi), flipçart, 
marker, kuti. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 
1. Është e nevojshmë që medaljet prej kartoni të përgatiten paraprakisht. Ato mund 

të jenë në formë rrethi, ylli, etj. 
2. Ndonëse trajneri kërkon feedback pa kufizime nga pjesëmarrësit, kjo jo 

detyrimisht nënkupton që të gjitha kërkesat dhe sugjerimet e tyre do të merren 
parasysh, nëse ato bien ndesh me qëllimin, objektivat dhe rregullat e trajnimit. 
Mund të jetë e nevojshme që trajneri t’ia shprehë këtë hapur pjesëmarrësve. 

3. Në fund të ditës pjesëmarrësit janë të lodhur, pra seanca duhet të jetë e shkurtër 
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USHTRIM 
 
 
 

Vlerësimi i trajnimit për të rriturit 
 
 
Qëllimet 
 
• Të vlerësohet cilësia e përmbajtjes dhe e formës së trajnimit 
• Të merret feedback mbi nevojat e mëtejshme të pjesëmarrësve. 
 
 
Koha 
 
20 minuta. 
 
Metoda 
 
Diskutim në grup. 
 
 
Hapat 
 
1. Ftoni pjesëmarrësit të marrin karriket dhe të ulen në formë rrethi. Pastaj ftojini të 

bëjnë komentet e tyre mbi nevojat e mëtejshme të pjesëmarrësve në lidhje me 
tematikën e trajtuar, qofshin këto për trajnim të mëtejshëm, burime reference, etj. 
Të gjitha këto komente hidhini në flipçart. 

2. Më pas, shpërndajini pjesëmarrësve formularët individualë të vlerësimit të 
trajnimit dhe ftojini t’i plotësojnë në anonimitet dhe konfidencialitet, duke 
theksuar vlerën e komenteve të tyre me shkrim, për përmirësimin e mëtejshëm të 
cilësisë së trajnimit. 

 
 
Mjete pune 
 
Formularët individualë të vlerësimit, flipçart, marker, etj. 
 
 
Shënime për trajnerët 
 
1. Në rastet kur trajnimi është një ditor, koha është edhe më e çmuar, prandaj 

trajnerët duhet të kujdesen që koha në dispozicion të përdoret në mënyrë sa më 
efiçiente, por pa prekur qëllimin e seancës. 

2. Vlerësimi i trajnimit është element shumë i rëndësishëm i programit. Shënimet e 
hedhura në flipçart do t’i shërbejnë trajnerëve për të plotësuar raportin e tyre mbi 
trajnimin. Rekomandohet që trajnerët të gjejnë një orë të përshtatshme, pasi të 
ketë mbaruar trajnimi, për të reflektuar mbi mbarëvajtjen e tij dhe për të 
plotësuar raportin. Kjo garanton mosrrjedhjen e informacionit dhe nuk  kërkon 
shumë  kohë 
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Formular vlerësimi 
 
 
1. Si e vlerësoni përmbajtjen e trajnimit (temat, çështjet e trajtuara), nga 1 tek 5? Pse? 

Ju lutem, jepni komente. 
 

1  2 3 4 5  (vlerësimi maksimal) 
 
Komente 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
2. Si e vlerësoni mënyrën e trajtimit të temave nga trajnerët (ushtrime, leksione, 

diskutime), nga 1 tek 5? Pse? Ju lutem, jepni komente. 
 

1  2 3 4 5 (vlerësimi maksimal) 
  
Komente 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

3. Cilat nga temat e trajtuara ishin më të rëndësishme për ju? Pse? 
    
Komente 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

4.   Çfarë do të kishit nevojë të mësonit në trajnimin e ardhshëm? 
 

Komente 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
5.   Si e vlerësoni organizimin e trajnimit (oraret, dhomën e trajnimit, pushimin e 
kafesë, etj), nga 1 tek 5? Pse? Ju lutem, jepni komente. 
 

1  2 3 4 5 (vlerësimi maksimal) 
 
Komente 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
6.   Si e vlerësoni përgatitjen dhe komunikimin e trajnerëve? (Shënoni me një kryq 
vlerësimin tuaj për secilin prej trajnerëve). 

 
 
 
Emri i trajnerit Përgatitja Komunikimi 

 
Sh.mirë Mirë Mjaftsh Sh.mirë Mirë Mjaftsh 

 
 

      

 
 

      

 
 

 
 
 
Faleminderit! 
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ENERGJIZUES 
 
 

Pauzë streçimi 
 
 
Qëllimi 
 
• Të rritet niveli i energjisë së pjesëmarrësve, kur është reduktuar ai ose aftësitë 

dëgjuese apo krijuese. 
 
 
Koha 
 
2 minuta. 
 
 
Hapat 
 
 
• Vendosini pjesëmarrësit në një rreth. Tregojini se do të bëni një pauzë streçimi 

dhe që ata vetë duhet ta drejtojnë këtë. 
• Shkoni rrotull rrethit dhe kërkojini çdo personi me rradhë të drejtojë të gjithë të 

tjerët, për një streçim. Kushti është që asnjëri të mos përsëritë atë që ka bërë tjetri. 
Çdo streçim duhet të jetë i ri. 

• Falenderoni grupin dhe vazhdoni me seancën tuaj. 
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ENERGJIZUES 
 
 
 

Rreshti muzikor 
 
 
Qëllimi 
 
• Të rritet niveli i energjisë së pjesëmarrësve, kur është reduktuar ai ose aftësitë 

dëgjuese apo krijuese. 
 
 
Koha 
 
5 minuta. 
 
 
Hapat 
 
• Shpërndajini tullumbacet dhe kërkojini të gjithë pjesëmarrësve që t’i fryjnë.  
• Shpjegojini që sapo të fillojë muzika, ju do të filloni një rresht muzikor, por secili 

duhet të rrijë i lidhur, duke mbajtur tullumbacen me stomak në shpinën e personit 
përpara tyre. Mos i lejoni tullumbacet të bien! 

• Prisni sa të bëhen gati pjesëmarrësit, pastaj filloni muzikën dhe filloni të lëvizni 
rreshtin, duke ecur përpara, por dhe duke bërë dredha. Nisni ngadalë, pasi 
koordinimi nuk është dhe aq i lehtë. Sapo njerëzit t’ia marrin dorën, shpejtojeni 
pak ritmin. 

• Do të vini re se pas pak, rreshti muzikor shpërbëhet natyrshëm në të qeshura dhe 
tullumbace që fluturojnë. Ky është çast i përshtatshëm për të ndërprerë muzikën 
dhe për të ndaluar. 

 
 
Mjete pune 
 
Një tullumbace për çdo pjesëmarrës (nga ato që fryhen lehtësisht), një kasetofon dhe 
një kasetë me muzikë ritmike. 
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ENERGJIZUES 
 
 
 

Plasje tullumbacesh 
 
 
Qëllimi 
 
• Të rritet niveli i energjisë së pjesëmarrësve, kur është reduktuar ai ose aftësitë 

dëgjuese apo krijuese. 
 
 
Koha 
 
5 minuta. 
 
 
Hapat 
 
• Jepini çdo pjesëmarrësi një tullumbace. Kërkojini pjesëmarrësve të shkruajnë një 

fakt të panjohur apo interesant për veten në një copë letra, vendoseni brenda 
tullumbaces dhe fryjeni atë. 

• Kërkojini pjesëmarrësve t’i hedhin tullumbacet në mes të dhomës. Pastaj ata duhet 
të zhyten dhe t’i plasin, duke i shkelur apo duke u ulur mbi to, derisa të plasin të 
gjitha. 

• Çdo pjesëmarrës duhet të marrë një copë letër. 
• Kërkojini secilit të lexojë letrën e vet dhe të përpiqet të gjejë se kush e ka shkruar. 
• Pasi gjithçka është zbuluar, kërkojini pjesëmarësve të pastrojnë shpejt vendin, 

para se të ktheheni në trajnim. 
 
 
Mjete pune 
 
Një tullumbace për çdo pjesëmarrës (nga ato që fryhen lehtësisht), letra, stilolaps. 
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ENERGJIZUES 
 

 
 

Çohu në se…. 
 
 
Qëllimi 
 
• Të vihet në lëvizje të menduarit krijues, për të arritur nivele të larta të kapacitetit 

të trurit dhe të mendimit kritik 
 
 
Koha 
 
5 minuta. 
 
 
Hapat 
 
• Përpara kësaj seance, krijoni një listë me thënie “çohu nëse..” të cilat të jenë 

kulturalisht të pranueshme për pjesëmarrësit. Për shembull, “çohu nëse luan një 
instrument muzikor”, “çohu nëse të pëlqen të kërcesh”, “çohu nëse mund të 
prekësh gishtat e këmbëve”, “çohu nëse ke frikë nga merimangat”. Shtoni thënie 
të tjera komike, si”çohu nëse ke qenë ndonjëherë fëmijë”, “çohu nëse ke shkuar 
ndonjëherë në shkollë/punë me këmishën mbrapsht”, etj. 

• Pjesëmarrësit fillimisht duhet të jenë të ulur; filloni të lexoni thëniet tuaja. 
• Pasi pjesëmarrësit ta kuptojnë ushtrimin, gjeni ritmin e duhur. Njerëzit do të ulen 

e do të ngrihen me shpejtësi, duke vënë re gjërat e reja që po mësojnë për njëri-
tjetrin dhe duke qeshur. 

• Vazhdoni derisa ta keni përdorur të gjithë kohën apo të gjitha pyetjet tuaja. 
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ENERGJIZUES 
 
 
 

Fokus 
 
 
Qëllimi 
 
• Të vihet në lëvizje të menduarit krijues, për të arritur nivele të larta të kapacitetit 

të trurit dhe të mendimit kritik 
 
 
Koha 
 
5 minuta. 
 
 
Hapat 
 
• Jepini pjesëmarrësve dy minuta për të parë rreth dhomës, vini re gjithçka që është 

ngjyrë kafe dhe shkruajini në një flipçart. 
• Tani kërkojini pjesëmarrësve të mbyllin sytë. Me sytë e mbyllura, kërkojini atyre 

t’ju tregojnë gjithçka në dhomë që është ngjyrë jeshile. 
• Jepini një minutë kohë pjesëmarrësve për të punuar, pastaj kërkojini të hapin sytë 

dhe të shohin rrotull sendet jeshile. 
• Përmblidhni: ky ushtrim na kujton bukur mënyrën se si këndvshtrimi ynë – apo 

ajo që po kërkojmë – drejton atë që jemi në gjendje të shohin dhe nevojën për të 
ndryshuar qëllimisht këndvështrimin tonë, për të kuptuar dhe mësuar. 

 
 
Mjete pune 
 
Flipçart, marker. 
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ENERGJIZUES 
 
 
 

Krijoni një lojë 
 
 
Qëllimi 
 
• Të vihet në lëvizje të menduarit krijues, për të arritur nivele të larta të kapacitetit 

të trurit dhe të mendimit kritik. 
 
 
Koha 
 
10 minuta. 
 
 
Hapat 
 
• Kërkojini pjesëmarrësve të formojnë grupe me 4-6 veta. Qëllimi është që ata të 

krijojnë një lojë brenda pak minutave. Ata mund të përdorin të gjitha materialet 
krijuese rrethanore. Loja duhet të ketë një objektiv, rregulla dhe një mënyrë 
mbylljeje. Lerini grupeve 4 minuta kohë për të krijuar lojën, pastaj kërkojini t’ia 
prezantojnë lojërat njëri-tjetrit. 

• Kërkojini pjesëmarrësve të votojnë lojën më të mirë dhe përdoreni për të gjithë si 
energjizues, gjatë trajnimit. 
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Model programi trajnimi 4 – orësh për abuzimin e fëmijëve 

 

WorldVision Albania –  
Trajnim mbi çështjet e abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve 

 
 

Programi i trajnimit 
(9.00 – 13.00) 

 
9.00 
 

• Prezantimi i pjesëmarrësve, qëllimit dhe përmbajtjes së trajnimit, pritshmërive  
dhe rregullave 

• Keqtrajtimi i fëmijëve – situata ekzistuese, shifra dhe fakte 
• Pasojat e abuzimit – problemet e metodave të dhunshme/të ashpëra të 

disiplinimit të fëmijëve.  
• Karakteristikat e familjeve me rrezikshmëri të lartë për keqtrajtim 

 
Pushim kafeje 
 

11.00 
 

• Indikatorët fizikë dhe të sjelljes të keqtrajtimit të fëmijëve. 
• Stilet e prindërimit. Avantazhet dhe disavantazhet. 
• Metodat pozitive të disiplinimit të fëmijëve:   
• Vlerësimi i trajnimit 
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Model programi trajnimi  8 – orësh për abuzimin e fëmijëve 

WorldVision Albania –  
Trajnim mbi çështjet e abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve 

 
 

Programi i trajnimit 
(9.30 – 17.30) 

 
 
 
9.30 

• Prezantimi i pjesëmarrësve, qëllimit dhe përmbajtjes së trajnimit, pritshmërive  
dhe rregullave 

• Kuadri ligjor mbi të drejtat e fëmijëve – Punë në grupe mbi KDR 
 
Pushim kafeje 

 
• Diskutim i rasteve të abuzimit dhe neglizhimit të fëmijëve 
• Format e abuzimit të fëmijëve – Punë  në grupe mbi nevojat e fëmijës 
 

13.00 – 14.00 
 

Pushim dreke  
 

14.00 – 17-30 
 

• Indikatorët e abuzimit të fëmijëve 
• Karakteristikat e familjeve në risk për abuzim të fëmijëve 
• Punë në grupe – Vlerësimi dhe referimi i një rasti 
 
Pushim kafeje 

 
• Fëmija sipas këndvështrimit të krishterë 
• Stilet e prindërimit 
• Metodat pozitive të disiplinimit 
• Vlerësimi i trajnimit. 
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Model programi trajnimi 8 – orësh për zhvillimin e fëmijëve 

 
WorldVision Albania –  

Trajnim mbi zhvillimin e fëmijëve 
 
 

Programi i trajnimit 
(9.30 – 17.30) 

 
9.30 
 

• Prezantimi i pjesëmarrësve, qëllimit dhe përmbajtjes së trajnimit, pritshmërive  
dhe rregullave 

• Zhvillimi si koncept – periudhat moshore të zhvillimit – teoritë kryesore të zhvillimit. 
• Zhvillimi në moshën 0 – 3 vjeç: foshnjëria. 
• Çështje madhore të zhvillimit në moshën 0 – 3 vjeç. 
• Aktivitete që lidhen me këtë moshë. 

Pushim kafeje 
 
12.30 
 

• Zhvillimi në moshën 3 – 6 vjeç: fëmijëria e hershme. 
 

Pushim dreke 
 

14.00 
 

• Zhvillimi në moshën 3 – 6 vjeç: fëmijëria e hershme (vazhdim). 
• Çështje madhore të zhvillimit në moshën 3-6 vjeç. 
• Aktivitete që lidhen me këtë moshë 

 
Pushim kafeje 

15.30 

• Zhvillimi në moshën 6 – 11 vjeç: fëmijëria e mesme. 
• Çështje madhore të moshës 6 – 11 vjeç. 
• Aktivitete që lidhen me këtë moshë. 
• Vlerësimi i ditës së trajnimit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 
 

LIGJ 
Nr. 9669, datë 18.12.2006 
 
PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE 
 
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e 20 mijë 
zgjedhësve, 
 
KUVENDI 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 
VENDOSI: 
 
KREU I 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
Neni 1 
Qëllimi 
 
Ky ligj ka për qëllim: 
1. Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë 
të masave të përshtatshme ligjore. 
2. Garantimin e mbrojtjes me masa ligjore të pjesëtarëve të familjes, të cilët janë 
viktima të dhunës në familje, duke i kushtuar vëmendje të veçantë fëmijëve, të 
moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuar. 
 
Neni 2 
Objekti 
 
Ky ligj ka si objekt: 
a) krijimin e një rrjeti të koordinuar institucionesh përgjegjëse për mbrojtjen, 
mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave, lehtësimin e pasojave dhe parandalimin e 
dhunës në familje; 
b) orientimin e punës për krijimin e strukturave dhe organeve përgjegjëse në nivel 
qendror dhe vendor për mbështetjen e viktimave dhe parandalimin e dhunës në 
familje; 
c) fuqizimin e gjyqësorit për marrjen e masave të mbrojtjes ndaj dhunës në familje; 
ç) sigurimin/garantimin për viktimat e dhunës në familje të shërbimit të shpejtë, të 
pakushtueshëm dhe të thjeshtë në përputhje me ligjin, pranë gjykatës apo organeve të 
tjera kompetente për zbatimin e ligjit. 
 
Neni 3 
Përkufizime 
 
Në kuptim të këtij ligji, përveçse kur parashikohet shprehimisht ndryshe në dispozita 
të veçanta të tij, me termat e mëposhtëm kuptojmë: 
1. "Dhunë" është çdo veprim apo mosveprim i një personi ndaj një personi tjetër, që 
sjell si pasojë cenim të integritetit fizik, moral, psikologjik, seksual, social, ekonomik.  
2. "Dhunë në familje" është çdo akt dhune, sipas pikës 1 të këtij neni, i ushtruar midis 
personave që janë apo kanë qenë në marrëdhënie familjare. 
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3. "Pjesëtarë të familjes" janë: 
a) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja apo ish-bashkëshorti/ja apo ish partneri/ja 
bashkëjetues; 
b) vëllezërit, motrat, gjinia në vijë të drejtë, përfshirë prindërit adoptues dhe fëmijët e 
adoptuar; 
c) bashkëshorti/ja ose bashkëjetuesi/ja i personave të parashikuar në shkronjën "b"; 
ç) gjinia në vijë të drejtë, përfshirë edhe prindërit, edhe fëmijët e adoptuar të 
bashkëshortit/es ose bashkëjetuesit/es; 
d) vëllezërit dhe motrat e bashkëshortit/es nëse kanë bashkëjetuar gjatë 3 muajve të 
fundit; 
dh) fëmijët e bashkëshortëve apo partnerëve bashkëjetues.  
4. "Viktimë" është personi mbi të cilin është ushtruar dhuna e përcaktuar në pikën 1 të 
këtij neni. 
5. "Dhunues/e" është personi i paditur për ushtrimin e dhunës në marrëdhëniet 
familjare përpara organeve kompetente.  
6. "Urdhër mbrojtjeje" është urdhri i lëshuar me vendim gjykate, ku parashikohen 
masat mbrojtëse për viktimën. 
7. "Urdhër i menjëhershëm mbrojtjeje" është urdhri i lëshuar përkohësisht me vendim 
gjykate, i vlefshëm deri në lëshimin e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate. 
 
Neni 4 
Subjektet 
 
Subjektet që mbrohen nga ky ligj janë të gjithë personat e cilësuar në nenin 3 pika 3 të 
këtij ligji. 
 
KREU II 
ORGANET PËRGJEGJËSE 
 
Neni 5 
Autoritetet përgjegjëse 
 
1. Autoriteti kryesor përgjegjës për zbatimin e këtij ligji është Ministria e Punës, 
Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta.  
2. Autoritete të tjera përgjegjëse të linjës janë:  
a) njësitë e qeverisjes vendore; 
b) Ministria e Brendshme; 
c) Ministria e Shëndetësisë; 
ç) Ministria e Drejtësisë. 
 
Neni 6 
Detyrat e autoritetit kryesor përgjegjës 
 
Autoriteti kryesor përgjegjës ka këto detyra: 
a) hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe programeve kombëtare në fushën e 
mbrojtjes dhe kujdesit ndaj viktimave të dhunës në marrëdhëniet familjare; 
b) financimin ose bashkëfinancimin e projekteve, të cilat kanë për qëllim mbrojtjen 
dhe konsolidimin e familjes, si dhe kujdesin ndaj viktimave të dhunës në 
marrëdhëniet familjare; 
c) mbështetjen në ngritjen e strukturave ndihmëse, si dhe të gjithë infrastrukturës së 
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nevojshme, që shërben për një mbështetje dhe plotësim të të gjitha nevojave për 
personat e dhunuar në marrëdhëniet familjare, përfshi këtu asistencë financiare, si dhe 
shërbime mjekësore dhe sociale, sipas legjislacionit në fuqi; 
ç) organizimin e kurseve të trajnimit rreth dhunës në familje me punonjësit e 
shërbimeve sociale, që janë të atashuar pranë çdo njësie vendore, strukturat e Policisë 
së Rendit dhe me punonjësit e OJF-ve të licencuara për ofrimin e shërbimeve sociale; 
d) mbajtjen e të dhënave statistikore për nivelin e dhunës në familje;  
dh) mbështetjen dhe mbikëqyrjen e krijimit të qendrave të rehabilitimit për viktimat e 
dhunës në familje; 
e) mbështetjen dhe mbikëqyrjen e krijimit të qendrave të rehabilitimit për shkaktarët e 
dhunës në marrëdhëniet familjare; 
ë) licencimin e OJF-ve të ndryshme që do të ofrojnë shërbime sociale për viktimat dhe 
dhunuesit. 
 
Neni 7 
Detyrat e autoriteteve përgjegjëse të linjës 
 
1. Ministria e Brendshme ka këto detyra: 
a) krijimin e sektorëve të veçantë për parandalimin dhe luftën kundër dh unës në 
familje pranë drejtorive të policisë; 
b) trajnimin e efektivave e policisë që do të trajtojnë rastet e dhunës në familje. 
2. Ministria e Shëndetësisë ka për detyrë të krijojë kapacitetet e duhura për të ofruar 
ndihmë mjekësore për dhunën në familje në shërbimet e urgjencës dhe në qendrat 
shëndetësore në bashki dhe komuna: 
a) për të ofruar në çdo kohë ndihmë mjekësore dhe psikologjike për viktimat e dhunës 
në familje; 
b) për të bërë në çdo kohë ekzaminimet e nevojshme në institucionet shëndetësore 
publike përkatëse; 
c) për të evidentuar rastet e dhunës në familje në dokumentacionin përkatës mjekësor 
të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë; 
ç) për të pajisur edhe viktimën me raportin mjekësor përkatës; 
d) për të referuar dhe orientuar viktimën pranë shërbimeve të tjera të mbështetjes dhe 
mbrojtjes nga dhuna në familje. 
3. Ministria e Drejtësisë ka këto detyra: 
a) të trajnojë ekspertët mjeko-ligjorë në njohjen, diagnostikimin, vlerësimin dhe 
raportimin e dhunës në familje dhe akteve të dhunës ndaj fëmijëve;  
b) të trajnojë përmbaruesit në detyrën e tyre për të ekzekutuar urdhrat e mbrojtjes në 
mënyrë të menjëhershme, të sigurojë përmbushjen e tyre në përputhje me nenin 23 
pika 6, si dhe për të ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura; 
c) të financojë mbrojtje ligjore falas, sipas parashikimeve në ligj dhe të sigurojë një 
numër të caktuar avokatësh të trajnuar, që mund të japin një asistencë të tillë. 
4. Njësitë e qeverisjes vendore (bashkitë, komunat ) kanë këto detyra: 
a) angazhimin në krijimin e strukturave të shërbimit social për rastet e dhunës në 
familje; 
b) instalimin e një linje telefonike rajonale 24-orësh, e cila më pas krijon lidhje me 
njësitë lokale, policinë, urgjencat mjekësore dhe OJF-të, duke vendosur në këtë 
mënyrë edhe koordinimin mes tyre; 
c) ngritjen e qendrave sociale dhe të rehabilitimit për viktimat dhe dhunuesit, si dhe 
koordinimin e punës me ato ekzistuese, duke u dhënë përparësi qendrave të 
specializuara në fushat përkatëse. 
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Neni 8 
Përgjegjësitë e autoriteteve përgjegjëse 
 
1. Autoritetet përgjegjëse kanë për detyrë krijimin e strukturave të posaçme dhe 
caktimin e personave përgjegjës për zbatimin e këtij ligji. Përmbushja e këtij detyrimi 
mbikëqyret nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. 
2. Autoritetet përgjegjëse kanë detyrimin t'i përgjigjen çdo njoftimi të bërë nga 
viktima apo personat e tjerë të treguar në këtë ligj, në rastet e dhunës apo kërcënimit 
për dhunë ose dhe në rastet e shkeljes së urdhrit të mbrojtjes apo urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes. Ato mbajnë raportin përkatës dhe një kopje ia dorëzojnë 
viktimës ose shoqëruesit të saj. 
3. Autoritetet përgjegjëse përdorin mjetet e arsyeshme për të mbrojtur viktimën dhe 
për të parandaluar vazhdimin e dhunës me anë të: 
a) informimit të viktimës apo shoqëruesit të saj për masat që do të merren sipas ligjit 
në fuqi dhe për institucionet të cilave duhet t'u drejtohet; 
b) informimit të viktimës apo shoqëruesit të saj në lidhje me shërbimet sociale 
ekzistuese dhe shoqërimit në qendrat dhe institucionet përkatëse; 
c) sigurimit të transportit për viktimën dhe shoqëruesin e saj në qendra shërbimesh 
mjekësore apo sociale; 
ç) vënies në dispozicion të një punonjësi të policisë në rastet e rrezikut për jetën. 
4. Nëse ekziston dyshimi se dhunuesi ka kërcënuar ose ka ushtruar dhunë në familje 
apo ka thyer urdhrat e mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, organet e policisë do 
të bëjnë konstatimet e menjëhershme.  
5. Personat të cilët marrin dijeni për shkak të detyrës apo autoritetit të ngarkuar për 
zbatimin e këtij ligji dhe nuk veprojnë në zbatim të tij, ngarkohen me përgjegjësi 
administrative dhe/ose penale, duke zbatuar sanksione të përcaktuara në nenet 248 
dhe 251 të Kodit Penal. 
6. Organet e policisë kanë për detyrë të regjistrojnë konstatimet përkatëse në një 
raport të shkruar, si dhe të fillojnë hetimet kryesisht. Viktima vihet në dijeni nga 
policia për numrin përkatës të rastit të raportuar.  
 
Neni 9 
Subjektet që mund të vënë në dijeni organet përgjegjëse 
 
1. Në rast të dhunës në familje, viktima mund t'i drejtohet me anë të një kërkese 
postës së policisë më të afërt (të zonës ku banon ose ndodhet), njësisë përkatëse 
vendore (komunë, bashki), qendrës shëndetësore të zonës ku banon apo ndodhet ose 
me kërkesë-padi gjykatës së rrethit të vendbanimit, vendndodhjes së saj ose të 
dhunuesit/es, për të marrë masat e nevojshme. 
2. Çdo person që konstaton një rast të ushtrimit të dhunës në familje mund t'u 
drejtohet me anë të një kërkese autoriteteve të mësipërme për të ndërmarrë masat e 
nevojshme.  
 
KREU III 
MASAT MBROJTËSE 
 
Neni 10 
Masat mbrojtëse ndaj dhunës në familje 
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1. Mbrojtja ndaj dhunës në familje, në zbatim të këtij ligji, do të sigurohet me këto 
mënyra: 
a) duke urdhëruar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të mos kryejë ose të 
mos kërcënojë se do të kryejë vepër të dhunës në familje ndaj paditësit/es (viktimës) 
apo pjesëtarëve të tjerë të familj es së viktimës, siç përcaktohet në nenin 3 pika 3 të 
këtij ligji apo siç emërtohet në urdhër; 
b) duke urdhëruar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të mos cenojë, 
ngacmojë, kontaktojë apo të komunikojë drejtpërdrejt ose tërthorazi me viktimën apo 
pjesëtarë të familjes së viktimës, siç përcaktohet në nenin 3 pika 3 të këtij ligji apo siç 
emërtohet në urdhër;  
c) duke larguar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) nga banesa për një afat 
kohor të caktuar me urdhër të gjykatës dhe të mos e lejojë të rihyjë në banesë pa 
autorizimin e gjykatës; 
ç) duke ndaluar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që t'i afrohet përtej një 
distance të caktuar viktimës apo pjesëtarëve të familjes së viktimës, siç përcaktohet në 
nenin 3 pika 3 të këtij ligji apo siç emërtohet në urdhër; 
d) duke ndaluar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) që t'i afrohet shtëpisë, 
vendit të punës, banesës së familjes së origjinës apo banesës së çiftit të ardhshëm ose 
të personave të tjerë dhe për më tepër shkollës së fëmijëve, ose vendeve të cilat 
frekuentohen më tepër nga viktima, me përjashtim të rasteve kur frekuentimi bëhet 
për arsye pune;  
dh) duke vendosur menjëherë viktimën/at dhe të miturit në strehime të përkohshme, 
duke mbajtur parasysh në çdo rast interesin më të lartë, atë të të miturit; 
e) duke kufizuar ose duke ndaluar të paditurin/ën (dhunuesin/en) të takohet me 
fëmijën e viktimës, sipas kushteve të cilat mund të jenë të përshtatshme; 
ë) duke i ndaluar të paditurit/ës (dhunuesit/es) hyrjen ose qëndrimin në banesën e 
përkohshme apo të përhershme të viktimës, ose në ndonjë pjesë të saj, pavarësisht nga 
të drejtat e pronësisë apo të posedimit të dhunuesit; 
f) duke urdhëruar një person të autorizuar nga gjykata (punonjës i rendit ose 
përmbarues gjyqësor) që të shoqërojë viktimën ose të paditurin/ën (dhunuesin/en) deri 
në banesën e viktimës dhe të mbikëqyrë largimin e pasurisë personale; 
g) duke urdhëruar organet zbatuese të ligjit që të konfiskojnë çdo armë që i përket 
dhunuesit gjatë kontrollit të kryer apo të urdhërojë dhunuesin për të dorëzuar çdo 
armë që i përket atij; 
gj) duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të lejojë viktimën të posedojë 
banesën të cilën e përdorin së bashku viktima dhe dhunuesi/ja ose ndonjë pjesë të saj; 
h) duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të paguajë qiranë e banesës së 
përhershme apo të përkohshme të viktimës, si dhe detyrimin ushqimor për viktimën, 
fëmijët apo pjesëtarë të tjerë të familjes që ka në ngarkim;  
i) për sa kohë urdhri mbrojtës është në fuqi, trajtimi i pasurisë kryhet në përputhje me 
Kodin e Familjes, nenet 57, 58 dhe 60; 
j) duke i kaluar viktimës të drejtën e kujdestarisë së përkohshme mbi fëmijët dhe duke 
i hequr përkohësisht përgjegjësinë prindërore të paditurit/ës (dhunuesit/es);  
k) duke vendosur dhe duke urdhëruar sipas rastit (në kompetencë të gjykatës) 
ndërhyrjen e shërbimeve sociale, publike apo private të vendbanimit ose pranë 
organizatave që kanë si qëllim mbështetjen dhe pritjen e personave të dhunuar në 
familje; 
l) duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) që të bëjë një pagesë periodike në 
favor të personave bashkëjetues, të cilët, për efekt të masës së mësipërme, mbeten të 
privuar nga mjetet e jetesës. Për të siguruar pagesën, gjykata mund të vendosë që 
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shuma të derdhet nga punëdhënësi në favor të përfituesit. Një vendim i tillë përbën 
titull ekzekutiv; 
ll) duke përfshirë viktimën e dhunës në familje në programe rehabilitimi; 
m) duke urdhëruar të paditurin/ën (dhunuesin/en) të marrë pjesë në programe 
rehabilitimi; nëse i/e padituri/a (dhunuesi/ja) urdhërohet të shkojë në një program 
rehabilitimi, përgjegjësve të programit u kërkohet të raportojnë çdo javë në gjykatë 
nëse dhunuesi e ndjek apo merr pjesë në të. Nëse i/e padituri/a (dhunuesi/ja) nuk merr 
pjesë, atëherë, me kërkesë të subjekteve të parashikuara nga neni 13 i këtij ligji, 
gjykata e thërret këtë përpara saj dhe zbaton dispozitat përkatëse të Kodit Penal, për 
pengimin e ekzekutimit të vendimeve të gjykatës.  
2. Në urdhrin e mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, mund të parashikohen disa 
nga masat mbrojtëse të parashikuara në pikën 1 të këtij neni.  
3. Në urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, të lëshuar me vendimin e gjykatës, mund 
të parashikohen disa nga masat e parashikuara në shkronjat "a" deri në "g" të këtij 
neni.  
4. Në rastin e zbatimit të shkronjës "g" të këtij neni, gjykata mban parasysh: 
a) nëse arma është konfiskuar, ajo mund të kthehet vetëm pas mbarimit të urdhrit të 
mbrojtjes dhe marrjes së një urdhri nga gjykata;  
b) nëse arma është konfiskuar dhe personi ka një autorizim për armëmbajtje me leje, 
gjykata njofton autoritetin përkatës administrativ, ose pezullon lejen e armës derisa të 
mbarojë urdhri mbrojtës.  
 
Neni 11 
Efektet e urdhrit të mbrojtjes 
 
1. Pavarësisht prej ndonjë urdhri apo vendimi tjetër të nxjerrë nga gjykata apo ndonjë 
institucion tjetër, urdhri i mbrojtjes që përmban masat e mësipërme do të nxirret me 
vendim gjyka te për rastet e parashikuara nga ky ligj.  
2. Urdhri i mbrojtjes ose urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i nxjerrë me vendim 
gjykate, apo përfundimi i efekteve të tij nuk cenon në mënyrë të përhershme të drejtat 
e pronësisë apo të kujdestarisë. 
 
KREU IV 
GJYKIMI PËR LËSHIMIN E URDHRIT TË MBROJTJES 
 
Neni 12 
Organi kompetent për lëshimin e urdhrave mbrojtës në rastin e dhunës në familje 
 
1. Organi kompetent për lëshimin e urdhrave mbrojtës në rastin e dhunës në familje 
është gjykata e rrethit gjyqësor, seksioni familjar. 
Për të vendosur sigurimin e masave mbrojtëse të përmendura në nenin 10 të këtij ligji, 
gjykata lëshon urdhra mbrojtjeje dhe urdhra të menjëhershëm mbrojtjeje. 
2. Pala e interesuar mund t'i kërkojë gjykatës, sipas rastit, konform dispozitave të këtij 
ligji, lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, pa kërkuar paraprakisht nxjerrjen e urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes.  
3. Pasi gjykata të ketë lëshuar një urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje, pala e 
interesuar mund të kërkojë lëshimin e një urdhri mbrojtës, siç parashikohet në këtë 
ligj. Urdhri mbrojtës përkatës shërben për të rikonfirmuar vazhdimësinë e urdhrit të 
menjëhershëm të mbrojtjes, si dhe siguron masat mbrojtëse të përcaktuara në nenin 10 
të këtij ligji. 
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Neni 13 
Subjektet që kanë të drejtën për të kërkuar urdhrin e mbrojtjes 
 
1. Kërkesën për urdhër mbrojtjeje mund ta paraqesin: 
a) vetë viktima;  
b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës;  
c) policia / prokuroria.  
2. Kërkesën për urdhër mbrojtjeje të një të mituri mund ta paraqesin: 
a) prindi ose kujdestari i të miturit; 
b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; 
c) të afërmit; 
ç) përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës, ku ka 
banimin e përhershëm apo të përkohshëm viktima, që kanë dijeni për ushtrimin e 
dhunës; 
d) qendrat dhe shërbimet për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në 
familje, të njohura/licencuara nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve 
të Barabarta.  
3. Kërkesën për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje mund ta paraqesin: 
a) vetë viktima;  
b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës;  
c) policia/prokuroria; 
ç) personi me të cilin viktima ka marrëdhënie familjare; 
d) përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës, ku ka 
banimin e përhershëm apo të përkohshëm viktima, që kanë dijeni për ushtrimin e 
dhunës;  
dh) qendrat dhe shërbimet për mbrojtjen dhe rehabilitimin e viktimave të dhunës në 
familje, të njohura/licencuara nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve 
të Barabarta.  
4. Në rastin kur kërkesa është paraqitur nga policia/prokuroria, tërheqja e viktimës 
nga procesi nuk sjell si pasojë mosgjykimin e çështjes së filluar.  
 
Neni 14 
Forma e kërkesë-padisë 
 
1. Kërkesë-padia për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes dhe urdhrave të menjëhershëm 
të mbrojtjes duhet të përmbajë edhe: 
a) të dhëna personale rreth familjes ose marrëdhënieve farefisnore mes viktimës dhe 
dhunuesit; 
b) përshkrimin e qartë të fakteve dhe rrethanave, në të cilat ka ndodhur akti i dhunës 
në familje, duke përfshirë arsyet që sqarojnë cenimin e sigurisë, të shëndetit apo të 
mirëqenies së viktimës nga i/e padituri/a (dhunuesi/ja) të parashikuara në nenin 3 
pikat 1 dhe 2 të këtij ligji; 
c) masat mbrojtëse të posaçme që kërkohen;  
ç ) nënshkrimin e kërkuesit.  
2. Kërkesë-padia për urdhër mbrojtjeje mund të paraqitet në çdo kohë para gjykatës 
nga ana e personave që legjitimohen për ta kërkuar atë. Në rastet kur kërkohet ndihmë 
e menjëhershme, kërkesa mund të plotësohet dhe të paraqitet pranë komisariatit më të 
afërt të policisë dhe punonjësi i policisë vepron në përputhje me ligjin "Për Policinë e 
Shtetit". 
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3. Për hartimin e kërkesë-padisë, përgatitjen e akteve dhe paraqitjen e tyre në gjykatë 
kërkuesi asistohet nga një avokat falas. 
4. Kërkuesi shkarkohet nga taksat e gjykatës. Me daljen e urdhrit të mbrojtjes, 
shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës që ka ushtruar dhunë në familje. Në rast të 
kundërt, shpenzimet gjyqësore i ngarkohen kërkuesit. 
5. Kërkesë-padia regjistrohet në një regjistër të veçantë dhe protokollohet ditën e 
dorëzimit të saj. 
 
Neni 15 
Provat në procesin gjyqësor 
 
1. Provat që duhet t'i paraqiten gjykatës mund të jenë: dëshmi, raporte të policisë, 
raport mjekësor, akt-ekspertimi, ekzaminime dhe shpjegime/pohime të palëve, 
dokumente të tjera të lëshuara nga punonjësit e zyrës së shërbimeve sociale pranë 
njësive vendore, dokumente të lëshuara nga persona juridikë (OJF), të regjistruara 
sipas dispozitave në fuqi. 
2. Kur nga të dhënat e kërkesës bëhet e qartë se komisariatet e policisë, organet e 
pushtetit vendor apo qendrat shëndetësore kanë prova shkresore lidhur me ushtrimin e 
dhunës në familje, ato lëshojnë menjëherë një kopje të certifikuar (kopje me vulë) për 
këtë në bazë të kërkesës së paraqitur nga kërkuesi ose të vetë gjykatës. Në rast të 
moslëshimit të dokumentit të mësipërm, personat përgjegjës do të mbajnë përgjegjësi 
ligjore, sipas dispozitave t ë Kodit të Procedurës Administrative. 
3. Kur nuk disponon të gjitha provat e parashikuara në pikën 2 të këtij neni, gjykata 
lëshon me vendim urdhrin e mbrojtjes, bazuar vetëm në përshkrimin e rrethanave dhe 
fakteve në të cilat është kryer dhuna në familje, duke u bazuar në bindjen e vet. 
 
Neni 16 
Gjykimi për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes 
 
1. Gjykata vendos shqyrtimin e kërkesës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes brenda 15 
ditëve pas pranimit të kërkesës.  
2. Gjatë shqyrtimit të kërkesës për urdhër mbrojtjeje, gjykata dëgjon me radhë 
personat në vijim:  
a) viktimën, përfaqësuesin ligjor apo avokatin e saj; 
b) të paditurin/ën (dhunuesin/en), përfaqësuesin ligjor apo avokatin e tij/saj; 
c) prokurorin, nëse ky ka paraqitur kërkesën; 
ç ) përfaqësuesit e policisë; 
d) përfaqësuesit e zyrës së shërbimeve sociale pranë njësisë në të cilën jeton përherë 
ose përkohësisht personi i përmendur, kur kërkuesi është nën 18 vjeç, nuk ka zotësi 
për të vepruar apo dhuna e ushtruar në familje ka ndikim mbi personat e 
lartpërmendur; 
dh) punonjësit e qendrave shëndetësore apo të qendrave të shërbimit dhe rehabilitimit, 
të cilët kanë asistuar viktimën pas ushtrimit të dhunës mbi të; 
e) dëshmitarët, të cilët gjykata i konsideron të domosdoshëm. 
3. Në rastin kur kërkesa është paraqitur nga policia/prokuroria, tërheqja e viktimës 
nga procesi nuk sjell si pasojë mosgjykimin e çështjes së filluar.  
 
Neni 17 
Vendimi i gjykatës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes 
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1. Gjykata mund të lëshojë me vendim një urdhër mbrojtjeje vetëm ndaj dhunuesit të 
përmendur në kërkesë-padi. Ky vendim përmban vetëm masat mbrojtëse që 
përshkruhen në nenin 10 të këtij ligji. Gjykata lëshon me vendim urdhrin e mbrojtjes 
duke caktuar një ose më shumë prej masave të përcaktuara në nenin 10 të këtij ligji, 
nëse vërteton se:  
a) ekzistojnë dyshime të arsyeshme për të besuar se dhunuesi përbën rrezik për 
kryerjen e ndonjë akti të dhunës në familje; 
b) lëshimi i urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate është i nevojshëm për të mbrojtur 
sigurinë, shëndetin, mirëqenien e viktimës/ave, urdhër në të cilin, përveç kërkuesit, 
gjykata çmon se mund të përfshihen edhe persona të tjerë, me të cilët kërkuesi ka 
lidhje familjare ose intime, që mund të bëhen shkak për ushtrimin e dhunës ndaj 
këtyre të fundit.  
2. Gjykata nuk mund të refuzojë lëshimin e urdhrit të mbrojtjes për shkak të një 
procesi tjetër gjyqësor , ku përfshihet njëra prej palëve. 
3. Vendimi përfundimtar i gjykatës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, i cili, përveçse 
përmbush kërkesat e nenit 310 të Kodit të Procedurës Civile, përmban:  
a) masën e caktuar nga gjykata;  
b) kohëzgjatjen e masës, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se 12 muaj, por me të 
drejtë shtyrjeje; 
c) njoftimin se shkelja e urdhrit të mbrojtjes, të lëshuar me vendim gjykate, përbën 
vepër penale në kuptim të nenit 320 të Kodit Penal; 
ç) njoftimin për të drejtën e ankimit ndaj urdhrit të mbrojtjes, të lëshuar me vendim 
gjykate, brenda 15 ditëve nga shpallja apo marrja dijeni e tij.  
4. Urdhri i mbrojtjes, i lëshuar me vendim gjykate, i njoftohet menjëherë dhunuesit, i 
cili nuk ka qenë i pranishëm gjatë seancës gjyqësore, sipas nenit 316 të Kodit të 
Procedurës Civile. Viktima duhet të pajiset nga gjykata me dy kopje të vendimit 
origjinal, në mënyrë që njërën prej tyre ta mbajë për vete dhe tjetrën ta vërë në 
dispozicion të policisë në momentin që paraqitet nevoja.  
5. Gjykata, brenda 24 orëve pas lëshimit të urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate, u 
dërgon nga një kopje të tij personave në vijim: 
a) viktimës dhe personave të tjerë të shënuar në vendim;  
b) prokurorit, nëse ka bërë kërkesë; 
c) zyrës së shërbimeve sociale të njësive vendore, ku janë me banim të përhershëm 
apo të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim; 
ç) komisariatit të policisë në rajonin ku janë me banim të përhershëm apo të 
përkohshëm viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim. 
 
Neni 18 
Gjykimi për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes 
 
1. Gjykata vendos në lidhje me kërkesën për mbrojtje të menjëhershme brenda 48 
orëve pas parashtrimit të kërkesës. 
2. Në rastin e shqyrtimit të kërkesës për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje, gjykata 
mban një seancë ku dëgjohen personat në vijim: 
a) viktima, përfaqësuesi ligjor apo avokati i saj; 
b) dhunuesi/ja, përfaqësuesi apo avokati i tij/saj; 
c) prokurori, nëse merr pjesë; 
ç) kërkuesit e tjerë, të parashikuar në nenin 13 të këtij ligji; 
d) dëshmitarët, të cilët gjykata i konsideron të domosdoshëm. 
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Neni 19 
Vendimi i gjykatës për lëshimin e urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes 
 
1. Gjykata lëshon me vendim urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, duke caktuar një 
ose më shumë prej masave të përcaktuara në nenin 10 të këtij ligji, nëse konstaton se: 
a) ekzistojnë bazat për të besuar se i/e padituri/a (dhunuesi/ja) ka kryer ose ka 
kërcënuar se do të kryejë ndonjë vepër të dhunës në familje; ose 
b) i/e padituri/a (dhunuesi/ja) paraqet kërcënim të drejtp ërdrejtë dhe të menjëhershëm 
për sigurinë, shëndetin ose mirëqenien e viktimës dhe të anëtarëve të tjerë të familjes 
së viktimës; ose 
c) lëshimi i urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes me vendim gjykate është i 
nevojshëm për të mbrojtur sigurinë, shëndetin, mirëqenien e viktimës apo të anëtarëve 
të tjerë të familjes së viktimës, që mbrohen me anë të urdhrit të mbrojtjes.  
2. Gjykata nuk mund të refuzojë lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes për 
shkak të një procesi tjetër gjyqësor, ku përfshihet njëra prej palëve. 
3. Vendimi përfundimtar i gjykatës për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes, i cili duhet të plotësojë kërkesat e nenit 310 të Kodit të Procedurës Civile, 
përmban:  
a) masën e caktuar nga gjykata;  
b) kohëzgjatjen e masës, e cila mbaron në momentin që fillon të zbatohet urdhri i 
mbrojtjes i vendosur nga gjykata;  
c) njoftimin se shkelja e vendimit të gjykatës për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm 
të mbrojtjes përbën vepër penale, në kuptim të nenit 320 të Kodit Penal;  
ç) njoftimin për të drejtën e ankimit kundër vendimit brenda 5 ditëve nga shpallja apo 
marrja dijeni e tij;  
d) datën e dëgjimit për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, e cila është 
brenda 20 ditëve prej lëshimit të tij me vendim gjykate. 
4. Urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i lëshuar me vendim gjykate, i njoftohet 
menjëherë dhunuesit, i cili nuk ka qenë i pranishëm gjatë seancës gjyqësore, sipas 
nenit 316 të Kodit të Procedurës Civile.  
Viktima duhet të pajiset nga gjykata me dy kopje të vendimit origjinal, në mënyrë që 
njërën prej tyre ta mbajë për vete dhe tjetrën ta vërë në dispozicion të policisë në 
momentin që paraqitet nevoja. 
5. Gjykata, brenda 24 orëve pas lëshimit të vendimit, u dërgon nga një kopje të tij 
personave në vijim:  
a) viktimës dhe personave të tjerë të shënuar në vendim; 
b) kërkuesve në kuptim të nenit 13 të këtij ligji; 
c) zyrës së shërbimeve sociale të njësive vendore, ku janë me banim të përhershëm 
apo të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim; 
ç) komisariatit të policisë në rajonin ku janë me banim të përhershëm apo të 
përkohshëm viktima dhe personat e tjerë të përmendur në vendim. 
6. Vendimi i gjykatës për nxjerrjen e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes përbën 
titull ekzekutiv dhe ekzekutohet menjëherë nga zyra e përmbarimit, sipas dispozitave 
të Kodit të Procedurës Civile (nenet 510/e, 516/c e vijues). 
 
Neni 20 
Gjykimi për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes 
 
Pas përfundimit të seancës gjyqësore për nxjerrjen e urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes, gjykata vazhdon seancën për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes mbi bazën e 
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kërkesës, në zbatim të nenit 16 të këtij ligji. Në përfundim të procesit gjyqësor gjykata:  
a) vendos anulimin, si dhe ndërprerjen e efekteve të urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes, të lëshuar më parë me vendim gjykate, kur ky i fundit nuk arrin të provohet;  
b) refuzon lëshimin e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate, kur nuk arrin të 
provohet urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i lëshuar më parë me vendim gjykate;  
c) lëshon urdhrin e mbrojtjes me vendim gjykate në bazë të nenit 17 të këtij ligji. 
Sipas nevojës, ky vendim mund t'i ndryshojë kushtet e urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes, të lëshuar më parë me vendim gjykate. 
 
Neni 21 
Ankimi 
 
1. Kundër vendimit përkatës të gjykatës për nxjerrjen e urdhrit të menjëhershëm të 
mbrojtjes mund të bëhet ankim i veçantë në bazë të dispozitave të Kodit të Procedurës 
Civile. 
2. Kundër vendimit për vërtetimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes ose kundër 
vendimit për nxjerrjen e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate mund të bëhet ankim 
brenda afateve dhe rregullave të përcaktuara në dispozitat e Kodit të Procedurës 
Civile. 
3. Paraqitja e ankimit nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit të gjykatës për lëshimin 
e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes apo të urdhrit të mbrojtjes. 
 
Neni 22 
Rrethanat për ndryshimin, ndërprerjen dhe vazhdimin e urdhrit të mbrojtjes 
 
1. Nëse rrethanat kanë ndryshuar rrënjësisht, viktima (përfaqësuesi i saj), dhunuesi/ja 
ose prokurori, nëse ka marrë pjesë në proces, mund të paraqesë kërkesë për 
ndryshimin ose ndërprerjen e urdhrit të mbrojtjes. 
2. Pas marrjes së kërkesës për ndryshimin ose ndërprerjen e urdhrit të mbrojtjes, 
gjykata vazhdon shqyrtimin e kërkesës, në bazë të nenit 16 të këtij ligji. Në fund të 
shqyrtimit gjykata vendos:  
a) lënien në fuqi të urdhrit të mbrojtjes;  
b) ndryshimin e urdhrit të mbrojtjes nëse kjo kërkohet nga rrethanat që kanë 
ndryshuar rrënjësisht; ose  
c) ndërprerjen e tij, nëse kriteret e përcaktuara në nenin 10 pika1 të këtij ligji nuk 
vlejnë më, për shkak të ndryshimit rrënjësor të rrethanave.  
3. Parashtrimi i kërkesës për ndryshimin ose ndërprerjen e urdhrit të mbrojtjes nuk e 
pezullon ekzekutimin e vendimit për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes. 
4. Viktima ose përfaqësuesi i autorizuar prej saj, 15 ditë para përfundimit të efekteve 
të vendimit për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, mund të parashtrojë kërkesën për 
vazhdimin e tij. Nëse nuk parashtrohet kërkesa, urdhri i mbrojtjes ndërpritet 
automatikisht në ditën e përfundimit të efekteve të tij.  
5. Pas marrjes së kërkesës për vazhdimin e urdhrit të mbrojtjes, gjykata vazhdon me 
shqyrtimin e kërkesës, në bazë të nenit 16 të këtij ligji. Në fund të shqyrtimit gjykata 
vendos:  
a) vërtetimin e ndërprerjes së urdhrit të mbrojtjes në datën e përfundimit të efekteve të 
tij; ose 
b) vazhdimin e efekteve të vendimit për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, nëse vlejnë 
kriteret e përcaktuara në nenin 17 pika1 të këtij ligji. 
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Neni 23 
Ekzekutimi i vendimit gjyqësor 
 
1. Vendimi gjyqësor, i cili përmban urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes, është 
përfundimtar dhe përbën titull ekzekutiv që në momentin që shpallet (ose u njoftohet 
palëve). Gjykata lëshon një urdhër ekzekutimi në të njëjtën kohë që lëshon urdhrin e 
menjëhershëm të mbrojtjes. 
2. Vendimi gjyqësor, që përmban urdhrin e mbrojtjes, përbën titull ekzekutiv pasi të 
marrë formën e prerë dhe ekzekutohet menjëherë nga përmbaruesit, sipas dispozitave 
të Kodit të Procedurës Civile, komisariatet e policisë dhe njësitë e qeverisjes vendore 
(bashki, komuna) apo edhe vetë dhunuesi vullnetarisht. Gjykata lëshon urdhrin e 
ekzekutimit në të njëjtën kohë që lëshon dhe urdhrin e mbrojtjes. 
3. Punonjësit socialë dhe efektivat e policisë marrin të gjitha masat për ekzekutimin e 
menjëhershëm dhe të vazhdueshëm të masave mbrojtëse të vendosura konform nenit 
10 të këtij ligji. 
4. Institucionet, qendrat rezidenciale, qendrat e shërbimeve, OJF-të e licencuara për 
ofrim shërbimesh zbatojnë masat e parashikuara në vendimin gjyqësor dhe 
koordinojnë punën e tyre me njësitë e qeverisjes vendore dhe drejtoritë e policisë, si 
ekzekutuese direkt të këtyre vendimeve. 
5. Ekzekutimi i detyrueshëm i vendimit të gjykatës bëhet nga zyrat e shërbimit 
përmbarimor, konform dispozitave të Kodit të Procedurës Civile (nenet 510 e vijues). 
6. Në rast të mosekzekutimit vullnetar nga organet zbatuese të vendimit të gjykatës, 
siç përshkruhet në pikat 2 dhe 4 të këtij neni, përfshirë dhe të paditurin/ën, të cilëve u 
komunikohet vendimi, ndiqet ekzekutimi i detyruar në bazë të dispozitave të Kodit të 
Procedurës Civile. Në këto raste, ndaj personave përgjegjës për mosekzekutimin e 
vendimit të gjykatës zbatohen sanksionet përkatëse të parashikuara në nenet 320 e 
320/a të Kodit Penal, si edhe sanksionet e parashikuara në nenin 606/3 të Kodit të 
Procedurës Civile. 
KREU V 
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE 
 
Neni 24 
Procedimi penal 
 
Lëshimi i urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes apo urdhrit të mbrojtjes me vendim 
gjykate nuk i ndalon palët e interesuara të nisin procesin penal, për sa i përket 
veprimeve apo mosveprimeve që përbëjnë figura të veprave penale. 
 
Neni 25 
Aktet nënligjore 
 
Këshilli i Ministrave nxjerr aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji brenda 3 muajve 
nga hyrja në fuqi e tij. 
 
Neni 26 
Hyrja në Fuqi 
 
Ky ligj hyn në fuqi më 1 qershor 2007. 
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Shpallur me dekretin nr.5182, datë 12.1.2007 të Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë, Alfred Moisiu 
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