
TRAJNIMI 
I  

TUALETIT 

Flini pa merak. 
Shumica e fëmijëve zotërojnë fillimisht 
kontrollin ditën të fshikëzës, dhe shpesh brenda 
rreth 2-3 muajve ata quhen të mësuar. Trajnimi 
gjatë dremitjeve të ditës dhe gjumit të natës 
mund të kërkojë muaj apo edhe vite. Ndërkohë, 
përdorni pantallona për trajnim ose dyshekun 
mbulojeni me shtresë të papërshkueshme nga uji 
kur fëmija juaj të flejë. 

Kuptojeni se kur duhet të hiqni dorë. 
Nëse fëmija juaj i reziston përdorimit të uturakut 
apo tualetit ose nëse ai nuk po ja merr dorën 
trajnimit brenda disa javësh, bëni një pushim. 

Çfarë të bëjmë nëqoftëse të mësuarit dështon? 

Nëqoftëse përpjekja e parë e të mësuarit të 
uturakut nuk ecën, kjo ndodh pasi fëmija nuk 
është gati. 
Nëse fëmija nuk pranon të përdorë uturakun, 
ndërpriteni mësimin për 1 deri në 3 muaj. Fëmija 
juaj nuk dëshiron, pasi ende nuk e ka arritur 
moshën e duhur. 
Lëreni të vazhdojë përsëri me panolinë dhe 
përpiquni prapë, pas 1 ose 3 muajsh. 

Kujdes! 

Nëse fëmija juaj i ka mbushur 3 vjeç dhe nuk 
shfaq asnjë interes në trajnimin e tualetit, 
këshillohu me specialistin. Nëse nuk ka një 
shkak mjekësor që shkakton vonesën, psikologët 
mund t’ju ndihmojnë ju dhe fëmijën tuaj në 
realizimin me sukses të trajnimit të tualetit. 

 

Llojet e uturakëve 
Dy llojet bazë të oturakëve janë: 

Formati standart : 

Ndenjëse me përmasa të vogla që mund 
të vendoset mbi ndenjësen e tualetit : 

Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe 
Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF) 

Adresa: Rruga e Barrikadave, Tiranë 
Website: femijetetiranes.al 
Facebook: Fëmijët e Tiranës 

Bashkia Tiranë 
Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe 

Edukimit të Fëmijëve 



Nuk ka moshë magjike për të sinjalizuar kohën 
ideale për të filluar procesin e trajnimit të 
tualetit. Disa fëmijë zhvillojnë aftësitë e 
nevojshme fizike dhe njohëse shumë më shpejt 
se 18 – 24 muajsh, ndërsa të tjerët nuk janë të 
gatshëm derisa të bëhen 3 ose 4 vjeç. Disa 
fëmijë trajnohen për disa ditë, disa të tjerëve 
mund të iu duhet edhe një vit apo më shumë, 
por duhet tët jeni të duruar. Ju duhet të filloni 
të ndiqni shenjat që jep fëmija gjatë çdo faze të 
këtij proçesi. 

Si mund t'a kuptoni kur fëmija është 
gati? 

Fëmija juaj është gati për të filluar mësimin e 
tualetit kur: 

Mund të ecë vetë deri tek uturaku ose wc-në e 
tualetit. 

Qëndron drejt dhe pa u shtrembëruar kur ulet në 
uturak. 

Mund të ndjek 1 deri në 2 udhëzime të thjeshta. 
Ju tregon kur do të përdor uturakun. 
Mund të qëndrojë i thatë me pelenë të palaguara për 

disa orë rresht. 
Kërkon t'iu kënaqë duke treguar se nuk është ndotur. 
Dëshiron të jetë i pavarur. 

 

Si mund t'a ndihmoni fëmijën që të 
mësojë të përdorë uturakun? 

•Sigurohuni që të keni kohë të mjaftueshme, durim 
dhe vëmendje për ta ndihmuar fëmijën çdo ditë! 
• Vendosni se çfarë fjalësh do të përdorni për 
urinimin dhe jashtëqitjen, për pjesët e trupit dhe 
përdorimin e tyre! 
•Nëqoftëse ka edhe persona të tjerë që kujdesen për 
fëmijën tuaj, bisedoni me ta se si keni menduar t’i 
mësoni fëmijës të urinojë dhe të dalë jashtë. 
•Fëmija juaj do të jetë më i sigurt në një uturak, sesa 
në një WC normale! 
•Vendoseni uturakun në një vend të përshtatshëm, ku 
fëmija mund ta gjejë dhe ta marrë me lehtësi. 
• Ndihmoni fëmijën që ta përdorë uturakun, lëreni të 
shkojë vetë kur është plotësisht i veshur! 
•Kur fëmija juaj është gati, çojeni shpesh tek 
uturaku, çdo ditë dhe nxiteni që të ulet në të për disa 
minuta, pa i veshur pelenat. 
•Nxisni fëmijën që të tregojë kur do të urinojë apo të 
dalë jashtë! 
•Mos harroni ta lavdëroni edhe kur ju tregon pasi e 
ka bërë në pelena! 
• Shikoni me kujdes fëmijën, për të kapur për ndonjë 
shenjë që tregon se ka nevojë të përdorë uturakun! 
• Zhvilloni një rutinë, duke e vendosur fëmijën në 
uturak në momente të veçanta gjatë ditës, si pasi 
është zgjuar në mëngjes, pas vakteve të ngrënies, 
përpara orës së gjumit, ditën dhe natën. 
•Lavdëroni fëmijën shpesh dhe jini të duruar! 
•Kur fëmija juaj e ka përdorur uturakun siç duhet 
gjatë javëve të fundit, mund t’i kërkoni që të fillojë 
të veshë mbathjet e pambukut, pa panolinë. Kur ai 
është gati, festoni me gjithë familjen. 

Si kryhet trajnimi për heqjen e pelenës? 

Zgjidhni pajisjet. 
Vendosni një uturak të vogël në banjo ose, fillimisht, kudo 
që fëmija juaj është duke kaluar shumicën e kohës së tij. 
Bëjeni fëmijën të dekorojë uturakun e tij. 

Vendosni orare për uturakun. 
Nëse fëmija juaj është i interesuar, vendoseni atë të ulet në 
uturak ose në banjë pa pelenë për disa minuta disa herë në 
ditë. 

Shko në banjo – Nxito! 
Kur të vëreni shenja që fëmija juaj mund të ketë nevojë 
për të përdorur banjën – të tilla si: përdredhje, ulje në 
bisht ose mbajtje e zonës gjenitale – përgjigjuni shpejt. 
Ndihmojeni fëmijën të bëhet i njohur me këto sinjale, 
ndalojeni atë që ai ose ajo është duke bërë, dhe drejtohuni 
për në tualet. 

Përdorni  stimuj. 
Përforcojeni përpjekjen e fëmijës tuaj për të hequr pelenën 
me lavdërime verbale, të tilla si: “Sa emocionuese! Ti je 
duke mësuar të përdorësh banjën ashtu si bëjnë fëmijët e 
mëdhenj!” 

Hiqni pelenat. 
Pas disa javësh të suksesshme në banjo, fëmija juaj 
mund të jetë i gatshëm për të ndërruar pelenat me 
mbathjet e brendshme. Pasi fëmija juaj të vishet me 
të brendshme të rregullta, mundohuni të shmangni 
veshjet e gjera, rripat, getat apo sende të tjera që 
mund të pengojnë zhveshjen e tij të shpejtë. 

Nuk ka moshë magjike për të sinjalizuar kohën 
ideale për të filluar procesin e trajnimit të 
tualetit. Disa fëmijë zhvillojnë aftësitë e 
nevojshme fizike dhe njohëse shumë më shpejt 
se 18 – 24 muajsh, ndërsa të tjerët nuk janë të 
gatshëm derisa të bëhen 3 ose 4 vjeç. Disa 
fëmijë trajnohen për disa ditë, disa të tjerëve 
mund të iu duhet edhe një vit apo më shumë, 
por duhet tët jeni të duruar. Ju duhet të filloni 
të ndiqni shenjat që jep fëmija gjatë çdo faze të 
këtij proçesi. 

Si mund t'a kuptoni kur fëmija është 
gati? 

Fëmija juaj është gati për të filluar mësimin e tualetit 
kur: 

Mund të ecë vetë deri tek uturaku ose wc-në e 
tualetit. 

Qëndron drejt dhe pa u shtrembëruar kur ulet në 
uturak. 

Mund të ndjek 1 deri në 2 udhëzime të thjeshta. 
Ju tregon kur do të përdor uturakun. 
Mund të qëndrojë i thatë me pelenë të palaguara për 

disa orë rresht. 
Kërkon t'iu kënaqë duke treguar se nuk është ndotur. 
Dëshiron të jetë i pavarur. 

 

Si mund t'a ndihmoni fëmijën që të 
mësojë të përdorë uturakun? 

•Sigurohuni që të keni kohë të mjaftueshme, durim 
dhe vëmendje për ta ndihmuar fëmijën çdo ditë! 
• Vendosni se çfarë fjalësh do të përdorni për 
urinimin dhe jashtëqitjen, për pjesët e trupit dhe 
përdorimin e tyre! 
•Nëqoftëse ka edhe persona të tjerë që kujdesen për 
fëmijën tuaj, bisedoni me ta se si keni menduar t’i 
mësoni fëmijës të urinojë dhe të dalë jashtë. 
•Fëmija juaj do të jetë më i sigurt në një uturak, sesa 
në një WC normale! 
•Vendoseni uturakun në një vend të përshtatshëm, ku 
fëmija mund ta gjejë dhe ta marrë me lehtësi. 
• Ndihmoni fëmijën që ta përdorë uturakun, lëreni të 
shkojë vetë kur është plotësisht i veshur! 
•Kur fëmija juaj është gati, çojeni shpesh tek uturaku, 
çdo ditë dhe nxiteni që të ulet në të për disa minuta, 
pa i veshur pelenat. 
•Nxisni fëmijën që të tregojë kur do të urinojë apo të 
dalë jashtë! 
•Mos harroni ta lavdëroni edhe kur ju tregon pasi e 
ka bërë në pelena! 
• Shikoni me kujdes fëmijën, për të kapur për ndonjë 
shenjë që tregon se ka nevojë të përdorë uturakun! 
• Zhvilloni një rutinë, duke e vendosur fëmijën në 
uturak në momente të veçanta gjatë ditës, si pasi 
është zgjuar në mëngjes, pas vakteve të ngrënies, 
përpara orës së gjumit, ditën dhe natën. 
•Lavdëroni fëmijën shpesh dhe jini të duruar! 
•Kur fëmija juaj e ka përdorur uturakun siç duhet 
gjatë javëve të fundit, mund t’i kërkoni që të fillojë të 
veshë mbathjet e pambukut, pa panolinë. Kur ai është 
gati, festoni me gjithë familjen. 

Si kryhet trajnimi për heqjen e pelenës? 

Zgjidhni pajisjet. 
Vendosni një uturak të vogël në banjo ose, fillimisht, kudo 
që fëmija juaj është duke kaluar shumicën e kohës së tij. 
Bëjeni fëmijën të dekorojë uturakun e tij. 

Vendosni orare për uturakun. 
Nëse fëmija juaj është i interesuar, vendoseni atë të ulet në 
uturak ose në banjë pa pelenë për disa minuta disa herë në 
ditë. 

Shko në banjo – Nxito! 
Kur të vëreni shenja që fëmija juaj mund të ketë nevojë për 
të përdorur banjën – të tilla si: përdredhje, ulje në bisht ose 
mbajtje e zonës gjenitale – përgjigjuni shpejt. Ndihmojeni 
fëmijën të bëhet i njohur me këto sinjale, ndalojeni atë që 
ai ose ajo është duke bërë, dhe drejtohuni për në tualet. 

Përdorni  stimuj. 
Përforcojeni përpjekjen e fëmijës tuaj për të hequr pelenën 
me lavdërime verbale, të tilla si: “Sa emocionuese! Ti je 
duke mësuar të përdorësh banjën ashtu si bëjnë fëmijët e 
mëdhenj!” 

Hiqni pelenat. 
Pas disa javësh të suksesshme në banjo, fëmija juaj 
mund të jetë i gatshëm për të ndërruar pelenat me 
mbathjet e brendshme. Pasi fëmija juaj të vishet me 
të brendshme të rregullta, mundohuni të shmangni 
veshjet e gjera, rripat, getat apo sende të tjera që 
mund të pengojnë zhveshjen e tij të shpejtë. 

Nuk ka moshë magjike për të sinjalizuar 
kohën ideale për të filluar procesin e 
trajnimit të tualetit. Disa fëmijë zhvillojnë 
aftësitë e nevojshme fizike dhe njohëse 
shumë më shpejt se 18 – 24 muajsh, ndërsa 
të tjerët nuk janë të gatshëm derisa të 
bëhen 3 ose 4 vjeç. Disa fëmijë trajnohen 
për disa ditë, disa të tjerëve mund të iu 
duhet edhe një vit apo më shumë, por duhet 
tët jeni të duruar. Ju duhet të filloni të 
ndiqni shenjat që jep fëmija gjatë çdo faze 
të këtij proçesi. 

Si mund t'a kuptoni kur fëmija është 
gati? 

Fëmija juaj është gati për të filluar mësimin e 
tualetit kur: 

Mund të ecë vetë deri tek uturaku ose wc-në e 
tualetit. 

Qëndron drejt dhe pa u shtrembëruar kur ulet në 
uturak. 

Mund të ndjek 1 deri në 2 udhëzime të thjeshta. 
Ju tregon kur do të përdor uturakun. 
Mund të qëndrojë i thatë me pelenë të palaguara 

për disa orë rresht. 
Kërkon t'iu kënaqë duke treguar se nuk është 

ndotur. 
Dëshiron të jetë i pavarur. 

 

Si mund t'a ndihmoni fëmijën që të 
mësojë të përdorë uturakun? 

•Sigurohuni që të keni kohë të mjaftueshme, 
durim dhe vëmendje për ta ndihmuar fëmijën 
çdo ditë! 
• Vendosni se çfarë fjalësh do të përdorni për 
urinimin dhe jashtëqitjen, për pjesët e trupit dhe 
përdorimin e tyre! 
•Nëqoftëse ka edhe persona të tjerë që kujdesen 
për fëmijën tuaj, bisedoni me ta se si keni 
menduar t’i mësoni fëmijës të urinojë dhe të 
dalë jashtë. 
•Fëmija juaj do të jetë më i sigurt në një uturak, 
sesa në një WC normale! 
•Vendoseni uturakun në një vend të 
përshtatshëm, ku fëmija mund ta gjejë dhe ta 
marrë me lehtësi. 
• Ndihmoni fëmijën që ta përdorë uturakun, 
lëreni të shkojë vetë kur është plotësisht i 
veshur! 
•Kur fëmija juaj është gati, çojeni shpesh tek 
uturaku, çdo ditë dhe nxiteni që të ulet në të për 
disa minuta, pa i veshur pelenat. 
•Nxisni fëmijën që të tregojë kur do të urinojë 
apo të dalë jashtë! 
•Mos harroni ta lavdëroni edhe kur ju tregon 
pasi e ka bërë në pelena! 
• Shikoni me kujdes fëmijën, për të kapur për 
ndonjë shenjë që tregon se ka nevojë të përdorë 
uturakun! 
• Zhvilloni një rutinë, duke e vendosur fëmijën 
në uturak në momente të veçanta gjatë ditës, si 
pasi është zgjuar në mëngjes, pas vakteve të 
ngrënies, përpara orës së gjumit, ditën dhe 
natën. 
•Lavdëroni fëmijën shpesh dhe jini të duruar! 
•Kur fëmija juaj e ka përdorur uturakun siç 
duhet gjatë javëve të fundit, mund t’i kërkoni që 
të fillojë të veshë mbathjet e pambukut, pa 
panolinë. Kur ai është gati, festoni me gjithë 
familjen. 

Si kryhet trajnimi për heqjen e 
pelenës? 

Zgjidhni pajisjet. 
Vendosni një uturak të vogël në banjo ose, fillimisht, 
kudo që fëmija juaj është duke kaluar shumicën e 
kohës së tij. Bëjeni fëmijën të dekorojë uturakun e tij. 

Vendosni orare për uturakun. 
Nëse fëmija juaj është i interesuar, vendoseni atë të 
ulet në uturak ose në banjë pa pelenë për disa minuta 
disa herë në ditë. 

Shko në banjo – Nxito! 
Kur të vëreni shenja që fëmija juaj mund të ketë 
nevojë për të përdorur banjën – të tilla si: përdredhje, 
ulje në bisht ose mbajtje e zonës gjenitale – 
përgjigjuni shpejt. Ndihmojeni fëmijën të bëhet i 
njohur me këto sinjale, ndalojeni atë që ai ose ajo 
është duke bërë, dhe drejtohuni për në tualet. 

Përdorni  stimuj. 
Përforcojeni përpjekjen e fëmijës tuaj për të hequr 
pelenën me lavdërime verbale, të tilla si: “Sa 
emocionuese! Ti je duke mësuar të përdorësh banjën 
ashtu si bëjnë fëmijët e mëdhenj!” 

Hiqni pelenat. 
Pas disa javësh të suksesshme në banjo, fëmija 
juaj mund të jetë i gatshëm për të ndërruar 
pelenat me mbathjet e brendshme. Pasi fëmija 
juaj të vishet me të brendshme të rregullta, 
mundohuni të shmangni veshjet e gjera, rripat, 
getat apo sende të tjera që mund të pengojnë 
zhveshjen e tij të shpejtë. 
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