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• Mbani sa më shumë që mundeni strukturën, rutinat familjare, ose krijoni 
rutina të reja; Hartoni një orar që ju mundëson të bëni aktivitete me 
fëmijët tuaj ose të kaloni kohë të lirë edhe në ambiente të jashtme 
(nëse është e lejueshme dhe varësisht nga situata, p.sh: shëtitje, 
ushtrime fizike, në natyrë / park).

• Komunikimi duhet të jetë pjesë e pashmangshme gjatë gjithë procesit: 
Diskutoni me fëmijët lidhur me pandeminë COVID-19 me sinqeritet, 
gjithnjë duke përdorur gjuhë dhe shembuj të përshtatshëm për moshën 
e tyre; ofroni ngrohtësi, përkrahje dhe udhëzime sa herë që fëmijët 
të kenë nevojë dhe sigurohuni që sa më pak t’i gjykoni fëmijët dhe 
ndjenjat e tyre!

• Përkrahni fëmijët tuaj në procesin e mësimnxënies në shtëpi dhe 
kujdesuni që të ndajnë kohë edhe për lojë. Vënia në theks e arritjeve 
akademike, sidomos gjatë periudhës së pandemisë (mësimi online /
rrethanat), ka shkaktuar shumë presione psikologjike dhe stres tek 
adoleshentët dhe fëmijët e vegjël. Rrjedhimisht, një presion i tillë mund 
të lë pasoja në shëndetin mendor të fëmijëve dhe mirëqenien e tyre 
në përgjithësi, e poashtu në marrëdhëniet tona ndërpersonale prind/
kujdestar dhe fëmijë;

• Ndihmoni fëmijët që gjejnë mënyra pozitive për t’i shprehur ndjenjat 
e tyre. Ndonjëherë, aktivitetet e ndryshme kreative, si p.sh vizatimi, 
pikturimi, dhe tregimi i historive të ndryshme, u ndihmon fëmijëve që 
t’i shprehin ndjenjat e tyre. Vlerësimi i ndjenjave dhe emocioneve, në 
këtë rast edhe i atyre negative, u ndihmon fëmijëve që të kuptojnë 
se ndjenjat dhe mendimet e vështira dhe negative janë plotësisht 
normale në situatë stresuese, dhe se në fakt ato mund të paraqiten, 
edhe kur stresi të tejkalohet;

KUJDESI PËR SHËNDETIN 
MENDOR DHE MBËSHTETJA
PSIKO-SOCIALE E FËMIJËVE 

DHE PRINDËRVE GJATË
PANDEMISË COVID-19 BAZUAR 

NË DISIPLINËN POZITIVE

• Përkrahni fëmijët që të jenë në kontakt me familjarët dhe shokët/
shoqet: mbajtja e kontakteve sociale dhe përkrahja sociale janë 
qenësore për një shëndet të mirë mendor si të fëmijëve ashtu edhe të 
rriturve;

• Nxisni të menduarit konkret por edhe atë imagjinar të fëmijës: varësisht 
nga mosha e tyre, si mundësi e mirë për t’i nxitur shkathtësitë sociale 
dhe kognitive, si dhe për të nxitur qëndrueshmërinë, ju si prindër mund 
t’i tregoni dhe t’i ndani tregimet tuaja të përvojave personale, më 
saktësisht të përvojave të fëmijërisë suaj;

• Vlerësoni përpjekjet tuaja dhe të fëmijëve tuaj për të bërë së bashku 
më të mirën e mundshme! Nëse përqëndrohemi në qëllimet afatgjata 
gjatë përkrahjes së zhvillimit dhe edukimit të fëmijëve edhe në 
periudhën e pandemisë, mund të jemi modeli më i mirë i reflektimit se si 
fëmijët tanë do t’u ndihmojnë fëmijëve tjerë që edhe ata ta tejkalojnë 
këtë periudhë!

Disiplina Pozitive është qasje ndaj prindërimit përmes së cilës fëmijët mësohen 
dhe udhëzohen për sjelljen e tyre, përmes ofrimit të ngrohtësisë dhe strukturës 
si dhe respektimit të të drejtave të tyre për zhvillim të shëndetshëm, mbrojtje 
nga dhuna dhe pjesëmarrje në të mësuarit e tyre.

Çka është 
disiplina pozitive?



Sfidat më të mëdha të shfaqura deri më 
tani si rezultat i pandemisë COVID-19 
ndërlidhen me:

•  ndryshimet në aspektin e rutinave ditore,
•  ndërhyrjet dhe pengesat në vazhdimësinë e  

 procesit mësimor,
•  përshtatjen ndaj të nxënit virtual dhe mësimit  

 nga shtëpia,
•  qasjen në teknologji dhe burime të tjera për ta  

 bërë të mundur procesin e komunikimit dhe  
 ndërveprimit online.

Përkrahja që i ofrojmë njëri-tjetrit i ndihmon fëmijët dhe 

të rriturit që ta zvogëlojnë ndikimin e këtij realiteti të ri, 

si dhe shërben si inkurajim për t’i zhvilluar shkathtësitë e 

përshtatjes dhe qëndrueshmërisë.

PËRBALLJA ME PANDEMINË GLOBALE COVID-19 E KA PREKUR GJITHË 
BOTËN E NË VEÇANTI PRINDËRIT DHE FËMIJËT, DUKE NDIKUAR JO VETËM 
NË SHËNDETIN FIZIK TË TYRE, POR EDHE NË MIRËQENIEN EMOCIONALE, 
SOCIALE DHE MENDORE NË PËRGJITHËSI.

FAKTORËT STRESUES DHE TRAUMAT QË MUND TË PËSOHEN NGA KJO 
SITUATË MUND TË KENË NDIKIMPËRGJATË PERIUDHAVE TË TJERA TË 
ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE DHE NDËRVEPRIMIT ME PRINDËR.

Kujdesi për shëndetin mendor dhe 
mbështetja psikosociale gjatë COVID-19

Marrë parasysh situatën e krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, më 
poshtë janë paraqitur disa këshilla që na ndihmojnë të kujdesemi për 
shëndetin mendor, fizik dhe aspektin psiko-social, si për prindërit, ashtu 
edhe për adoleshentët dhe fëmijët.

1

2

4

Qëndroni sa më aktiv: rekomandohen disa minuta ecje (mjafton ecje e 
shkurtër) pas një qëndrimi të gjatë ulur, ose ushtrime/lëvizje të shkurtëra në 
aspektin kohor (p.sh 4-5 minuta) dhe të lehta. Zgjatja e muskujve ndihmon 
poashtu në qarkullimin e gjakut dhe aktivitetet e tjera të muskujve, zvogëlon 
rrezikun nga sëmundjet e zemrës, diabetit dhe të gjitha predispozitat e tjera 
shëndetësore që mund të rrjedhin si rezultat i pandemisë COVID-19.

Mbani një rutinë ditore: Rutinat ditore ndihmojnë shumë në 
funksionimin sa më të mirë gjatë ditës, si dhe në zvogëlimin e stresit 
dhe ankthit.

Shprehi ndjenjat dhe brengat tuaja me të tjerët: Mos lejoni që 
emocionet tuaja dhe stresi të ndikojnë dhe të shpërfaqin pasiguritë dhe frikat 
tuaja. Është shumë e rëndësishme që t’i identifikoni shkaktarët e stresit dhe 
të tentoni të minimizoni ndikimin e tyre në gjendjen tuaj emocionale.

PARIMET E DISIPLINËS POZITIVE NË PËRKRAHJEN 
E MIRËQENIES SË FËMIJËVE GJATË COVID-19

Në kohëra të stresit dhe ankthit, është shumë e zakonshme dhe krejt 
normale që fëmijëve t’u nevojitet më shumë vëmendje. Më poshtë janë 

disa sugjerime se çfarë mund të bëjnë prindërit/kujdestarët për të 
përkrahur mirëqenien e fëmijëve dhe për të krijuar raporte të mira dhe 

të shëndosha me fëmijët.
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Kujdesuni për gjumin: është shumë e rëndësishme që të 
fleni mjaftueshëm sepse gjumi i mirë dhe i mjaftueshëm ndikon 
pozitivisht në shëndetin tuaj, disponimin tuaj dhe në përgjithësi 
në mirëqenien tuaj.

5

7

6

Ndani kohë për vete: Përkundër 
vështirësive me të cilat po ballafaqohemi 
është shumë e rëndësishme të gjejmë 
mënyra për ta mbushur ditën me ngjarje 
pozitive (p.sh.: lajme shpresëdhënëse të 
njerëzve që e kanë kaluar pandeminë 
COVID-19 apo përfitimet nga fakti që 
po kaloni më shumë kohë me familjen). 
Poashtu, reflektoni të paktën 5 minuta 
para gjumit se si ka shkuar dita, cilat kanë 
qenë vështirësitë dhe cilat kanë qenë 
aspektet pozitive.

Merrni informata të sakta: dëgjoni këshillat dhe udhëzimet nga Instituti 
Kombëtar i Shëndetësisë dhe autoritetet tjera përkatëse; ndiqni kanalet e 
komunikimit zyrtar dhe jo çfarëdo burimesh të informacionit – është shumë e 
rëndësishme që të dimë ta dallojmë vërtetësinë e informatave.

Ndihmoni të tjerët: Qëndroni afër komunitetit dhe përkrahni njerëzit 
që kanë nevojë për ndihmë; iniconi aksione të ndryshme nga banorët 
që të aktivizohen me radhë në aktivitete vullnetare dhe përkrahëse 
në lagje. Kjo ndihmon në ruajtjen e rutinave, e mbi të gjitha na bën të 
ndjehemi të vlefshëm dhe aktiv edhe jashtë shtëpisë.


