
FËMIJËT  

&  

EKRANET 

 

Si t’i kufizoni ekranet? 
 

NË SHTËPI 
 

Jini një model i mirë!  
Fëmijët imitojnë atë që shohin, ndaj 

lëreni celularin kur jeni në tavolinë ose 

kur jeni vetëm për vetëm me fëmijën.  

 

Vendosni rregulla! 

Mësojini fëmijës që celulari nuk përdoret 

kur nuk është i nevojshëm. Nëse për-

doret, ka kufizime (në tavolinë, para 

gjumit, etj.) 

 

Kufizoni kohën! 

Synoni më pak se një orë në ditë. Në 

ditë me shi apo kur fëmija është sëmurë, 

mund të shihni një film, por në ditë më 

aktive, mos e përdorni fare. Nëse shikoni 

që fëmija është shumë i përfshirë në ek-

ran, gjeni një mënyrë për ta shkëputur! 

 

Qëndroni bashkë! 

Fëmijët nuk mësojnë shumë nga ekranet 

nëse nuk kanë një të rritur pranë, që të 

jetë i përfshirë në mënyrë aktive. Flisni 

për atë që po ndodh, bëjini pyetje fëmijës 

dhe përfshijeni sa më shumë!  

 

Mos i përdorni si mjet qetësimi!  

Fëmijët kanë nevojë të mësojnë të 

menaxhojnë ankthin, të përballen me 

frikërat e tyre dhe të qetësohen nga 

prindërit, jo nga pajisjet. 

SI T’I KUFIZONI PAJISJET 

TEKNOLOGJIKE 

 

Zgjidhni përmbajtjen!  

Kur lejoni pak kohë para ekranit, zgjidhni 

programe të përshtatshme me moshën dhe 

përvojat e fëmijës suaj, që inkurajojnë 

ndërveprimin social dhe të mësuarit. 

 

Përfshini anëtarët e tjerë të familjes! 

Gjyshërit ose pjesëtarët e tjerë të familjes duhet 

të respektojnë rregullat që prindërit kanë 

vendosur.  

 

JASHTË SHTËPISË  
 

Flisni me edukatoret! Sigurohuni që ato të 

ndjekin rregullat tuaja për ekranet.  

 

Flisni me miqtë dhe të afërmit! 

Tregojuani atyre rregullat që keni vendosur.  

 

Merrni lodra me vete! 

Nëse bëni një udhëtim, merrni një çantë me 

lodrat dhe librat e preferuar të fëmijës, që kur ai 

ta humbasë durimin, ju të keni lodra të tjera 

përveç telefonit apo tabletit. 

 

Zëvendësojini pajisjet me lojëra në natyrë!  

Shëtiteni fëmijën tuaj në park, në det, lëreni që të 

shprehë fantazinë e tij, të krijojë, të eksplorojë, 

jashtë lojërave në tablet ku ai është i detyruar të 

ndjekë udhëzime.  

 

Qendra Ekonomike e Edukimit të Fëmijëve 

(QEZHEF) 

Adresa: Rruga e Barrikadave, Tiranë 

Website: fëmijët.al 

Facebook: Fëmijët e Tiranës 
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të Fëmijëve 

 



 

 

 

NNNN    jerëzit po shpenzojnë shumë kohë 

para ekraneve dhe ndërveprimet njerëzore 

janë zëvendësuar me marrëdhëniet përmes 

ekranit. Kjo ka pasoja të mëdha në zhvil-

limin e fëmijëve dhe në strukturën e marrëd-

hënieve familjare.   

FFFF    ëmijët i përdorin pajisjet teknologjike 

me ekrane shumë herët. Telefonat intelig-

jentë, tabletat dhe kompjuterat janë mjete që 

ofrojnë mundësi për t’u argëtuar dhe për të 

mësuar, por përdorimi i tepërt i tyre ka risqe 

për shëndetin e fëmijëve. Efektet negative 

mund të zgjasin deri në adoleshencë dhe në 

moshë të rritur.  

 

DDDD    isa prindër mendojnë se 

ekranet janë një mënyrë ar-

gëtuese për të kaluar kohën, 

por fëmijët kanë nevojë të 

ndërveprojnë me botën reale 

dhe jo me virtualen.  

 
Cilat janë efektet e pajisjeve me ekrane te fëmijët?  

A duhet t’ua lejojmë ato?  
KUR? Për SA kohë? ÇFARË mund të shohin? 
Si duhet t’i përdorim ne të rriturit pajisjet?  
Si mund ta kufizojmë përdorimin e tyre?  

 

Ne kemi disa përgjigje të bazuara shkencërisht, 

që t’i ndihmojmë prindërit të qasen në mënyrën 

e duhur ndaj edukimit të fëmijëve për pajisjet 

me ekrane.  

 

SSSS    hqetësimi kryesor rreth ekraneve është koha 

që fëmijët kalojnë para tyre dhe përmbajtjet që 

ata shohin. Studimet tregojnë se 

sasia e kohës para TV, videove, 

kompjuterit dhe internetit shpie 

në ndryshime biologjike në 

trupin dhe trurin e fëmijëve, që 

mund të kenë pasoja mjekësore.  

 

Efekte të pajisjve me ekrane te fëmijët  
 

Zhvillimi fizik  

Truri: Aktiviteti i neuroneve kufizohet dhe 

dëmtohen funksionet intelektuale, si 

vëmendja, kujtesa, kontrolli i impulseve, 

vetërregullimi, etj. 

Pesha: Shikimi i TV ngadalëson metabolizmin, 

djeg më pak kalori. lidhet me obezitetin dhe 

riskun për diabet. Drita blu që emetohet nga të 

gjitha ekranet ndërpret gjumin.  

 

Zhvillimi kognitiv dhe gjuhësor 

Vëmendja: Ekspozimi i hershëm ndaj TV 

gjatë periudhave kritike të zhvillimit të trurit 

do të shoqërohet me probleme të vëmendjes. 

Gjuha: Ekranet vonojnë zhvillimi gjuhësor 

të fëmijëve. Nëse një fëmijë i vogël kalon shumë 

kohë duke luajtur në celular apo tablet, mund të 

ketë vonesa në të folur.  

 

Zhvillimi social dhe emocional 

Ekranet  mund të  ndërpresin 

ndërveprimin me prindërit dhe 

moshatarët. Fëmijët që shohin TV në 

moshë të vogël mund ta kenë të vështirë 

të menaxhojnë emocionet dhe të qetëso-

jnë veten kur të rriten.  

 

  

Përdorimi i pajisjeve nga prindërit 
dhe efektet te fëmijët 

 

Sa më shumë kohë që ju shpenzoni me pajis-

jet celulare, aq më shumë sjellje do bëjnë 

fëmijët për të fituar vëmendjen tuaj.  

 

 

 

 

 

Ndërprerjet nga pajisjet quhen teknoforencë.  

Efektet e saj varen nga fëmija (Sa vjeç 

është? A i nevojitet urgjentisht prindi fëmijës 

në atë moment?), konteksti (A është një gjë 

e rastit apo kjo ndërprerje ndodh në mënyrë 

të përsëritur?) dhe përmbajtja e asaj që ju 

shihni (A përhumbni te pajisja pa e ngritur 

kokën?) 

 

Kur duhet të shohin fëmijët ekrane?  

Fëmijët nën 18 muaj nuk duhet të ven-

dosen fare para ekraneve, pasi truri i tyre 

zhvillohet me shpejtësi dhe fëmijët mëso-

jnë nga ndërveprimi me njerëzit, jo me ek-

ranet. Pas moshës 18 muaj, fëmijët mund 

të kalojnë pak kohë para ekranit, nëse sho-

hin ndonjë program me cilësi ose duke 

luajtur me një lojë me një të rritur. Fëmi-

jët 2-5 vjeç nuk duhet të rrinë më tepër se 

1 orë para ekranit. Këto udhëzime jepen 

nga  mjekët pediatër të Akademisë Ameri-

kane të Pediatrisë.  


