
Pesë kritere për disiplinën efektive : 
Aktivitete për të përcaktuar nëse disiplina që po 
përdorni është efektive, duhet t’u përgjigjeni 
pozitivisht pyetjeve të mëposhtme: 
A i ndihmon ajo fëmijët të ndiejnë një sens lidhjeje? 

(përkatësi dhe rëndësi) 
A i respekton dhe i inkurajon fëmijët në mënyrë 

reciproke? 
A është efektive dhe afatgjatë? (merr në konsideratë 

mendimet, ndjenjat, të nxënit dhe vendimmarrjen 
e fëmijës për veten dhe botën e tij) 

A i mëson atij aftësi të rëndësishme sociale dhe 
jetësore? (respekti, shqetësimi për të tjerët, 
problemzgjidhja, bashkëpunimi, aftësi që 
kontribuojnë në shtëpi, shkollë ose komunitet) 

A i fton fëmijët të zbulojnë sa të aftë janë? (inkurajon 
përdorimin konstruktiv të fuqisë dhe autonomisë 
personale) 

                Efektet afatgjata të disiplinës 
Vetëkontrolli – njohja e impulseve të veta. Cilët janë 

faktorët që i bëjnë të dalin në pah mënyrat, me të 
cilat ato mund të dëmtojnë të tjerët, e mësimi i 
kontrollimit të tyre 

Pranimi dhe njohja e ndjenjave dhe arsyeve që i 
shkaktojnë ato, duke i emërtuar këto ndjenja, 
duke i shprehur apo duke i mbajtur nën fre kur 
është e nevojshme 

Përfytyrimi i ndjenjave të të tjerëve, kuptimi i 
arsyeve që i shkaktojnë ato, përkujdesja ndaj 
ndjenjave të të tjerëve dhe njohja e efektit që 
shkakton te të tjerët 

Mbrujtja e ndjenjës së drejtësisë dhe motivimi për 
t’u sjellë në mënyrë të drejtë 

Altruizmi: zbulimi i kënaqësisë së të dhënit, madje 
sakrifikimit për tjetrin. 
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Teknika dhe kritere mbi disiplinën pozitive 
të fëmijës : 

       Përmëndim disa prej tyre: 
Respektoni fazën e zhvillimit të fëmijës! 
Përshtateni disiplinimin me gjendjen e zhvillimit të 

fëmijës. Për fëmijën deri në dy vjeç, fillimisht 
përpiquni ta kaloni vëmendjen e tij në një tjetër lojë 
apo aktivitet. Nëse kjo gjë nuk bën punë, do t’ju 
duhet ta merrni dhe ta largoni vetë nga vendi ku 
ndodhet. 

Disiplina duhet t’i përshtatet fëmijës. Ju e njihni 
temperamentin dhe gjërat që e prekin fëmijën. Një 
fëmijë i ndjeshëm kërkon një mënyrë disiplinimi të 
ndryshme nga një fëmijë aktiv dhe kokëfortë. 

Kur fëmija luan me fëmijë të tjerë përpiquni që të mos i 
qëndroni gjithnjë mbi kokë! 

Modeloni sjellje për fëmijën. Mënyra se si ju e 
ndihmoni atë të zgjidhë një konflikt shpesh është 
shumë më efektive dhe orientuese se sa shumë e 
shumë fjalë. 

Kërkojini fëmijës të japë mendimin e tij: çfarë do ta 
ndihmonte për ta disiplinuar. 

Ndëshkimi fizik ka disa disavantazhe të mëdha dhe të 
parekuperueshme me kalimin e kohës. 

Ndaloni dhe rivlerësoni situatën nëse disiplinimi nuk 
bën punë. 

Vëmendje! 

Nëse situata ju del nga kontrolli ; 
Ju si prindër duhet të mos dekurajoheni por ti 
drejtoheni për ndihmë specialistëve të fushës, si 
psikologë, psikoterapistë të fëmijërisë së hershme etj. 



Etapat bazë të disiplinës pozitive për 
fëmijët 0-3 vjeç. 

Disiplina pozitive është një model disipline që 
fokusohet tek aspektet pozitive të sjelljes. 
Struktura fillestare dhe themelore të edukimit të saj 
krijohen në tre vitet e para të jetës. 
Referuar studimeve, më poshtë janë paraqitur etapat 
bazë të disiplinimit gjatë tre viteve të para të jetës. 

Mundësitë për t’i mësuar fëmijës disiplinën 
fillojnë shumë më herët seç mund të mendojnë 
shumë prej prindërve, pikërisht në ditët e para të 
jetës së foshnjës. 

             Viti i parë i jetës 

Mosha 0-6 muaj : 

Organizimi. Në fillim të jetës, foshnja duhet të 
mësojë të përdorë gjendjet e gjumit, zgjimit, 
acarimit apo të të qarit për të balancuar nevojat me 
kërkesat e mjedisit. Qetësimi dhe vetëqetësimi 
Foshnja po mëson të përdorë burimet e veta për t’u 
përshtatur në botë. Vendosja e një modeli. Nga 
mosha tre-katër muajshe, foshnja është në gjendje 
të zbavisë veten duke e ngulur vështrimin në lodrat 
e varura mbi krevat, duke dëgjuar rraketaken. 

Mosha 7-8 muaj : 

Fillon nevoja për kufij. Rreth moshës 7-8 muajshe, 
një foshnjë që zvarritet, është një foshnjë e etur për 
disiplinë. Tregimi me gisht. Thuajse në të njëjtën 
kohë, foshnja fiton një aftësi të re në gishtat e saj: të 
tregojë me gisht. Ankthi nga të panjohurit. Me këto 
fuqi të reja, foshnja në këtë moshë është gati të 
përballë një dimension të ri të botës: dallimin mes 
familjarëve dhe personave të panjohur. 

Mosha 9-12 muajsh : 

Leximi i fytyrës së prindërve. Rreth moshës 9-
muajshe një zhvillim i ri dhe i mrekullueshëm i 
njohur si “referenca sociale” fillon të shfaqet. 

          Viti i dytë i jetës 

Mosha 12-14 muajsh :  

Nevoja për siguri. Fëmija në këtë moshë sapo ka filluar 

të ecë dhe është sa i tërhequr nga mjedisi që do të 

zbulojë, aq edhe i frikësuar prej tij.    

Mosha 14-24 muajsh : 

Fillesat e mësimit të shkak-pasojës. Kontrolli i 

impulseve. Fëmija dyvjeçar, bota ka kuptim vetëm  nëse 

ai e prek, e shijon atë.  Shpërthimet e zemërimit. Vjen një 

moment që fëmija në këtë moshë arrin në përfundimin se 

ai mund të bëjë zgjedhjet e veta. 

      Viti i tretë i jetës       
Mosha 24-30 muaj :  
Nga disiplina në vetëdisiplinë. Synimi i disiplinës për ju 
prindër është ta ndihmoni fëmijën të mbështetet në 
motivimin e vet dhe të kontrollojë impulset e veta, të 
menaxhojë emocionet e veta, të respektojë nevojat, 
ndjenjat dhe të drejtat e të tjerëve e “të bëjë gjënë  e 
duhur” për të mirën e vetes. 
Shihni për mundësi, sidomos në mes të një krize, që 

fëmija të ekzaminojë dhe menaxhojë sjelljen e tij 
në mënyrë më të pavarur. 

Zëvendësoni shprehjen “S’duhet ta kishe bërë këtë” me 
“E kuptove çfarë bëre?” Zëvendësoni “Ti e vrave 
shokun” me  “A e di se si ndjehet ai tani?” 

Këto diferenca i tregojnë fëmijës se ju i besoni atij dhe se 
ai mund t’i riparojë vetë gabimet e veta. 

Ju nuk po e braktisni atë, por po e lini që të vlerësojë 
aftësitë dhe potencialet e veta të reja. 

Teknika të disiplinimi të fëmijëve sipas 

grupmoshave . 
Mosha   0-7 muaj. 
Teknika e përforcimit  të sjelljes pozitive. Shkurajimi i 
sjelljes së padëshirueshme mund të fillojë kur fëmija 
është bebe. Shpërqendrimi, pra ta ndihmosh të lëvizë 
nga një aktivitet jo shumë i mirë te një aktivitet më i 
mirë dhe shpërfillja (injorimi i sjelljes) janë dy teknika 
shpesh efektive.                                  
Mosha   8-12 muajsh. 
Teknika e shpërqendrimit. Mosha më e mirë për t’u 
aplikuar: Lindja deri në 15 muaj. Si funksionon? Duke 
zëvendësuar një lodër ose aktivitet të ndaluar me një më 
të përshtatshëm etj. 
Mosha 12-24 muajsh 
Teknika e modelimit. Mosha më e mirë: Mbi 12 muaj. 
Si funksionon? Ndihmojeni fëmijën të bëjë diçka më të 
përshtatshme me një objekt të ndaluar. Nëse fëmija fut 
guralecë në gojë, tregojini atij t’i hedhë në një kovë më 
mirë.  I tregon fëmijës çfarë të bëjë dhe jo çfarë nuk 
duhet të bëjë. 
Mosha  24-36 muajsh 
Fëmijët e kësaj moshe kuptojnë komanda të thjeshta, 
empatinë, shkakun dhe efektin – ndaj mund t’i përdorni 
këto si teknika verbale, për të vendosur disiplinë. Nëse 
fëmija ia merr ngjyrën shokut, duhet t’i thoni: “Ne nuk 
rrëmbejmë dhe nuk ishte mirë që ia more ngjyrën 
shokut!”. Më pas, jepini një ngjyrë të ngjashme me të 
cilën mund të luajë. Shumë e rëndësishme është që 
shpjegimet të jenë të shkurtra. 

Këshilla për disiplinimin pozitiv tek fëmijët 0-3 vjeç 
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