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Ekranet dhe marrëdhëniet në familje 
 

 

 

 

 

 

Një studim i fundit botëror me 30 familje analizoi ndërveprimin mes anëtarëve të familjes pas 

orës tre të pasdites. Studiuesit matën afërsinë fizike mes anëtarëve në mjedisin e shtëpisë dhe 

ndërveprimet mes tyre. Gjetjet ishin interesante:  

Anëtarët e familjes rrallë bëheshin bashkë, si një grup. Mesatarisht, të gjithë anëtarët në 30 

familjet, qëndronin më shumë vetëm sesa bashkë (14.5 përqind të kohës ishin bashkë dhe 30-39 

përqind të kohës vetëm). Fëmijët qëndronin vetëm rreth një të tretën e kohës (35 përqind). 

Studiuesit matën edhe shkallën e shpërqendrimit të fëmijës dhe panë sesi ajo lidhej me kthimin 

ose moskthimin e kokës kur prindi hyn në shtëpi. Numri i prindërve që shpërfilleshin (fëmija nuk 

e kthente kokën) kur ktheheshin në shtëpi, zinte një përqindje të madhe. Kjo pasi fëmijët ishin të 

angazhuar në një tjetër aktivitet, p.sh. shihnin TV, luanin videolojëra ose me telefon.  Niveli më i 

lartë i shpërqendrimit ishte për baballarët... Të paktën njëri nga fëmijët e injoronte babain, pra, 

nuk e kthente kokën kur ai hynte në shtëpi, në 86 përqind të kohës. Ndërsa injorimi i nënës 

ndodhte në 44 përqind të kohës, të paktën nga një fëmijë, nga 30 familjet e marra në studim. 

Këto rezultate janë alarmante. Në të gjithë botën, fëmijët i përshëndesin prindërit. Sjellja 

pozitive kur dy njerëz ribashkohen pasi janë ndarë për një periudhë kohe është normale dhe 

universale, por koha para ekranit e ka ndryshuar këtë… 

 

Campos et al. (2009) 

 

 

 

* Mund të lexohet në fillim të takimit/ diskutimit.   
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I 

EKRANET: NJË “UNIVERS PARALEL” 

 

 

 

“Teksa truri evolon dhe e ndryshon fokusin 

drejt aftësive teknologjike, ai largohet nga 

aftësitë sociale bazë.”  

 

- Small et al. (2009)  

 

 

Pak para fillimit të shekullit 20, jeta nisi të bëhej më virtuale: njerëzit po shpenzonin më shumë 

kohë para ekraneve, sesa duke ndërvepruar me njerëz të tjerë. Sot kemi një shtim të izolimit 

shoqëror, pasi ndërveprimet njerëzore janë zëvendësuar me marrëdhëniet përmes ekranit. 

Ndikimi i pajisjeve teknologjike është një nga fushat më dramatike të ndryshimit. Sipas 

studiuesve, kjo ka pasoja të mëdha në marrëdhëniet familjare. Teknologjia nuk e ofron 

kontaktin fizik, prej të cilit varet mirëqenia (Mental Health Foundation, 2010).  

 

Jo vetëm të rriturit, por edhe fëmijët janë ndikuar nga teknologjia. Të lindurit në shekullin e ri i 

përkasin botës digjitale, ndaj për ta përdoret një term anglisht, “iGen” (gjenerata e internetit). 

Që herët, fëmijët ekspozohen ndaj pajisjeve teknologjike me ekrane, që mundësojnë hyrjen në 

internet. Studimet tregojnë se ekranet janë shumë të pranishëm në jetën e fëmijëve. Telefonat 

inteligjentë, tabletat dhe kompjuterat janë mjete që ofrojnë mundësi për t’u argëtuar dhe për 

të mësuar dhe me raste, pajisjet mund të kenë pasoja të dëshirueshme. P.sh. videolojërat: kur 

prindërit dhe fëmijët luajnë bashkë, mes tyre forcohen marrëdhëniet. Mirëpo, shpesh pajisjet 

me ekrane përfundojnë në duart e fëmijëve që ende nuk kanë mësuar të flasin. Nëse nuk 

mbikqyren, ata priren të kalojnë shumë kohë para ekraneve dhe kjo mund t’ua vonojë të folurit.  

 

Teprimi me ekranet shoqërohet me risqe të shumta në shëndetin dhe mirëqenien e fëmijëve. 

Shikimi i ekraneve lidhet me efekte negative në fushat e zhvillimit: fizik (mbipesha, obeziteti, 

ndryshimet hormonale, problemet me gjumin, me shikimin etj.); mendor (përqendrim i ulët, 

vëmendje e pakët), gjuhësor (vështirësi në të kuptuar dhe të folur); social-emocional 

(ndërveprime të kufizuara me të tjerët, vështirësi për të kontrolluar emocionet, sjellje agresive), 

etj. Këto përbëjnë vetëm disa nga efektet negative të ekspozimit të hershëm ndaj ekraneve, 

efekte që zënë fill në fëmijërinë e hershme dhe mund të zgjasin deri në adoleshencë dhe në 

moshë të rritur.  
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Disa prindër mendojnë se ekranet janë një mënyrë argëtuese për të kaluar kohën, por në të 

vërtetë, fëmijët e vegjël kanë nevojë të ndërveprojnë me botën reale. Ndërsa prindër të tjerë 

janë përballë dilemave të përditshme. A duhet t’ua lejojmë fëmijëve ekranet? A duhet t’i lëmë 

para televizorit apo kompjuterit? A duhet t’ia japim telefonin? Pyetje si këto janë të shumta dhe 

përgjigjet ndaj tyre janë të ndryshme. Diçka që na e vështirëson situatën është fakti që prindërit 

sot po përballen me informacione dhe këshilla kontradiktore, shumë prej të cilave nuk bazohen 

në shkencë. Për të qenë të saktë, ne duhet të bazohemi te faktet ose të dhënat nga studimet 

dhe jo te sugjerimet nga industria e medias apo teknologjisë. Kështu, do të kemi përgjigje të 

sakta dhe jo të supozuara, në mënyrë që t’i ndihmojmë prindërit dhe kujdestarët të qasen në 

mënyrën e duhur ndaj edukimit të fëmijëve në raport me pajisjet teknologjike dhe ekranet.  

 

Për t’iu përgjigjur pyetjeve të rëndësishme të prindërve dhe edukatorëve rreth kohës para 

ekraneve, ne duhet të kuptojmë si zhvillohen foshnjat dhe fëmijët dhe si mësojnë ata. Në tre 

vitet e para të jetës, zhvillimi në të gjitha fushat ndodh në mënyrë dramatike. Që të rriten dhe 

të zhvillohen në mënyrën e duhur, foshnjat dhe fëmijët duhet të përfshihen në eksperienca që i 

përfshijnë të gjitha shqisat dhe trupin e tyre, në kontekstin e marrëdhënieve të sigurta me të 

rriturit. Ndërveprimet dhe loja me të tjerët i ndihmojnë që të mësojnë për botën. Fëmijët 

mësojnë për botën nga burime të ndryshme dhe ata e aplikojnë atë që kanë mësuar në jetën e 

përditshme. Për shembull, një fëmijë 2-vjeçar, që lexon me prindin një libër për vizitën te mjeku 

interesohet për një faqe ku mjeku shpjegon se shurupi do ta ndihmojë fëmijën të bëhet mirë. 

Disa ditë më vonë, ai mban një shurup në dorë dhe i thotë kukullës "Ilaçi të bën mirë”. Ky 

fenomen quhet "transferimi i të mësuarit" (informacioni aplikohet nga objekti 2D - figura në 

libër – në një objekt 3D – objekti real). Transferimi i të mësuarit është kritik, pasi ai e ndihmon 

fëmijën t’i aplikojë njohuritë në jetën e përditshme. Një shembull tjetër: fëmija mëson numrat, 

më pas e përdor këtë njohuri për të numëruar biskotat në pjatë.  

  

Fëmijët mund të mësojnë edhe nga ekranet. Kërkimet tregojnë se foshnjat, që 6 muaj, mund të 

imitojnë veprime të thjeshta që shohin në televizor menjëherë pasi i kanë parë ato, deri në 24 

orë më vonë. Në 18 muaj, fëmijët mund të kujtojnë sekuenca që kanë parë në televizor ose në 

një libër për dy javë. Ndërsa një 2-vjeçar mund t’i kujtojë këto sekuenca për një muaj. Mirëpo, 

kërkuesit që studiojnë mënyrën sesi fëmijët mësojnë, kanë arritur në përfundimin se është më 

e lehtë që fëmijët e vegjël të mësojnë nga ndërveprimet në jetën reale me njerëz dhe objekte, 

sesa nga ekrani. Ky fenomen quhet “deficiti i transferimit”. Për shembull, studimet tregojnë se 

fëmijët 12, 15 dhe 18-muajsh e kanë më të vështirë të imitojnë një veprim nga televizori sesa 

nga demonstrimi direkt i të njëjtit veprim. Edhe fëmijët 24-muajsh e kanë këtë vështirësi: nëse 

dikush u jep udhëzim me anë të një videoje të regjistruar më parë që të gjejnë një lodër të 

fshehur në dhomë, ata e kanë të pamundur ta gjejnë lodrën, edhe nëse janë plotësisht të aftë 
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ta bëjnë këtë gjë kur iu thuhet nga një person që e kanë përballë. Kjo provë është përsëritur me 

shumë detyra të tjera dhe ka treguar sa i vështirë është për fëmijët e vegjël transferimi i të 

mësuarit nga videot.   

 

Kur vlerësojmë kohën e fëmijëve para ekranit, duhet të marrim në shqyrtim tiparet individuale 

të fëmijës (mosha, niveli i zhvillimit, interesat, etj.). Në fëmijërinë e hershme, duhen vendosur 

kufizime të forta. Fëmijët zero deri në dy vjeç nuk duhet të shohin fare ekrane, ndërsa pas 

moshës dy vjeç deri në pesë vjeç, ata mund të shohin një deri në dy orë, të shpërndara gjatë 

ditës. Ky rekomandim vjen nga Shoqata Amerikane e Pediatrisë (AAP) dhe duhet zbatuar, 

mirëpo studimet tregojnë se kjo nuk ndodh. Studime të ndryshme kanë treguar se jo vetëm që 

prindërit nuk vënë kufizime ndaj ekraneve dy vitet e para, por i lejojnë fëmijët me orare të 

zgjtura.  

 

Në të vërtetë, sot mund të jetë e vështirë t'i mbash fëmijët e vegjël larg ekraneve. Ekranet janë 

kudo! Teknologjia është kaq e shpërndarë, saqë ne jemi bërë “konsumatorë” të rregullt të saj. 

Prindërit shpesh nuk dinë si ta menaxhojnë përdorimin e pajisjeve teknologjike nga fëmijët, 

madje nuk arrijnë dot të menaxhojnë veten e tyre duke e tepruar me këto pajisje. Po ashtu, ata 

mund të mos kenë njohuri mbi efektet negative që kanë ato te fëmijët dhe, edhe nëse kanë, 

mund t’i nënvlerësojnë ato. Ndaj, ne sugjerojmë që detyra e parë e prindërve dhe edukatorëve 

është të ndërgjegjësohen për efektet që kanë ekranet në zhvillimin e fëmijëve dhe më pas, të 

gjejnë mënyrat më të mira për t’i kontrolluar fëmijët. Kështu, fëmijët do të edukohen që të 

vegjël rreth teknologjisë dhe ne do të mund të parandalojmë në kohë dëmet potenciale. Nëse 

nuk arrijmë t’i eliminojmë plotësisht ato, të paktën, të përpiqemi t’i kufizojmë sa më tepër të  

mundemi, të jemi sa më të pranishëm dhe të zgjedhim përmbajtje të përshtatshme për fëmijët.   

 

 

 

"Nuk ka asnjë të dhënë që mbështet pretendimin se fëmijët e vegjël duhet 

të mësojnë të ndihen rehat me teknologjinë e ekranit. Fakti se fëmijët 

pëlqejnë diçka ose se prindërit mendojnë se e pëlqejnë, nuk do të thotë se 

është edukative apo e mirë për ta. Fëmijët pëlqejnë edhe ëmbëlsirat."  

- Lin dhe Poussaint (1999) 
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II 

EKRANET: DISA PYETJE QË DUAN PËRGJIGJE 

 

 

Kërkimet në shumë vende na tregojnë se fëmijët e vegjël fillojnë të mbajnë në dorë pajisje 

teknologjike shumë shpejt dhe se shikimi i ekraneve sjell pasoja negative në zhvillimin e tyre. 

Teknologjia është kudo dhe mund të jetë e pamundur të eliminohet, por ajo mund të 

kontrollohet apo kufizohet. Ne duhet të informohemi dhe ndërgjegjësoheni për efektet e saj në 

zhvillimin e fëmijëve dhe të gjejmë mënyrat më të mira për të kontrolluar përdorimin e 

pajisjeve teknologjike.  

 

Në përputhje me literaturën mbi temën, në këtë material do t’iu përgjigjemi disa pyetjeve 

thelbësore:  

 

1. Cilat janë efektet e pajisjeve teknologjike dhe ekraneve në zhvillimin e fëmijëve? 

2. A duhet t’ua lejojmë fëmijëve 0-3 vjeç pajisjet si kompjuter, tablet, telefon inteligjent? 

3. A duhet t’i lejojmë të shohin televizor?  

4. Nëse po, KUR mund të fillojë përdorimi i pajisjeve dhe shikimi i ekraneve?  

5. SA kohë mund t’i lëmë fëmijët me pajisje nëpër duar ose para ekranit?  

6. ÇFARË mund të shohin fëmijët në Internet ose në televizor?  

7. Si duhet t’i përdorim ne të rriturit pajisjet që fëmijët të mos dëmtohen? 

8. Si mund ta kufizojmë përdorimin e tyre dhe t’i kontrollojmë fëmijët?   

 

Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, le t’u hedhim si fillim një sy disa statistikave kombëtare dhe 

botërore, lidhur me sasinë e përdorimit të pajisjeve teknologjike dhe ekspozimit ndaj ekraneve 

nga ana e fëmijëve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

III 

SHIFRA KOMBËTARE DHE BOTËRORE MBI PËRDORIMIN E EKRANEVE 

 

Fëmijët kalojnë një pjesë të madhe të kohës së tyre para ekranit: 

shohin televizor, luajnë me telefon, tablet ose kompjuter dhe futen 

në internet. Fëmijët po përdorin më shumë se një ekran njëherësh, 

ndaj sasia e përmbajtjeve të medias që ata përthithin në ditë është 

e lartë dhe nis në moshë gjithnjë e më të vogël (Kaiser Family 

Foundation, 2005). Ata po shpenzojnë më shumë kohë duke përdorur “mediat e reja” si 

kompjuterin, telefonin dhe tabletin, pa shkurtuar kohën që shpenzojnë me median “e vjetër”, 

televizorin.  

 

 Në vendin tonë nuk janë kryer studime për përdorimin e ekraneve te fëmijët parashkollorë, por 

te fëmijë më të rritur. Përgjithësisht, shifrat tregojnë se kemi një shtim të përdorimit të pajisjeve 

dhe risqeve që vijnë prej tyre. Sipas UNICEF (2018), një e treta e përdoruesve të internetit në 

Shqipëri janë fëmijë. Mosha mesatare kur fëmijët hyjnë për herë të parë në internet është 9 

vjeç, mesatarisht çdo fëmijë qëndron online 3 orë në ditë dhe 75 për qind e fëmijëve e përdorin 

telefonin çdo ditë.  

 Në Europë, shifrat janë alarmante. Një studim i kryer në 25 vende të Bashkimit Europian (2011) 

tregoi se 86 përqind e fëmijëve (pra, rreth 9 në 10 fëmijë) janë përdorues të internetit. Shikimi i 

ekraneve fillon herët: 17 përqind para moshës 3-muajshe, 50 përqind në moshën 7-muajshe. Dy 

në tre foshnja dhe katër në pesë motakë shohin ekrane (filma/video) përditë, ndërsa një në pesë 

fëmijë shohin ekrane më shumë se tre orë në ditë.   

 Shumë studime janë kryer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada. Sipas një studimi 

amerikan (2011), fëmijët po shohin më shumë televizor se kurrë. Rreth gjysma e foshnjave 

shohin përditë televizor dhe shpenzojnë rreth dy orë me to. Një në tre foshnja ka një televizor 

në dhomë. Sipas një studimi tjetër nga Universiteti i Uashingtonit, 40 për qind e foshnjave 3-

muajshe dhe 90 për qind e fëmijëve 2 vjeçarë shohin televizor ose video. Një studim kanadez me 

2400 fëmijë gjeti se koha mesatare e shpenzuar para ekranit për fëmijët 2 vjeç ishte 2-3 orë në 

ditë. Mënyrat më të përhapura të kalimit të kohës para ekranit, nga fëmijët, ishin: shikimi i TV; 

përdorimi i kompjuterit; videolojërat; përdorimi i tabletave dhe telefonave inteligjentë.  

 

 

"Shikimi i televizorit herët ka shpërthyer vitet e fundit dhe është një nga 

çështjet madhore të shëndetit publik, me të cilat përballen fëmijët amerikanë. 

Ai po ua heq kohën fëmijëve nga aktivitete më të përshtatshme për moshën…"  

- Frederick Zimmerman, studiues 
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IV 

EFEKTET E EKRANEVE NË ZHVILLIMIN E FËMIJËVE 

 

 

Shqetësimi kryesor rreth përdorimit të pajisjeve me ekrane është 

koha që fëmijët kalojnë para tyre dhe përmbajtjet që ata shohin. 

Kërkimet e publikuara në revistat shkencore dhe mjekësore në botë, 

tregojnë se sasia e kohës që fëmijët shpenzojnë duke parë televizor, 

video, duke luajtur në kompjuter dhe në internet, lidhet me 

ndryshime biologjike të rëndësishme në trupin dhe trurin e tyre, të 

cilat mund të kenë pasoja mjekësore. Koha e kaluar në aktivitete 

sedentare është ndër shkaqet e lidhura me shtimin e obezitetit dhe 

problemeve të shëndetit. Studimi kanadez i përmendur më sipër gjeti se koha e kaluar para 

ekraneve ndikon performancën në testet e zhvillimit. Sasia e madhe e kohës para ekranit në 

moshën dy vjeç shoqërohej me performancë më të ulët në testet e zhvillimit në moshat tre dhe 

pesë vjeç1.  

  

 

"Asnjë studim deri më sot nuk ka treguar përfitime të lidhura me shikimin e TV 

nga fëmijët 2 vjeç dhe më pak se 2 vjeç.” 

Studim europian "Ata Paediatrica" 

 

 

Në vijim po paraqesim, në mënyrë të përmbledhur, disa nga efektet e provuara të pajisjeve 

teknologjike në shëndetin fizik dhe mendor të fëmijëve.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Studimi përfshiu 2400 fëmijë. Nënat e tyre u intervistuan tre herë: kur fëmijët ishin 2, 3 dhe 5 vjeç. Ato u pyetën 
për kohën e fëmijëve para ekraneve. Më pas, u mat zhvillimi i fëmijëve me anë të testeve. Këto teste vlerësuan 
komunikimin, zgjidhjen e problemeve, aftësitë motorike dhe sociale të fëmijëve.  
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1 

Zhvillimi Fizik 

 

 

Truri  

Lojërat në kompjuter mund të jenë më stimuluese për trurin sesa 

shikimi pasiv i filmave vizatimorë, por të dhënat tregojnë se 

aktiviteti neurologjik kufizohet në të dyja rastet. Një studim i ri në 

revistën mjekësore “Pediatrics” studioi ndikimin e kohës që fëmijët 

4-vjeçarë kalonin para televizorit duke parë filma vizatimorë te 

funksionet ekzekutive, si: vëmendja, kujtesa e punës, kontrolli i 

impulseve, zgjidhja e problemeve, vetërregullimi dhe vonesa në arritjen e kënaqësisë. Studiuesit 

matën aktivitetin e lobit ballo, i cili është përgjegjës për këto funksione. Rezultati? Vetëm 9 

minuta shikim i filmave vizatimorë në televizor kishte efekte negative të menjëhershme në 

funksionet mendore të 4-vjeçarëve (Lillard dhe Peterson, 2011).   

 

Metabolizimi dhe pesha 

Shikimi i televizorit ngadalëson metabolizmin dhe djeg më 

pak kalori krahasuar me aktivitete të tjera sedentare si leximi 

apo shkrimi. Shikimi i shtuar i televizorit lidhet me obezitetin 

dhe riskun për diabet, pasi na bën që të hamë më shumë 

ushqim, edhe nëse nuk jemi të uritur. Shikimi i televizorit 

ndërpret lidhjen natyrale mes urisë dhe të ngrënit. Një 

studim në Britani gjeti se 75 përqind e vakteve në darkë konsumohen para televizorit. Prandaj, 

kërkuesit e kanë quajtur ekranin si “obezogjenik”. Një studim europian me fëmijë parashkollorë 

gjeti se një orë shtesë duke parë televizor lidhej me një shtim me 1 kg të masës dhjamore në 

trup. Një studim në Zelandën e Re me fëmijë 1, 3, 5 dhe 7 vjeç gjeti se orët para televizorit 

lidheshin me përqindjen e masës dhjamore në raport me peshën (sa më shumë orë para TV aq 

më e lartë përqindja). Ndërsa një studim në Universitetin e Standfordit gjeti se, fëmijët të cilëve 

iu reduktua ekrani në masën 50 përqind, patën një rënie të indeksit të masës trupore (BMI)2.  

 

 

 

                                                             
2 Indeksi i Masës Trupore është një përllogaritje e thjeshtë duke përdorur gjatësinë dhe peshën e personit. Formula 
është BMI=kg/m2. Kur BMI=25 ose më shumë, personi është mbipeshë. Rangu i shëndetshëm është 18.5 deri 24.9. 
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“Vendosja e një televizori në dhomën e gjumit të fëmijës mund të shtojë riskun 

për obezitet më tepër sesa televizori i vendosur në hapësirat e përbashkëta.” 

- Epstein et al. (2008) 

 

Gjumi 

Shumë studime kanë gjetur se fëmijët flenë më pak se disa breza më parë dhe përjetojnë 

vështirësi me gjumin. Kërkime të reja kanë provuar se ka një lidhje të fortë midis shikimit të 

televizorit dhe problemeve me gjumin, në mosha të ndryshme, nga foshnjat te të rriturit. Te 

fëmijët, sa më shumë kohë që ata të kalojnë para një ekrani, veçanërisht në darkë, aq më pak 

gjumë do të flenë. Kjo vlen edhe për foshnjat e vogla 6-muajshe dhe është tepër shqetësuese, 

duke ditur se foshnjat kanë nevojë për shumë gjumë: Bebet 6-muajshe kanë nevojë për 15 orë 

në ditë dhe motakët kanë nevojë për 14 orë. 

Efekti i dritës blu  

Drita blu që emetohet nga të gjitha ekranet ndërpret fillimin e gjumit. Çfarë është drita blu? 

Drita blu është pjesë e spektrit të dukshëm të dritës dhe ajo emetohet nga monitorët e 

kompjuterave dhe televizorët me ekran të sheshtë, nga tabletat, telefonat inteligjentë, dritat 

fluoreshente dhe LED, si dhe nga dielli. Drita që emetojnë pajisjet me ekrane ka një përqendrim 

të dritës blu, të ngjashëm me përqendrimin e diellit kur zgjohemi në mëngjes. Drita blu nga 

pajisjet nuk i dëmton sytë, por nëse përdoret para gjumit, ajo mund të ndikojë rregullimin e 

ciklit gjumë-zgjim. Ekspozimi ndaj dritës blu para gjumit mund ta vështirësojë rënien në gjumë, 

të ndikojë negativisht cilësinë e gjumit dhe të dëmtojë vigjilencën gjatë ditës tjetër.  

 

Hormonet 

Melatonina është hormoni që nxit gjumin dhe ai prodhohet në tru. Ekspozimi ndaj ekraneve 

shoqërohet me nivele më të ulëta të melatoninës, ndërsa kur fëmijëve u hiqet televizori, 

kompjuteri dhe videolojërat, prodhimi i melaninës rritet me 30 përqind. Një nga arsyet pse 

vajzat e arrijnë pubertetin më herët sot sesa në vitet ‘50 është pjesërisht për shkak të shtimit të 

peshës, por një tjetër faktor mund të jetë niveli i ulët i melatoninës.  

 

Presioni i gjakut 

Orët e kaluara duke parë televizor lidhen me shtimin e presionit të gjakut (hipertensionin) te 

fëmijët. Risku mund të jetë i menjëhershëm dhe jo vetëm shkak i problemeve potenciale në të 

ardhmen, sipas një studimi të përbashkët amerikano-europian. Ndërsa një studim amerikan 

gjeti se fëmijët që shihnin 2-4 orë televizor në ditë kishin 2.5 herë më tepër gjasa të kishin 

presion të lartë gjaku krahasuar me fëmijët që shihnin zero deri në 2 orë. Ata që shihnin 4 orë 

ose më tepër TV ishin 3.3 herë më të rrezikuar.  
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2 

Zhvillimi kognitiv dhe gjuhësor 

 

 

Vëmendja 

Shikimi i ekraneve shoqërohet me ndryshime në sistemin e vëmendjes te fëmijët. Një studim 

me 2500 fëmijë tregoi se ekspozimi i hershëm ndaj televizorit gjatë periudhave kritike të 

zhvillimit të trurit do të shoqërohet me probleme të vëmendjes. Fëmijët që shihnin televizor në 

moshat një dhe tre vjeç kishin risk më të lartë zhvillimi të problemeve të vëmendjes në moshën 

7-vjeçare. Shikimi i televizorit në fëmijëri lidhet edhe me problemet e vëmendjes në 

adoleshencë. Një studim në Kanada gjeti se shikimi i televizorit në fëmijëri redukton vëmendjen 

dhe shpie drejt një sjelljeje më pasive kur vendosemi në situata të nxëni (Pagani et al., 2010).  

 

“Gjithçka në 30 vitet e shkuara është përshpejtuar. Ka reagime të shpejta, 

por sipërfaqësore... mesazhet në telefon dhe lojërat në kompjuter lidhen 

me shpejtësinë dhe goditjen e shpejtë, por jo me mënyrën e thellë dhe të 

detajuar të përpunimit të informacionit.” - Shayer dhe Ginsburg (2009) 

 

Gjuha 

Një nga shqetësimet më të mëdha është nëse koha e kaluar para ekranit mund të dëmtojë 

mësimin e gjuhës. Studimet tregojnë se, nëse një fëmijë i vogël kalon shumë kohë duke luajtur 

në celular apo tablet, mund të ketë vonesa në të folur. Sipas një studimi kanadez, nëse një 

fëmijë shpenzon mesatarisht 30 minuta në ditë para ekraneve të vegjël, rreziku për vonesa në 

të folur rritet me 50 për qind. Deri në moshën 2 vjeç e gjysmë, fëmijët nuk mësojnë në mënyrë 

efektive vetëm duke parë në ekran, por nga ndërveprimet me të rriturit. Fëmijët nën 4 vjeç, sa 

më shumë televizor të shohin, aq më pak fjalë mësojnë.  

Pavarësisht pretendimeve se videot edukative janë të mira për fëmijët e vegjël, një studim i 

publikuar në revistën “Pediatrics” gjeti se këto video mund të vonojnë zhvillimin e tyre 

gjuhësor. Edhe programet televizive “edukative” nuk treguan efekte pozitive te fëmijët 2 vjeç 

dhe nën 2 vjeç. Kërkuesit gjetën se për çdo orë shtesë të shpenzuar në ditë duke parë video të 

zhvilluara për fëmijë si “Baby Einstein” dhe “Brainy Baby”, fëmijët nën 16 muaj, kuptonin 

mesatarisht gjashtë deri në tetë fjalë më pak krahasuar me fëmijët që nuk shihnin nga këto 

video.  

 

 



14 
 

 “Fëmijët janë duke humbur aftësinë për të bërë një bisedë, për shkak të 

përdorimit të teknologjisë… mënyra se si fëmijët tanë komunikojnë me 

njëri-tjetrin ka ndryshuar rrënjësisht dhe ndoshta përgjithmonë.”  

- Jeff Kinney, autor 

 

 

3 

Zhvillimi social dhe emocional 

 

 

"Na entuziazmon fakti se fëmijët tanë po 

ndërveprojnë me ekranet… ne mendojmë se duhet 

të jetë diçka e mirë për ta, por nuk e dimë ende…"  

- Lisa Guernsey, autore 

 

 

Foshnjat mësojnë të socializohen duke ndërvepruar 

ballë për ballë me prindërit, ndërsa ekranet mund ta ndërpresin këtë ndërveprim. Një studim 

gjeti se kur një televizor ishte ndezur në sfond, fëmijët kishin më pak gjasa të ndërvepronin me 

prindërit. Dy studime të tjera kanë gjetur se sa më shumë prindërit të ishin “të përthithur” nga 

celularët e tyre, aq më pak ata ndërvepronin me fëmijët.  

 

Foshnjat dhe motakët që shohin televizor në moshë fare të vogël mund ta kenë më të vështirë 

të menaxhojnë emocionet e tyre dhe të qetësojnë veten kur të rriten. Një studim me fëmijët 1-

3 vjeç gjeti se edhe televizori në sfond reduktonte në mënyrë të rëndësishme sasinë e kohës që 

ata luanin me lodra, po ashtu edhe kohën që shpenzonin me vëmendje të fokusuar gjatë lojës. 

Televizori ndërpret sjelljen e fëmijëve të vegjël gjatë lojës, edhe kur ata i kushtojnë pak 

vëmendje atij (Shcmidt et al., 2008).  

 

Ndërveprimi në familje 

Koha e shpenzuar në internet redukton kohën e shpenzuar në marrëdhëniet njerëzore: një orë 

në internet redukton kohën me familjen afro 24 minuta, sipas studimeve në Universitetin e 

Standfordit. Koha e shpenzuar në internet në shtëpi ka një ndikim negativ të fortë mbi kohën e 

shpenzuar me anëtarët e familjes (Nie, 2005). Të njëjtin efekt tregon edhe studimi “Ekranet dhe 

marrëdhëniet në familje” i prezantuar në fillim të këtij materiali.  
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5 

Pasoja të tjera 

 

Shëndeti mendor 

Koha para ekranit lidhet me shëndetin mendor të fëmijëve. Një studim i fundit mjekësor gjeti se 

fëmijët që shpenzonin më shumë se dy orë në ditë duke parë TV ose duke përdorur një 

kompjuter ishin në risk më të lartë për vështirësi psikologjike.  

 

Nxitës për Autizmin 

Autizmi është një çrregullim kompleks, me bazë gjenetike, i 

cili mund të aktivizohet edhe nga faktorë të tjerë. Një studim 

në Universitetin Kornell sugjeron se shikimi i ekraneve në 

fëmijërinë e hershme mund të jetë një nxitës për Autizmin 

(Waldman et al. 2006, 2008).  

 

Efekte afagjata  

Pasojat negative te fëmijët mund të vazhdojnë më vonë gjatë jetës. Një studim amerikan 

hulumtoi ekspozimin e fëmijëve ndaj televizorit në moshën 29-muajshe dhe 53-muajshe dhe 

efektet te fëmijët në moshën 10 vjeç. Sipas kërkuesve: “Ne prisnim që impakti i shikimit herët 

të televizorit të zhdukej pas moshës 7 e gjysmë, por fakti që pasojat negative mbetën është 

tejet shqetësues”. Çdo orë shtesë duke parë televizor te motakët lidhet me një rënie në 

përfshirjen në klasë dhe suksesin në matematikë, shtim të viktimizimit nga moshatarët, një stil 

jetese më sedentare, konsumim më të madh të ushqimeve të shpejta dhe indeks të masës 

trupore më të lartë. Shikimi i televizorit nën moshën 3 vjeç ka efekte negative në aftësitë 

matematikore, njohjen e shkronjave dhe të kuptuarit në vitet e mëtejshme gjatë fëmijërisë. 

Arsyeja? Përveçse zëvendëson aktivitete edukative dhe të lojës, televizori dëmton përmes 

ndikimit që pamjet dhe tingujt kanë në trurin e fëmijëve. Një studim afatgjatë, që i studioi 

fëmijët që në lindje, arriti në përfundimin se shikimi i televizorit në fëmijëri dhe adoleshencë 

lidhet me arritje më të varfra në shkollë në moshën 26 vjeç.  
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V 

TELEVIZORI, EKRANI “I PREFERUAR” DHE EKRANE TË TJERA 

 

 

Shumica e kërkimeve për fëmijët e vegjël dhe kohën para 

ekranit kanë studiuar efektin e televizorit, pasi ai mbetet një 

nga ekranet më të pranishëm në jetën e fëmijëve të vegjël, 

por edhe sepse jeta e telefonave inteligjentë, tabletave dhe 

videoçateve është jo e gjatë. Kërkimet e kanë lidhur kohën 

para ekranit të televizorit me aspekte të ndryshme të 

zhvillimit, por shumica e tyre nuk kanë vlerësuar përmbajtjen ose kontekstin e përdorimit të 

televizorit.  

 

Efektet në gjuhë dhe kognicion  

Studimet kanë gjetur një lidhje mes orëve të zgjatura të shikimit të televizorit dhe zhvillimit të 

varfër kognitiv dhe gjuhësor. Një studim gjeti se sa më shumë televizor të shihnin fëmijët nën 

tre vjeç, aq më e varfër do të ishte kujtesa e tyre dhe pikët në lexim, në moshën 6-7 vjeçare. Një 

tjetër studim me foshnja 6-muajshe tregoi se kohëzgjatja e shikimit ditor të televizorit 

parashikonte pikë më të ulëta në testet e kognicionit dhe në zhvillimin e gjuhës në moshën 14 

muajshe. Kjo pasi shikimi i televizorit zëvendësonte ndërveprimin prind-fëmijë (bisedat, lojën, 

leximin e përbashkët).  

 

Te vëmendja 

Një studim me fëmijë 1 dhe 3 vjeç gjeti se fëmijët që shihnin televizor më shumë se 5 orë në 

ditë kishin më shumë probleme të vëmendjes (siç raportonin prindërit e tyre) në moshën 7 vjeç, 

krahasuar me fëmijët që shihnin më pak se 5 orë në ditë. Shikimi i shfaqjeve argëtuese para 

moshës 3 vjeç lidhej me problemet e vëmendjes 5 vite më vonë. Ndërsa shikimi i programeve 

edukuese nuk lidhej me problemet e vëmendjes.  

 

Efektet në gjumë  

Në një studim me 2068 fëmijë nën moshën 3 vjeç, sa më shumë televizor të shihej ditën, aq më 

të çrregullta do të ishin dremitjet gjatë ditës dhe gjumi gjatë natës. Problemet më kryesore me 

gjumin ishin: rezistenca për të fjetur, fjetja vonë, ankthi për gjumin dhe në tërësi, më pak 

gjumë. Një studim tjetër gjeti lidhje mes përmbajtjeve të dhunshme në televizor dhe rritjes së 

problemeve të gjumit te fëmijët 3 deri në 5 vjeç.  
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Pesha 

Një nga faktorët kyçë që kontribuon te obeziteti është ushqimi 

që konsumojnë fëmijët kur shohin në ekran. Fëmijët me televizor 

në dhomën e gjumit janë më të prirur të jenë mbipeshë dhe të 

shohin më shumë televizor (mbi 4.5 orë më tepër në javë) sesa 

fëmijët pa televizor në dhomën e tyre. Fëmijët e ekspozuar ndaj 

televizorit janë më të prirur të zgjedhin ushqimet që shohin në reklama sesa ata që nuk janë të 

ekspozuar ndaj tyre. Në një studim me fëmijë 3 deri në 8 vjeç, 40.3 për qind e fëmijëve u 

kërkuan prindërve t'u blinin produktet që shihnin në reklamat e televizorit. Kërkesat ishin më të 

shumta te fëmijët më të vegjël dhe për produkte me shumë sheqer. Nga ana tjetër, kufizimi i 

televizorit pakëson riskun për obezitet. Ky risk ishte 23 për qind më i ulët te fëmijët 4-vjeçarë që 

e kufizonin kohën para ekranit në 2 orë në ditë, sipas një studimi.  

 

“Shikimi i televizorit është ekzaktësisht e kundërta e asaj që iu nevojitet 

fëmijëve për zhvillimin e tyre... Shikimi i televizorit nga fëmijët e vegjël 

duhet të shtyhet sa më shumë të jetë e mundur.”  

- Linn dhe Poussaint, 1998  

 

 

Televizori në sfond3  

Një studim i fundit me disa familje amerikane tregoi se, fëmijët 

nën 3 vjeç ekspozohen rreth 5.5 orë ndaj televizorit në sfond, çdo 

ditë (40 për qind të kohës që fëmija rri zgjuar). Televizori në 

sfond është i pakuptueshëm nga fëmijët e vegjël dhe mund të 

ndërpresë përpunimin kognitiv duke i shpërqendruar fëmijët nga 

eksplorimi dhe loja.  

 

Disa studime që i kanë ndjekur fëmijët për një kohë të caktuar kanë treguar se ekspozimi ndaj 

televizorit në sfond është shoqëruar me efekte negative në zhvillimin e gjuhës, zhvillimin 

kognitiv dhe aftësitë e funksionimit ekzekutiv. Këto të fundit janë proceset mendore që i 

ndihmojnë njerëzit të zbatojnë përvojën e shkuar në veprimet e tanishme, si: aftësia për të 

planifikuar, organizuar, krijuar strategji, kushtuar vëmendje dhe kujtuar detaje. Kur televizori 

është ndezur në sfond, ndërveprimet mes prindërve dhe fëmijëve janë më të varfra. Sasia dhe 

cilësia e ndërveprimeve (e matur nga mënyra sesi prindërit dhe fëmijët luajnë së bashku), ulet. 

Ky efekt është me shumë rëndësi, duke ditur sa kritike është marrëdhënia prind-fëmijë për 

zhvillimin optimal tërësor të fëmijës.  
                                                             
3 Televizori është ndezur në dhomë, por asnjë nuk po e sheh. 
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Programet argëtuese 

 

Fëmijët i pëlqejnë programet argëtuese, si kartonat apo videot me këngë për fëmijë. Një në 

pesë fëmijë zero deri 23 muaj dhe një në dy fëmijë 2 deri në 4 vjeç shohin programe argëtuese.  

Kërkimet tregojnë se programet me elemente fantastike dhe jorealiste janë më të dëmshme 

sesa shfaqjet më realiste për zhvillimin e fëmijës. Fëmijët nën dy vjeç e kanë të vështirë të 

kuptojnë elementet fantastikë të përmbajtjes që nuk përputhen me jetën e përditshme, ndaj 

këto programe mund të pengojnë më tej aftësitë e tyre njohëse.  

 

Shfaqjet argëtuese që nuk janë krijuar për parashkollorët (si 

SpongeBob SquarePants, në foto) ka një efekt negativ te 

funksionimi ekzekutiv i 4-vjeçarëve. Nuk dihet sa zgjat ky efekt. 

Kërkuesit besojnë që kur fëmijët shohin materiale të 

papërshtatshme për moshën, mendja e tyre është e zënë duke 

u përpjekur të zbulojë se çfarë po ndodh. Skenat dhe 

personazhet ndryshojnë shpejt, konteksti është jofamiljar, gjuha është komplekse dhe fëmijët 

nuk e kuptojnë plotësisht atë - kjo eksperiencë “takson” aftësitë e tyre të të menduarit. Ky efekt 

është i ngjashëm me lodhjen mendore që ndiejnë studentët pas një provimi sfidues. 

 

 

Tableti 

Fëmijët nën moshën 3 vjeç janë të aftë të mësojnë nga 

tabletat interaktive, por kanë vështirësinë e transferimit 

(kujtojmë “deficitin e transferimit” të përmendur në 

pjesën II). Për shembull, në një studim, fëmijët 3 vjeç 

mësuan me anë të një videoje, por jo përmes një loje  

interaktive në tablet. Rezultati? Ata nuk i transferuan 

dot njohuritë te objektet 3D. Ndërsa 5-vjeçarët mësuan 

nga të dyja dhe kur u testuan, ata mund ta transferonin atë që kishin mësuar nga videoja, por jo 

nga loja interaktive. Kërkuesit thanë se, ndryshe nga videoja, loja mund t’i ketë sfiduar 

kognitivisht fëmijët. Këto kërkesa ndaj vëmendjes, kombinuar me përmbajtjen komplekse, 

mund ta kenë ngarkuar kapacitetin kognitiv të fëmijëve dhe kanë interferuar me aftësinë e tyre 

për të mësuar dhe për ta transferuar dijen në botën reale. Ky kërkim sugjeron se dy faktorë që 

duhen marrë në konsideratë kur duam t’u mësojmë fëmijëve përmes pajisjeve, janë: 

kompleksiteti i përmbajtjes dhe kompleksiteti i ndërveprimit të fëmijës me pajisjen.  
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VI 

PËRDORIMI I EKRANEVE NGA PRINDËRIT DHE EFEKTET TE FËMIJËT 

 

 

Prindërit shpesh nuk janë të vetëdijshëm sa shumë i 

përdorin pajisjet me ekrane apo për faktin se ato mund të 

ndërpresin një aktivitet që ata po bëjnë me fëmijën. 

Teknoferenca është një term që përdoret për mënyrën me 

të cilën pajisjet me ekrane mund të ndërpresin 

ndërveprimet ndërpersonale ose kohën e shpenzuar së 

bashku. Pra, pajisjet hyjnë mes prindit dhe fëmijës! Fëmijëria 

e hershme është një periudhë veçanërisht vulnerabël ndaj teknoferencës, pasi fëmijët e vegjël 

presin (dhe kanë nevojë) për shumë ndërveprime sociale me të tjerët.  

 

Efektet e ndërprerjeve nuk janë njësoj për të gjithë, por do të varen nga: 

 

1) Fëmija: Sa vjeç është? A i nevojitet urgjentisht prindi fëmijës në atë moment? 

2) Konteksti: A është një gjë e rastit apo kjo ndërprerje ndodh në mënyrë të përsëritur? A 

e përfshin prindi fëmijën në përdorimin e ekranit? 

3) Përmbajtja e asaj që prindi po sheh: A po përhumb prindi pa mendje në pajisje? A është 

një telefonatë nga puna apo një thirrje në Skype nga një person i afërt larg shtëpisë?  

 

 

Çfarë ndodh kur prindërit përdorin pajisje gjatë vaktit? 

 

Sa më shumë që prindërit të ndërvepronin me telefonat celularë, aq më tepër të prirur do të 

ishin fëmijët të bënin sjellje në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e tyre, çka shpesh çonte 

në reagime zemërimi nga prindërit: bërtisnin ose gjuanin fëmijën. Ky është rezultati i një 

kërkimi nga studiues në Qendrën Mjekësore në Boston. Ata vëzhguan 55 prindër dhe fëmijët e 

tyre teksa po hanin në fast-food. Gjatë ushqimit, 40 nga 55 prindër përdornin një pajisje 

celulare. Edhe pse ky ishte një studim me vëzhgim, ai na sugjeron se shumë prindër po 

humbasin mundësitë e vlefshme për ndërveprim social pozitiv me fëmijët e tyre kur i përdorin 

këto pajisje. “Përthithja” e prindit nga pajisjet (prindi përhumbet në ekran) mund të çojë në 

probleme në sjellje te fëmija.  
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Ndërprerjet nga pajisjet mund të ndërpresin mësimin e gjuhës 

 

Disa kërkues u kërkuan nënave t’u mësonin fëmijëve të tyre 2-vjeçarë dy fjalë të reja. Nënat 

morën një thirrje në telefon, e cila i ndërpreu ato teksa po mësonin njërën fjalë, por jo fjalën 

tjetër. U gjet se fëmijët ishin shumë më të prirur të mësonin fjalën që nuk u ndërpre nga 

telefonata, sesa atë që u ndërpre (edhe pse e kishin dëgjuar fjalën e dytë po aq herë sa të 

parën).  

 

Pajisjet, si mjet qetësimi?! 

 

Prindërit që raportojnë se fëmija ka një temperament më të vështirë janë më të prirur të 

përdorin celularët si mjete qetësimi për fëmijët e tyre. Nuk mund të dimë nëse prindërit me 

foshnja më të vështira i përdorin më shpesh pajisjet celulare për të qetësuar foshnjat apo nëse 

prindërit që ndihen më të lodhur i përdornin pajisjet më shumë dhe kjo i shpie fëmijët në 

vështirësi emocionale dhe sociale. Kur celularët përdoren si mjete qetësimi, ato bëhen pjesë e 

rregullimit të emocioneve të fëmijës dhe heqja e tyre do të shoqërohet me shpërthime 

emocionale dhe reagime zemërimi nga fëmijët. Përdorimi i shpeshtë i pajisjeve celulare për 

rregullim të sjelljeve të fëmijëve do të thotë se prindërit janë më pak të prirur të zhvillojnë 

strategji të tjera rregulluese, por kjo duhet të rishikohet.  
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VII 

 

MËNYRA TË DOBISHME PËR TË RREGULLUAR PËRDORIMIN E EKRANEVE 
 

 

“Mbajini ekranet të fikur për fëmijët nën 18 muaj.” 

- Shoqata Amerikane e Pediatrisë (AAP) 

 

 

Dy vitet e para të jetës fëmijët nuk duhet të ekspozohen ndaj pajisjeve teknologjike sepse, në 

këtë fazë truri i fëmijës zhvillohet me shpejtësi dhe fëmijët mësojnë nga ndërveprimi me 

njerëzit, jo me ekranet. Sipas mjekëve pediatër të Akademisë Amerikane të Pediatrisë (AAP), 

fëmijët nën 18 muaj nuk duhet të vendosen fare para ekraneve. Para moshës 18-muajshe, koha 

para ekranit nuk ofron ndonjë përfitim, madje, mund të ndodhë e kundërta: ajo mund të sjellë 

probleme në shëndet dhe në zhvillim. Ndërsa pas kësaj moshe, fëmijët mund të kalojnë pak 

kohë para ekranit. Pasi fëmija të ketë mbushur të paktën 18 muaj, është në rregull nëse ai 

shpenzon pak kohë duke parë ndonjë program me cilësi ose duke luajtur me një lojë bashkë me 

një të rritur. Fëmijët 2 deri 5 vjeç nuk duhet të rrinë më tepër se një orë para ekranit. Edhe këtë 

kohë, ata duhet ta kalojnë duke parë programe për fëmijë të kësaj grupmoshe. Angazhimi i tyre 

kryesor gjatë ditës duhet të jetë loja e lirë.  

 

 

“Fëmijët nën 18 muaj nuk duhet të shohin fare televizor. Fëmijët 18-

24-muajsh mund të kalojnë pak kohë para ekranit, me një prind ose 

kujdestar. Në moshën 2 dhe 3 vjeç, fëmijët nuk duhet të shohin më 

shumë se një orë në ditë.” - Shoqata Amerikane e Pediatrisë 

 

 

Më poshtë janë renditur disa rregulla dhe kufizime mbi mënyrën e përdorimit të pajisjeve me 

ekrane në shtëpi dhe jashtë saj, nga prindërit dhe kujdestarët e tjerë të fëmijëve.  
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NË SHTËPI 

 

 

 Jini model i mirë!  

Fëmijët imitojnë atë që shohin, edhe nëse janë shumë të vegjël. Ndaj, ju duhet ta lini celularin 

kur jeni në tavolinë ose kur jeni vetëm për vetëm me fëmijën. Nëse ai do të luajë me tablet ose 

celular, thuajini se ato janë mjete, jo lodra.  

 

 Vendosni rregulla! 

Pjesa më e madhe e prindërve nuk u japin udhëzime fëmijëve të tyre mbi mënyrën e përdorimit 

të pajisjeve. Së pari, mësojini fëmijës që celulari nuk përdoret kur nuk është i nevojshëm. Së 

dyti, edhe kur përdoret, duhet të jetë me minuta dhe jo vend e pa vend. Për shembull, celulari/ 

tableti nuk duhet përdorur në tavolinë, gjatë vaktit.  

 

 Krijoni një plan familjar për ekranet! 

Kufizojeni ekspozimin ndaj ekraneve dhe jini të vëmendshëm ndaj kohës që shpenzon fëmija. 

Kini parasysh kohën, përmbajtjen dhe kontekstin e përdorimit të ekraneve.  

 

 Përfshini anëtarët e tjerë të familjes! 

Është e rëndësishme të edukohen gjyshërit ose pjesëtarë të tjerë të familjes, që duhet të 

respektojnë rregullat që prindërit kanë vendosur. Nëse ju keni stabilizuar një kohë të caktuar në 

të cilën fëmija mund ose nuk mund ta përdorë celularin apo tabletin, edhe ata duhet të 

respektojnë vendimin tuaj.  

 

 Kufizoni kohën para ekranit! 

Synoni më pak se një orë në ditë. Në ditë me shi ose kur fëmija është sëmurë, ju mund të shihni 

një film së bashku. Në ditë më aktive nuk keni pse ta përdorni fare. Lejojeni fëmijën në 

momente kur nuk keni si të veproni ndryshe, p.sh. gjatë dushit tuaj të mëngjesit apo gjatë 

përgatitjes së vaktit. Nëse shikoni që fëmija është shumë i përfshirë në lojën që po bën, nuk 

mund të shkëputet prej saj, nuk ka mbaruar as së ngrëni, atëherë bëni kujdes, sepse po fillon ai 

që quhet “procesi i intoksikimit” dhe ju duhet të gjeni patjetër një mënyrë për ta shkëputur nga 

pajisja. Vaktet në familje, koha para gjumit, janë momente të rëndësishme të ditës, në të cilat 

pajisjet me ekrane duhen hequr nga dora dhe duhen shfrytëzuar për të ndërvepruar me 

fëmijët. 
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 Vendosni kufizime para gjumit!  

Gjatë natës fikni çdo pajisje që përmban internet. Mos harroni që valët e lëshuara nga wireless 

dëmtojnë mielinën mbrojtëse, e cila rrethon neuronet e trurit. Pajisjet mund të aktivizojnë 

funksionet mendore dhe të dëmtojë gjumin. Ndaj, shmangeni përdorimin e ekraneve para 

gjumit. Në vend të tyre krijoni rutina të qeta, të thjeshta, si: ninullat, leximi i një libri, masazhi - 

të gjitha këto në një dhomë të qetë, të errët. Kufizojeni ekranin një ose dy orë para gjumit, pasi 

ai mund ta stimulojë fëmijën dhe t'ia bëjë më të vështirë qetësimin dhe rënien në gjumë. Mos i 

vendosni pajisjet me ekrane në dhomën e gjumit të fëmijëve. Bllokojeni dritën blu nga pajisjet si 

kompjuteri, tableta apo telefoni (disa pajisje e kanë këtë opsion).  

 

 Vendosni kufizime në tavolinë! 

Pajisjet inteligjente nuk duhen përdorur gjatë vakteve. Kjo duhet të vlejë edhe për prindërit. Po 

ashtu, shmangni ekranet kur ato shfaqin reklama për ushqime të pashëndetshme.  

 

 Fikeni televizorin!  

Koha e kaluar me televizor në sfond dhe koha para ekranit janë të dyja të dëmshme. Shumica e 

bebeve dhe motakëve janë të lumtur të shohin libra ose të luajnë me lodra. Nëse ju nevojitet 

argëtim, vendosni muzikë apo një libër audio.  

 

 Qëndroni bashkë! 

Fëmijët shumë të vegjël nuk mësojnë nga ekranet nëse nuk kanë një të rritur aty pranë, që të 

jetë i përfshirë në mënyrë aktive, duke përforcuar gjërat e reja dhe fjalët e reja. Fëmijët mund 

të mësojnë fjalë të reja nga media digjitale, nëse prindërit e shohin bashkë me ta dhe nëse 

vazhdojnë të përforcojnë fjalorin e ri. Kjo për faktin se fëmijët mësojnë të flasin duke 

ndërvepruar me prindërit dhe kujdestarët, kapin tinguj të rinj, fjalë të reja, gjuhën e trupit dhe 

kontaktin me sy. Flisni për atë që po ndodh, për atë që fëmija po dëgjon dhe sheh. Bëni pyetje 

dhe përfshijeni sa më shumë.  

 

 Mos i lini fëmijët vetëm! 

Kontrolloni çfarë po sheh apo bën fëmija në ekran. Jini prezentë sa më shumë të mundeni. Mos 

e kontrolloni fshehtas, por krijoni një marrëveshje besimi, të bazuar në fjalë. Shikojini dhe ju 

filmat me kartona apo videot që ai/ajo shikon. Së pari, kuptoni dhe vlerësoni çfarë përmbajtjesh 

sheh fëmija dhe përcaktoni nëse ajo është e përshtatshme. Së dyti, keni mundësi të sugjeroni 

filma të rinj, nëse fëmija sheh gjithmonë të njëjtin film. Filmat duhen ndryshuar, që të 

stimulohet kurioziteti i fëmijës edhe për gjëra të reja. 
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 Zgjidhni përmbajtjen!  

Kur lejoni pak kohë para ekranit, zgjidheni të përputhshme përmbajtjen për fëmijën. Kështu 

fëmija do të mësojë. Kërkoni përmbajtje që ju përfshin në mënyrë aktive ju dhe fëmijën tuaj 

dhe që e ndihmon atë të fokusohet. Zgjidhni programe që inkurajojnë ndërveprimin social dhe 

që të tregojnë vende familjare, histori dhe personazhe të njohura për fëmijën. Shmangni 

përmbajtjet që e shpërqendrojnë nga kuptimi i historisë. Mos i vini fëmijët e vegjël para 

skenave të dhunshme në ekran! Disa stacione televizive mund të jenë më të besueshme sesa 

disa faqe interneti4.  

 

 

 “Prindërit duhet të zgjedhin programe dhe lojëra me cilësi dhe të 

bashkohen me fëmijët gjatë kohës që ata janë para ekranit dhe jo t'i lënë 

ata vetëm.” 

- Shoqata Amerikane e Pediatrisë 

 

 

 Lidhni përmbajtjen në ekran me jetën reale! 

Përdorni kontekstin për ta bërë mesazhin nga ekrani më kuptimplotë. Ndihmojini fëmijët të 

bëjnë lidhjen mes asaj që shohin në ekran dhe botës reale. Tregoni me gisht dhe emërtoni 

objektet në jetën reale, që fëmija i sheh në ekran. Lidhini eksperiencat virtuale me rutinat e 

përditshme.  

 

 Përqendrohuni te gjuha e fëmijës! 

Mos lini jashtë vëmendjes zhvillimin gjuhësor të fëmijës. Shumë orë në ekran reduktojnë 

ndërveprimet me mjedisin dhe stimulimin e komunikimit verbal, duke çuar në rrezikun e një 

vonese në të folur.  

 

 Kontrolloni aplikacionet dhe lojërat! 

Bëni kujdes me aplikacionet (Apps) dhe lojërat që luajnë fëmijët. Vetëm se një aplikacion 

pretendon se nxit të mësuarit, kjo nuk do të thotë se vërtet e bën këtë gjë. Personat që 

zhvillojnë programe shkruajnë se një aplikacion është “edukativ” pa kaluar në filtra, pa 

plotësuar ndonjë standard. Këto aplikacione nuk janë bazuar te ndonjë kurrikulë apo të kenë 

marrë këshilla nga ekspertë të zhvillimit të fëmijës. Para se t'i lejoni fëmijët të përdorin një 

                                                             
4 Common Sense Media ka një listë filmash, shfaqjesh, aplikacionesh dhe lojërash që mund të jenë të dobishme, 
nëse përdoren me doza të vogla, për një fëmijë mbi 18 muaj. P.sh., shfaqje televizive angleze si "Sesame Street" 
ose "Mr. Roger's Neighbordhood" mund t'i ndihmojnë parashkollorët të përmirësojnë gjuhën, aftësitë sociale dhe 
emocionale.  
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aplikacion apo lojë, shikojini njëherë vetë ato. Shmangni aplikacionet që thjesht u kërkojnë 

fëmijëve të shtypin ekranin dhe që kanë shumë figura shpërqendruese. Në vend të tyre, kërkoni 

elementë interaktivë që përforcojnë të mësuarit dhe që e nxisin fëmijën të përfshihet në 

mënyrë aktive.   

 

 Rregulloni qëndrimin e fëmijës!  

Për aq kohë sa fëmija e përdor pajisjen, korrigjoni posturën (qëndrimin) e fëmijës për të 

shmangur dëmtimet në shtyllën kurrizore. Mos i lejoni që të luajnë në krevat ose shtrirë! 

 

 Mos i përdorni pajisjet për t’i qetësuar fëmijët! 

Shpesh prindërit u janë “mirënjohës” pajisjeve për mënyrën sesi ato arrijnë të qetësojnë fëmijët 

e tyre, por nga ana tjetër ata nuk e dinë dëmin që po u shkaktojnë, duke i lejuar të qëndrojnë 

me orë të zgjatura para ekraneve. Prindërit i lënë fëmijët para ekraneve, duke menduar se po i 

mundësojnë një formë argëtimi dhe qetësie. Fëmijët e vegjël kanë nevojë për fantazi, për të 

mësuar të menaxhojnë ankthet e tyre, të përballen me frikërat e tyre dhe t’i ndajnë ato me 

prindërit, derisa të arrijnë të qetësohen. Mos i përdorni kurrë pajisjet inteligjente si dado ose 

kujdestare për fëmijët tuaj, pasi ata nuk mund t’ju zëvendësojnë asnjëherë juve! 

 

 Pakësoni teknoferencën! 

Tregohuni mendjeplotë për përdorimin e pajisjeve celulare gjatë ditës: a është e mundur që të 

rrini pa bërë dy punë njëherësh teksa jeni me fëmijët? Vendoseni telefonin në qetësi herë pas 

here për të qëndruar vetëm me fëmijën. Shmangni qëndrimin e televizorit ndezur në sfond. 

Fikeni televizorin kur fëmija po luan dhe gjatë vakteve apo kur askush nuk po e sheh! Gjeni 

kohë për të parë prorogramet e preferuara tuajat, kur fëmija nuk është i pranishëm ose kur ai 

fle. Përdorni aktivitetet e përditshme (kohën e ngrënies, kohën e larjes, kohën e gjumit, 

ndërrimin e pelenave) si mundësi për t'u lidhur me fëmijën përmes bisedës dhe ndërveprimeve 

gazmore. 

 

 Zëvendësojini pajisjet me lojëra në natyrë! 

Realiteti dhe virtualiteti nuk janë e njëjta gjë dhe e stimulojnë në mënyra të ndryshme trurin e 

fëmijës. Ndaj, çojeni fëmijën tuaj në park, në det, lëreni që të shprehë fantazinë e tij, të krijojë, 

të eksplorojë, jashtë lojërave në tablet apo celular, ku ai është i detyruar të ndjekë udhëzime.  
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JASHTË SHTËPISË 

 

 Gjeni një çerdhe ose qendër të mirë ditore! 

Zgjidhni një qendër që të mos ketë televizor ose që e ka të ndaluar përdorimin e ekraneve gjatë 

ditës.  

 

 Flisni me dadon apo edukatoret e fëmijës! 

Sigurohuni që ato të ndjekin rregullat tuaja për ekranet.  

 

 Flisni me miqtë dhe të afërmit! 

Bëjuani të njohura njerëzve të afërt preferencat tuaja, natyrisht, duke u treguar elastikë. P.sh., 

në rastet kur gjyshi po sheh një ndeshje futbolli, atëherë mund të bëhet një përjashtim.  

 

 Merrni lodra me vete! 

Nëse bëni një udhëtim, merrni “çantën e lodrave” me lodrat dhe librat e preferuar të fëmijës, 

që kur ai/ ajo ta humbasë durimin, ju të keni lodra të tjera përveç telefonit apo tabletit. 
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SHTOJCË 1 

 

 

 

 

PRINDËRIT PYESIN 
 

 

A duhet t'i lejojmë fëmijës pak kohë para ekranit? 
 

 
Ju duhet ta vendosni vetë se çfarë funksionon në familjen tuaj. Nëse e lejoni, është mirë ta bëni 
në doza të vogla dhe ta drejtoni fëmijën në atë eksperiencë. Kujdesuni për kohën që fëmija 
shpenzon para ekranit dhe sigurohuni që këtë kohë ta kaloni së bashku. Pjesën më të madhe 
kushtojani lojës së lirë, ndërveprimeve sociale, librave dhe lodrave. 

 
 

 

A humbet gjë fëmija nëse nuk ia lejoj pajisjet? 
 

 
Sigurisht që jo! Nuk është nevoja që fëmijëve para moshës dy vjeç t’ua prezantojmë ekranet. 
Fëmijët e vegjël mësojnë më shumë nga ndërveprimet me të rritur, ekranet vetëm sa i 
shpërqendrojnë. Disa prindër ndiejnë presion për t'i njohur fëmijët herët me teknologjinë, por 
fëmijës nuk i bën keq nëse i duhet të presë pak vite para se të prekë një ekran ose një buton. 
Pajisjet digjitale janë aq të lehta për t'u përdorur sa fëmijët i mësojnë menjëherë, kur të jetë 
koha e duhur.   

 

 

A është e dëmshme nëse fëmija sheh video ose luan 

me një telefon apo tablet? 
 

 
Varet, së pari, nga mosha. Shoqata Amerikane e Pediatrisë rekomandon: Asnjë orë para ekranit 
për fëmijët nën 18 muajsh! Nga 18 muaj deri në 2 vjeç, koha para ekranit duhet të jetë jo më 
shumë se disa minuta në ditë. Patjetër, edhe për fëmijët mbi 2 vjeç, koha para ekranit, duhet 
kufizuar. Së dyti, varet nga përmbajtja dhe konteksti. Nëse fëmija (mbi 18 muajsh/ 2 vjeç), po 
sheh një program të përshtatshëm për moshën e vet dhe nëse ju bisedoni së bashku për atë 
program, kjo është gjë e mirë dhe me përfitime për fëmijën. Ama, nëse e lini vetëm, për disa 
orë ose e lini të shohë përmbajtje për të cilat nuk është ende gati, kjo është e dëmshme.  
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A mësojnë fëmijët duke parë video? 

 

 

Studimet kanë gjetur se kur krahasohet i mësuari nga videot me prezantimet në jetën reale, 

mësohet më pak nga videot. “Deficiti i videos” quhet fenomeni që përshkruan fëmijët që e kanë 

të vështirë ta kuptojnë një detyrë në jetën reale, por të cilën shpesh e zgjidhin kur ajo shfaqet 

në ekran. Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisë, të vegjlit mësojnë më mirë dhe kanë 

nevojë për ndërveprime me njerëzit, jo me ekranet. Koha e lojës së pastrukturuar është më e 

vlefshme për zhvillimin e trurit, sesa pajisjet elektronike.    

 

 

A mund ta përdorim Skype / FaceTime për të çatuar? 
 

 
Videokomunikimet e shkurtra janë të pranueshme për fëmijët 18-muajsh e sipër, me kusht që 
të jenë me prindërit ose të rritur të tjerë të besueshëm, sipas Shoqatës Amerikane të 
Pediatrisë. Shumë familje i përdorin videoçatet për të krijuar dhe ruajtur lidhjet me gjyshërit 
ose të afërm të tjerë që jetojnë larg. Prindërit që e kufizojnë kohën e fëmijëve para ekranit 
shpesh i shohin videoçatet si përjashtim nga rregulli. Edhe kërkimet e mbështesin këtë. 
Videoçati është më interaktiv dhe ka përfitime për fëmijët, krahasuar me shikimin e ekranit në 
mënyrë pasive. Një studim gjeti se 2-vjeçarët mund të mësojnë fjalë të reja përmes 
komunikimit me video me një të rritur.  
 
 

 

A janë librat elektronikë aq të mirë sa librat e shtypur? 

 

 
Kërkuesit kanë gjetur se librat interaktivë janë shpërqendrues. Prindërit bëjnë më pak pyetje 
kur lexojnë një e-book (libër elektronik) dhe fëmijët priren të mësojnë më pak fjalë, pasi e kanë 
më të vështirë ta ndjekin historinë. Fëmija do të marrë më të mirën nga një eksperiencë  leximi 
nëse ju uleni bashkë dhe flisni për atë që ai po sheh. Librat tradicionalë janë mënyra më e mirë 
për ta emocionuar fëmijën pas leximit, sidomos nëse ai është i strukur pranë jush, teksa ju i 
lexoni.  
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Po interneti? 

 

 
Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisë, fëmijët nën 10 vjeç, kanë nevojë për mbikqyrje dhe 

monitorim, për të siguruar se nuk janë të ekspozuar ndaj materialeve të papërshtatshme për 

moshën e tyre. Prindërit duhet të përdorin teknika të ndryshme për të limituar hyrjen në faqet 

ku fëmijët hyjnë, si dhe aktivitetet që kryejnë fëmijët në këto faqe.  

Fëmijët 2-6 vjeç mund të fillojnë të vizitojnë faqet e internetit, por ata duhet të jenë gjithmonë 

të shoqëruar nga prindërit. Fëmijët e kësaj moshe duhet të kalojnë sa më pak kohë para 

ekraneve dhe sa më shumë kohë me bashkëmoshatarët e tyre. Prindërit e tyre duhet të 

kontrollojnë faqet e përshtatshme për fëmijët e vegjël dhe të përzgjedhin vetëm ato faqe që 

mund të vizitohen nga fëmijët e kësaj moshe. Ata duhet t’i mbikqyrin nga afër fëmijët kur ata e 

përdorin internetin dhe të përdorin filtra për të penguar shfaqjen e materialeve të 

papërshtatshme.   
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SHTOJCË 2 

 

“KATËR SHTYLLAT E TË NXËNIT” 

 

Në vitin 2015, shkencëtarët përmblodhën dekada pune në katër udhëzime që tregojnë sesi 

mësojnë më mirë fëmijët, të cilat i emërtuan "Katër shtyllat e të nxënit". Këto katër shtylla 

mund të përdoren nga prindërit, edukatorët dhe të rriturit e tjerë për të identifikuar mediat me 

një cilësi të lartë për fëmijët.  

 

Angazhimi Përfshirja aktive Përvojat me kuptim Të mësuarit social 

Fëmijët mësojnë më 

mirë kur janë të 

angazhuar me 

materialin dhe të 

pashpërqendruar nga 

gjëra që mund të mos 

lidhen me përmbajtjen. 

Gjërat që e mbajnë të 

angazhuar duhet të 

kenë një qëllim: të 

fokusojnë vëmendjen e 

fëmijës në qëllimin për 

të mësuar.  

A qëndron fëmija në 

detyrë apo ka detaje të 

shumta dhe të 

parëndësishme?  

Çdo aspekt - sado 

argëtues të jetë - që 

nuk e mbështet fokusin 

e fëmijës tek qëllimi për 

të mësuar, mbart 

rrezikun për ta 

shpërqendruar fëmijën 

nga përmbajtja 

edukative. 

 

Kur fëmijët përfshihen 

në mënyrë aktive në 

përmbajtjen edukative, 

ata mësojnë më mirë. 

Çelësi është ky: fëmija 

duhet të jetë 

mendërisht aktiv, të 

"lodhë mendjen" për të 

marrë pjesë në atë që 

po bën.  

A është fëmija familjar 

me përmbajtjen saqë 

nuk i duhet "ta vërë 

mendjen në punë" apo 

ai sfidohet për të 

eksploruar diçka të re? 

A është detyra pasive, 

që kërkon thjesht 

shtypjen e një butoni, 

apo fëmijës i kërkohet 

në mënyrë aktive të 

ndërtojë diçka të re me 

format? 

 

Fëmija mëson më mirë 

kur përfshihet në 

përvoja kuptimplota 

dhe në kontekste të 

njohura. Përmbajtja 

duhet të integrohet në 

një kontekst që lidhet 

me jetën e fëmijës, që 

ai ta lidhë informacionin 

e ri me atë që tashmë 

di. P.sh., fëmija mund të 

mësojë për kafshët e 

fermës nga kartat me 

figura, por kjo nuk ka aq 

kuptim sa po t'i mësojë 

nga një histori për 

kafshët e fermës. Edhe 

historitë bëhen burime 

të fuqishme të mësuari, 

kur ato përfshijnë 

personazhe ose 

kontekste të njohura, 

që fëmija të bëjë lidhje 

mes asaj që di dhe asaj 

që po e mëson të re. 

 

Fëmija mëson më mirë 

kur i mësuari bëhet 

social. Kjo mund të 

ndodhë p.sh. kur 

përmbajtja e medias 

imiton ndërveprimet 

sociale ose inkurajon 

ndërveprime cilësore 

mes fëmijëve dhe 

njerëzve të tjerë në 

mjedisin e tyre. 
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