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2. Tema: ” Stilet e prindërimit dhe këshilla për një prindërim të suksesshëm” 

 
 

 
Ky material është produkt i specialistëve të Sektorit të Kujdesit dhe Zhvillimit Psiko-

Social në Qendrën Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit, Bashkia Tiranë. 
 

Materiali mbi “Stilet e prindërimit gjatë fëmijërisë së hershme” është hartuar për t’i 
ardhur në ndihmë prindërve, fëmijët e të cilëve frekuentojnë çerdhet publike në 

qytetin e Tiranës. 
 Materiali paraqet informacion me qëllim që prindërit të kuptojnë se si duhet të jenë 

prindër të sukseshëm me fëmijët  dhe roli kryesor  i  tyre në edukimin dhe 
mirërritjen e tyre..  

 
 
 

Prindërit do të njihen me disa nga teknikat dhe strategjitë efektive për një prindërim 
pozitiv në këtë grupmoshë.  

Materiali mund të përdoret nga specialistët e sektorit të kujdesit psiko/social. 

 

 

 

 

 

 

 
Përgatitën materialin: 

Emisa Aliaj dhe Rovena Caushi. 
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3. Tema: ” Stilet e prindërimit dhe këshilla për një prindërim të suksesshëm” 

“Fëmijëria është një periudhë krijimi. Ai lind duke mos ditur asgjë dhe pas një viti njeh 

çdo gjë. Pra, në rastin e qënies njerëzore nuk kemi të bëjmë me zhvillim por me krijim i cili 

fillon nga zero”. Maria Montesori. 

 

“Mësoni t’i lëvdoni veprat e tyre të mira, kështu fëmijët do të mësojnë t’ju japin vlerë 

gjerave”. Maria Montesori. 

 

  

 
  Fëmijët vijnë në jetë me një fuqi unike mendore dhe shpirtërore. Askush prej tyre nuk është 

i njëjtë dhe sa mirë që është kështu. Dikush fjalëpak, dikush i ndjeshëm, dikush luftarak dhe i 

zjarrtë, dikush i rrëmbyer, dikush i matur, dikush i vëmendëm në çdo detaj, dikush i qeshur 

dhe krahëhapur, dikush i ndrojtur etj. Të gjithë këta fëmijë, ende pa mësuar shumë nga bota, 

vijnë me një potencial të lindur që është temperamenti i tyre. Fëmijët mësojmë shumë nga 

veprimet tona. Është e rëndësishme të kuptojmë se ata janë të bukur dhe të mirë, “ideal”, 

ashtu siç janë. 

  Kushdo që qëndron afër fëmijëve, do të duhet të mësojë dhe të kuptojë se ata janë të 

ndryshëm. Ata kanë aftësi dhe vështirësi të ndryshme. Nuk ka fëmijë “të mirë” apo “të 

këqinj”, thjesht ka fëmijë me personalitete të ndryshëm, ka fëmijë me sjellje të ndryshme 

sjellje të përshtatshme ose të papërshtatshme, ka fëmijë me dinamika të ndryshme familjare, 

ka fëmijë me vështirësi të ndryshme në të nxënë apo të zhvillimit, ka fëmijë me vështirësi të 

ndryshme fizike, ka fëmijë të cilët janë më të zhvilluar në disa fusha dhe në disa të tjera 

shumë më pak, por kjo thjesht i bën ata të ndryshëm në llojin e tyre dhe si të tillë do të duhet 

të trajtohen, të lirë nga paragjykimet dhe diskriminimet. 

 Hapat e para janë të rëndësishme në këtë detyrë të vështirë por njëkohësisht kaq e bukur, kur 

ajo bëhet me pasion dhe dashuri.  

Fëmijët e vegjël në dy vitet e para të jetës zhvillohen me një shpejtësi të habitshme. Çdo ditë 

mësojnë gjëra të reja, shfaqin sjellje të reja dhe manifestojnë reagime të ndryshme. Çdo 

fëmijë zhvillohet me një ritëm të ndryshëm. Pra, prindërimi është një shqetësim i 

vazhdueshëm për të gjithë shoqërinë tonë të sotme, për specialistët dhe ekspertët e edukimit, 

veçanërisht për të gjithë prindërit e rinj, por gjithashtu për gjyshërit dhe të rriturit e tjerë që 

kanë përvoja më të hershme të prindërimit. Me sa duket, nuk mjafton vetëm dashuria për ta 

rritur një fëmijë. Duket që bashkë me fëmijën rritet dhe edukohet edhe prindi i tij. Dhe nuk ka 

nevojë për çdo lloj prindërimi, por vetëm për prindërimin pozitiv. 
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Marrëdhënia prind –fëmijë është thelbësorë për zhvillimin e  fëmijës. Prindërit luajnë rolin 

më të  rëndësishëm  në jetën e fëmijës, ata janë ura që lidhë foshnjen me botën. Prindi ka 

përgjegjësinë të njohë fëmijën. Njohja më e mirë është t’i vëzhgojmë me kujdes, çdo ditë, çdo 

moment që është  me ata. 

Çdo prind është model për fëmijën e tij. Gjithçka që ju bëni së bashku, janë mësime të 

rëndësishme që do ta ndihmojnë të rritet dhe të njohë botën. 

 

Çdo fëmijë dëshiron të rritet me të dy prindërit së bashku. Ai apo ajo ka nevojë për të dy 

prindërit... 

 

 

E rëndësishmë për prindërit: 
 

 

 90% e trurit të fëmijës zhvillohet brenda 5 viteve të para të jetës. 87% të peshës së 

trurit, fëmija e arrin në moshën 3-vjeçare. 

 Në moshën 3-vjeçare truri i fëmijës është 3 herë më aktiv sesa truri i të rriturve. 

 Truri zhvillohet me maksimumin e shpejtësisë gjatë viteve të para të jetës. 

 Zhvillimi optimal i trurit kërkon një mjedis stimulues, ushqyerje të kujdesshme dhe 

       ndërveprim social me të rritur të kujdesshëm. 

 Në zhvillimin e hershëm të trurit ndikojnë një numër faktorësh, si: përvojat e 

përditshme, gatishmëria për t’iu përgjigjur fëmijës, ushqimi, aktiviteti fizik, gjenet 

dhe dashuria. 

 Sa më herët të ndërhyhet, aq më shpejt dhe më mirë mund t’i rikuperojë truri 

dëmtimet. 

 Kequshqyerja dëmton zhvillimin normal të trurit 

 Stresi i fortë te fëmijët e vegjël dhe ekspozimi i tyre ndaj dhunës, abuzimit, 

neglizhimit gjatë viteve të para ka pasoja për gjithë jetën. 

 Siguria është domosdoshmëri në vitet e para të jetës 

 Edhe pse çdo fëmijë ka ritmet e tij të zhvillimit, shumë studime tregojnë se zhvillimi 

më i shpejtë në jetë ndodh gjatë periudhës 0-3 vjeç. 
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Prindërim pozitiv konsiderohet prindërimi që mbështet rritjen e shëndetshme dhe plotësimin 

e nevojave të fëmijës. Ka  shumë rëndësi që prindërit të kenë qëndrime të përbashkëta ndaj 

sjelljeve të fëmijës. Sa më shumë të ndryshojë stili i prindërimit të bashkëshortëve, aq më 

stresuese mund të jetë arritja e një marrëveshjeje mes tyre. Shpesh në rast mosmarrëveshjeje, 

bashkëshorti më tolerant (në shumë raste nëna) bën kompromis. Për të qenë sa më të 

suksesshëm në prindërimin e përbashkët, prindërit nuk duhet ta kritikojnë njëri-tjetrin në sy të 

fëmijës, sepse kjo e ul autoritetin e tyre përpara tij. 

Prindërimi efektiv është një mënyrë e të rriturit dhe edukuarit të fëmijës që synon mirërritjen 

e shëndetshme të fëmijës. Prindërimi efektiv e ndërton marrëdhënien prind-fëmijë bazuar mbi 

respektin reciprok dhe përdor disiplinën pozitive për edukimin e fëmijës. 

 

Parimet e prindërimit pozitiv janë : 

• Dhënia e ngrohtësisë/dashurisë:  

Prindi është i ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijës dhe përpiqet t’i plotësojë ato. Ai e respekton 

fëmijën dhe reagon ndaj emocioneve të tij.  

Disa mënyra se si prindërit mund t’i ofrojnë ngrohtësi fëmijës janë:  

Duke i thënë fëmijës “Të dua”;  Duke e përqafuar; Duke e mbështetur kur ka duhet të zgjidhe 

një problem ose frikësohet;  Duke e dëgjuar; Duke e lavdëruar;  Duke luajtur me të; Duke 

qeshur me të; Duke i thënë se ka besim tek ai.  

 

 

 

Nevojat bazë tek fëmijët e vegjel : 

Fëmijët kanë shumë nevoja, por disa prej tyre  konsiderohen si nevoja bazë, pa të cilat nuk do 

mund të kemi një fëmijë të shëndetshëm. 

Detyra jonë primare, si prind, është plotësimi i këtyre nevojave:  

1. NEVOJAT FIZIKE ;  prindërit duhet të sigurojnë një ushqim të shëndetshëm, një 

vend të pastër , të qetë dhe të sigurt, dhe të jetë i mbrojtur nga rreziqet dhe 

dëmtimet. 

2. NEVOJAT EMOCIONALE : prindërit duhet të sigurojnë fëmijës një fëmijëri të 

lumtur, ku cdo fëmijë të  ndjejë  kujdesin, sigurinë, dashurinë, përkushtim,  

kurajon dhe shpresën. 
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3. NEVOJAT SOCIALE :  prindërit duhet të krijojnë një mjedis të grohtë,  të nxisin 

dhe stimulojnë fëmijët  të ndërveprojë e të komunikojë,  të luajë,  me ju dhe  me 

bashkëmoshatarë dhe me të tjerët. 

 

 

 

 

Stilet e prindërimit: 
 

Të jesh prind është kënaqësi por nuk është e lehtë. Situata mund të vështirësohet edhe më kur 

dikush është prind i vetëm apo ka më shumë se një fëmijë. Gjithsesi, askush nuk mund të 

thotë me bindje të plotë se është një prind i përkryer, pasi të gjithëve na ndodh që të bëjmë 

gabime. E rëndësishme është që t’i duam fëmijët,  të punojmë dhe të përkushtohemi 

maksimalisht,  për të qenë prindër sa më të mire Një pjesë e prindërve thonë se përdorin atë 

stil prindërimi që kanë përdorur me ta prindërit e tyre kur kanë qenë fëmijë. Disa të tjerë 

shprehen: “Unë nuk do ta rris fëmijën tim me mënyrën me të cilën më kanë rritur mua 

prindërit e mi”; të tjerë thonë: “Prindërit e mi herë pas here më kanë dhënë ndonjë shuplakë 

dhe kjo më ka bërë që të ndryshoj qëndrimin më pas”. Sidoqoftë, citimet e mësipërme të 

prindërve nuk janë parimet mbi të cilat duhet të bazoni zgjedhjen e mënyrës suaj të 

prindërimit. Në fakt, të gjitha mënyrat e mundshme të ndërveprimit prind-fëmijë grupohen në 

tri kategori kryesore por duhet pasur parasysh se shumica e prindërve kanë një stil parësor 

prindërimi por edhe elemente të stileve të tjera. 

 

1. STILI AUTORITAR  “Të japësh urdhra”. Kjo është karakteristika e stilit autoritar. 

Prindërit që praktikojnë këtë stil prindërimi përpiqen të jenë gjithmonë kontrollues dhe ta 

ushtrojnë këtë kontroll mbi fëmijët e tyre. 

 Ata u tregojnë fëmijëve çfarë duhet të bëjnë deri në detaje, vendosin rregulla të shumta dhe 

të ngurta dhe presin që fëmijët t’I zbatojnë ato me përpikëri.  Nëse nuk plotësohen kërkesat e 

tyre, këta prindër janë të gatshëm të përdorin ndëshkimin ose janë shumë kritikë ndaj 

fëmijëve. Për më tepër, prindërit autoritarë nuk u shpjegojnë fëmijëve cilat janë arsyet për të 

cilat duhen zbatuar rregullat dhe nuk u japin mundësi të zgjedhin apo të vendosin vetë për sa i 
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përket ushqimit, lojës, detyrave etj. Nëse një fëmijë kundërshton një rregull ose urdhër, këta 

prindër përgjigjen ftohtë: “Kështu them unë dhe pike !”. Prindërit autoritarë përqendrohen së 

tepërmi tek sjellja e gabuar e fëmijëve të tyre dhe priren t’i ndëshkojnë me fjalë dhe fizikisht 

kur fëmijët nuk u binden. Zakonisht këta prindër nuk përpiqen të kuptojnë apo të dëgjojnë me 

vëmendje këndvështrimin e fëmijëve të tyre. Pasojat e hasuara tek fëmijët janë” ankth, 

paaftësi për të filluar ndonjë aktivitet, për të ndërvepruar në mënyrë jo efektive .  

 

 

2. STILI LIBERAL/ TOLERANT  “Të dorëzohesh” – kjo është fraza që karakterizon 

këtë stil prindërimi. 

Prindërit që ndjekin këtë stil prindërimi janë e kundërta e prindërve autoritarë. Ata i lejojnë 

fëmijët të bëjnë çfarë dëshirojnë. Prindërit liberalë vendosin shumë pak rregulla dhe zbatimin 

e  tyre ua lënë në dorë fëmijëve. Ata duan që fëmijët e tyre të ndihen të lirë dhe ta gjejnë vetë 

rrugën në jetë, pa ndihmën e askujt. Si rrjedhojë, këta prindër nuk vendosin kufij dhe 

pritshmëri për sjelljen e fëmijëve të tyre por përpiqen t’i duan e t’i pranojnë ata ashtu siç janë. 

Prindërit liberalë e përdorin ndëshkimin shumë rrallë dhe në mënyrë të çrregullt. Ata u japin 

fëmijëve shumë mundësi zgjedhjeje edhe kur fëmija nuk është në gjendje të bëjë zgjedhjen e 

duhur. Shpeshherë, këta prindër zgjedhin të mos ndikojnë në sjelljen e fëmijëve të tyre edhe 

kur kjo e fundit mund të jetë e dëmshme për zhvillimin e fëmijës ose për marrëdhënien prind-

fëmijë. Fëmijëve që rriten pa kufij bota u duket një vend tepër i vështirë për të jetuar. 

Prindërit liberal janë komunikues me fëmijët e tyre, interesohen për anën emocionale të 

fëmijëve, por u kërkojnë fëmijëve pak vetëkontroll dhe maturi. Ata e vendosin veten më tepër 

në pozitën e një shoku sesa të një prindi. Pasojat tek fëmijët janë: besim tek vetja dhe 

përgjegjësi sociale.  

 

3. STILI  DEMOKRATIK/ AUTORITATIV  Për këtë mënyrë prindërimi është e 

përshtatshme thënia “Të ofrosh zgjedhje”.  

 Shprehja: “Bëj çfarë të them unë, pa fjalë!” nuk është më e suksesshme. Ky qëndrim 

është zëvendësuar me atë që i sheh prindërit dhe fëmijët si të barabartë, jo nga pikëpamja e 

përvojës jetësore apo mençurisë, por nga ajo e vlerave njerëzore që kanë të dy palët. Për të 

nxitur sjelljen e mirë, këta prindër i disiplinojnë fëmijët duke mos i ndëshkuar pa vend dhe 

njëkohësisht duke mos u dhënë shpërblime të pamerituara. Prindërit demokratikë, njësoj si 

prindërit autoritarë dhe në ndryshim nga prindërit liberalë, vendosin rregulla dhe kufij për 

sjelljen e fëmijëve të tyre. Por, ndryshe nga prindërit autoritarë, këta prindër u kushtojnë 
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fëmijëve kohën e duhur për t’u shpjeguar pse duhen ndjekur rregullat. Ata kanë synime të 

qarta lidhur me mënyrën me të cilën duhet të sillen fëmijët e tyre dhe i ndihmojnë ata drejt 

përmbushjes së këtyre synimeve. Prindërit demokratikë u japin fëmijëve mundësinë të 

zgjedhin por e bëjnë këtë duke pasur në mendje nivelin e zhvillimit të fëmijës.  

 Këta prindër janë të përgjegjshëm ndaj nevojave të fëmijëve dhe dëgjojnë me dëshirë 

problemet dhe pyetjet e tyre. Kur fëmijët nuk arrijnë të bëjnë atë që u kërkohet, metodat 

disiplinuese që përdorin këta prindër janë mbështetëse, përqendrohen tek sjellja pozitive e 

fëmijëve dhe e përforcojnë atë me dashuri. Prindërit demokratikë dëshirojnë që fëmijët e tyre 

të jenë të sigurt po aq sa dhe të përgjegjshëm në marrëdhëniet shoqërore, bashkëpunues po aq 

sa dhe të pavarur.  Prindërim autoritativ baraz disiplinë positive. 

 

 

4. STILI NEGLIZHUES. 

Prindërimi neglizhues karakterizohet nga një nivel i ulët i ngrohtësisë prindërore dhe i 

kontrollit. Ata janë pothuaj krejtësisht të papërfshirë në jetën e fëmijëve të tyre, me 

përgjegjësi dhe përkujdesje tepër të kufizuar. Prindërit neglizhues, në rastet më të mira u 

sigurojnë fëmijëve nevojat bazë si ushqim, fjetje,  kanë komuikim të pakët më fëmijët, nuk 

janë të lidhur me jetën e fëmijëve të tyre. Ata i shpërfillin fëmijët, dhe për ta primare janë 

interesat përsonale. 

 

 

Ndikimi i stileve të prindërimit tek fëmijët . 

 Sipas studimeve dhe kërkimeve, janë arritur disa konkluzione lidhur me efektin e stileve të 

prindërimit tek fëmijët. Në pamje të parë mund të duket e vështirë të parashikosh me siguri se 

si një sjellje ose një sërë veprimesh të caktuara prindërore do të përcaktojnë mënyrën e 

zhvillimit të fëmijëve.  

Ajo që mund të jetë e drejtë për një familje ose fëmijë, mund të mos jetë e përshtatshme për 

një tjetër, megjithatë mund të themi se në spektrin e prindërimit që shtrihet nga skaji i 

prindërimit autoritar deri tek ekstremi tjetër i kundërt i stilit liberal, modeli më bindës dhe 

bashkëkohor është diku në mes të këtij spektri. 

Stili autoritar zakonisht i udhëheq fëmijët drejt të qenit të bindur dhe kompetentë, por niveli i 

tyre i lumturisë, aftësive shoqërore, spontanitetit dhe vetëvlerësimit nuk janë në nivelin e 

dëshirueshëm. Prindërit autoritarë, presin që fëmijët të pranojnë autoritetin e tyre pa e 



9. Tema: ” Stilet e prindërimit dhe këshilla për një prindërim të suksesshëm” 

diskutuar atë dhe u japin fëmijëve shumë pak liri zgjedhje. Fëmijët e rritur me stilin autoritar 

kërkojnë gjithmonë aprovim nga dikush tjetër dhe nuk janë spontanë. 

Stili liberal shpesh formon fëmijët të cilët janë krijues, por kanë prirje të shfaqin probleme 

me sjelljen dhe nuk janë plotësisht të kënaqur dhe të vetorganizuar.  

Këta fëmijë përballen me më shumë probleme që lidhen me autoritetin, rezultatet në shkollë, 

kanë vështirësi të kontrollojnë impulse e tyre dhe shpesh janë të papërgjegjshëm. Fëmijët e 

prindërve liberalë, janë më të prirur për të qenë më impulsivë dhe në moshën e adoleshencës 

shfaqin sjellje jo të përshtatshme dhe priren drejt përdorimit të drogës. Në rastet më të mira 

këta fëmijë janë të sigurt emocionalisht, të pavarur, të aftë për të jetuar pa ndihmën e të 

tjerëve, por rastet e tilla janë të pakta. Kur fëmijët rriten, prindërit ndihen të pafuqishëm për 

të ndryshuar sjelljen e papërshtatshme të fëmijëve të tyre. 

Stili autoritativ/demokratikë: prindërit arrijnë të balancojnë kërkesat ndaj fëmijëve duke 

dhënë ngrohtësi dhe duke respektuar pavarësinë e fëmijëve. Prindërimi demokratik, rezulton 

tek fëmijë që ndihen të lumtur, të aftë dhe të suksesshëm (Maccoby, 1992). Ata i japin 

fëmijëve një ndjesi të mjaftueshme lirie që i ndihmon të zhvillojnë pavarësinë e tyre, dhe nga 

ana tjetër janë më të përgjegjshëm e përshtaten më mirë me situatat sociale që kërkojnë 

bashkëpunim. 

Prindërim neglizhues shkakton rezultate të ulëta në të gjitha fushat e jetës të fëmijëve të tyre. 

Fëmijët e rritur prej këtyre prindërve priren ta humbasin vetëkontrollin, kanë nivel të ulët 

vetëvlerësimi, dhe janë më pak të aftë se bashkëmoshatarët e tjerë. 

 

 

Si të ndërtojmë marrëdhënie me fëmijën?  

 Gjatë ditës, ndërveprimi mes fëmjëve, prindërve dhe kujdestarëve të tjerë është 

ushqim për rritjen emocionale, sociale, mendore dhe fizike të fëmijës. 

 Sjellja e fëmijës është një mënyrë e veçantë për të treguar nevojat e fëmijës. Është 

shumë e rëndësishme që prindërit të lexojnë sjelljen e fëmijës dhe të jenë në gjendje 

të përgjigjen. Kjo ndihmon zhvillimin e fëmijës dhe forcon lidhjen me prindërit. 

 Çdo fëmijë ka sjelljen e tij të veçantë sesi prezantohet te të tjerët. Kjo sjellje mund 

të mos jetë e njëjtë më të prindërve ose vëllezërve e motrave të tjerë. Por, gjithsesi 

duhet të respektohet. 

 Prindi i përkryer nuk ekziston. Por mund të bëhemi prindër më të mirë.  
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Ndonjëherë prindërit mund të mos vënë re sjellje të caktuara ose të jenë të zënë a të lodhur 

për të komunikuar me të. Megjithatë duhet t’ua thonë fëmijëve që vëmendja e tyre është për 

ta! 

 Prindërit nuk janë dhe nuk duhet të ndihen vetëm. Të kërkosh ndihmë dhe mbështetje 

nga të tjerët është e rëndësishme. Të jesh prind është një punë e vështirë për t’u bërë 

vetëm. 

 

Si mund të jemi prind të mirë? Disa aftësi prindërimi që mund t’i përdorim 

për të rritu fëmijë  të lumtur dhe të sukseshëm. 

. 

Bazuar në stilet kryesore të prindërimit, specialistët pranojnë se modeli më i mirë i 

prindërimit është ai demokratik ose i quajtur ndryshe stili autoritativ. Çfarë duhet të keni 

parasysh që të zbatoni me sukses këtë mënyrë prindërimi? 

 Përcaktoni synimet tuaja: 

Ju dëshironi një metodë që të ndalojë sjelljen e keqe të fëmijës tuaj, të zvogëloni 

kundërshtimet dhe rrisni bashkëpunimin në mënyrë që ata të ndjekin udhëzimet tuaja. Kjo do 

të zvogëlojë inatin, agresionin, e pakënaqësitë e fëmijës. Ndoshta ju mund të pyesni veten 

“Inati i fëmijës tim, - Po me stresin tim çfarë ndodh?!” Çelësi i gjithë kësaj është të kuptoni 

se zgjidhja e problemeve të fëmijëve, zvogëlon edhe nivelin e stresit tuaj. 

 Si të përmbushni qëllimet tuaj? 

1. Mësoni fëmijën tuaj t’ju respektojë. Jini të përgjegjshëm ndaj fëmijëve dhe 

siguroni për ta një ambient të sigurt dhe të besueshëm. Tregoni afeksion duke i përqafuar dhe 

shprehur sa të rëndësishëm janë ata për ju. Lavdëroni sjelljen e mirë të fëmijëve tuaj dhe 

përforconi atë në mënyrë që fëmijët të duan ta përsërisin sa më shpesh. 

2. Mësoni fëmijët të kenë besim tek ju. Dëgjojini ata kur flasin në mënyrë qëtë ndihen të 

rëndësishëm për ju. Jini të durueshëm. 

3.  Shpenzoni kohë duke u shpjeguar pse duhet zbatuar një rregull i caktuar dhe pasojat e 

moszbatimit të tij mbi mirëqenien e fëmijës ose të të tjerëve.  

4. Kur fëmija juaj bën një gabim, mos i thoni “Djalë i keq/vajzë e keqe!” por shpjegoni 

se çfarë ka bërë gabim. Për shembull, nëse fëmija juaj kalon rrugën pa marrë leje, mund 

t’i thoni “Po të kalosh rrugën pa kontrolluar nëse ka makina, mund të lëndohesh apo 

jo?” Më pas tregoni se çfarë duhet të bëjë: “Rruga kalohet pasi kemi parë nga të dyja 

drejtimet nëse ka makina”. Nëse ju bëni një gabim mos keni frikë të kërkoni falje. Ata 
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do ta kuptojnë mirë “mësimin” duke shërbyer kështu si një model për ta. Fëmijët ju 

shohin dhe mësojnë prej jush. 

5. Mbani qëndrim të pandryshueshëm në zbatimin e rregullave të cilat 

duhet të jenë sa më të qarta për fëmijët. Këto rregulla duhen përforcuar në mënyrë të 

vazhdueshme nga të gjithë pjesëtarët e familjes, përfshirë nënën, babanë, gjyshen, motrat e 

vëllezërit. 

6.  Shpenzoni kohë me fëmijët tuaj dhe ndërmerrni aktivitete të ndryshme 

si të lexoni një libër, të luani apo të dilni shëtitje së bashku. Mos harroni se fëmijët shpesh 

sillen keq për të tërhequr vëmendjen në mënyrë që t’ju kujtojnë se kanë nevojë të kalojnë më 

shumë kohë me ju. 

7. Kujdesuni për veten tuaj. Mos harroni se të jesh prind nuk është e lehtë 

dhe se juve ju duhet kohë e mundësi për të qenë mirë vetë. Një ditë në javë mund t’ia lini 

kujdesin për fëmijët dikujt të besuar dhe merrni pjesë në një aktivitet që ju pëlqen dhe ju bën 

të ndiheni mirë. Këto janë disa këshilla të thjeshta që ju mund t’i aplikoni për të vendosur 

një marrëdhënie të shëndetshme dhe komunikim pozitiv. 

 

Këshilla praktike të prindërimit efektiv. 

Që të ofrohet dhe realizohet një prindërim pozitiv duhet se pari që prindi të ruajë një gjëndje 

emocionale të qetë. Pasi prindi mund të përcjellë në marrëdhënien e vet me fëmijën 

problemet dhe shqetësimet e veta dhe kjo bëhet pengesë serioze për një prindërim pozitiv.  

 

 

Disa teknika që prindi mund të praktikojë për pakësimin e stresit të vet janë:  

1. Rutina: Krijoni një rutinë dhe orar në jetën e përditshme për vaktet, gjumin, punën 

shtëpiake dhe jashtë shtëpisë, shëtitjet, kohën me fëmijët etj.  

2. Shëtitjet –Shëtisni të paktën 30 minuta në ditë. Mundësisht zgjidhni një vend që ju 

pëlqen, në natyrë, gjelbërim, pa trafik të rënduar. Ngjyra e gjelbër e bimëve ka efekt qetësues.  

3. Teknika relaksimi-mund të lini të paktën 30 minuta në ditë për këto teknika. Lini çdo 

aktivitet, uluni në një vend të qetë, me temperaturë komode. Mbyllni sytë. Për pakësimin e 

zhurmave shqetësuese mund të ndizni në manjetofon ose telefon një zhurmë të bardhë.  

Pasi jeni rehatuar, mund të praktikoni një nga teknikat e mëposhtme të relaksimit.  



12. Tema: ” Stilet e prindërimit dhe këshilla për një prindërim të suksesshëm” 

Meditimi i përqendruar. Mund të përqendroheni te frymëmarrja: ndiqni me vëmendje 

frymëmarrjen tuaj, lëvizjet e barkut, marrjen dhe nxjerrjen e frymës; ose përqendrohuni tek 

një objekt që përfytyroni: imagjinojeni objektin me detaje; apo përsërisni me vete një 

togfjalësh, fjalë qetësuese. 

Meditimi i vëmendshëm: kalojeni vëmendjen te mendimet që ju vijnë në kokë, te ndjesitë që 

ndjeni në trup, sikur të ishit një person i tretë. Dremitja: mund të jetë po aq relaksuese sa 

meditimi. Vizualizimi imagjinativ: Udhëhiqni imagjinatën tuaj në objekte që ju sjellin 

qetësi, si plazhi, deti, pylli etj.  

Relaksimi progresiv–Shtrëngoni fort dorën e djathtë. Mbajeni të shtrënguar disa sekonda. 

Lëshojeni. Jini të vëmendshëm ndaj ndjesive që ndjeni kur e keni dorën të lëshuar dhe kur e 

keni të shtrënguar. Përsëriteni disa here. Tani do e keni më të lehtë të kuptoni kur muskujt e 

dorës i keni të relaksuar dhe kur jo. Përsëriteni veprimin me muskujt e tjerë të trupit përfshirë 

dorën e majtë, këmbën e majtë, këmbën e djathtë, muskujt e barkut (mblidheni barkun dhe 

lëshojeni), muskujt e kraharorit (shtrëngoni këto muskuj duke marrë frymë thellë, pastaj 

merrni frymë normalisht), muskujt e qafës dhe të shpatullave (ngrijini shpatullat deri tek 

veshët, pastaj lëshojini); të nofullave (hapeni gojën vesh më vesh, mbylleni); të ballit (ngrijini 

vetullat shumë lart, lëshojini). 

Muzika e këndshme -Muzika klasike, xhaz etj., mund të përdoret për relaksim. Shkencëtarët 

kanë studiuar se cilat këngë janë më relaksuese dhe një listë të tyre mund ta gjeni në median 

elektronike.  
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Këshilla për një prindërim të sukseshëm! 

 

1. Gjeni mënyra për të harxhuar më shumë kohë në aktivitete argëtuese dhe 

relaksuese me fëmijën tuaj. Komunikoni me ta. Kushtojini kohë dhe dëgjojeni.Një 

fëmijë që ndihet i dëgjuar dhe i kuptuar do të jetë më pak i prirur për të shfaqur sjellje 

të vështira. 

2. Përcaktoni rregulla familjare dhe pritshmëri të qarta dhe të arsyeshme. 

Bashkëpunoni me fëmijët për të ndërtuar rregullat e shtëpisë dhe të familjes. 

Pavarësisht  nivelit të moshës dhe zhvillimit që karakterizon çdo moshë fëmijët mund 

të jenë bashkëpunëtor të mirë.  

3. Përfshijini fëmijët në punët e shtëpisë duke krijuar hapësira që dhe ata të 

marrin pjesë dhe të kryejnë aktivitetet familjare.  

 

4. Shmangni shpërthimet e inatit dhe dëgjojini fëmijët nëse duan t’ju thonë diçka. 

Jepni këshilla të shpejta qetësuese kur ai është shumë i acaruar: Mësojini fëmijët të 

marrin frymë thellë (nëpërmjet hundës, nëpërmjet gojës) kur fillojnë të ndihen të 

acaruar dhe të nervozuar. Bëni dhe ju të njëjtën gjë 

5. Shpenzoni kohë së bashku . 

6. Behuni mbeshtetes dhe për të zgjidhur problemet, duke u bazuar disiplina positive.   

7.  Behuni modele positive  

8. Ofrojini atyre siguri dhe behuni degjues aktiv, duke degjuar gjithcka cfarë thonë  

9.  Trajtojeni fëmijët me ëmbëlsi dhe dashuri  

10. Argetohuni se bashku.  

11. Fëmija do të duhet të ndjehet i rëndësishëm dhe i rrethuar me dashuri. Kjo nënkupton, 

që ju duhet të jeni të kujdeshëm ndaj mendimeve të tij, dëshirave, të merren parasysh 

idetë e shprehura, dhe të mos injorohen ose pengohen iniciativat personale.  
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Cfarë mund të bëjë prindi për zhvillimin shoqëror të foshnjës? Këshilla… 

 Jini i ndjeshëm! 

 Mësoni ritmin natyral të fëmijës, gjërat që I pëlqejnë dhe ato që nuk i pëlqejnë! Sa më 

shumë të ndjeshëm të jeni me fëmijën, aq më pak rezistencë do të hasni tek ata më vonë! 

 

 Shikojeni veten si ‘një derë e hapur’ nga ku fëmija mund dalë të zbulojë botën dhe 

mund 

të kthehet të marrë mbështetje sa herë tëdojë! 

 Përpiquni ti siguroni një mjedis sa më të sigurt: Jo sende që mund të thyhen ose 

objekte 

që mund të marrin flakë! 

 Shmangni ndëshkimin fizik. Nuk është efektiv  dhe… pikë! 

 Jepini mundësi fëmijës të zgjedhë. Për shembull, ke dëshirëtë lexojmë një libër apo ke 

dëshirë të lujmë me top? 

 Mos ia ndërprisni një veprimtari nëse nuk është e domosdoshme! 

 Mos e ndërprisni në mënyrë të menjëhershme veprimtarinë e fëmijës! Përpara se ta 

bëni këtë gjë, lajmëroje: Pas pak duhet ta lëmë lojën! Kjo gjë i jep mundësi fëmijës të 

përfundojë veprimtarinë ose të mendojë sesi mund ta përfundojë atë më vonë. 

 Prisni disa minuta përpara se të bësh një kërkesë të re! 

 

 

Sipas Maria Montesorit janë 15 parime shumë të vlefshme edhe për prindërit. 

1. Fëmijët janë si sfungjeri dhe mësojnë duke vëzhguar gjithçka rreth tyre, jini shembulli më i 

mirë për ta! 

2. Nëse i kritikoni fëmijët tuaj, gjëja e parë që do të mësojnë do të jetë që të gjykojnë ashpër 

veten dhe njerëzit rreth tyre. 

3. Mësoni të lëvdoni veprat e tyre të mira, kështu fëmijët do të mësojnë t’ju japin vlerë 

gjërave. 

4. Nëse fëmijët jetojnë në një mjedis armiqësor (nëse jeni në konflikt me burrin ose gruan 

tuaj, situata konfliktuale në një mjedis familjar ose jeni armiqësor ndaj fëmijës), fëmija do të 

mësojë të grindet. 

5. Nëse ju minimizoni nevojat e tyre, fëmijët do të bëhen të mbyllur dhe të turpshëm. 
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6. Mos bëni gjëra për ta, por u mësoni atyre të bëjnë gjëra për veten. 

 

7. Kini kujdes për nevojat e tyre. Fëmijët janë si ju i bëni ata të ndihen. 

8. Nëse ju propozoni ndjenja negative për fëmijët, ata do të zhvillojnë një ndjenjë të fajit dhe 

të vetëvlerësimit të dobët. 

9. Le ta dinë që idetë e tyre janë gjithmonë të pranuara. 

10. Nëse jetojnë në një mjedis ku ata ndihen të shëndetshëm, të integruar, të dashur dhe të 

nevojshëm, ata do të mësojnë të gjejnë dashuri në botë dhe nuk do të bien në keqbërje. 

11. Mos flisni keq për fëmijët tuaj, veçanërisht në praninë e tyre. 

12.Kur ktheheni tek ata, gjithmonë i bëni të ndihen mirë. U ofroni atyre më të mirën prej 

jush. 

13. Gjithmonë dëgjoni nevojat e fëmijëve tuaj, përgjigjuni pyetjeve që ata bëjnë dhe bëhuni 

sa më të qartë. 

14. Ndëshkimet mund të japin rezultate në afatin e shkurtër, por mos harroni se tërheqin 

gjithnjë e më shumë vëmendje nga ato që janë nevojat reale të fëmijës. 

15. Disiplina ka kuptim nëse është vetë-disiplinë, edukimi i fëmijëve për përgjegjësitë dhe jo 

rregullat. 

 

 

 

Bazuar në bisedat e zhvilluara me prindërit, një nga vështirësitë që hasin prindërit është “Kur 

fëmijët dëshirojnë të flenë me të dy prindërit”. 

  

Fëmijët mund të flenë me prindërit! Por… 

Në shumë shoqëri nëpër botë, fëmijët flenë me prindërit e tyre, të paktën përgjatë viteve të 

para të jetës. Studimet tregojnë se 90% e kulturave nëpër botë, fëmijët flenë me prindërit e 

tyre në vitet e para të jetës.  

Atashimi prind- fëmijë, pra, nevoja që kanë fëmijët për të qenë pranë prindërve, të ledhatohen 

vazhdimisht në vitet e para të jetës, të ndjehen të sigurt se prindërit janë aty për atë, të 

përjetojnë kontaktin fizik ndërsa sytë e tyre mbyllen nën tingujt e ëmbël të zërit të nënës apo 

të babait, të përjetojnë aromën e trupit të nënës dhe nëna të fëmijës ndërsa dremisin apo flenë 

të dy. Kjo marrëdhënie i jep fëmijës një mirëqenie si fizike ashtu edhe shpirtërore, afektive. 

 Fëmijët mësojnë nga kjo marrëdhënie të menaxhojnë më mirë botën e tyre, pa ankth dhe 

stres. Të ndjehen se jetojnë në një botë të sigurt. I krijon një mundësi të mirë për të fortësuar 
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mekanizmat vetërregullues, por atashimi me prindërit, sidomos me nënën, kthehet në një 

domosdoshmëri e cila nuk mund të bashkëjetojë pa mundësinë për të krijuar kufijtë e 

autonomisë, pavarësisë së fëmijës.  

 

   Udhëzime se si mund të ndihmojmë prindërit për të menaxhuar ketë proces? 

 Fillimisht do të duhet t’i prezantoni fëmijës dhomën e tij / saj. Jepini mundësinë që 

fëmija në vitet e para të jetës, sapo vjen në shtëpi, tregojini dhomën dhe krevatin e 

gjumit ku do të kalojë pjesën më të madhe të kohës. Vendoseni në gjumin kryesor 

kryesisht në krevatin e tij / saj. Vitet e para të jetës janë shumë të rëndësishme që 

fëmija të ketë mëvetësinë. Kur vjen momenti që do të duhet t’i jepni gji, merreni 

pranë vetes dhe sigurohuni që të dy të jeni të zgjuar. Mund të ndodh edhe në krevatin 

tuaj ose pranë krevatit të fëmijës, por në fund fëmija do të duhet të flejë në krevatin e 

tij. 

 Është vërtetuar shkencërisht se është më e shëndetshme që fëmija të flejë në krevatin 

e tij në vitin e parë të jetës. Post këtij viti, hera-herës alternoni fjetjen e fëmijës. 

Silleni në shtratin tuaj që të flejë me ju, sidomos kur ai nuk ndjehet mirë, mund të jetë 

i axhituar ose mund të ketë një gjumë të turbulluar, me ëndrra. Kështu fëmija kalon 

pak kohë me ju në shtrat. 

 Si përfundim, është e rëndësishme të themi se fëmijët do të duhet të flenë në shtratin e 

tyre, dhe hera-herës, të flenë në shtrat me prindërit. Kjo rutinë e ndihmon fëmijën të 

kuptojë , se secili ka hapësirën e tij, dhe ndonjëherë këto hapësira takohen me njëra-

tjetrën, në emër të marrëdhënies fëmijë-prind dhe prind-fëmijë. 

 

Kënaqësia e fëmijëve që marrin prej lidhjes me prindërit dhe vëmendja ndaj kontaktit me të 

rriturit, ndërton një konfidencë dhe vlerësim të vetes tek fëmijët sipas Mother - Baby 

Behavioral Sleep Laburatory.  

 

 “Po Kur vendin babit e zë fëmija” 

Nuk është e thjeshtë të fusësh një fëmijë në krevatin prindëror kur të dy prindërit janë 

prezentë, sidomos kur vijnë dy apo tre fëmijët njëkohësisht. Zakonisht babait i kërkohet që të 

lëvizë prej shtratit të tij martesor. Është e udhës që fëmijëve të mund t’i shpjegohet se vendi i 

kujt është, se krevati është i mamit dhe i babit.  

Atyre ju lejohet që të vijnë hera-herës, por nuk mund të flenë aty për një kohë të gjatë, çdo 

natë. Kështu fëmija mëson hapësirat e tij, por edhe respekton hapësirat e të tjerëve. Mbi të 
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gjitha këtë mesazh e merr edhe babai i cili nuk duhet të ndjehet në asnjë rast i përjashtuar nga 

shtrati martesor, kur fëmija zëvendëson padashur babain, dhe ky i fundit ndjehet i neglizhuar 

ose i përjashtuar.  

Shumë nëna mendojnë se prezenca e fëmijës justifikon çdo veprim të tyre, por kjo nuk është 

aspak e shëndetshme. Nëse babai do të lihej për një kohë të gjatë i përjashtuar nga shtrati 

martesor, kjo kthehet në një stil të jetuari. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Prindërimi është art ! 

 

“ Familja është si muzika, disa nota janë  të larta dhe  disa  të ulta. Por, gjithmonë ekziston 

melodia e lumturisë”.  
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