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“Një fëmijë ka nevojë për një zemër të duruar për ta dëgjuar atë, dhe jo për një mëndje të 

ndritshme për ta kritikuar atë. Një fëmijë ka nevojë për krahë të hapur që e pranojnë atë dhe 

jo për sy të rreptë që I shohin gabimet e tij, duar të sjellshme që e drejtojnë dhe jo një zë të 

fortë që e urdhëron…” (pa autor) 

 

 

PSE ËSHTË E RËNDËSISHME ÇERDHJA? 

 

Mendimi jo korrekt se çerdhet dhe kopshtet janë “shpikur” së nënat duhet të punojnë dhe 

s’kane ku t’i lenë fëmijët, nuk është i vërtetë. Çerdhet dhe kopshtet janë institucione edukimi të 

një rëndësie të veçantë. Janë këto institucione të specializuara për të edukuar fëmijet dhe jo 

thjesht për t’i mbajtur ata. Janë këto institucione që merren pikërisht me atë periudhë të jetës 

së njeriut, kur formohen themelet e gjuhës, psikës dhe njerëzores. Në traditen tonë besohet se 

fëmija nuk kupton, nuk merr vesh dhe nuk mund të dijë. Kujtoni shprehjet “ku merr vesh kjo/ky, 

është i vogël mi” “po ku di ky/kjo mi se është i vogël”. Tek ne gjithmonë i është dhënë rëndësi 

ushqyerjes dhe gjumit. Kujtoni shprehjet: “jepja mi me zor, oj nuk ha, se kanë gjithë të mirat “ 

dhe “aman mos bëj zhurmë se zgjohet i vogli dhe kush merret me të”. Pra, duke u nisur nga 

fakti që fëmija nuk kupton, as që i shkon në mëndje njeriu se me fëmijën e porsalindur apo disa 

muajsh, duhet luajtur patjeter rregullisht. Lojrat e kësaj moshë kanë një efek të fuqishëm mbi 

masën trunore, për zhvillimin e “rrugëve” të komunikimit ndërtrunor. Këtë detyrë të 

rëndësishme kanë çerdhet dhe kopshtet. Ato nuk janë vetëm për të mbajtur, ushqyer dhe vënë 

në gjumë fëmijën. Është e vërtetë që edhe kjo nuk është një punë e vogel, por në institucione të 

specializuara me programe te mirëstudiuara dhe personel të mirëkualifikuar nuk pritet një punë 

e tillë, por një punë cilësore në drejtim të njerëzores, dhimbsurisë dhe gjuhës. 

Së pari, është e rëndësishme të kuptojmë pse kalimi në kopshtin për fëmijët mund të provokojë 

ankth, dhe sa normale është kjo? Fëmijët e vegjël mbështeten tek prindërit e tyre dhe 

kujdestarët parësor si burimi i tyre i sigurisë. Kjo është vendosur prej kohësh nga hulumtuesit e 

hershëm të zhvillimit si John Bowlby dhe Mary Ainsworth. 

Bowlby iu referua prindërve si "bazë e sigurt" e fëmijës. Kur i dërgojmë fëmijët në çerdhe, ne 

kërkojmë nga ata të lënë bazën, mjedisin, persononin e tyre të sigurt dhe të shkojnë në një 

mjedis me persona të tjerë të madhe, gjë e cila krijon ankth dhe pasiguri. 

Edhe nëse fëmija juaj ka qenë në çerdhe më parë, kopshti ofron një sërë sfidash të reja. Këto 

përfshijnë kërkesat sociale më të mëdha dhe më me përgjegjsi, ku të rriturit përfshihen më pak 

dhe kanë më shumë interaksione shoqërore për të eksploruar. Ekziston gjithashtu një hapësirë 

më e madhe fizike dhe një sistem zileje që e ndan ditën në segmente. Gjithashtu, ka një rritje 

në aktivitetet e organizuara të të mësuarit që kërkojnë fokus dhe vëmendje.  

Si një bazë e sigurt për një fëmije, një prind ka fuqi të madhe për të krijuar një tranzicion të qetë 

për të gjithë, veçanërisht për fëmijën.  
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PSE ËSHTË I RËNDËSISHËM KOPSHTI?  

 

Kur ka një zgjedhje, për të lënë fëmijën me gjyshet apo për t'i dhënë kopshtit, prindërit fillojnë 

të mendojnë se çfarë do të ishte më mirë për fëmijën. Nga njëra anë, në kopsht, fëmijët janë 

më të sëmurë, ndikohen nga moshatarët e sëmurë. Nga ana tjetër, është në kopsht që fëmija 

mëson të sillet siç duhet në shoqëri, sepse fëmijët kanë nevojë për kopsht. 

1. Përshtatja sociale. Është në kopsht që fëmija i takon së pari normave shoqërore të 

sjelljes dhe mëson të sillet siç duhet në shoqëri. Këtu ai ka më shumë se në shtëpi 

mundësi për të vëzhguar, analizuar dhe nxjerrë përfundime. 

2. Është gjithmonë e mundur të dallosh me sjellje një fëmijë që vizitoi kopshtin para 

shkollës. Në kopsht, fëmijët fitojnë aftësitë e nevojshme të sjelljes dhe në shkollë është 

më e lehtë për t'u bashkuar me ekipin. 

3. Përvetësimi i njohurive dhe përvojës. Duke u ulur në shtëpi, fëmija ka më pak mënyra 

për të marrë informacion, ndërsa në kopsht, fëmijët shkëmbejnë njohuritë, dhe 

gjithashtu gjatë lojës ata përforcojnë informacionin e marrë nga mësuesi. 

4. Zhvillimi i cilësive personale. Duke u ulur në shtëpi, fëmija adopton tipare të caktuara të 

karakterit të prindërve dhe gjysheve dhe në komunikim me bashkëmoshatarët e tij, 

tiparet e tij individuale karakterizohen më qartë. 

5. Pavarësia. Fëmijët që ndjekin shkollën parashkollore, është më e lehtë të mbijetojë në 

periudhën e përshtatjes në shkollë. 

6. Blerja e imunitetit. Shpesh fëmijët që ishin të sëmurë në kopsht, në shkollë praktikisht 

nuk e humbin mësimin, ndryshe nga ata që ishin në shtëpi. 

7. Disiplina e mësimdhënies. Është e dobishme gjatë gjithë jetës - si në shkollë, në kolegj, 

ashtu edhe në robot.                                                                                                                      
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PSE ËSHTË I RËNDËSISHËM PROCESI I KALIMIT NGA ÇERDHJA NË KOPËSHT? 

 
Planifikimi i kujdesshëm për këtë proces tranzicioni mund të ketë rezultate kuptimplota për 

fëmijët, familjet, edhe mësuesit në javët e para të frekuentimit. Kalimi në kopësht përcakton 

tonin dhe drejtimin e karrierës shkollore të një fëmije dhe mund të jetë edhe një pikë kthese në 

jetën e një fëmije. "Kopshti është vendi ku fëmijët nxjerrin përfundime të rëndësishme për 

shkollën si një vend ku ata duan të jenë dhe për veten e tyre si nxënës. Nëse nuk arrihen 

objektiva të tjerë, është e domosdoshme që kalimi në kopësht të ndodhë në mënyrë të tillë që 

fëmijët dhe familjet të kenë një pikëpamje pozitive të kopshtit dhe se fëmijët kanë një ndjenjë 

të kompetencës së perceptuar si nxënës në procesin e mevonshmë që do jetë kalimi në shkollë. 

"(Bailey në Pianta, 1999, xv) Qendra Kombëtare për Zhvillimin dhe Mësimin e hershëm (NCEDL) 

thekson se kalimi në kopësht është një proces shumë i rëndësishme për të vendosur 

kompetenca kritike për suksesin dhe arritjet e fëmijëve në një fazë tjetër shumë të rëndësishmë 

që është shkolla. Ata theksojnë se tranzicioni përfshin jo vetëm mënyrën se si fëmijët 

përshtaten me Kopshtin, por gjithashtu si bashkëveprojnë dhe bashkëpunojnë familjet dhe 

institucionet. Dokumentet e tyre kërkimore tregojnë që nuk është vetëm fëmija ai I cili kalon 

këtë tranzicion por edhe familjet dhe personeli i shkollës janë gjithashtu të përfshirë. (NCEDL, 

2002). Një tranzicion i suksesshëm në procesin e kalimit të fëmijëve në  Kopësht,  shihet si një 

komponent kyç i gatishmërisë së shkollës. (Pianta & Kraft-Sayre, 2003). Studimet tregojnë se 

fëmijët që e  përjetojnë me kënaqësi këtë proces kalimi nga çerdhja në kopësht, kanë më 

shumë gjasa të jenë të suksesshme në shkollë. (Glicksman & Hills, 1981, Lombardi, 1992, Pianta 

& Cox, 1999). Hulumtimi i kryer në pesëmbëdhjetë vitet e fundit ka treguar gjithashtu se 

fëmijët, veçanërisht ata që janë në rrezik dështimi në procesin shkollor nuk kanë pasur një 

process të suksesshëm kalimi nga çerdhja në Kopësht. Fillimi i nje procesi sa më të hershem 

përshtatjeje me institucione të tilla si çerdhe apo kopësht,  ka treguar se ka një ndikim afatgjatë 

në suksesin e mëvonshëm të fëmijëve. (Pianta & Cox, 1999, Parker & Asher, 1987). 
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NJIH FAZËN E ZHVILLIMIT NË TË CILËN ËSHTË FËMIJA (3-5 vjeç)! 

 

Kjo është një fazë tejet interesante! Fëmija juaj dëshiron të dijë çdo gjë! Mendja e fëmijës suaj 

është zhvilluar në mënyrë të jashtëzakonshme deri në këtë fazë. Tani ai e kupton se është në 

gjendje të mësojë çdo gjë! Kur sheh diçka të re, ai dëshiron ta dijë se si quhet, për çka shërben, 

si funksionon, pse lëviz ashtu... Në këtë fazë, fëmijët bëjnë shumë pyetje! Ndonjëherë, prindërit 

lodhen duke u përpjekur t’u përgjigjen të gjitha pyetjeve të fëmijëve. Ndonjëherë as vetë ata 

nuk i dinë përgjigjet! Por prindërit mund të ndërtojnë një bazë të fortë për mësimnxënien 

e fëmijëve duke u përgjigjur me respekt ndaj pyetjeve të fëmijëve të tyre. Nëse ne e 

respektojmë kuriozitetin e fëmijëve, ata do ta përjetojnë kënaqësinë e të mësuarit. Kjo ndjenjë 

do t’i shoqërojë ata edhe kur të hyjnë në shkollë. Prindërit të cilët përpiqen t’u përgjigjen 

pyetjeve të fëmijëve – ose u ndihmojnë atyre t’i gjejnë përgjigjet – në të vërtetë u kanë mësuar 

atyre shumë gjëra: është në rregull të mos dish çdo gjë idetë e tyre janë të rëndësishme 

ekzistojnë shumë mënyra për të gjetur informata kërkimi i përgjigjeve dhe zgjidhja e 

problemeve është kënaqësi. Fëmijët të cilët i mësojnë këto gjëra do të kenë më shumë 

vetëbesim kur të ballafaqohen me sfida. Ata do të mësohen të jenë të durueshëm, si dhe do ta 

mësojnë se të kesh dëshirë për të mësuar, është një gjë e mirë. Ndonjëherë, megjithatë, fëmijët 

dëshirojnë të mësojnë për gjëra të cilat janë të rrezikshme. Ata mund të dëshirojnë të mësojnë 

se si ndizet një qiri. Apo se çfarë do të ndodhë nëse kërcejnë nga një pemë e lartë. Apo se çfarë 

do të ndodhë nëse e lëshojnë nga dora pjatën tuaj të preferuar. Pasi që fëmijëve nuk bën t’u 

lejohet të bëjnë gjëra të rrezikshme, ata në këtë fazë fillojnë të mësojnë për rregulla. Sa më 

shumë që fëmija juaj i kupton rregullat, aq më shumë ka gjasa që t’i respektojë ato. Mbani në 

mend se fëmija juaj dëshiron ta dijë “pse?”-në. Pse fluturojnë zogjtë? Pse notojnë peshqit? Dhe 

pse unë nuk mund ta ndezë qiririn? Kur fëmija juaj pyet “pse?” ai nuk ju sfidon juve. Ai me të 

vërtetë dëshiron ta dijë përgjigjen. Në këtë fazë, fëmijët kanë dëshirë të luajnë lojëra 

imagjinare. Ata imagjinojnë se janë lloj-lloj gjërash, madje edhe të rritur. Ndonjëherë, ata 

humbin në lojën e tyre pasi që kjo u duket shumë reale. Loja është “puna” e fëmijës suaj. Në 

këtë mënyrë ai ushtron të ndihet sikurse njerëzit e tjerë. Ai e vë veten në situata të njerëzve të 

tjerë dhe i sheh gjërat me sytë e tyre. Loja është jashtëzakonisht e rëndësishme për zhvillimin e 

empatisë së fëmijëve. Loja është po ashtu e rëndësishme për zhvillimin e trurit të fëmijës suaj. 

Përmes lojës, fëmijët i zgjidhin problemet, shpikin gjëra të reja, bëjnë eksperimente, dhe e 

kuptojnë se si funksionojnë gjërat. Fëmijët kanë nevojë për kohë të mjaftueshme për të luajtur. 

Ky është një tjetër bllok ndërtimi në zhvillimin e tyre. Nëse ata kanë kohë për të zhvilluar 

imagjinatën e tyre, ata do të bëhen më kreativë në zgjidhjen e problemeve. Nëse ata mund t’i 

zbërthejnë gjërat dhe pastaj t’i vendosin përsëri së bashku, do ta kuptojnë se janë në gjendje ta 

kuptojnë se si funksionojnë gjërat. Nëse mund të vizatojnë dhe të këndojnë, ata do të kenë më 

shumë vetëbesim për tu shprehur nëpërmjet artit. Nëse kanë mundësi t’i zgjidhin zënkat, ata 

do të bëhen më të mirë në zgjidhjen e konflikteve. Një karakteristikë tjetër e kësaj faze është 
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dëshira e fëmijëve për të ndihmuar. Ata dëshirojnë ta pastrojnë dyshemenë, të përgatisin 

ushqime, t’i pastrojnë rrobat, ta gëlqerosin shtëpinë, dhe të ndërtojnë objekte. Duke ndihmuar, 

ata e kryejnë “praktikën”. Ata mësojnë dhe ushtrojnë aftësi të rëndësishme për jetë duke 

vëzhguar dhe ndihmuar. Kur fëmijët ndihmojnë, ata bëjnë shumë gabime. Fëmijët nuk i bëjnë 

gjërat në mënyrë të përkryer. Ata kanë pak përvojë në këto detyra, prandaj edhe mund të mos i 

bëjnë ashtu siç kemi dëshirë ne. Por ata mësojnë në këtë mënyrë. Ashtu sikurse ne që nuk jemi 

gjithmonë të mirë kur bëjmë diçka për herë të parë, po ashtu edhe fëmijët kanë nevojë t’u 

jepet një mundësi për të bërë gabime dhe për të mësuar. Kur i inkurajojmë fëmijët që të 

ndihmojnë, ne u japim atyre mundësi për të mësuar. Dhe kur i lejojmë që ta ushtrojnë këtë në 

praktikë, ne u tregojmë se i respektojmë shkathtësitë dhe aftësitë e tyre. Ky mesazh ka një 

ndikim të madh tek fëmijët. Nëse fëmijët e shohin vetveten si të aftë, ata do të kenë shumë më 

shumë vetëbesim për të mësuar gjëra të reja. Një detyre e rëndësishme për prindërit në këtë 

fazë është që ta nxisin vetëbesimin e fëmijëve dhe jo në aftësitë e tyre, duke: iu përgjigjur 

pyetjeve të tyre, ose duke u ndihmuar që t’i gjejnë përgjigjet duke i siguruar ata se kanë kohë të 

mjaftueshme për lojë duke i inkurajuar që të ndihmojnë. Vetëbesimi i një fëmije të vogël në 

aftësitë e tij për të mësuar është themeli i gjithë mësimit të ardhshëm. Fëmija do të 

ballafaqohet me shumë sfida në vitet e ardhshme. Nëse ai e fillon këtë udhëtim duke besuar se 

është i aftë, ai ka shumë më shumë gjasa t’i tejkalojë ato sfida. 

Pas moshës 3 vjeç, fëmija vepron nëpërmjet egos së vet e cila e drejton në gjithçka që ai bën 

dhe duart tani janë instrumentet e trurit të tij. Ai ka mësuar të flasë me “UNË” dhe me “JO”, dy 

elementë që tregojnë pavarësi. Ka rritur vetëkontrollin dhe mbështetet mirë te vetja duke 

filluar të dallojë të drejtën nga e gabuara. Por kjo periudhë mund të shoqërohet me 

shqetësime. Kjo shprehet me sjellje si: të qara pas zemërimit, çakordim të gjumit, protestë, 

trishtim dhe me ankthin e ndarjes. Nga ana e prindërve kjo mund të shprehet me mungesë 

tolerancë ndaj manifestimeve të kundërshtimit apo ankthit të fëmijës së tyre. 

Mund të ndodhin probleme në qoftë se jeta e tij familjare nuk është në harmoni. Tensionet 

familjare në shtëpi, për shembull, mund ta shpërqendrojnë dhe ta bëjnë të paaftë të 

përqendrohet në kopsht. Kalimi nga çerdhja në kopësht mund të shihet si një proces i 

vazhdueshëm që ka një numër hapash dhe mund të bëhet më i suksesshëm kur të rriturit në 

jetën e fëmijëve e njohin rëndësinë e saj dhe planifikojnë paraprakisht atë me shumë kujdes. 

Para se kalojnë në kopësht shumë fëmijë  kanë bërë kalimin nga kujdesi shtëpiak në çerdhe.  

Lëvizja nga një mjedis i njohur dhe i rehatshëm tek ai që është i ndryshëm dhe i panjohur është 

sfidues, veçanërisht nëse nuk i kushtohet vëmendje e veçante dhe shumë kujdes këtij 

tranzicionit. Një hyrje sa më e hershme dhe sa më e sukseshme në çerdhe duke ndjekur hap pas 

hapi të gjitha fazat e përshtajes së fëmijës në çerdhe rrit mundësinë për një përvojë të 

suksesshme në shkollë. Nga një tranzicion i mirë-planifikuar përfiton fëmija, familjet dhe 

mësuesit. Zhvillimi i strategjive sistematike të tranzicionit duhet të bëhet një qëllim i 

përbashkët i komuniteteve si një mënyrë për të mbështetur fëmijët dhe familjet. Bashkëpunimi 
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midis shtëpisë, çerdhes dhe kopshtit është një mënyrë për të rritur zhvillimin e fëmijëve, duke 

mbështetur dhe fuqizuar familjen në proces. 

 

Tranzicioni = kalimi nga çerdhja në kopësht 

Plani i tranzicionit = hapat që duhet të merren dhe nga kush. 

Planifikimi i tranzicionit = procesi që ndodh paraprakisht për të ndihmuar familjet dhe stafin 

qe e bëjnë procesin e tranzicionit sa më të qetë. 

Aktivitetet e tranzicionit = ngjarjet e ndërmarra nga fëmijët dhe familjet e tyre, shpesh të 

iniciuara nga edukatorët apo udhëheqësit në komunitetin e çerdhes dhe kopshtit, për të 

kapërcyer hendekun midis çerdhes dhe kopshtit. 

 

Ç’DO TË THOTË PËR FËMIJËN TË SHKOJ NË KOPSHT? 

 

Kalimi i fëmijës në kopsht shënon një ndryshim të madh në jetën e tij dhe është e rëndësishme 

të bëni çdo gjë që është e mundur për ta përgatitur atë. Dita e parë e fëmijës në një institucion 

parashkollor është një nga fazat më të rëndësishme në jetën e tij. Mënyra se si ai reagon varet 

nga mënyra se si është rritur fëmija deri në atë moment. Në qoftë se ai ka qëndruar në shtëpi 

gjatë gjithë kohës, atij mund t’i duket si një ndryshim shumë i madh. Nëse ka qenë në çerdhe, 

kalimi në kopsht mund të jetë më i lehtë. 

Kur fëmija shkon në kopësht ai trishtohet shumë dhe madje mendon dhe është i sigurt se nëna 

do ta largojë se nuk e do më. Sidomos kur ka një vëlla apo një motër më të vogël që rri në 

shtëpi me nënën. Do të thonit ju le t’i mbajë të dy në shtëpi që të mos mërzitet i pari; dhe 

problemi zgjithet. Jo problemi nuk zgjidhet kështu, pasi këto mërzitje në fakt janë të 

shëndetshme. Fëmija mbase nuk duhet çuar që ditët e para pasi ka ardhur vëllai apo motra në 

kopësht, por duhet dërguar në kopësht pas një jave apo dhjetë ditëve e shumta. Atij apo asaj i 

duhet dhënë të drejtë që mërzitet, por duke e siguruar se askush nuk mund ti zejë vendin 

përkundrazi, çdo ditë e duan edhe më shumë pasi cdo ditë është më i madh. Fëmijës i 

shpjegohet se në kopësht duhet të shkojë pasi është e vetmja rrugë për tu rritur. Ashtu si të 

rriturit shkojnë në punë fëmijët shkojnë në kopësht. Në këtë periudhë të jetës njeriu shkon në 

kopësht ku të rritur që punojnë atje kujdesen që të mësojë sa më shumë gjëra të bukura duke 

luajtur dhe kështu do të rritet duke bërë qef. Brënda një kohe të shkurtër fëmija do kuptojë se 

nuk e çojnë në kopësht se nuk e duan, por se ka ardhur koha që të njohë mjediset jashtë 

shtëpisë i vetëm pa mamin dhe babin. 

Fjala tranzicion i referohet procesit të ndryshimit dhe kalimit nga çerdhja në kopësht. Ai 

përfshin kalimin nga një situatë në tjetrën. Tranzicioni mund të jetë e qetë dhe i kënaqshëm për 

një fëmijë ose i frikshëm për një fëmijë tjetër. Ndërsa është fëmija që drejtpërdrejt përjeton 

tranzicionin, grupet e tjera të njerëzve janë të përfshirë. Qëndrimet dhe veprimet e personave 

që janë të përfshirë drejtpërsëdrejti mund të ndikojnë shumë për të bërë kalimin e fëmijëve në 
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Kopësht një përvojë pozitive ose jo aq pozitive për fëmijën dhe familjen e tij. Kalimi i fëmijëve 

nga çerdhja në në kopshësht është shumë më tepër se një ngjarje njëherë. Është një udhëtim 

që kërkon kohë, përgatitje dhe planifikim të avancuar. Në vijim janë disa nga efektet që kalimi i 

fëmijëve në kopshësht  mund të ketë në grupet e ndryshme të njerëzve që preken prej tij. 

 Për fëmijën: 

Për fëmijën kalimi nga çerdhja në kopsht mund të jetë emocionues sepse fëmija po lëviz në 

diçka të re që të rriturit në jetën e tij e konsiderojnë të rëndësishme. Ai ose ajo mund të jetë i 

shqetësuar për largimin e njerëzve të njohur, rutinat dhe përballjen me të panjohurën. Një 

fëmijë që hyn në kopsht duhet të mësojë të përballet me një vend të panjohur, një rol të ri, 

hyrjen në grupin e bashkëmoshatarëve dhe figurën e autoritetit dhe shumë përvoja të tjera të 

reja si hipja në autobus me grupin e shokëve për të shkur në një kinema ose kopsht zoologjik.. 

Nëse nuk trajtohen mirë këto përvoja dhe marrëdhënie të reja mund të jenë stresuese për 

fëmijën. 

 Për familjen: 

Familja ndjehet krenare që fëmija i tyre po hyn në shkollë dhe do të ballafaqohet me sfida të 

reja. Po ashtu ka shqetësimin se si fëmija i tyre do të përballet me ndryshimin; nëse ai ose ajo 

do të jetë i suksesshëm nga ky ndryshim, gjë e cila do vërë në pah rolin e tyre si prindër. Ata 

shpresojnë se faza e kalimit nga çerdhja në kopësht do të jetë i qetë dhe i lumtur. 

 Për edukatoret e çerdhes: 

Kalimi i fëmijëve nga çerdhja në kopësht do të thotë t’ju thuash lamtumirë fëmijëve të cilër ato 

kanë kaluar kaq shumë kohë me to dhe I kanë parë teksa rriten ditë pas dite . Edukatorët e 

çerdhes do të donin të pyeteshin për përparimin e fëmijës në kujdesin e tyre dhe shpresën se 

përvojat që ata i kanë dhënë fëmijës kanë ndërtuar një themel të fortë për mësimin dhe 

zhvillimin e vazhdueshëm. 

 Për mësuesin e kopshtit: 

Kalimi i fëmijëve nga çerdhja në kopësht do të thotë të përshtaten me një grup të ri fëmijësh. 

Ata shpresojnë që fëmijët të jenë të përgatitur mirë për pritjet e shkollave nga përvojat e tyre 

të mëparshme në shkollë ose në shtëpi. Ata shpresojnë që fëmijët që hyjnë në klasat e tyre do 

të jenë të gatshëm të jenë të suksesshëm në programin e Kopshtit. 

 Për drejtorin dhe stafin e kopshtit: 

Drejtorët dhe anëtarët e tjerë të stafit të kopshtit janë gjithashtu duke u përgatitur për të 

përshëndetur një grup të ri fëmijësh. Ata gjithashtu shpresojnë se këta fëmijë do të vijnë të 

mirë përgatitur dhe se familjet e tyre do të mbështesin kopshtin dhe programet e tij. 
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“NJË  NATË  PARA FILLIMIT TË  KOPSHTIT” 

 
Në mbrëmje para fillimit të kopshtit dhe gjatë përgatitjes fëmijët janë të ngazëllyer dhe pak të 

frikësuar. Çdo gjë ishte gati për fillimin e kopështit… rrobat dhe çanta që prisnin në dhomën e 

tyre. Ndërkohë në mendje kanë pyetjet…  A do të jetë e mirë mësuesja? A do të vazhdojnë të 

luajnë? A do të më pëlqejë mësuesi im? Kush do të jetë miku im? A do të jenë të gjithë si unë?  

Ku do t'i mbaj gjërat e mia? Ku është tualeti? A do vazhdoj të kaloj kohë jashtë dhe të luaj?  

Ndërkohë të nësërmen në mëngjës fytyrat u lanë dhe dhëmbët ishin të bardhë dhe ashtu të 

mrekulleshem me sytë që ju shkelqëjnë e gjejnë veten në kopsht dhe para aparatit fotografik… 

Ndërkohë prindërit në mëndje sjellin këto pyetje: A është fëmija im gati për shkollë? A do të 

jetë mësuesi si fëmija im? A do të jetë fëmija im i sigurt dhe i edukuar? A jam unë një prind i 

mirë? A do të ketë fëmijë të tjerë në klasë si fëmija im? A do të jetë fëmija im i suksesshëm në 

shkollë? Çfarë pritet që fëmija im të mësojë? A ka ngjashmëri midis përvojave të mia dhe 

fëmijës tim në lidhje me kopshtin?  Ato shqetësohen se fëmijët e tyre do të qanin nëse i 

braktisin ata në kopësht vetëm me një përqafim dhe puthje, kështu që u thanë të dashurve të 

tyre: "Nëse dëshironi, ne mund të qëndrojmë dhe të sigurohemi se gjithçka do të jetë në 

rregull". Mësueset pastaj përshëndesnin secilin me një buzëqeshje dhe në mëndje kishin këto 

pyetje: A janë fëmijët të gatshëm për të mësuar? A do të kuptojnë dhe vlersojnë prindërit dhe 

fëmijët atë që po përpiqem të bëj? A jam gati për fëmijët që do të kem këtë vit? Çfarë 

përvojash parashkollore dhe shtëpiake kanë fëmijët që do t'i ndihmojnë ata të mësojnë? A do 

të jenë nxënësit e mi gati për klasën e parë vitin e ardhshëm? A jam e qartë për atë që nxënësit 

e mi duhet të mësojnë? 

Ndërkohë që secili bluante në mëndje këto pyetje, brenda vetëm pak minutash, çdo fëmijë 

kishte një mik. Fëmijët ishin të lumtur. Mesuesja i mblodhi të rriturit dhe I përcolli jashtë derës 

së kopështit.. Të gjithë fëmijët kërkuan nga dera e kopshtit… "Mos qaj, mami dhe babi, kopshti i 

fëmijëve është nuk është dhe aq i ftohtë! 
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DITËT E PARA NË KOPËSHT! 

 
 

Mos u merakosni nëse vini re një përkeqësim të sjelljes së fëmijës suaj ose një kthim mbrapa 

tek një sjellje më fëminore. Është e zakonshme për fëmijët të shfaqin sjellje negative, rebeluese 

ose që të jenë të irrituar. Mund të jetë e vështirë kur pas një dite të tërë pa e parë fëmijën 

shikoni se ata sillen keq kur kthehen në shtëpi. Mos harroni, ai është i lodhur, ka nevojë për 

vëmendje dhe dëshiron të riafirmojë një farë pushteti mbi ju. Kushtojini atij vëmendje të 

pandërprerë - uluni bashkë për të ngrënë ose për të biseduar mbi ditën që kaloi. 

 

 

FËMIJA IM NUK DËSHIRON TË SHKOJË NË KOPËSHT: kur është normale? 

 
Së pari ju duhet të përcaktoni fazën në të cilën u ngrit problemi: fëmija sapo ka filluar të shkojë 

në një institucion të tillë; fëmija vizitoi grupin për një kohë të gjatë dhe gjithmonë me kënaqësi; 

ai është keq në mëngjes, dhe më pas ai përgjigjet për kopshtin me gëzim. 

Nëse foshnja juaj sapo është duke u njohur me kopshtin,   reagimi i tij negativ është mjaft i 

natyrshëm. Grupi ka një klimë të ndryshme psikologjike, një lloj komunikimi, një sistem 

kërkesash dhe një rutinë të përditshme. Gjithçka që duhet të mësosh, mos kini frikë. Kjo 

periudhë e adaptimit do të jetë më e lehtë për fëmijën nëse prindërit kanë qenë në gjendje të 

organizojnë kohën e duhur dhe edukimin e tyre: ata e donin, e përqafuan dhe e lavdëronin 

fëmijën për arritje dhe nuk e fajësuan për dështimet, mësuan teknika të thjeshta për vetë-

kujdes (për të ngrënë, ), e prezantuan me artin e aplikuar (vizatim, punë dore etj.) dhe e 

ndihmuan në ndërtimin e komunikimit me fëmijët e tjerë në mënyrë korrekte. 

Nëse fëmija është në "shtëpi", rrethi i tij shoqëror është i kufizuar dhe nuk është i sigurt në 

vetvete dhe në aftësitë e tij, periudha e adaptimit do të zgjasë më shumë dhe do të marrë më 

shumë vështirësi. Refuzimi për të marrë pjesë në kopësht në këtë fazë kërkon që prindërit dhe 

edukatorët të punojnë në mënyrë delikate dhe të vazhdueshme për të përmirësuar aftësitë e 

fëmijës, për t'u mësuar me mjedisin e ri dhe për të krijuar kontakt me fëmijët e tjerë. 
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Nëse fëmijët kanë qenë në çerdhe për një kohë mjaft të gjatë, por pavarsisht kësaj tregojnë 

shenja ankthi sa herë që bëhet fjalë për nevojën për të shkuar në një grup, arsyeja qëndron në 

marrëdhëniet mes tyre dhe kujdestarëve ose fëmijëve. Kjo mund të jetë një reagim ndaj një 

udhëheqësi të ri, një keqkuptim me mësuesin ose asistentin e tij, konfliktin e pazgjidhur me një 

fëmijë tjetër. 

Në rastin e tretë, pyetja mund të shoqërohet me një dështim shumë banal, I cili mund të 

zgjidhet thjesht duke krijuar një regjim adekuat ditor. 

 

 

 

ARSYET E MUNDSHME PSE NJË FËMIJË REFUZON KOPSHTIN 

 

 Ndryshim i menjëhershëm i ritmit të jetës. Nëse më parë fëmija e dinte se cila ngjarje 

do të ndiqte, tani gjithçka është ndryshe. Është e nevojshme t'i bindemi rregullave të 

reja të pakuptueshme, të mësosh sjelljen në një ekip, të luash me lodra së bashku, etj. 

Mësuesja perceptohet si një e huaj për të cilin fëmija nuk ka besim. Si rezultat, të dy 

palët do të mbeten të pakënaqur dhe do të protestojnë në mëngjes për të shkuar 

përsëri në këtë kopësht. 

 Ushqime, rutina dhe objekte të ndryshme nga mjedisi i shtëpisë. Shije të keqe ose 

ushqime të pazakonta, lugë të pakëndshme, batanije të rënda, zhurmë në grup, shumë 

fëmijë - faktorë që mund të shkaktojnë refuzimin e masës së çerdhes. Përshtatja ndaj 

kushteve të reja sociale në fëmijë është mjaft e dhimbshme, është e pamundur të 

shkruash lot në kopshtin e fëmijëve si tekste. Me ndihmën e një edukatori, prindërit 

duhet të zbulojnë se çfarë saktësisht shkakton shqetësim për foshnjën dhe të përpiqet 

të zgjidhë problemin sa më shumë që të jetë e mundur; 

 Refuzimi i mësuesit. Nëse fëmija nuk e pëlqen mësuesin në ditën e parë, ky është një 

problem serioz. Fëmijët aktive dhe të zhurmshëm dhe aktiviteti i tepërt i tyre shpesh 

mund të çojë në konflikt me shokët dhe kujdestrain. Kujdestrai thjesht nuk ka kohë të 

mjaftueshme për të kuptuar thelbin e konfliktit që ka lindur, dhe e ka më të lehtë ta 

kritikojë.  

 Fëmija nuk është social. Edhe nëse një marrëdhënie besimi krijohet me mësuesin ka 

situata kur fëmija nuk mund të përshtatet në ekip dhe preferon të mbajë veten të 

distancuar. Nevoja për të komunikuar me kolegët për secilin fëmijë është e ndryshme. 

Por, nëse pas gjashtë muajve frekuentimi në kopsht, ai ende nuk bashkohet me shokët e 

tij në grup por preferon vetminë kjo është një shenjë shqetësuese. Është e nevojshme të 

konsultohet me një psikolog.  
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SI MUND TË PËRCAKTONI ARSYEN E REFUZIMIT TË FËMIJËS PËR TË SHKUAR NË KOPËSHT? 

 

Ankthi dhe frika nga fëmijët mund të ndikojnë negativisht në sjelljen e tij: fëmija mund të bëhet 

nervoz, i tërhequr dhe jo I komunikueshëm. Mohimi i autoritetit prindëror, refuzimi për të 

bashkëpunuar, urinimi i mundshëm i shpeshtë nuk duhet të shqetësojnë prindërit, por vetëm u 

tregojnë atyre nevojën për një kërkim urgjent dhe zgjidhjen e problemit, pasojë e të cilit është 

refuzimi për të shkuar në kopësht. 

 

Çfarë prindërit nuk duhet të bëjnë nëse fëmija nuk dëshiron të shkojë në kopsht? 

 

 Nuk duhet të injorojnë protestat e foshnjës.   Fëmija nuk po përpiqet të tregojë se ai 

është i keq, siç ju i pohoni kur ai qan, por ai është ende i vogël dhe e tregon 

pakënaqësinë dhe refuzimin në mënyrën që di. Prindërit duhet të dëgjojnë me kujdes, 

të shqyrtojnë me kujdes situatën dhe të ndihmojnë me autoritet dhe dashuri.  

 Nuk duhet të fajësoni fëmijën për problemet e tij   dhe t’i thoni se nëse ai nuk dëshiron 

të shkojë në kopsht, atëherë ai është një fëmijë i keq dhe ju nuk do ja plotësoni më 

dëshirat e tij. Kjo është një nga mënyrat më të lehta për të bindur një fëmijë se ai është i 

keq dhe jeni në rrugën që mund të zhvilloni një sërë kompleksesh për tërë jetën. Fëmija 

nuk duhet të fajësohet, sepse ai është ende i vogël dhe nuk ka përvojë dhe njohuri, nuk 

mund të zgjidhë një çështje të vështirë dhe nuk di si të kontrollojë emocionet e tij. 

Pozicioni i prindërve duhet të duket kështu: “Rajan, ti je thjesht i mrekullueshëm, dhe ne 

të duam dhe jemi krenarë për ty kështu siç je. Ndonjëherë ndodh të mos ndjehesh mirë, 

sikurse tani, por do të kesh sukses nëse dëgjon këshillat tona, dhe do fillosh të ndjehesh 

menjëherë më mirë. Do të përpiqesh të jesh i sjellshëm dhe i drejtë me shokët.  Me 

kalimin e kohës do kuptosh sa mirë dhe sa bukur është këtu dhe do ndjesh dëshirë për 

të ardhur çdo ditë e më me shumë gëzim”. Mundohuni gjithmonë të flisni me fëmijën, 

të diskutoni të gjitha çështjet, zgjidhni vendimin tuaj të përbashkët, por mos bini pre e 

provokimeve të dukshme kur jeni të detyruar të bëni lëshime nën presionin e një fëmije 

që ka ngritur një zemërim të uritur në mënyrë që të arrijë qëllimin e tij. Nëse një skandal 

i tillë ka ndodhur para syve të të tjerëve, mos e përulni fëmijën, mos e gjykoni, por me 

qetësi dhe me maturi shpjegoni se si keni ndërmend të veproni dhe pse.          

 Nuk duhet të keni përplasje në kopështe me stafin. Është më mire dhe më e drejtë që 

në mënyrë të butë dhe në mënyrë jo agresive të vini në dukje veprimet e edukatorëve 

sesa të thuash drejtpërsëdrejti gabimet e hapura, duke u shndërruar në një konflik.                                              

 Nuk duhet të parashtroni ankesa fshehurazi nga administrata e kopshtit në organet 

më të larta. Kjo duhet të bëhet vetëm kur e keni diskutuar në të gjitha nivelet e drejtimit 

në kopësht dhe nuk keni gjetur zgjidhje.  

 



14 
 

 

SI PROTESTON NJË FËMIJË KUNDËR KOPËSHTIT? 

 
Mungesa e dëshirës për të shkuar në kopësht nga ana e fëmijëve tek prindërit manifestohet në 

pikat e mëposhtme: 

Protesta në formë verbale: Kur fëmijët qajnë dhe përplasen nga refuzimi për të shkuar në 

kopësht. Në këtë rast prindërit duhet të jenë shumë të vëmëndshëm për të eksplorar 

emocionet e fëmijës.  

Protesta në formë emocionale: Fëmija mund të shprehë refuzimin e tij çdo ditë me shpërthime 

emocionale. Mund të përplasë çdo gjë që i del para dhe të godasë. Në këtë rast këshillohen 

takime dhe konsulta me psikologun.  

Protesta me forma të fshehta: Fëmija po përpiqet që me anë të preteksteve nga më 

tëndryshme të qëndrojë në shtëpi ose të realizojë ndonjë aktivitet tjetër përveçse të shkojë në 

kopësht. Mund të ngrihet në mëngjes shumë i ngrysur dhe me gjysmë zemre shkon në çerdhe, 

edhe pse ai nuk e deklaron haptazi. Kjo na lë të kuptojmë që ka diçka që nuk shkon, pasi këtë 

sjellje ai mund ta shoqërojë me humbje oreksi ose pagjumësi. Pridi duhet të tregohet shumë i 

kujdesshëm për të kuptuar arsyet.  

 

 

PROTESTA E FËMIJËVE DO VËMËNDJE TË VEÇANTË 

 

1. Prindërit gjejnë arsyet: Kërkohet një bisedë e plotë me fëmijën. Gjatë rrugës nga kopshti deri 

në shtëpi fëmija duhet të pyetet si e ka kaluar ditën. Fëmija duhet të kuptojë dhe të 

vetëdijësohet për mënyrën si e trajtojnë dhe si duhet trajtuar. Biseda duhet të jetë e qetë dhe 

të vijojë normalisht e qetësisht dhe pa imponime.  Prindërit duhet të gjejnë arsyen e reagimit të 

fëmijës për të ndërhyrë më vonë aty ku shihet e nevojshme.  

2. Eliminimi i shkaqeve: Nëse fëmija nuk është natyrë e shoqërueshme dhe e komunikueshme 

atëherë duhet ti mësohet atij komunikimi nëpërmjet aktiviteteve të tij të parapëlqyera. 

Prindërit duhet t'i kushtojnë vëmendje disiplinimit dhe regjimit. Edhe në një ditë pushimi, është 

mirë që aktivitetet të përshtaten me regjimin dhe oraret e kopshtit. Nëse mësono që problemi 

qëndron tek edukatorja atëherë duhet të flisni qartë dhe saktë me të. 

3. Eleminimi patologjisë ekzistuese: Nëse një fëmijë ka sëmundje të ndryshme duhet të 

diskutohet për mënyrat më të efekshme dhe më të përshtatura. Në këtë rast po ashtu 

këshillohet takim me specialistët dhe psikogun. 
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ÇFARË MUND TË BËJ UNË SI PRIND? 

 

Vizitoni kopshtin bashkë me fëmijën tuaj për t’ i dhënë atij mundësinë për të parë ambientin. 

Vizitoni kopshtin me fëmijën tuaj gjatë kohës që ka fëmijë të tjerë duke luajtur gëzueshëm. 

Shpjegojani atij se ç’do të ndodhë gjatë ditës. Është e rekomandueshme që prindërit të njohin 

të gjitha rutinat, procesin edukativ në mënyrë që të dinë t’u përgjigjen pyetjeve të fëmijës duke 

i transmetuar atij siguri. Tregojini atij për ndonjë shok apo të afërm që shkon në kopsht dhe ia 

kalon atje më së miri. Flisni për interesat e fëmijës dhe gjërat që ai do të pëlqejë atje. P.sh “Në 

kopsht do të ketë shumë kënde lojërash – ka për të të pëlqyer shumë” ose “Do të ketë tregim 

përrallash”. Flisni për aktivitetet e kënaqshme që ai do të bëjë, aktivitete që ai tashmë i bën 

edhe në shtëpi, si për shembull, vizatim, prerje dhe ngjitje letrash apo dëgjim historish. 

Tregojini atij mbi rutinën dhe strukturën e ditës në kopsht gjatë kohës në shtëpi: “Tani është 

kohë dreke dhe në kopsht do të ishe duke ngrënë drekë tani”. Flisni bashkë rreth kopshtit dhe 

dëgjojani shqetësimet që ai mund të ketë. Përfshijeni atë në bërjen e pazarit për gjërat që do t’i 

duhen në kopsht. Tregohuni entuziast dhe pozitiv. Mos ja kaloni shqetësimet tuaja fëmijës. 

Shpjegojani atij se edukatorja nuk do të jetë e aftë t’ i kushtojë vëmendje të pandërprerë. Mund 

ta balanconi këtë duke i shpjeguar kënaqësinë e të bërit miq të rinj. Të rriturit mund të 

mbështesin kalimin e suksesshëm të fëmijëve për në kopësht duke parë tranzicionin si një 

proces bashkëpunues që ndodh me kalimin e kohës. Kur keni në mëndje kalimin nga çerdhja në 

koipësht duhet të keni parasysh ky është një proces, jo një ngjarje e vetme. Duke menduar për 

tranzicionin si një proces do të thotë që ka një bashkëpunim midis çerdhes, kopështit dhe 

shkollës. Secili insittucion punon së bashku për të hartuar një sërë aktivitetesh që lidhen me 

programet dhe familjet. (Rous, Hemmeter dhe Schuster, 1994, NCEDL, 1999). Këto aktivitete 

shkojnë shumë përtej aktiviteteve tipike të tranzicionit, siç janë vizita në ambjentet e kopshtit 

dhe njohja me programet e kopështit. Kur shihet nga një perspektivë më e gjerë, planifikimi i 

këtij procesi transferues përfshin komunikimin bazë mes institucionit, stafit edukator dhe 

familjes. Brenda këtij procesi, ekzistojnë pesë elementë kritikë që duhet të merren parasysh për 

të siguruar një tranzicion sa më të suksshëm për fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre. (Glicksman 

& Hiss, 1981, Bredekamp, 1987).  

1. Mësuesit e kopshtit: duhet të tregojnë një gadishmëri të lartë dhe aftësi shumë të mira 

komunikuese me familjen e fëmijës dhe vetë fëmijën.  Familja, kopështi dhe shoqëria janë tre 

sfera kryesore dhe me shumë ndikim në jetën e një fëmije. Tranzicioni duhet të kuptohet 

shumë mirë nga mjediset që kontribuojnë në zhvillimin e fëmijës siç janë familja, kopështi dhe 

shoqeria, ku cilësia e lidhjeve mes këtyre komponetevë ka një ndikim të në çdo kohë tek fëmijët 

(Pianta & Kraft-Sayre, 2003). 

2. Mbajtja e komunikimit të vazhdueshëm: Personeli i çerdhes dhe I kopshtit mund të rrisin 

cilësinë e programit arsimor duke u njohur me njëri-tjetrin dhe duke shkëmbyer informacione 

rreth programeve të tyrëe mësimore. Prandaj, mundësitë për kontakt formal dhe joformal 
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duhet të mbështeten gjatë gjithë vitit nga caktimi fleksibil i kohës dhe planifikimi i avancuar, 

mundësisht nga një ekip tranzicion bashkëpunues i cili takohet rregullisht. 

3. Përgatitja e Fëmijëve për kalimin nga çerdhja në kopësht: Edhe pse shumë aktor janë të 

përfshirë në këtë process, ato që janë më të prekurit ngelen fëmijët. Fëmijët mund të kalojnë 

në  kopësht me përvoja nga më të ndryshmet. Nga ana tjetër, programet e kopshtit janë të 

ndryshme si në qëllim ashtu edhe në strukturë dhe orar. Pavarësisht përvojave të mëparshme 

të fëmijës, të gjithë fëmijët duhet të pranohen në nivelin e tyre zhvillimor. Përgatitja e fëmijëve 

për kalimin e tyre nga çerdhja në kopësht nuk nënkupton "marrjen e tyre gati" në aspektin e 

aftësive akademike apo të sjelljes. Kopështi është një vend ku fëmijët dhe prindërit presin të 

gjejnë mundësi për rritje dhe zhvillim nga çfarëdo pikënisje në mjedisin e ri. 

4. Përfshirja e prindërve në procesin e kalimit nga çerdhja në kopësht: Studimet tregojnë se 

programet e suksesshme të fëmijërisë së hershme në mënyrë aktive përfshijnë prindërit në 

programet e tyre. Kjo përfshirje nuk duhet të ndalet kur fëmijët arrijnë kopshtin. Ndikimi i 

familjes është thelbësor në vitet e hershme dhe institucione të tilla i mirëpresin anëtarët e 

familjes në mënyra që shkojnë përtej aktiviteteve tradicionale të prindërve, si mbledhja e 

fondeve, konferencat prindër-mësues etj.  Komunikimi i vazhdueshëm në mes prindërve dhe 

mësuesve është i rëndësishëm. Prindërit mund të përfshihen si vendimmarrës dhe vullnetarë 

në kampus dhe në shtëpi.  

5. Sigurimi i vazhdimësisë së programit përmes kurrikulit të përshtatshëm për zhvillim:  

"Programet për fëmijët e vegjël nuk duhet të konsiderohen si të orientuara në lojë apo 

akademike. Përkundrazi, praktika e duhur në zhvillim, qoftë në një kopësht ose në një çerdhe, 

duhet t'i përgjigjet kuriozitetit natyror të fëmijëve të vegjël, të ripohojë një ndjenjë të vetes, të 

nxisë prirjet pozitive drejt mësimit dhe të ndihmojë ndërtimin e aftësive gjithnjë e më 

komplekse në përdorimin e gjuhës, zgjidhja dhe bashkëpunimi" (Lombardi, 1992). Fëmijët, 

mësuesit e të cilëve përdorin praktikat e duhura si në programet e edukimit të hershëm dhe në 

programet e kujdesit, ashtu edhe në kopshtin e fëmijëve, janë më të lehtë për t'u ndërtuar mbi 

përvojat e mëparshme për t'i ndihmuar ata të kuptojnë botën e tyre. 

Kur mësuesit dhe edukatorët e hershëm dhe mësuesit e kopshteve të fëmijëve përdorin 

strategji të ngjashme, fëmijët përshtaten më lehtë në shkollë. Pjesëmarrja në seanca të 

përbashkëta të trajnimit mund t'i ndihmojë mësuesit të komunikojnë dhe të ndajnë 

informacione rreth kurrikulës. Eshtë e domosdoshme që të dy palët, mësuesit dhe edukatorët e 

hershëm të kujdesit dhe stafi i shkollës fillore të punojnë së bashku për të kapërcyer pengesat 

për tranzicion të butë për fëmijët dhe familjet. Një hyrje pozitive në shkollë rrit mundësinë për 

një përvojë të suksesshme në shkollë, jo vetëm për fëmijën dhe familjen; një tranzicion i mirë-

planifikuar ndërton besimin dhe marrëdhëniet për të gjithë komunitetin e shkollës. Task Force 

për gatishmërinë e shkollës në Haëaii miratoi përkufizimin e mëposhtëm të gatishmërisë së 

shkollës dhe u miratua në ligj në vitin 2002: “Fëmijët e vegjël janë gati të kenë përvoja të 

suksesshme të të nxënit kur ka një ndërveprim pozitiv midis karakteristikave zhvillimore të 
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fëmijës, praktikave të shkollës dhe mbështetjes familjare dhe shoqërore”. Siç u tha në 

përkufizimin, duke punuar së bashku për të ndërtuar një përvojë më të vazhdueshme arsimore 

për fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre është një aspekt i rëndësishëm i gatishmërisë së 

shkollës. Bashkëpunimi në mes të arsimit të hershëm ose programit të kujdesit të hershëm, 

shkollës dhe komunitetit është një mënyrë për të rritur pavarësinë e fëmijës, duke mbështetur 

dhe fuqizuar familjen në proces.  

Mbani mend !!! Të gjitha këto aktivitete duhet të bëhen në formë argëtimi; është e 

rëndësishme të mos ushtroni presion mbi fëmijën tuaj. 

 

 

PËRGATITJA EMOCIONALE 

 

Fillimi i kopshtit mund të ketë ndikim të madh në jetën emocionale të fëmijës. Në shtëpi ai 

është i varur, i sigurt dhe duhet nga të tjerët; në kopsht ai duhet të jetë i pavarur dhe duhet të 

punojë shumë që t’i bëjë të tjerët ta pëlqejnë atë dhe të fitojë. 

Kuptoni që fëmija është në një fazë kur është veçanërisht i ndjeshëm ndaj ndjenjave dhe 

mendimeve që të tjerët kanë për të. Flisni me fëmijën mbi frikërat e tij, mos u çudisni kur ai 

sillet dhe bën si i vogël apo kërkon vëmendjen tuaj. Kujdes kur i thoni “Ti je i madh tani”, ai ka 

nevojë për ju. Përpiquni të kuptoni dhe pranoni frikën e tij për të kaluar në një ambient të ri. 

Flisni me të “Të kuptoj që mund të të duket e vështirë sepse është një ambient i ri….” 

 

 Pesë gjërat kryesore që prindërit presin nga mësuesit e kopështit: 

1. Unë e vlerësoj kur fëmija im nuk imponohet më tepër nga cfarë dëshiron. 

2. Më pëlqen kur ju flisni me mua mbi cilësitë e fëmijës tim. 

3. Gëzohem kur e kuptoni se fëmija im është ndonjëherë duke bërë më të mirën që mundet. 

4. Më bën të lumtur kur i besoni fëmijës tim. 

5. Më pëlqen kur komunikoni me mua. 

 

 Pesë gjërat kryesore që mesuesit presin nga prindërit: 

1. E vlerësoj atë kur tregoheni të gatshëm në kohë gjatë dy javëve të para të vitit shkollor.  

2. Më pëlqen kur tregoni respekt për mua para fëmijës tuaj.  

3. Më pëlqen kur ju merrni informacionin tuaj të pare nga unë ose institucioni ynë dhe jo nga 

prindërit e tjerë.  

4. Mund të ndihem më shumë e motivuar për të bashkëpunuar sëbashku kur e di që ju do t'i 

mbani bisedat tona private. 

5. Unë e vlerësoj që ju e kuptoni se kam shumë fëmijë në klasën time. 
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STRATEGJITË PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES DHE PËRSHTATJES NË KOPSHT 

Strategjia 1: Përgatitja e fëmijës për rutinat e reja. Pritja e mengjesit, ngrënia e mëngjesit, orët 

edukative, ngrënia e drekës, aktivitet i lirë, orari i fjetjes, zgjimi i fëmijësve, ngrenia e zemrës 

dhe përcjellja.  

Strategjia 2: Flisni për tranzicionin. Flisni për atë që do të mbetet e njëjtë dhe çfarë do të 

ndryshojë.  Tregoni fëmijëve çfarë aktivitetesh do të bëjnë në kopësht. Merrni fotografi të 

ambientit të ri - flisni për atë në shtëpi. Diskutoni ndjenjat e fëmijëve. Përdorni libra rreth 

ndryshimit dhe tranzicionit për të filluar diskutimet. Përdorni fotot e foshnjave të fëmijëve për 

të kuptuar ndryshimet dhe ankesat.  

Strategjia 3: Testimi i sjelljeve të reja. Përdorimi i lojës, ofroni histori përrallash apo tregimesh 

nga mjedisi i ri për luajtje dramatike. Integrimi i praktikave të aftësive të vetë-ndihmës në 

aktivitetet e përditshme. Fto shokët e klasës në shtëpi për të luajtur.  

Strategjia 4: Krijo një mjedis mikpritës. Shkruaj emrat e fëmijëve në ambjentet e çerdhes me 

antë të materialeve të ndryshme me figura dhe emra në mënyrë  që fëmijët të mund t'i gjejnë 

lehtësisht. Ofroni një hapësirë ruajtjeje të aksesueshme për sendet personale të fëmijëve.  

Strategjia 5: Ndërtimi i përvojave nga shtëpia dhe mjediset e mëparshme. Mësoni për përvojat 

e kaluara: Bisedoni me kujdestarët e mëparshëm për të mësuar rreth aktiviteteve të preferuara 

të fëmijëve. Inkurajoni anëtarët e familjes që të vullnetarizojnë dhe të ndjekin ecurinë e fëmijës 

në kopësht. Lejo fëmijët të ndajnë përvojat nga cilësimet e mëparshme. Inkurajoni dhe 

ndihmoni fëmijën të dërgojë fotografi ose karta për kujdestarët e mëparshëm. 

Strategjia 6: Përpiquni të luani “role play” në shtëpi. Krijoni "aktorët" tuaj të preferuar dhe 

sajoni situta ku ato përjetojnë situata të ngjashme kalimi nga çerdhja në kopësht. Mos harroni 

të "veproni" strategjitë e përballimit, për shembull, "z. Elefanti ndihet i frikësuar. Pra, çfarë 

mund të bëjë ai? Ndoshta ai mund t'i thoshte mësuesit të tij…" 

Strategjia 7: Përpiquni të mos tregoni shumë ankthin tuaj rreth ndryshimit. 

Strategjia 8: Vizitoni kopshtin sa më shpejt që mundeni këtë verë dhe merrni me vete dhe 

fëmijën tuaj. Merrni fotografi të kopshti, klasës dhe mësuesve të rinj nëse është e mundur. 

Strategjia 9: Shih nëse mund të zbulosh disa shokë të klasës të fëmijës tënd dhe të organizoni 

një takim me lojra argëtuese. Disa kopshte jashtë shqipërisë ofrojnë data të posaçme të 

kampeve verore të fëmijëve që vinë nga çerdhet.  

Strategjia 10: Luani sa më shumë që të mundni. Lojrat dramatike janë shumë të rëndësishme 

për të ndihmuar fëmijët të mësojnë se si të pranojnë ndryshimet dhe si të fillojnë rolet e reja. 

Strategjia 11:  Nësë e mbani mend tregojini fëmijës tuaj se si jeni ndjerë kur keni shkuar në 

kopsht. Cfarë shkoj mirë dhe cfarë jo duke e qëtësuar sa më shumë në këtë process. Në këtë 

process është mirë që të përfshini dhe vëllezërit apo motrat e fëmijës të cilët kanë eksperienca 

të mëparshme., vlen të theksohen eksperiencat pozitive.   

Strategjia 12: Tregoi fëmijës që është proces normal të kesh frikë dhe të ndjesh frikë por do të 

ndjeheni më mirë çdo ditë që jeni atje. Shumë fëmijë ndjehen ashtu sikurse ti. Përpiquni të 
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pranoni frikën e fëmijës suaj si të vërtetë duke i ofruar siguri. Fëmijët është mirë të besojnë se 

prindërit e tyre e kuptojnë dhe e besojnë si ndjehen ato në të vërtetë.  

Strategjia 13: Jepni fëmijës tuaj kohë për të folur me ju në lidhje me frikërat e tyre. 

Strategjia 14: Me fëmijën tuaj, shkruani një tregim për ditën e tij të parë në kopësht  me 

personazhin kryesor fëmijën.  

Strategjia 15: Lexoni fëmijës tuaj rreth fillimit të kopshtit. Disa zgjedhje të mira janë "Night 

Before Kindergarten" Paperback, nga ilustratorët Natasha Wing dhe Julie Durrel; Mis 

Bindergarten merr gati për kopshtin e fëmijëve, shkruar nga Joseph Slate dhe ilustruar nga 

Ashley Wolff; Shkëmbinjtë e kopshtit! nga Katie Davis; Shikoni kopshtin e fëmijëve, këtu unë vij! 

nga Nancy Carlson; dhe unë jam tepër e vogël për shkollën (Charlie dhe Lola), nga Lauren Child. 

 

PËRFSHIRJA E PRINDËRVE NË PROCESIN E KALIMIT NGA ÇERDHJA NË KOPËSHT: 

 

Nëse prindërit janë të përfshirë me mësuesit për të siguruar një përshtatje sa më të lehtë për 

fëmijët, ato fitojnë:   

- rritjen e besimit në aftësinë e fëmijëve të tyre për tu përshtatur në mjedisin e ri 

- vetëbesimi i përmirësuar në aftësinë e tyre për të komunikuar me personelin arsimor 

dhe për të ndikuar në mënyrë efektive në sistemin arsimor 

- një ndjenjë krenarie dhe angazhimi në përfshirjen e tyre të vazhdueshme në edukimin e 

fëmijëve të tyre 

- njohuri dhe vlerësim më të madh të stafit dhe programeve të kopshtit. 

- vazhdimësinë me përvojat e mëhershme arsimore 

- rritja e motivimit dhe hapjes ndaj përvojave të reja  

- rritja e vetëbesimit 

- përmirësimi i marrëdhënieve me fëmijët dhe të rriturit e tjerë 

- një ndjenjë më të madhe besimi mes mësuesve dhe fëmijëve. 

- njohuri më të madhe të fëmijëve nga ana e mësuesve dhe aftësi të zgjeruara për të 

plotësuar nevojat individuale 

- rritja e mbështetjes prindërore dhe shoqërore  

- më shumë burime dhe një rrjet më të gjerë të mbështetjes profesionale. 

- rritja e ndërgjegjësimit të programeve parashkollore të ushqyesve në komunitet 

- një ndjenjë të ripërtërirë të profesionalizmit dhe krenarisë në përpjekjet e tyre për të 

arritur tek fëmijët e vegjël dhe familjet e tyre. 

 

Mbani mend: “Mos harroni se sa më shumë mjedisi i ri pasqyron sfondin e fëmijëve dhe 

përvojat e mëparshme, fëmijët dhe familjet më shumë sukses do të kenë në kalimin sa më të 

lehtë dhe sa më të suksesshëm të procesit të përshtatjes”.   
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PRINDËRIT PYESIN 
 

Disa pyetje që na ndihmojnë për të forcuar komunikimin tonë me fëmijën dhe për të eksploruar 
ndjenjat e fëmijës.  Pyetje që sygjerohet të bëhen çdo ditë.  
 

 Cfarë të bëri për të qeshur sot?  A të pëlqeu dreka? 

 Mund të më tregosh një shembull të 
mirësjelljes që pe/tregove? 

 Vlerëso ditën tënde në një shkallë nga 1-10 

 Kishte ndonjë shembull të dikujt që nuk u soll 
mirë me ty? Si reagove ti? 

 A fut ndokush në telashë sot? 

 A kanë të gjithë nga një mik gjatë pushimit?  Sa guximtar u tregove sot? 

 Për cfarë fliste libri që ju lexoi mësuesja?  Cilat pyetje bëre në shkollë? 

 Cila është fjala e javës?  Na trego dy gjërat kryesore të ditës. 

 Bëri dikush ndonjë veprim të kotë për të 
qeshur? 

 Cfarë kërkon të bësh neser me padurim? 

 A qau njeri?  Çfarë po lexon? 

 Çfarë bëre ti diçka kreative?  Cili ishte rregulli më I vështirë që të duhet të 
ndiqje sot? 

 Cila është loja më e famshme gjatë pushimit?  Më mëso dicka që nuk e di 

 Cila ishtë ndodhia më e bukur që ndodhi sot?  Nëse do të mund të ndryshoje dicka nga sot, 
cfarë do të ishte? 

 A ndihmove dikë sot?  (për fëmijë në moshë më të madhe): A ndihesh 
gati për provimin e historisë? A do të 
diskutojmë për ndonjë gjë? 

 A i the ndokujt “faleminderit”?  Me kë e ndave ushqimin sot gjatë drekës? 

 Me kë u ule sot gjatë drekës?  Cfarë e bëri për të qeshur mësuesen? 

 Cfarë të bëri për të qeshur?  Cfarë përsonazhi ishe sot? 

 A mësovë ndonjë gjë që nuk e kuptoje?  Cfarë të bëri të ndihesh i/e lumtur? 

 Kush të frymëzoi sot?  Cfarë të bëri të ndihesh krenar/e? 

 Cila ishte pjesa më ë bukur e ditës dhe cila jo?  Cfarë të bëri të ndihesh i/e dashur? 

 Cila ishte pjesa më pak e bukur e ditës?  A mësove ndonjë fjalë të re sot? 

 A largua dikush nga klasa sot?  Cfarë dëshiron të bësh përpara se viti të 
mbaroj? 

 A u ndjeve i/e pasigurt?  Nëse do të dojë të rrije më dikë më teper, kush 
do te ishte dhe pse? 

 A dëgjovë ndonjë gjë që të befasoi?  Çfarë nuk të pëlqen më tepër nga ndertesa e 
kopshtit/cerdhes? Cila është më e preferuara? 

 Pë ndonjë gjë që të bëri të mëndosh?  Nëse do ta ndërroje vendin me mësuesen 
nesër, cfarë do t’I mësoje shokëve/shoqeve? 

 Më kë luajte sot?  

 Më thuaj dicka që e di sot por nuk e dije dje.  

 Çfarë të sfidoi?  

 Si ta mbushën mbajtësen e ushqimit? A 
mbushe mbajtësen e ushqimit të dikujt? 
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