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ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE 
 

 Flisni me fe mije n! Edhe pse mund te  jeni nervoze  apo te  shqete suar pe r nisjen e çerdhes, pe rpiquni te  jeni gjithmone  pozitiv kur i flisni fe mije s pe r te . 
 Flitini fe mije s pe r gje rat e reja qe  do te  be je  atje. Shpjegojani qe  edhe ju keni qene  i/e voge l ne  çerdhe dhe jeni ke naqur. 
 Shpjegojini qe  ai nuk do te  jete  vete m dhe se do kete  persona qe  do te  kujdesen va-zhdimisht pe r te . 
 Pe rmendni emrat e edukatoreve te  grupit ku ndodhet fe mija juaj.  Mos i flisni nega-tivisht pe r edukatoret.  
 Be ni kujdes me emocionet tuaja! Fe mija mund ta ndjeje  fare qarte  edhe “pa fjale ”, ankthin qe  ju pe rjetoni. Ne  qofte  se ju nuk ndiheni te  sigurt pe r çerdhen ku e çoni, kini parasysh se edhe fe mija do te  kete  te  nje jtin reagim.  
 Ne se fe mija qan me de nese  dhe nuk do t’ju le re  qe  te  ikni, ke rkoni ke shilla nga edukatoret, psikologu, punonje si social. Lini nje  nume r telefoni pe r çdo rast. 
 Pe rpiquni qe  te  shmangni ndryshime te    tjera te  me dha apo tensione familjare ne  jete n e fe mije s. Ruani rutine n ne  shte pi. 

PËRSHTATJA E 
FËMIJËVE NË 

ÇERDHE 

Merrni kohe ! Fe mija nuk e shte  i pe rgatitur pe r ndarjen, ndaj ju duhet te  punoni para se ta sillni ne  çerdhe, pe r ta pe rgatitur.   Le reni pak kohe  dite n e pare  (15-30 minuta) dhe shtojeni kohe n dite n tjete r e ke shtu me radhe  duke ndjekur ecurine  e tij/saj. I thoni fe mije s suaj se kur do te  ktheheni, pa e ge njyer, p.sh. “Pasi te  kesh mbaruar loje n, ma-mi ose babi do te  vije  te  te  marre ”.  Pe rpiquni qe  pe rshe ndetja e ikjes te  jete  e shkurte r. Pasi i keni the ne  “Mirupafshim”, mos e zgjasni koke n te xhami. Vete m pasi prinde rit largohen me te  ve rtete , fe mija e shte  gati te  pranoje  dhe te  filloje  nje  eksperience  te  re. 

Adresa: Rruga e “Barrikadave”,  Tiranë 

Tel: +355 422 22991  
E-mail: femijet@tirana.al 

Uebfaqja: http://femijetetiranes.al/ 

 

SI TË SILLEM ME FËMIJËN PARA SE TA 
SJELL NË ÇERDHE?  

ÇFARË TË BËJ DITËT E PARA? 

SI TË SILLEMI ME FËMIJËN KUR E MARRIM 
NGA ÇERDHJA? Ke rkoni informacion nga edukatorja  pe r ecurine  e fe mije s dhe aktivitetet qe  ka be re . Pe rdoreni ke te  informacion pe r te  folur me fe mije n me ze  pe rke dhele s, te  ngrohte  dhe qete sues, ne  me nyre  qe  ai te  fitoje  siguri nga ju. Pe rshe ndeteni edukatoren duke i the ne  fe mije s qe  nese r do te  vini pe rse ri.   

http://femijetetiranes.al/


Pe rshtatja e fe mije s ne  çerdhe e shte  nje  pro-ces kalimtar, i konsideruar si nje  nde r me  te  re nde sishmit pe r zhvillimin e fe mije s.  Kjo faze  ka te  be je  me kalimin nga nje  mjedis i njohur familjar ne  nje  mjedis te  panjohur,  me rregulla, rutina dhe role te  reja.  Me nyra se si ky proces do te  pe rjetohet nga fe mija do te  pe rcaktoje  edhe qe ndrimet dhe pe rshtatjen e tij ne  vazhdime si ne  çerdhe dhe ne  institucione te  tjera.   

Qëndrimi i prindërve dhe familjarëve  Ankthi i fe mije s pe r t’u ndare  lidhet ngushte  me ankthin qe  pe rjeton prindi. Ne se ata percep-tojne  sadopak ankth te ju, do te  pe rjetojne  me  shume  pasiguri dhe frike , çka do ta be je  te  ve shtire  pe rshtatjen. Procesi i pe rshtatjes nuk mund te  ndodhe  ne se prinde rit dhe kujdestare t nuk jane  ende gati pe r t’u shke putur nga fe mija dhe pe r te  pranuar sigurine  e institucionit.  
Edukatoret dhe stafi i çerdhes Edukatoret kane  pritshme rite  e tyre rreth fe mije ve te  rinj dhe pe rpiqen te  krijojne  nje  marre dhe nie besimi me kujdestare t primare  te  fe mije ve. Ato e lehte sojne  procesin e pe rshtatjes pe rmes bisedave, loje rave dhe aktiviteteve te  tjera dhe ju mbajne  te  informu-ar pe r ecurine  e fe mije s suaj gjate  dite s. 

DISA NGA FAKTORËT QË NDIKOJNË NË 
PËRSHTATJE 

Karakteristikat e fëmijës Fe mija juaj mund ta pe r-jetoje  me ke naqe si ardhjen ne  çerdhe, pasi po shkon ne  nje  mjedis te  ri. Mire po, ai/ajo mund te  pe rjetoje  edhe ankth, pasi do t’i duhet te  largohet nga ju dhe mjedisi familjar pe r te  shkuar ne  nje  vend te  panjo-hur pe r te . Ndjenjat qe  mund te  pe rjetoje  çdo fe mije  jane  te  ndryshme: ankthi i shke putjes nga prindi, nevoja pe r t’u afruar me te  rriturit e tjere , de shira pe r t’u afruar me fe mije t, te  pe lqyerit e objekteve te  ndryshme, frika pe r pe rplasje te  mundshme mes tij dhe fe mije ve te  tjere , etj. 

ÇFARË ËSHTË PËRSHTATJA? 

SI REALIZOHET PËRSHTATJA NË ÇERDHE? 

Pe rshtatja e shte  graduale dhe ndikohet nga prania e familjare ve. Shoqe rimi ne  çerdhe, derisa fe mija te  me sohet me mjedisin e ri, mund te  be het nga ne na, babai ose nga nje  tjete r familjar. E shte  e re nde sishme qe  ju si prinde r te  krijoni besim te stafi edukator, pasi qe ndrimi juaj ndaj çerdhes do te  ndikoje  ne  pe rshtatjen e fe mije s.  

Ushqyerja dhe gjumi Pranimi i ushqimit ne  çerdhe e shte  nje  faze  e re nde sishme qe  ne nkupton edhe pe rfundi-min e faze s se  pe rshtatjes. E shte  normale qe  fe mija te  refuzoje  te  konsumoje  ushqimin, pe r ke te  arsye nuk duhet te  insistoni qe  ai te  ushqehet qe  ne  dite t e para. Jepini kohe  fe mije s qe  te  ulet ne  tavoline  dhe me  pas te  provoje  ushqimet ne  çerdhe. Ju mund ta lehte soni pranimin e ushqimit nga fe mija juaj duke marre  nje  menu te  ushqimit ne  çerdhe, duke pe rgatitur disa ushqime te  ngjashme, etj. Gjithashtu, ju duhet te  infor-moni stafin ne se fe mija e shte  ne  gji, si ushqehet ne  shte pi, ne se ka ve shtire si me ushqyerjen etj.  
 Ke rkoni informacion te  vazhdueshe m nga edukatoret rreth me nyre s se si fe mija juaj e kaloi dite n dhe çfare  loje rash dhe aktivite-tesh zhvilloi ne  me nyre  qe  ju t’i zhvilloni ato edhe ne  shte pi. 

Shkëmbimi i informacionit 

Koha e përshtatjes Pe rshtatja e fe mije s normalisht ndodh pe r nje  periudhe  dyjavore. Disa fe mije  mund te  pe rshtaten qe  ne  jave n e pare  te  frekuentimit, nde rkohe  qe  te  tjere  duan me  shume  kohe  pe r t’u pe rshtatur. E shte  e re nde sishme qe  ne  dy dite t e para te  pe rshtatjes, prindi te  qe ndroje  pak minuta ne  oborr me fe mije n, ta prezantoje  ate  me mjedisin e çerdhes dhe me edukatoren e grupit. Gjithashtu, dite t e para duhet te  sillni fe mije n ne  ore n 9:30 ne  me nyre  qe  te  kete  ardhur edhe edukatorja e turnit te  dyte . 


