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KËSHILLA PËR NJË PRINDËRIM 

TË SUKSESSHËM 

 

∗ 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. 

 

∗ Përcaktoni rregulla familjare dhe 

pritshmëri të qarta dhe të arsye-

shme.  

 

Bashkëpunoni me fëmijët për të ndërtuar 

rregullat e shtëpisë dhe të familjes. 

Pavarësisht  nivelit të moshës dhe zhvil-

limit që karakterizon çdo moshë fëmijët 

mund të jenë bashkëpunëtorë të mirë. 

 

∗ Përfshijini fëmijët sistemimin e lo-

drave të tyre  duke krijuar 

hapësira që dhe ata të marrin pjesë 

dhe të kryejnë aktivitetet familjare.  

 

∗ 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. 

 

∗ Shpenzoni kohë së bashku. 

 

Kërkoni ndihmën e tyre për të zgjidhur 

problemet, duke u bazuar disiplinën 

pozitive. Bëhuni model pozitiv. 

Afrojini  atyre siguri dhe dëgjoni me  

kujdes  çfarë thonë.  

Trajtojini fëmijët me ëmbëlsi dhe 

dashuri, Argëtohuni  së bashku. 

  Ofrojini ngrohtësi fëmijës:  
• Duke i thënë fëmijës “Të dua”;  

• Duke e përqafuar;  

• Duke e mbështetur kur ka një sfidë  

ose frikësohet;  

• Duke e lavdëruar dhe shpërblyer pas 

 një sjellje pozitive 

• Duke e lavdëruar;  

• Duke luajtur me të; 

• Duke qeshur me të;  

• Duke i thënë se keni besim tek ai. 
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Prindërit ndryshojnë në stilin e 

prindërimit në varësi të temperamentit të 

tyre dhe të fëmijës. Gjithsesi mund të dallo-

hen 3 stile kryesore prindërimi: stili autori-

tar, stili liberal dhe stili demokratik.  

  

STILI AUTORITAR   
“Të japësh urdhra”.  
Prindërit që praktikojnë 

këtë stil prindërimi për-

piqen 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 fëmi-

jëve . 

 

Karakteristika: ndëshkues, kufizues, 

autonomi e kufizuar , vendos limite dhe kon-

troll të tepërt mbi fëmijën.  

 

Si ndikon tek fëmija stili autoritar: 

 

Fëmijët bëhen të bindur dhe kopetentë, por niv-

eli i tyre i lumturisë, spontanitetit dhe 

vetvlerësimit nuk është në nivelin e dëshirue-

shëm. E pranojnë autoritetin pa diskutim dhe 

kërkojnë gjithmonë aprovim. Shfaqin ankth dhe 

paaftësi për të filluar një aktivitet. 

 

 

STILI LIBERAL/ TOLERANT   
 
Prindërit që ndjekin këtë stil prindër janë e 

kundërta e prindërve autoritarë. 

Ata i lejojnë fëmijët të bëjnë 

çfarë dëshirojnë. Prindërit liberal 

vendosin pak rregulla dhe zba-

timin e  tyre ua lënë në dorë fëmi-

jëve. Ata duan që fëmijët e tyre të 

ndihen të lirë dhe ta gjejnë vetë 

rrugën në jetë, pa ndihmën e as-

kujt.  

 

Karakteristika : jo ndëshkues, jo kërkues, jo 

kontrollues, fëmija është përgjegjës për veprimet  

dhe vendimet e veta. Autonomia ka shumë 

rëndësi për ta.  

 

Si ndikon  tek fëmija stili liberal :  

Në rastet më të mira, fëmijët bëhen krijues,  të 

pavarur dhe të aftë për të jetuar jetën pa ndihmën 

e të tjerëve.  

Por, përgjithësisht, këta fëmijë kanë prirje të 

shfaqin problem me sjelljen, nuk janë të organi-

zuar. Kur rriten ata përballen më një sërë proble-

mesh që  lidhen me sjelljen, janë të papërgjeg-

jshëm, kanë vëshitrësi në kontrollin e impulsive,  

bëhen impulsive dhe në moshën e adoleshencës 

bien pre e përdorimit të alkoolit dhe drograve.  

 

 

STILI  DEMOKRATIK/ AUTORITATIV   
Për këtë mënyrë prindërimi është e përshtatshme 

thënia “Të ofrosh zgjedhje”. Për të nxitur sjell-

jen 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 autori-

tarë 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 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.  

 

Karakteristka: bazohet te arsyeja lejon 

automominë, vlerëson bindjen dhe arsyen , 

vendos rregulla, por lejon dhe diskutime. 

Fëmija nxitet të jetë i pavarur, por njëko-

hësisht vendosen limite dhe kontroll në 

veprimet e fëmijës. Ka komunikim verbal. 

 

Si ndikon tek fëmija stili autoritativ: 

Fëmijët ndihen të lumtur, të aftë dhe të suk-

sesshëm. 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. 

Fëmijët kur rriten, nuk shfaqin probleme 

me sjelljen, behen të bindur, të dashur, dëg-

jojnë më kujdes, shprehin mendimin e tyre, 

bëhen të pavarur, kontrollojnë më së miri 

impulset dhe emocinet e tyre. 

Tek fëmijët përforcohet kopetenca sociale, 

besimi tek vetja, dhe përgjegjësia sociale.  

Bazuar në literatura dhe studime të kryera 

mbi prindërimin dhe stilet i tij, duket se 

është më e përshtatshme të përdoret stili 

autoritativ. 

 

 

 


