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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 “Disiplinën dhe sjelljet agresive gjate fëmijërisë së 
hershme”specifikisht disiplina pozitive për fëmijët 0-3 vjeç 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 të disiplinojnë 

fëmijën dhe rolin kryesor të tyre në edukimin dhe mirërritjen e tyre. Sa e 
rëndësishme është të kuptojnë që disiplinimi nuk ka moshë, fëmijët rriten nëpërmjet 

edukimit me disiplinën efektive.  
Prindërit do të njihen me disa nga teknikat dhe strategjitë efektive për disiplinimin 

në këtë grupmoshë.  
Materiali mund të përdoret nga specialistët e sektorit të kujdesit psiko/social, nga 

stafi edukator i çerdheve publike për të shtuar më tej njohuritë e tyre mbi 
disiplinimin si proces dhe punës konkrete me fëmijët e kësaj grupmoshe . 
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“Disiplina gjatë fëmijërisë së hershme” 

 

 

  

  

“Disiplinë do të thotë ta mësosh, jo ta ndëshkosh fëmijën...!” 
 

Shpesh, gjatë punës tonë të përditshme dëgjojmë nga prindërit, fjalitë: “Ju specialistët e 

fushës jepni këshilla pa fund mbi disiplinën pozitive për fëmijën. Rekomandoni materiale të 

shumta për të lexuar, por harroni se na duhen shembujt konkret. Si, ku, kur dhe  çfarë duhet të  

kryejmë, në situata të mos disiplinimit dhe sjelljes së pa menaxhueshme me fëmijën! Jo fjalë 

por vepra!”  

- E drejtë. Të disiplinosh një fëmijë në mënyrën e duhur, kjo është pjesa më e vështirë e 

prindërimit. Disiplinimi është një proces i gjatë, që shndërrohet ndër vite, një mënyrë jetese 

për fëmijën tuaj.  
Ndaj, sot do të përpiqem të flas me shembuj konkret, që mund t’iu ndihmojnë në jetën e 

përditshme .   

Disiplinë do të thotë ta mësosh, jo ta ndëshkosh fëmijën! Disiplinë do të thotë  brendësimi te 

fëmija i  vetëkontrollit, derisa të jetë vetë fëmija, që i vendos vetes kufijtë, gjatë viteve në 

vazhdim.  

Duke i vënë kufij fëmijës, në mënyrë të prerë, por me dashuri, ju e ndihmoni atë të formojë 

standartet e brendshme, për të cilat do të ketë nevojë gjithë jetën.  

Mundësitë për t’i mësuar fëmijës disiplinën fillojnë shumë më herët, pikërisht në ditët e para 

të jetës së tij. Disiplina duhet t’i përshtatet individualisht çdo fëmije. 

Shumë i rëndësishëm është edhe kuptimi i motiveve të fëmijës, të asaj se çfarë është në 

gjendje të njohë dhe mësoj në çdo moshë. 

 
- Disiplina pozitive tek fëmijët (0-3) vjeç 

 

 

“Një fëmijë pa disiplinë është një fëmijë që nuk ka marrë dashurinë e të tjerëve.” 

Selma Freiberg 

 

 

Në të shkuarën, disiplina mendohej si një seri ndëshkimesh kur diçka shkonte “keq”, ose bëhej 

“gabim”. Disiplina e ashpër ka qenë prej kohësh norma e familjeve në shumë shoqëri. 

Megjithatë, kërkimet nga psikologët kanë zbuluar forma të reja të disiplinës efektive.  

Disiplina pozitive është një model disipline që fokusohet te aspektet pozitive të sjelljes.  

Këto kohë shumë e përdorur në shkolla dhe në fushën e prindërimit, ajo funksionon duke 

pakësuar frustrimet dhe sjelljet e papërshtatshme të fëmijës, jo përmes ndëshkimeve.  

Disiplina pozitive bazohet në idenë se nuk ka fëmijë të mirë dhe të këqinj, por vetëm sjellje të 

mira dhe të këqija. Ndaj, në këtë lloj disipline, prindërit e shmangin trajtimin negativ dhe 

fokusohen te rëndësia e komunikimit dhe shprehja e dashurisë së pakushtëzuar.  

Disiplina pozitive kërkon që fëmijët të ndihmohen për të zhvilluar vetëdisiplinë brenda tyre. 

Për herë të parë, ideja se fëmijët duhen trajtuar me respekt u paraqit në vitet 1920 nga psikologu 

Alfred Adler, sipas tij, llastimi nuk i inkurajonte fëmijët dhe shpinte në probleme sociale dhe 

sjellore.  



4    Tema: ”Disiplina dhe menaxhimi i sjelljeve agresive gjatë fëmijërisë së hershme”/ E.Mersini & I.Rexhepi 

 

Sot, Disiplina Pozitive njihet si një program i krijuar për t’u mësuar fëmijëve dhe të rinjve të 

bëhen të përgjegjshëm, të kenë respekt dhe të bëhen anëtarë me potenciale në komunitetin e 

tyre. Ai u mëson atyre aftësi të rëndësishme sociale dhe jetësore në një mënyrë që respekton 

dhe inkurajon si fëmijët, ashtu edhe të rriturit. Disiplina pozitive bazohet te parimi se disiplina 

duhet të mësohet dhe se disiplina mëson. Stafi edukativ duhet të krijojë një klimë ku 

promovohet sjellja pozitive; të krijohet një mjedis ku fëmijët të përfshihen në të nxënë efektiv 

dhe të kënaqshëm; ku fëmijët inkurajohen të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.  

  

-Disiplina pozitive ndryshon nga disiplina negative*tradicionale. Natyrisht që e para është më 

efektive se e dyta. Themeli i disiplinës pozitive është inkurajimi i fëmijës për t’u ndier mirë me 

veten dhe ndërtimi i marrëdhënieve pozitive me fëmijën. Në disiplinën tradicionale, prindërit 

instalonin frikë te fëmija, duke përdorur turpin dhe poshtërimin për ta bindur fëmijën.  

Kjo lloj disipline përfshin reagime të zemëruara, shkatërruese ose të dhunshme.  

Studimet kanë treguar se ky lloj ndëshkimi bën që fëmijët të kenë më tepër probleme 

psikologjike në adoleshencë dhe në moshë të rritur. Ndëshkimi fizik i tregon fëmijës se dhuna 

dhe trajtimi negativ janë të pranueshme në disa rrethana. P.sh., goditja në vithe  e ndal sjelljen 

e padëshiruar të fëmijës, por e bën këtë përmes frikësimit apo shkaktimit të dhimbjes fizike. 

Të rriturit që janë rritur nën ndëshkimin fizik si fëmijë, thuajse gjithnjë kujtojnë se sa të 

fuqishëm dukeshin prindërit e tyre dhe sa të frikësuar ndjeheshin. Kur prindi përdor dhunën 

për të treguar se kush drejton, ai në fakt po i thotë fëmijës, “Jam më i madh se ty” dhe “Unë 

nuk të respektoj.” Në shumicën e rasteve, prindërit e godasin fëmijën në ato momente kur ata 

vetë janë jashtë kontrollit. Nuk ka asgjë pozitive që fëmija të mund të mësojë nga e gjithë kjo. 

Kur prindërit përdorin ndëshkimin fizik, ata i japin fëmijës mesazhin, “Duhet të sillesh kështu 

sepse të kam bërë unë!” Por këto mesazhe nuk e përgatisin fëmijën për ditën kur prindi 

nuk do të jetë i pranishëm. Ndaj, ju duhet të mësoni dhe të përforconi sjelljet e mira, duke 

hequr sjelljet e këqija, pa e dëmtuar fëmijën verbalisht (me fjalë) ose fizikisht.  

                                Disiplinë do të thotë ta mësosh, jo ta ndëshkosh fëmijën!  

 

Në këndvështrimin e disiplinës pozitive, fëmija është pjesëmarrës aktiv në zgjidhjen e 

problemeve të veta. Prindi ka rol mbështetës dhe inkurajues, por jo zgjidhës. Sjellja e 

papërshtatshme e fëmijës shihet si një problem për t’u zgjidhur, jo nga prindi, por nga vetë 

fëmija me ndihmën dhe mbështetjen e prindit. Gjithmonë i jepet sa më shumë përgjegjësi të 

jetë e mundur fëmijës në zgjidhjen e problemit. Kjo strategji e vendosjes së kufijve nëpërmjet 

zgjidhjes së problemit nga vetë fëmija, respekton  fëmijën, duke maksimalizuar potencialin dhe 

pavarësinë e tij. Një fëmijë i vogël jeton thuajse në kohën e tashme.  

Disiplina është e nevojshme për ta ndihmuar fëmijën të përballet me pasojat e ardhshme të 

veprimeve të tij. Disiplinimi duhet t’i japë mundësi fëmijës të përballet me gjërat që ka bërë 

gabim, të riparojë dëmet e të kërkojë falje. Kërkimi i faljes dhe riparimi i dëmit e ndihmon 

fëmijën të mësojë për ndjenjat e të tjerëve dhe të kujdeset për to.  

Disiplina efektive i mëson fëmijës se çfarë duhet të bëjë që të falet dhe e lejon atë të besojë se 

mund të falet. Vendosja e kufijve synon që fëmija të pranojë përgjegjësinë për sjelljen e tij, 

ndërkohë në të njëjtën kohë, kufijtë nuk janë ndëshkues për fëmijën. Ndaj dhe kjo mënyrë e 

vendosjes së kufijve kontribuon në zhvillimin normal të pavarësisë së fëmijës.  

 

Qëllimi i disiplinës është të caktojë kufij të arsyeshëm dhe t’u mësojë fëmijëve të marrin 

përgjegjësi, duke qëndruar brenda këtyre limiteve. Disiplinimi nuk ndodh brenda një nate, por 

kërkon vazhdimësi dhe durim të madh.  

Qëllimi afatgjatë i disiplinës është brendësimi i vetëkontrollit nga fëmija, derisa të jenë vetë 

fëmijët që i vendosin vetes kufij. Ky proces do të kërkojë vite të tëra. Duke i vënë kufij fëmijës 
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në mënyrë të prerë, por me dashuri, prindërit e ndihmojnë atë të formojë standartet e 

brendshme, për të cilat do të ketë nevojë gjithë jetën.  

Mundësitë për t’i mësuar fëmijës disiplinën fillojnë shumë më herët nga ç’mund të mendojnë 

shumë prej prindërve, pikërisht në ditët e para të jetës së foshnjës.  

Disiplina duhet t’i përshtatet individualisht çdo fëmije e duhet të përpiqet për balancë.  

Rregullat dhe pritshmëritë e qarta dhe të qëndrueshme janë të nevojshme, por po kaq i 

rëndësishëm është edhe kuptimi i motiveve të fëmijës, të asaj se çfarë është në gjendje të njohë 

(dijë) e të durojë së ndjeri në çdo moshë.  

Sigurisht që, një gjë e tillë për shumicën e prindërve është shumë më sfiduese se çdo 

këndvështrim thjesht i rreptë apo lejues, por për të rritur një fëmijë me moral gjithnjë në 

zhvillim dhe kompetencë emocionale në fund do të jetë më shpërblyese se rritja e një fëmije të 

bindur. Disiplina është një gjë, për të cilën prindërit nuk është se do të marrin falenderime nga 

fëmijët e tyre, në qoftë se ata nuk do të mund të presin derisa këta fëmijë të provojnë gëzimin 

dhe sfidat e të pasurit vetë fëmijë. 

Etapat bazë të disiplinës si proces zhvillimi tek fëmija. 

 

Viti i parë i jetës 

 
1. 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. Ai mëson të bjerë në 

gjumë, të furnizohet, të mbrohet nga tingujt dhe zhurmat e larta apo dritat e forta. Ai mëson të 

përdorë të qarën për të na njohur me nevojat që ka, të qajë në mënyra të ndryshme sipas nevojës 

që mund të ketë. Ai mëson të vështrojë me vëmendje me qëllim në sytë e personit që kujdeset 

për të, duke i thënë kështu se sa i rëndësishëm është për fëmijën, por duke mësuar në të njëjtën 

kohë shumë gjëra për të. Çdo foshnjë kërkon ta arrijë këtë ekuilibër në mënyrën e vet unike. 

Qetësimi dhe vetëqetësimi. Disa foshnja mësojnë të qetësojnë veten shumë herët, nëpërmjet 

vendosjes së gishtit të madh të dorës në gojë apo futjes së gishtit në batanije dhe futjen e saj në 

gojë, ndërkaq që të tjerë mund të kenë nevojë të mbahen në krahë, t’iu flitet ëmbëlsisht, apo të 

përqafohen. Çdo foshnjë mëson të kombinojë strategjitë e veta të qetësimit me ato që iu ofron 

prindi. Ndoshta ky është pararendësi i parë i disiplinës dhe vetëdisiplinës. Ky mësim i hershëm 

për menaxhimin e të qarit dhe gjendjeve të tjera të foshnjës, mund të jetë një themel i mirë për 

mësimin e mëvonshëm të menaxhimit të impulseve dhe ndjenjave. 

 

Prindërimi, një proces provash e gabimesh. Shumë shpejt, prindërit e foshnjës së sapolindur 

mësojnë të mos reagojnë menjëherë ndaj çdo rënkimi për ta qetësuar fëmijën. Gjëja më e 

mençur është qëndrimi për një kohë të shkurtër mbi kokën e tij duke e vëzhguar me kujdes për 

të parë se si përpiqet ta menaxhojë vetë situatën fëmija. Prindër pasi të keni parë aftësitë e 

mëdha që ai ka për t’u vetëqetësuar, shpesh ju do të sprapseni e do ta lini në të vetën.  

Herë të tjera, prindi e kupton se foshnja ka nevojë të merret e të mbahet në krahë e t’i këndojë 

butësisht, pasi të jetë qetësuar, është mirë t’i hidhet edhe një herë një sy fëmijës.  

-A është gati fëmija ta mbajë vetë këtë gjallëri të fituar falë mbështetjes së prindit? Apo 

menjëherë pas largimit të prindit, fëmija bie sërish në të njëjtën gjendje si më parë?  

Ndoshta, ajo po përpiqet të ledhatojë faqen e vet me pjesën e prapme të dorës ose mund t’ia 

ketë ngulur sytë gjetheve të lules që ndodhet brenda dhomës. Në këtë rast edhe mund të 

vendosni për ta qetësuar sërish dhe kur jeni duke e bërë një gjë të tillë, mundet që ai të fillojë 

të ankohet e rënkojë. Këtë herë përpiquni të mos e merrni sërish në krahë. Mund t’i thoni me 

zë të ngrohtë: “Ti mund ta bësh vetë! Ti mund ta qetësosh vetë veten! Je në rregull!”  
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Nëse foshnja bie në qetësi, duhet t’i thuhet: “Po bën një punë të shkëlqyer.” Ndodh shpesh që 

foshnja të çelet në fytyrë dhe pas kësaj, prindi dhe fëmija mund të komunikojnë, duke e parë 

njëri-tjetrin në sy, duke buzëqeshur dhe duke gugatur.  

-Në këtë mënyrë, duke u tërhequr me kujdes për një farë kohe, prindi i jep foshnjës një mundësi 

për të provuar të marrë kontrollin e brendshëm të vetes.  

Ajo do t’i kërkojë prindërit kur të ketë nevojë që t’i sigurojnë nevoja të tjera, të cilat nuk mund 

t’i sigurojë vetë.  

Nëse prindërit do të përpiqen ta bëjnë gjithçka vetë, pa u përpjekur ta përfshijnë edhe foshnjën 

në qetësimin e vetes, ata nuk do t’i japin asaj asnjë mundësi për të mësuar.  

Ndërkohë, nga ana tjetër, nëse prindërit nuk përfshihen fare në këtë proces qetësimi të foshnjës, 

ajo nuk do të arrijë të mësojë të qetësohet vetë.  

-Nëse prindi nuk arrin të kuptojë apo respektojë nevojën e foshnjës në muajin e parë, për këtë 

lloj lidhjeje dhe zgjidhjeje, atëherë fëmija do ta humbë këtë mundësi të parë për të mësuar të 

kontrollojë nivelet e tij të nxitjes.  

Kur prindi dhe foshnja e gudulisin dhe i gugasin njëri-tjetrit, ajo gjallërohet. Kur kjo nxitje 

arrin kulmin, foshnja nuk mund të mbajë më. Kur fëmija tërhiqet për pak çaste për të mbledhur 

veten, pikërisht këtyre çasteve, prindi duhet t’iu kushtojë rëndësi, si një mundësi nga ana e 

foshnjës.  

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 apo zilkat, 

madje duke filluar të përpiqet të kapë lodrat, edhe pse ka shumë të ngjarë që mos t’ia dalë dot, 

të paktën edhe për një muaj.  

Tashmë foshnja i ka të gjitha burimet e brendshme për t’i shtyrë vaktet e ushqimit në çdo tre-

katër orë, si dhe të zgjasë kohën e fjetjes natën në periudha kohe më të gjata.  

Këto suksese nuk ka arritur t’i përmbushë e vetme, por me anë të nxitjes së zgjatur nga prindi. 

Në çastin e zgjimit të foshnjës apo sa të dëgjohet rënkimi i saj të parë, prindi është mirë të presë 

në anë të krevatit të saj, duke e vëzhguar me kujdes për të parë nëse ajo është në gjendje të 

kthehet vetë te lodrat. Nëse ajo arrin ta bëjë një gjë të tillë, atëherë pa u vënë re, prindi duhet 

të largohet pa bërë zhurmë. Nëse ajo nuk arrin të qetësohet vetë, atëherë mund të tundni lodrat 

e saj  dhe ta drejtoni vëmendjen e saj drejt tyre. Më vonë qëndroni pranë saj dhe vështroni! 

Nëse edhe pas kësaj ajo nuk arrin të qetësohet, atëherë mund ta merrni në krahë e të përpiqeni 

ta qetësoni, por kur të qetësohet, përsëri përpiquni ta drejtoni vëmendjen e saj drejt shikimit 

dhe dëgjimit, gjë që do ta lejojë atë t’i bëjë të vetat këto përvoja të reja.  

Ndoshta ju mund t’ju mundojë ndjenja se po e braktisni foshnjën në çaste të tilla, por e vërteta 

është se kur ju vëzhgoni me kujdes për të parë se kur është koha e duhur për t’u tërhequr për 

pak, ju në fakt po e ndihmoni atë të mësojë të mbështetet mbi burimet (forcat) e veta.  

-Shumë më parë se sa vetë prindërit të kuptojnë se po vendosin disiplinë, ata ushtrojnë kërkesa 

të vazhdueshme te ajo, në mënyrë që ajo t’i përshtasë vaktet e ushqyerjes dhe gjumit sipas një 

cikli ditë-natë. Para se t’u shkojë në mendje ideja e disiplinës, prindërit i nxisin fëmijët e tyre 

tre muajsh të përdorin burimet e veta për të fjetur, për të zgjatur vaktet e ushqyerjes, për t’u 

qetësuar kur është i shqetësuar, për t’u zbavitur kur e bezdisin.  

Këto modele (zakone, mënyra të vepruari) të hershme, vendosin themelin për disiplinën dhe 

gatishmërinë e fëmijës për ta pranuar atë.  

Ajo që është më e rëndësishme: Foshnja po mëson të përdorë burimet e veta për t’u 

përshtatur në botë.  
 

2. Mosha 7-8 muaj 

Fillon nevoja për kufij. Rreth moshës 7-8 muajshe, një foshnjë që zvarritet, është një foshnjë e 

etur për disiplinë. Ajo gjendet mes ngazëllimit e kureshtjes për të zbuluar territore të reja dhe 

paralajmërimeve të rrepta të prindërve të saj: “Jo! Mos shko te soba (televizori, drita)!” Shumë 
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shpejt, ajo do të mësojë të presë një reagim dhe përgjigje nga prindi dhe do të kontrollojë 

fytyrën e tij para se ta bëjë atë lëvizje. Nëse fytyra e prindit i thotë “kthehu këtu”, ajo do të 

zvarritet më shpejt se kurrë drejt rrugës së ndaluar – me nevojën për të qenë absolutisht e sigurt 

se prindi do ta ndjekë. Ajo po njeh kufijtë, duke i sfiduar ato. 

 

Tregimi me gisht. Thuajse në të njëjtën kohë, foshnja fiton një aftësi të re në gishtat e saj: të 

tregojë me gisht, para se foshnja të mësojë të tregojë me gisht, për prindërit shpesh është shumë 

e vështirë të lexojnë dëshirat e saj.  

Tani ajo thjesht zgjat krahët dhe tregon me gisht për të thënë: “Ma jep!”  

Prindërit mrekullohen që arrijnë ta kuptojnë kaq qartë fëmijën dhe ia japin me gjithë qejf atë 

që ai po kërkon, por shumë shpejt do të vijë koha kur prindërit do të tërhiqen dhe do t’i thonë 

“nuk mund të të lejoj ta marrësh atë!” Në këtë moshë, dhënia e një lodre interesante mund të 

ndihmojë për pak, por jo për shumë kohë. Shpejt ai do të jetë i aftë të ruajë në mendje një imazh 

të saktë të asaj çka dëshiron të ketë edhe kur objekti i dëshiruar gjendet larg shikimit të tij. 

Fatkeqësisht, kjo gjë shpesh shfaqet para se foshnja të ketë mësuar mënyra të reja për të 

menaxhuar frustrimin që do të vijë më vonë, me gjuhën.  

         Disiplinim është fakti që ta ndihmosh fëmijën të përballet dhe ta menaxhojë frustrimin! 

 

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. Ajo ka vënë re 

dhe u përgjigjet ndryshimeve mes njërit prind dhe tjetrit, e madje dhe një të huaji për disa muaj 

me radhë. Papritur kuptimi “i së panjohurës” duket se e godet.  

Sa herë që t’i afrohet dikush, ai do të fillojë të qajë, t’i largohet e t’i ngjitet në krahë prindit të 

tij. Të ndjerët keq janë të paevitueshme, ndërsa ai refuzon  me gjithë trupin e tij gjyshërit, të 

cilët nuk arrijnë t’i afrohen, megjithëse përpiqen shumë.  

Ky është momenti ku duhen marrë parasysh kapacitetet në zhvillim të fëmijës. Ai nuk mund të 

detyrohet që t’i afrohet me forcë të panjohurve, vetëm se kur do vetë t’u afrohet, nëse është i 

frikësuar, ai ka nevojë për komfort. Tek e fundit, i panjohuri duhet të kuptojë se pas këtij 

reagimi të furishëm fshihet një hap i madh në të kuptuarit dhe inteligjencën e foshnjës.  

Foshnjës i duhet lënë koha që ajo ka nevojë për të besuar te tjetri, vetëm kështu ajo do të mësojë 

të jetë në kontroll të situatës.  

 

 

3. 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. Foshnja sheh në drejtim të fytyrës së prindërve, 

të cilën tani mund ta deshifrojë menjëherë – për çdo gjë që shfaqet, duke përfshirë edhe vetë 

sjelljen e tij. Kjo është koha më e volitshme, pasi shumica e foshnjave kanë filluar të ecin 

këmba-dorazi. Pas një piku të ankthit nga të panjohurit, tani ata mund të përdorin sjelljen 

joverbale të prindërve për t’i siguruar dhe drejtuar ata. Ndërsa fëmija kacavirret drejt 

televizorit, për shembull, plot dëshirë për të luajtur me butonat e ndaluar, ai ndalon dhe sheh 

në fytyrën e prindërve. Ai mund të dallojë një fytyrë të ngrirë që thotë “jo”.  

Tashmë ai mund ta ketë mësuar se televizori është “jo” për të dhe ka filluar koha e disiplinës 

serioze, deri tani tërheqja e vëmendjes do të mjaftonte.  

Tani, duhet qëndrueshmëria. Në këtë periudhë, duhet të jepen mesazhe të qarta dhe të 

qëndrueshme: e njëjta përgjigje në të njëjtën situatë! 
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Viti i dytë i jetës 

  

1. 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. Duke u fshehur në një cep të dhomës ai 

bën që prindërit e tij “të zhduken”. Ai pëlqen ta bëjë shpesh këtë gjë, ndonjëherë i ngazëllyer 

nga kjo aftësi e re e tij, ndonjëherë që të sigurohet se prindërit e tij vazhdojnë të jenë atje.  

Kur një fëmijë fillon “të tallet” duke u fshehur, ai në fakt po u tregon prindërve se sa shumë ka 

nevojë për disiplinë. Ai ka nevojë të dijë se do të jetë i sigurt. Shihini sytë e tij tek ju vështron, 

ndërsa ju e ndiqni dhe i thoni prerë, “Eja shpejt këtu!”  

Prindi mëson se disiplina është e domosdoshme kur fëmija zbulon potenciale dhe aftësi të reja, 

por nuk është plotësisht i sigurt se si t’i përdorë në mënyrë që të mos dëmtohet.  

Në këtë mënyrë fëmija dhe prindi vendosin modele që do të jenë bazë për vitet në vazhdim. 

 

2. Mosha 14-24 muajsh 

Fillesat e mësimit të shkak-pasojës. Rreth vitit të dytë të jetës, fëmija do të zbulojë veprimin 

shkak-pasojë. Një gjë shkakton një tjetër. “Nëse e hedh shishen, ajo thyhet.” “Kur hipi mbi 

tavolinën e bukës, bie dhe vritem.” Derisa të arrihet ky tip i të kuptuarit te fëmija, prindit do t’i 

duhet të jetë gjithnjë i pranishëm që të marrë vendin e mungesës së gjykimit të foshnjës. Më 

vonë pas fitimit të kësaj aftësie, fëmija do të ketë probleme për ta ndaluar veten e të përdorë 

atë çka ka mësuar për shkak-pasojën e ta drejtojë vetë sjelljen e vet kur impulset e tij janë në 

kulm. Ky është një synim afatgjatë i disiplinës.  

Disa sjelljet tipike që na shqetësojnë në këtë moshë dhe ku duhen vendosur kufij janë: kafshimi, 

shkulja e flokëve prindërve apo njerëzve të tjerë që kujdesen për të, gërvishtjet etj. 

 

 

Kontrolli i impulseve. Fëmijët e kësaj moshe dhe më të rritur kanë probleme me impulset. Për 

një fëmijë dyvjeçar, bota ka kuptim vetëm nëse ai e prek, e shijon dhe ngjitet mbi të. Aftësia e 

tij e re për të shkuar atje ku dëshiron, me nxitim, e mbush atë me ngazëllim për gjithçka që 

zbulon! Por bota është e mbushur me gjëra që janë të rrezikshme, që thyhen, të nxehta për t’u 

prekur… gjithcka tjetër që e frikëson prindin. Prindërit e fëmijëve në këtë moshë shpesh janë 

të rraskapitur. Ata e dinë se duhet të jenë të pranishëm gjatë gjithë kohës si frenues për 

eksploruesin e vogël.  

 

Fëmijët e kësaj moshe shpesh kanë nevojë për dorën e prindit mbi të tyren apo në shpatullën e 

tyre në mënyrë që të ndalin veprimin e padëshiruar. Fjalët janë të vlefshme, sepse me kalimin 

e kohës kuptimi i tyre do të merret vesh nga fëmija, por vetëm fjalët janë pak që ta ndalin 

sjelljen e fëmijës në kohën e duhur.  

Ndaj në këtë moshë, duhet ta ndalni fizikisht fëmijën, përpara se ai ta ketë bërë diçka, duke e 

mbajtur në krahë dhe duke dërguar në një vend tjetër që është i sigurt për të.  

Kujdes, ndiqni zbatimin e urdhërit tuaj. T’i thoni “jo” një fëmije që po tërheq vazon mbi 

tavolinë dhe të vazhdoni të lexoni gazetën, nuk është disiplinimi i duhur. Nëse fjalët tuaja nuk 

shoqërohen me veprime, ato e humbin vlerën. Kur fëmija nuk dëgjon, hiqeni që andej dhe 

pastaj tërhiqini vëmendjen me diçka tjetër që i pëlqen.  

Disiplina në këtë moshë është mësimi gradual i kontrollit mbi këto impulse.  

 

Shpërthimet e zemërimit. Vjen një moment që fëmija në këtë moshë arrin në përfundimin se ai 

mund të bëjë zgjedhjet e veta. “Do ta bëj unë, apo s’do ta bëj atë që dua?” Vendimi i tij pak 

domethënie ka për të tjerët, por ai kujdeset kaq shumë për këtë dhe do të bërtas e qajë kaq 

shumë sa të bjerë përmbys mbi dysheme e të ulërijë.  
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Në këtë proces, ai kërkon të shtyjë kufijtë e tolerancës së prindërve e të frikësojë veten, për 

shkak se është i frikësuar nga këto fuqi të reja, nuk është e mjaftueshme të dijë se prindërit do 

ta ndihmojnë të qëndrojë nën kontroll. Ai duhet të mësojë të kontrollojë vetveten.  

Megjithëse prezenca e prindërve gjatë një shpërthimi ka të ngjarë ta intensifikojë atë, ata mund 

t’i ofrojnë atij mënyra (rrugë) për të qetësuar veten. “Ja ku e ke një pecetë të pastër!” apo 

“Mund të dëgjosh muzikën tënde të preferuar!” 

 

Më e mira është që fëmija të përdorë diçka me dëshirën e vet: “Ja ku e ke arushin tënd. Ai do 

që të të bëjë të ndjehesh më mirë.  Atij i vjen keq që të shikon kaq të mërzitur. Ai ka nevojë 

për një përqafim.” – i thoni ju.   

Një prind mund ta qetësojë fëmijën, por një arush lodër i mëson atij të qetësojë veten e vet. 

Megjithatë, ka shumë të ngjarë që për sa kohë prindi të jetë aty afër fëmija ta vazhdojë këtë 

sjellje. Ashtu si pa e kuptuar prindërit po i japin atij mesazhin “Ti s’mund ta kontrollosh veten 

tënde.” Kur prindërit largohen vetë, mesazhi që fëmija merr është: “Ti mund ta menaxhosh 

vetë veten tënde!” 

 

Në raste të tjera kur rreziku i dëmtimit të vetes nga ana e tij është real, atëherë ju mund ta mbani 

në gji me fytyrë në anën e kundërt me ju dhe me duart e vëna poshtë në mënyrë që të mos ketë 

mundësi të lëvizë, por me kujdes që të mos e dëmtoni atë dhe ai të mos ketë mundësi t’ju 

dëmtojë. Nëse kjo nuk është e mundur, apo ju shihni se nevoja për ta mbajtur kështu përsëritet 

dhe zgjat atëherë është më mirë të pyesni mjekun pediatër apo psikologun për ndihmë.  

Mbajtja e fëmijës në qetësimin e një shpërthimi zemërimi është gjithnjë zgjidhja e fundit. 

Sigurohuni që ta mbani në krahë e ta përqafoni shpesh fëmijën tuaj dhe në momente të paqta, 

në mënyrë që shpërthimet e zemërimit të mos bëhen mënyra e vetme se si fëmija  kërkon 

kontakt fizik me ju. 

Kur mbani në krahë një fëmijë të vogël që është jashtë kontrollit, është shumë e rëndësishme 

të mbeteni të qetë dhe të vendosur, në mënyrë që fëmija të modelojë sjelljen tuaj.  

Duke i kënduar lehtaz, duke e mbajtur me kujdes në kraharorin tuaj, ju do t’i mësoni atij 

mënyrat se si të qetësojë veten, por për ta bërë këtë lipset që ta mbani nën kontroll të 

vazhdueshëm veten tuaj.  Kur të jetë qetësuar, sigurohuni t’i vini në dukje të gjitha gjërat që ai 

bëri për t’u vetëqetësuar: “Ti dëgjove këngën dhe e le veten tënde të relaksoheshe. Morre frymë 

thellë dhe më përqafove!” Fëmija do të ndjejë siguri dhe do të jetë gati të heqë dorë nga 

shpërthimet e zemërimit, sapo të mësojë se është nën kontroll.  

 

Këto shpërthime zemërimi nuk ndodhin rastësisht në këtë moshë. Ky është një stad në 

zhvillimin e fëmijës i ngarkuar me shumë frustrime. Prindërit duhet të dijnë të kuptojë arsyet 

që gjenden në thelb të këtyre shpërthimeve. Në këtë kohë fëmija dëshiron dhe përpiqet të bëjë 

më shumë gjëra nga çfarë është në gjendje të bëjë; ka konflikte midis të qenit i pavarur dhe të 

qenit i varur; nuk ka aftësitë e plota verbale komunikuese për të shprehur ndjenjat, frustracionin 

dhe inatin me fjalë; nuk ka përvojën e nevojshme për të zgjidhur këto ndjenja të forta etj.  

Fëmija mund të jetë i lodhur apo i mbistimuluar, gjë që e bën atë të ndjehet i irrituar dhe i 

tensionuar.  

Prindërit duhet të dijnë të reflektojnë dhe kuptojnë këto frustrime që bëhen shkak për këtë sjellje 

në këtë moshë. 

 

Viti i tretë i jetës 

 

Nga disiplina në vetëdisiplinë. Synimi i disiplinës së prindërve është ta ndihmojnë 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 
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mirën e vetes. Gjatë rritjes së fëmijës, prindërit mund të lënë më shumë hapësirë që fëmija të 

mund të njohë dhe kuptojë vetë sjelljen e tij të papërshtatshme, pasojat e veprimeve dhe rrugëve 

për t’i ndrequr ato. Ky proces fillon kur prindi vë re një shikim mirënjohës dhe lehtësues në 

fytyrën e fëmijës, pikërisht në momentin e disiplinimit të tij.  

Fëmija ka filluar të kuptojë se ka nevojë për të dhe është në rrugë të mbarë në disiplinimin 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 i vrave ndjenjat e tij” 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. 

 

 

Dy faktorë të rëndësishëm në disiplinim  

 

Kur zgjedhim mënyrat e ndryshme për të disiplinuar fëmijën, ka dy konsiderata të përgjithshme 

që duhen mbajtur në mendje. E para, prindërit duhet të jenë të ndërgjegjshëm për influencat e 

të kaluarës së tyre. E dyta, temperamenti i fëmijës do të influencojë këndvështrimin e prindërve. 

 

1. Kujtimi i prindërve për disiplinën 

 

Shpesh, prindërit e rinj kujtojnë mënyrat se si i kanë disiplinuar prindërit e tyre.  

Shumë prindër thonë “S’dua të jem si prindërit e mi!” Ata mund të përpiqen shumë për të gjetur 

mënyrën e tyre të disiplinimit për fëmijët e tyre, por disiplina është një pjesë kaq e rëndësishme 

e së kaluarës si prindër. Ata shtyhen fuqishëm nga këto modele dhe bien në grackën e tyre, ose 

tërhiqen në ekstremin e kundërt. 

 

2. Përshtatja e disiplinës ndaj ndryshimeve në temperament 

 

Temperamenti i secilit fëmijë është unik. Tipi i disiplinës së cilës i përgjigjet fëmija dhe koha 

kur fëmija do të ketë nevojë për këtë disiplinim do të variojë në një farë shkalle sipas 

temperamentit të tij. Njohja e temperamentit të fëmijës do t’ju ndihmojë që të zgjidhni tipin e 

disiplinës më të efektshme për të. Disiplina e përshtatur sipas cilësisë unike të çdo fëmije ka 

premisa të qenë e suksesshme e për ta çuar fëmijën drejt vetëdisiplinës. Prindi duhet të pranojë 

temperamentin e fëmijës së tij siç është dhe të mësojë të punojë me të. 

 

 

Teknikat e disiplinimit 

 

Cilat janë më specifikisht teknikisht dhe disa nga mënyrat më të përdorshme të disiplinimit dhe 

vendosjes së kufijve te fëmija në vitet e para? Më poshtë jepen gjashtë  mënyra të vendosjes së 

kufijve. Ato janë ndërvepruese dhe ju mund të përzgjdhni në bazë të situatës dhe fëmijës. 

 
1. Mesazhi-unë 

Mesazhi-unë është një mjet për t’iu mësuar fëmijëve si të shprehin ndjenjat në mënyrën e duhur 

dhe efektive, është një mënyrë e mirë për të modeluar aftësinë e fëmijës për lidhur ndjenjat me 
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sjelljen. Mesazhi-unë është mënyra më e dëshirueshme për të vendosur kufij, sepse ju i 

paraqisni ndjenjat tuaja si një problem. Mesazhi-unë përbëhet nga tri pjesë: 

a. Ndjenjat tuaja 

b. Çfarë po ndodh në atë moment  

c. Arsyeja pse jeni i shqetësuar.  

 

Për shembull. Kur fëmija ka hipur mbi tavolinë e mund të rrëzhet, në vend që t’i bërtisni “mos”, 

duke e trembur edhe fëmijën me trembjen tuaj dhe duke e hutuar, sepse ai nuk arrin të kuptojë 

pse jeni i alarmuar, ju mund t’i thoni: “Më tremb kur të shoh që ngjitesh mbi tavolinë, sepse 

mund të vritesh.” 

 

Më tremb = ndjenjat tuaja 

Kur të shoh që ngjitesh = ajo çfarë po ndodh në atë moment  

Sepse mund të vritesh = arsyeja pse jeni i shqetësuar. 

 

Mesazhet-unë duhet të jenë pjesë e marrëdhënies prind (i rritur)-fëmijë. Mungesa e kësaj 

marrëdhënieje mes prindit dhe fëmijës mund të bëjë që mesazhi-unë të mos merret seriozisht 

apo të injorohet nga fëmija. Së fundit, pse duhet që fëmija të shqetësohet për ndjenjat e dikujt 

që nuk e njeh, apo që nuk ka ndonjë rëndësi marrëdhënia me të? 

 

Zbatimi: Komunikoje mesazhin-unë me një zë neutral dhe pozitiv, duke e parë në sy fëmijën, 

duke shfaqur një ndjenjë pritshmërie nga fëmija. Nëse fëmija është në rrezik, lëvizeni nga vendi 

ku ndodhet, ndërsa i shpjegoni arsyet me anë të mesazhit-unë ose jepini atij kohën e duhur për 

të reaguar si duhet. Nëse ky mesazh nuk sjell ndryshim, herën e parë mund ta provoni përsëri 

në mënyrë pak më të prerë.  

Mesazhi-unë është vetëm një ndër 6 mënyrat e vendosjes së kufijve për të zgjidhur problemin, 

këto mënyra janë ndërvepruese. Çdo mënyrë i përshtatet më mirë një situate të caktuar. 

Nëse e keni provuar më shumë se dy herë me këtë mënyrë pa asnjë rezultat atëherë duhet të 

vini në përdorim mënyrat e mëposhtme të vendosjes së kufijve. 

 

2. Dhënia e informacionit 

Kur jepni informacion për fëmijën, përpiquni të përdorni një ton informues zëri pa bërtitur e 

kërcënuar dhe prisni për t’i dhënë kohë fëmijës se si do të reagojë. Nëse fëmija nuk reagon 

atëherë përpiquni me zë pak më të lartë dhe serioz dhe jepini pak më shumë informacion se 

herën e parë. 

 P.sh. Është koha për të ngrënë drekën dhe ai po luan me lodra. Në vend që t’i thoni “hajde të 

hash drekën” (që është një urdhër dhe nuk e lejon qtë të bëhet pjesë e vendimmarrjes) ju i 

thoni: “Erdhi koha që të bëhesh gati për drekën.” (dhe prisni për reagimin e tij).  

Nëse nuk arrini asnjë rezultat mund ta përsërisni edhe një herë por këtë radhë duke i dhënë më 

shumë informacion në lidhje me kërkesën.  

 

3. Pasojat logjike 

 

Kur ndërhyjmë dhe ofrojmë mënyra që fëmijët të provojnë rezultat e veprimeve të tyre, kjo 

quhet “pasoja logjike”. Pasojat logjike duhen kuptuar me kujdes nga prindërit. Pasojat nuk janë 

ndëshkime. Ato përdoren menjëherë sapo ndodh sjellja. 

 

Shembull 1 

“Kur fëmijët i hedhin lodrat, ata i marrin vetë ato.”  (pasojë logjike) 

“Mos i hidh tutje lodrat, se do i marrësh vetë pastaj.” (kërcënim)  
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Shembull 2 

“Më duket se ke derdhur pak qumësht, ja ku e ke pecetën.” (pasojë logjike) 

“Ki mendjen. Po e derdhe qumështin, do ta bësh pis gjithë vendin.” (kërcënim)   

 

Vini re se në këta shembuj, është fëmija që duhet të riparojë gabimet e veta, pra ne nuk i themi 

“merre lodrën vetë”, apo “pastroje atë që ke bërë pis”, por e nënkuptojmë këtë. 

Kjo sepse është fëmija ai që duhet të zgjedhë momentin dhe mënyrën e riparimit.  

-Ne nuk e urdhërojmë të riparojë, por ne i lëmë të kuptojë se duhet të bëjë diçka për ta riparuar. 

Në këtë mënyrë është fëmija që merr pjesë në zgjidhjen e problemeve që shkaktoi, jo ne.  

Vendimmarrja është e tij dhe jo jona. Ne thjesht i ofruam një zgjedhje, por nuk e urdhëruam. 

Ai vendosi për veten. Nga ana tjetër nuk ishim ne që pastruam tavolinën, por ai vetë.  

Në këtë mënyrë, ai mëson të marrë përgjegjësi për veprimet e veta. 

 

4. Përdorimi i rrjedhojave 

 

Kjo mënyrë e vënies së kufijve kryhet kur veprimi i dytë varet nga i pari.  

Një rrjedhojë zakonisht fillon me fjalën kur. Kjo deklaratë i tregon fëmijës atë që prisni prej tij 

dhe se ç’do  të ndodhë nëse ankohet. 

Shembull 1: “Kur t’i kesh veshur këpucët, mund të dalësh jashtë.” 

Shembull 2: “Kur t’i kesh larë duart, mund të ulesh për të ngrënë byrekun.” 

 

5. Bërja e zgjedhjeve 

 

Dhënia e mundësive për të zgjedhur eliminon shumë përgjigje “jo” nga ana e fëmijës.  

Ajo është më efikase edhe me fëmijët që e kanë shumë të fortë sensin e kundërshtimit dhe të 

“jo-së”. Sipas kësaj metode, ne i japim mundësi fëmijës të zgjedhë një ndër dy alternativat që 

ne i ofrojmë për të zgjidhur problemin. 

Shembull 1: “Ose mund të vish vetë për të të ndërruar pelenat (pampersat), ose mund të të 

mbaj unë hopa.” (por në të dyja rastet edhe pse fëmija ka të drejtë të bëjë një zgjedhje 

pampersat do të ndërrohen pavarësisht nga zgjedhja e fëmijës.  

Fëmija mund ta kanalizojë një pjesë të zemërimit dhe të kundërshtimit të tij me mendimin se 

cila është zgjedhja më e lodhshme për mamin apo cila është më e lehta për të, por ajo që na 

intereson ne është se në të dyja rastet ai do të ndërrohet. Do të ishte shumë jo efikase dhe 

njëkohësisht dëmtuese për të, nëse ne thjesht do t’i jepnim një mundësi-urdhër për t’u 

ndërruar.) 

Shembull 2: “Mund të luash në dhomë pa bërë zhurmë, ose të luash përjashta duke bërë 

zhurmë!” 

 

6. Burimi i fundit 

 

Pasi keni provuar mënyrat e mësipërme dhe ato nuk kanë dhënë asnjë rezultat, pasi fëmija 

vazhdon në të tijën, atëherë lëvizeni fëmijën nga vendi ku ndodhet dhe lëreni ulur mënjanë 

derisa të qetësohet e të jetë në gjendje të luajë pa dëmtuar askënd.  

Lëreni atë të vendosë se kur do të kthehet për të luajtur në atë vend. Nëse e përsërit sjelljen, 

thojini: “Mendove se ishe gati, por nuk je akoma gati, ndaj duhet të shkosh përsëri (duhet të të 

çoj) atje. Në pamje të parë, kjo metodë ngjan me atë që quhet “time-out”, por ndryshe nga time-

out, kjo mënyrë i jep mundësi fëmijës të jetë në kontroll të situatës. Fëmija dhe jo prindi është 

ai që vendos se kur do të kthehet nga vendi ku është vendosur.  

 

Gjashtë metodat e vënies së kufijve kanë një filozofi të përbashkët.  
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Në fokus të tyre, qëndron zgjidhja e problemit nga vetë fëmija.  

Fëmija dhe i rriturit e shohin sjelljen e papërshtatshme si një problem që duhet zgjidhur. 

 Këto metoda nuk janë as lejuese, as ndëshkuese. Roli ynë si të rritur është të ndërveprojmë me 

fëmijët me empati dhe respekt, duke iu mësuar aftësitë e nevojshme për t’i zgjidhur vetë 

problemet e veta.  

 

Teknika të tjera. Ata që e aplikojnë disiplinën pozitive përfshihen në mënyrë aktive për t’i 

ndihmuar fëmijët të mësojnë sesi të përballen me situatat në mënyrë më të përshtatshme, duke 

qëndruar të qetë, miqësorë dhe duke i respektuar fëmijët. Disiplina pozitive përfshin një numër 

teknikash të ndryshme, të cilat, kur përdoren të kombinuara mund të krijojnë mënyra efektive 

të menaxhimit të sjelljes së fëmijëve:  

  

1)Përforcimi pozitiv: Bëj një kompliment për një përpjekje të mirë! Nëse fëmija sillet mirë, 

nuk bëhet agresiv, bashkëpunon, shpërbleje menjëherë me lavdërim, vëmendje dhe të mira. 

2) Përforcimi negativ: Injoro kërkesat që fëmija bën duke qarë ose duke u çjerrë.  

3) Ndëshkimi pozitiv: Kërkoji fëmijës të pastrojë një rrëmujë që ka bërë.  

4) Ndëshkimi negativ: Hiqi një privilegj, për të pakësuar një sjellje të padëshiruar, p.sh. largoje 

nga një aktivitet për disa minuta.  

5) Shpërfillja/injorimi: Disa sjellje mund të zhduken nëse injorohen. Mund të pritet që fillimisht 

të shtohet sjellja, pasi fëmija përpiqet të fitojë vëmendje. Shumë fëmijë që injorohen nga 

prindërit bëjnë sjellje të keqe.  

Shembull. Një fëmijë ulërin për vëmendje. Në mënyrë të papërshtatshme, prindi i jep vëmendje, 

duke përforcuar sjelljen e papërshtatshme. Reagimi i duhur do të ishte: Prindi duhet të presë 

derisa fëmija të qetësohet dhe të flasë sjellshëm, më pas të shpërblejë sjelljen e mirë me 

vëmendje.  

6) Nëse fëmija shkakton shpërqendrim, edukatorja mund ta mbajë afër, për t’i treguar të 

fokusohet.  

7) Nëse dy fëmijë kanë një konflikt, mund të ulesh midis të dyve, duke vendosur një barrierë 

fizike ndaj konfliktit.   

 

Përforcimi pozitiv. Vlerësimi i fëmijës sa herë që ai nuk sillet keq do ta përforcojë sjelljen e 

mirë tek ai. Fokusimi te sjellja e mirë inkurajon sjelljen e përshtatshme në një situatë të caktuar. 

Sjellja që përforcohet, përsëritet. Koha dhe sasia e përforcimit ka efekt të madh në forcën 

(intensitetin) e sjelljes. Në disa raste, një sjellje duhet përforcuar sa herë ndodh.  

Ndonjëherë, një sjellje mund të mos përforcohet.  

 

Parandalimi. Pjesë e disiplinës pozitive është edhe parandalimi i situatave në të cilat mund të 

shfaqen sjelljet negative. Studimet e fundit përcaktojnë disa teknika që mund të përdoren për 

të parandaluar sjelljet e këqija. Fëmijët që sillen keq shfaqin një sjellje të mësuar keq dhe ka 

shumë arsye pse mund të shfaqet sjellja e gabuar, p.sh. fëmija nuk e di cila është sjellja e 

përshtatshme, mund të ndihet i padëshiruar ose i papranuar etj.  

Përsa kohë ata që nuk e dinë cila është sjellja më e përshtatshme, prindi apo edukatorja mund 

të mësojë sjelljen e përshtatshme. p.sh., fëmijës që rrëmben lodra nga të tjerët mund t’i ndalohet 

të rrëmbejë dhe më pas t’i tregohet sesi ta kërkojë atë. Me ata që ndihen të papranuar ose të 

padëshiruar, duhet zhvilluar një marrëdhënie pozitive para se të aplikohet disiplina.  

 

Si zhvillohet marrëdhënia pozitive? Të rriturit duhet t’i shohin fëmijët si një “llogari”, ku duhet 

të depozitojnë përvoja pozitive. Këtë mund ta bëjnë përmes lavdërimit, aktiviteteve të veçanta, 

lojërave në klasë, buzëqeshjeve dhe inkurajimit.  
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Disa fëmijë mund të mos kenë marrë vëmendje pozitive, ndaj ata kanë nevojë për këtë 

vëmendje. Nëse nuk marrin vëmendje pozitive, ata do të përpiqen të marrin vëmendje negative.   

 

Fokusimi te sjelljet e mira. Disiplina pozitive shpërblen sjelljet e mira, me fjalë, dhurata, stimuj 

të tjerë, etj. Në vend t’i bërtisni fëmijës që shfaq një sjellje negative, vlerësoni sjelljen e tij të 

mirë. p.sh. mund t’i thoni: “Faleminderit Ana që iu bashkove rrethit”, ose “Më pëlqen vizatimi 

yt, Eno”. Vlerësimi i sjelljes së mirë e çfokuson grupin nga sjellja negative, e cila mund të jetë 

një mënyrë për të kërkuar vëmendje. Duke e vënë theksin te sjellja pozitive, fëmija nuk ndihet 

i sulmuar. 

 

Disiplinimi i fëmijëve sipas grupmoshave. Vendosja e kufijve, përforcimi i sjelljes së mirë dhe 

shkurajimi i sjelljes së padëshirueshme mund të fillojë kur fëmija është bebe. “Ka gjëra që edhe 

foshnjat mund të mësojnë të mos i bëjnë, siç është shkulja e flokëve”, thotë Judith Myers-Ëalls, 

Phd, profesore e asociuar e zhvillimit të fëmijës dhe studimeve për familjen në Universitetin 

Purdue. Sigurisht që bebet janë deri diku të kufizuara përsa i përket kuptimit të gjuhës, kujtesës 

dhe kohëzgjatjes së vëmendjes, ndaj duhet të fokusohemi më mirë te kontrolli i dëmit sesa te 

përpjekjet për t’i mësuar një “mësim”. 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 

strategji shumë efektive.  

Shembull : Nëse një bebe 4-muajsh zbulon sesa gallatë është të të kapë flokët, merrja dorën 

butësisht, jepi një puthje dhe ridrejtoje në një aktivitet më miqësor. Mirëpo ka raste kur 

shpërfillja të ngre një kurth. Sigurisht që nuk do të injorosh sjellje që mund të jetë e rrezikshme, 

por ka edhe raste kur mund të shihet ndryshe situata. Kur ai përplas një lodër, ai po mëson 

konceptin e shkakut dhe efektit. Kjo mund të jetë një sjellje frustruese, por e mira është të 

qëndrosh i/e qetë dhe të vijosh me atë që je duke bërë.  

 

Mosha 8-12 muajsh 

 

Kur bebi fillon të zvarritet, rreth muajit të 8-të, duhet të filloni të mendoni për t’i vënë kufij. 

Një fëmijë i kësaj moshe fillon të eksplorojë dhe nuk e ka konceptin e gjërave që duhet dhe 

s’duhet të bëjë. Ndaj, nëse nuk doni që ai të prekë diçka, vendosini ato larg tij dhe mbani sende 

më të sigurta në qendër të vëmendjes së tij. Kjo është mënyra më e mirë për ta ruajtur që të 

mos bëjë diçka që nuk duhet ta bëjë. Shumë prej jush mund të thonë thjesht një “jo”, kur e 

kapni fëmijën duke u sjellë keq. Ai e kupton nga toni i zërit se “jo” nuk është si “të dua shumë”, 

por nuk e njeh kuptimin e vërtetë të fjalës. Ndaj, më mirë përdorni teknika të tjera, si 

shpërqendrimi për të përforcuar mësimin se disa gjëra janë jashtë limitit.  

 

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. 

Pse funksionon? Sepse bebet kanë kohëzgjatje vëmendjeje të shkurtër, ndaj nuk do ta kujtojnë 

se nga çfarë u shpërqendruan. Pse mund të mos funksionojë? Nëse bebi është i uritur ose i 

lodhur ai nuk do të ndalojë.  

  

Mosha 12-24 muajsh  

 

Rreth kësaj moshe, aftësitë komunikuese të fëmijës dalin në pah, ndaj mund të filloni të 

shpjegoni disa rregulla bazë (si p.sh., mos ia shkul bishtin maces) dhe të filloni të thoni “jo”, 

por vetëm në situata serioze. Nëse e thoni “jo”-në shumë herë, fëmija do të fillojë ta imitojë. 

Në këtë fazë, fillojnë të hyjnë në lojë edhe aftësitë fizike të fëmijës. Kur ai fillon të ecë, do të 
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emocionohet nga pavarësia e sapogjetur, por edhe do të frustrohet ngaqë nuk mund t’i bëjë të 

gjitha gjërat që do. Fëmija hyn në stadin e krizave.  

Disa fëmijë qetësohen përmes shpërqendrimit; të tjerë kanë nevojë për një përqafim. Por nëse 

kriza zgjat, largojeni fëmijën nga situata derisa të qetësohet, duke i shpjeguar: “Nuk mund të 

qëndrojmë në dyqan nëse ti ulërin”.  

Dy “efekte anësore” të paaftësisë së fëmijës së kësaj moshe për të komunikuar janë goditja dhe 

kafshimi. Tregojani fëmijës atë që nuk duhet të bëjë dhe ridrejtojeni kah një aktiviteti më të 

përshtatshëm. Nëse ju godet pasi i keni ndërprerë lojën për ta ndërruar, thojini:  

“Ne nuk godasim, pasi dhemb” dhe jepini një lodër që të luajë teksa ju po e ndërroni.  

 

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. Pse funksionon? I tregon fëmijës 

çfarë të bëjë dhe jo çfarë nuk duhet të bëjë. Pse mund të mos funksionojë? Nëse fëmija është 

shumë kokëfortë, mund të nevojitet ta largoni atë ose të hidhni guralecët.  

 

Mosha 24-36 muajsh  

 

Fëmijët e kësaj moshe kuptojnë komanda të thjeshta, empatinë, shkakun dhe efektin – ndaj 

mund t’i përdorni këto 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. E rëndësishme është që shpjegimet të jenë të 

shkurtra. Ndonjëherë mjafton të thuash: “Nuk mund ta marrësh atë tani”.  

Mirëpo, nuk ka një metodë të vetme disiplinimi që funksionon gjithmonë.  

Sa më tepër të praktikoheni, aq më tepër fëmija do të fillojë të kuptojë kufijtë dhe aq më të 

lumtur do të jeni të gjithë.  

 

Teknika e “time-out”. Mosha më e mirë: Mbi 2 vjeç. Si? Thojini fëmijës të qetësohet për pak 

minuta dhe më pas diskutoni për sjelljen. Pse funksionon? E ndalon problemin dhe u jep të 

gjithëve kohë për t’u rigrupuar. Pse mund të mos funksionojë? Disa ekspertë ndiejnë se time-

out është më tepër një ndëshkim, sesa një eksperiencë të mësuari.  

 

Cila është mënyra e duhur?  

 

Kur disiplinojnë fëmijën, prindërit mund të bëjnë pyetjen: “A do ta lëndojë, nëse jam shumë i 

ashpër apo shumë ndëshkues?” Prindërit e kujdesshëm nuk duan të kenë një fëmijë pasiv. Nëse 

pyesim prindërit në duan ta kenë fëmijën agresiv ose jo, shumica të thonë: “Jo shumë agresiv, 

por sa për të qenë i zoti i vetes.” Shumë e qartë se ka një lidhje ndërmjet agresivitetit dhe 

ndëshkimit.  

Detyra jonë nuk është që të stampojmë impulset vetëmbrojtëse dhe agresive te fëmija, por ta 

ndihmojmë atë të mësojë t’i kanalizojë këto impulse në një sjellje të pranueshme.  

Kur prindërit na pyesin si mund ta kuptojnë nëse janë shumë të rreptë me fëmijën e tyre ne iu 

sugjerojmë të vëzhgojnë me kujdes: 

 

 Nëse fëmija është shumë i mirë ose shumë i urtë 

 Nëse fëmija është shumë i ndjeshëm madje edhe nga kritika më e vogël 

 Nëse fëmija nuk i teston në mënyra të përshtatshme me moshën e tij 

 Nëse fëmija nuk ka një ndjenjë humori dhe gëzimi në jetë 

 Nëse fëmija është i irrituar ose ankthioz shumicën e kohës 
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 Nëse fëmija shfaq simptoma tensioni në fushat e tjera, në ushqyerje, gjumë apo daljen 

jashtë dhe mund të regresojë në një sjellje që është e zakonshme për fëmijë më të vegjël, 

duke bërë si foshnjë apo bebe e vogël. 

  

Secila prej simptomave të mësipërme është një sinjal për prindërit dhe u tregon se duhet riparë 

me vëmendje mënyra se si e kanë disiplinuar fëmijën.  

 

Udhëzime specifike në lidhje disiplinimin pozitiv të fëmijëve: 

 

 Respektoni fazën e zhvillimit të fëmijës. 

 Përshtateni disiplinimin me gjendjen e zhvillimit të fëmijës. Përsa i përkët 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. 

Fëmija mbi dy vjeç, disiplinimi duhet që të përfshijë gjithnjë një shpjegim të arsyeve pse 

po e disiplinoni; përpiquni të zbuloni se çfarë e nxiti sjelljen e papërshtatshme të fëmijës 

dhe jepini mundësi atij që ta kuptojë vetë këtë gjë. 

 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 instruktuese 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. 

 Ndaloni dhe rivlerësoni situatën nëse disiplinimi nuk bën punë. 

 

Pesë kritere për disiplinën efektive  

 

Për të përcaktuar nëse disiplina që po përdorni është efektive, duhet t’u përgjigjeni pozitivisht 

pyetjeve të mëposhtme:  

1) A i ndihmon ajo fëmijët të ndiejnë një sens lidhjeje? (përkatësi dhe rëndësi) 

2) Ai i respekton dhe i inkurajon fëmijët në mënyrë reciproke? 

3) A është efektive dhe afatgjatë? (merr në konsideratë mendimet, ndjenjat, të nxënit dhe 

vendimmarrjen e fëmijës për veten dhe botën e tij), 

4) 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), 

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

dhe autonomisë personale). 

 

Efektet afatgjata të disiplinës 

 

Në vitet e para të jetës, mundësitë për të mësuar janë me të vërtetë unike. Ja cilat janë disa nga 

arritjet e para në të cilat disiplina luan një rol shumë kyç: 

1. 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 

2. 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 

3. 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 
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4. Mbrujtja e ndjenjës së drejtësisë dhe motivimi për t’u sjellë në mënyrë të drejtë 

5. Altruizmi: zbulimi i kënaqësisë së të dhënit, madje sakrifikimit për tjetrin. 

 

 

Argumente për ndalimin e ndëshkimit fizik dhe psikologjik 

Ndëshkimi fizik dhe psikologjik dhunon të drejtën e fëmijës për tu respektuar, për integritet 

fizik dhe dinjitet njerëzor. 

Ndëshkimi fizik dhe psikologjik ka një efekt të dëmshëm mbi zhvillimin e fëmijës, i cili ka 

pasoja sociale, emocionale dhe fizike mbi fëmijët. 

Ndëshkimet fizike dhe psikologjike u mësojnë fëmijëve, se dhuna është një metodë e drejtë për 

zgjidhjen e konflikteve. Gjithashtu, legjitimon abuzimin me pushtetin, si një pjesë thelbësore e 

raporteve afektive. 

Ndëshkimet fizike dhe psikologjike mund të jenë shkaku i lënies së shkollës, i rezultateve të 

dobëta në mësime, i komunikimit jo të mirë dhe vlerësimit të ulët, që fëmijët kanë për veten e 

tyre. 

Ndihmë për fëmijët të shprehin emocionet e forta – zemërimin. 

Si e shprehin zemërimin fëmijët?  

Një ndër gjërat më shqetësuese dhe të paqarta mbi zemërimin në fëmijëri është se ai ka tri 

pjesë. Fëmijët sigurisht, që e ndjejnë zemërimin dhe e shprehin atë, por ata duket se nuk e 

kuptojnë zemërimin (Kuebli, 1994).  

Dizenjimi i dhomës dhe ndikimi i saj në sjelljen e fëmijës 

Kritchevsky and Prescott tregojnë se si prindi apo kujdestari mund të ndryshojnë mjedisin e 

dhomës për të ndryshuar sjelljen e fëmijëve. 

Dizenjimi i dhomës ti përshtatet nevojave dhe përvojave të fëmijës. 

Hapësira e keq menaxhuar krijon zona problematike.  

 

Si ta menaxhojë sjelljen agresive të fëmijës tim? 

 

 Trego dashuri për të në mënyrë konsistente!  

 Jepi vëmendje individuale!  

 Lexo, flit, dhe trego ngjarje!  

 Luaj me fëmijën dhe ji konsistent me rregullat!  

 Asnjëherë mos injoro një situatë, ku fëmija nuk i bindet rregullave!  

 Ul ekspozimin ndaj dhunës!  

 Monitoro kohën dhe programet që sheh fëmija në TV! 

 Mësojini fëmijët të mos jenë viktima!  

 Mësojini fëmijët ndaj të cilëve është drejtuar dhuna të thonë “Kjo të dhemb”!  

 Më pas shpenzo kohë me fëmijën, në mënyrë që  të shprehi ndjenjat dhe zgjidheni 

konfliktin bashkë! 

 Mos e lejoni sjelljen agresive! 

 Jepini fëmijës shembuj se si të jetë ndihmues me duart e tij (duart janë për … jo 

për…)!.  

 Vendos rregullin duke thënë “Nuk lejohet goditja”! 

-Disa situata kërkojnë ndihmë profesionale.  

Disa shenja mund të jenë: agresivitet i shpeshtë me të tjerët; nuk ndjek udhëzimet, nuk të 

dëgjon; nuk duket i lidhur me ty e nuk të sheh në sy apo prek; kërkon gjithnjë programe me 

dhunë në tv etj. 

 

Parandalimi i dhunës dhe  menaxhimit të zemërimit 

Pranimi i emocioneve dhe diskutimi i tyre haptas.  
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-Përdorimi i literaturës (ka një sërë librash mbi kuptimin e ndjenjave) 

-Termometri i zemërimit  

Fëmija ngjyrosë në vizatim një termometër, për të treguar sa i zemëruar ndjehet.  

-Tryeza e Paqes  

Shënimet e zemëruara  

Vizatim i emocioneve në vend të shprehjes verbale. 

Fëmija i ka të gatshme tullumbacet e emocioneve dhe ngjyros mbi to me ngjyrën, që ai 

zgjedh. 

Në këtë mënyrë prindi ka mundësi të ndihmojë fëmijën që të shprehet për ndjenjën e tij. 

-Strategjitë qetësuese  

Nnumërimi; frymëmarrja e thellë etj. 
  

 

-Nëse dyshoni se fëmija ka probleme të sjelljes, atëherë dokumentoni në mënyrë objektive 

sjelljen e tij. Rekomandim vizita tek  një profesionist i shëndetit mendor. 

 

 

Shpresoj dhe besoj, që këto teknika dhe metoda të thjeshta mund t’iu ndihmojnë ju 

prindër, kujdestar dhe edukatorë,  në zbatimin e një disipline konkrete dhe koherente, 

në jetën dhe punën e përditshme me fëmijët e kësaj grupmoshe !  

Suksese të gjithëve!                                                       
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