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Udhëzuesi i përgjithshëm i lehtësuesit  
për sesionet me prindër

I. Qëllimi i udhëzuesit

Ky udhëzues do të ndihmojë lehtësuesit në sesionet me prindër dhe në sesionet 
prindër-fëmijë për të zhvilluar dhe për të mbajtur sesione të suksesshme, me qëllim të 
rritjes së njohurive, vetëdijesimit dhe përmirësimit të praktikave dhe sjelljes që japin 
rezultate më të mira në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijës. Ky është një proces hap 
pas hapi i cili përmban sesione, plane për sesione, shënime për lehtësuesit, situata për 
diskutimet në grupe dhe lojë me role dhe demonstrime. Në këtë udhëzues do të gjeni 
sesione prindërore që ftojnë familjet të cilat marrin pjesë në grupet e komunitetit për 
të mësuar dhe për të përshtatur praktikat më të mira për zhvillimin dhe mirëqenien 
e fëmijëve të vegjël 0-6 vjeç.

Rëndësia e fuqizimit të komunitetit

Sesionet me prindër i ofrojnë komunitetit njohuri dhe aftësi për të mbështetur 
sjelljet pozitive dhe për të përmirësuar mbështetjen për fëmijët e tyre. Kapacitetet 
e prindërve dhe familjeve, që kujdesen, edukojnë dhe mbrojnë fëmijët, kërkojnë 
një shqyrtim të kujdesshëm dhe një kuptim të zhvillimit të plotë të fëmijëve. 
Prindërit do të mësojnë mënyra specifike dhe praktike për të ofruar mbështet-
je në rutinat e përditshme të jetës së tyre familjare. Kjo është një mundësi për 
prindërit/familjet që të mësojnë strategji specifike për të mbështetur rritjen në 
të gjitha fushat e zhvillimit, përmes kujdesit, mësimit dhe nxënies përmes lojës, 
dhe fillimeve të shëndetshme. Të gjitha këto strategji funksionojnë së bashku për 
të krijuar një qasje gjithëpërfshirëse që fuqizon prindërit/familjet për mësuesin e 
parë dhe më të mirë të fëmijës së tyre.
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Këto sesione me prindër sigurohen nëpërmjet mobilizuesve të komunitetit në qen-
drat KZhFH (e kujdesit dhe zhvillimit në fëmijëri të hershme). Sesionet me prindër 
duhet të organizohen përmes planifikimit varësisht prej kontekstit, nevojave, kërke-
save dhe gadishmërisë së komunitetit. Sesionet janë më të suksesshme dhe ndiqen më 
shumë kur planifikohen në kohë të përshtatshme për prindër.

Shënim: Informatat e ofruara në këtë dokument synojnë të informojnë të gjithë 
prindërit dhe/ose kujdestarët me të cilët punoni. Ju lutemi të keni parasysh që disa 
nga ta mund ose mund të mos jenë prindër biologjikë të fëmijëve të tyre, prandaj sug-
jerojmë të aplikohet termi ‘kujdestarë’ sipas nevojës. 

Qëllimet e Sesioneve me Prindër

•	 Rritja e njohurive të prindërve për mënyrat e thjeshta për të mbështetur rrit-
jen dhe zhvillimin e hershëm të fëmijëve të tyre të vegjël.

•	 Rritja e besimit të prindërve si mësuesi më i mirë dhe më i rëndësishëm i 
fëmijës së tyre, derisa synohet një angazhim prindëror afatgjatë në zhvillimin e 
fëmijës së tyre.  

•	 Sigurimi i informatave themelore për zhvillimin e fëmijëve të vegjël në fusha 
tematike si shëndeti, arsimi, mirëqenia dhe mbrojtja e fëmijëve. 

•	 Fuqizimi i prindërve nëpërmjet ofrimit të  njohurive të nevojshme për mënyrën 
se si të kujdesen më së miri për fëmijën e tyre. 

•	 Sigurimi i një ambienti të sigurtë dhe të  përshtatshëm për fëmijët, aty ku ata 
luajnë dhe mësojnë (si individë  apo në  grup). 

Ky udhëzues krijohet në bazë të përvojave të organizatave të ndryshme nëpër botë, si 
Save the Children, UNICEF dhe organizata të tjera.
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Parimet udhëzuese  

Prindërit/Familjet janë mësuesit e parë dhe më të rëndësishëm të fëmijës.
Të gjithë prindërit/familjet duan që fëmijët e tyre të jenë të shëndetshëm, të mësojnë 
dhe të kenë sukses në jetë. I gjithë procesi i sigurimit të një mjedisi të tillë për fëmijë, 
mjedis i shëndetshëm, edukativ dhe i sigurt, fillon edhe para lindjes së një fëmije. Ky 
proces fillon me të ushqyerit të  shë ndetshë m, kujdes mbështetës dhe të përgjeg-
jshëm gjatë  shtatzënisë . Fillimi më i mirë për një fëmijë ë shtë  kur prindërit /familjet 
fuqizohen për të rritur fëmijët e tyre në  një  mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm dhe 
për të  më suar nëpërmjet lojës.

Besimet kryesore për punën me prindër/familje:

Marrëdhëniet - Një marrëdhënie mbështetëse siguron rritjen dhe nxënien e vazh-
dueshme për prindër. Një marrëdhënie e respektueshme dhe bashkëpunuese siguron 
një model për familjet lidhur me llojin e marrëdhënieve që ne i inkurajojmë për ta 
ndërtuar me fëmijët e tyre  dhe mes vete.

Respektimi i ndërsjellë – Respektimi i prindërve do të thotë pranimi i ndryshimeve 
në besime, norma dhe praktika. Është shumë e rëndësishme, kur komunikohen me-
sazhet kryesore, që të provohet të kuptohen besimet, praktikat dhe normat kulturore 
të secilit.

Bashkëpunimi - Lehtësuesi duhet t’i shohë familjet si partnerë aktivë në këtë pro-
ces. Kjo i lë derën hapur nxënies së ndërsjellë, ku lehtësuesi, prindërit dhe familjet 
pasurojnë  njohuritë  nga ndërveprimet mes tyre.

Fuqizimi - fillon duke dëgjuar dhe duke mbështetur nevojat e familjeve për të sig-
uruar kujdesin më të mirë për fëmijët e tyre. Përmes reflektimit të përbashkët dhe 
ndarjes së  njohurive/praktikave me familjet, ata mësojnë mënyra të reja të të ush-
qyerit dhe mbështesin zhvillimin optimal të fëmijëve të tyre. 1

1 https://savethechildren1.sharepoint.com/ëhat/child_protection/SCDocuments/ChildProtectionLibrary_Vetted/   
   Rwanda-First%20Steps%200-3%20Parenting%20Session%20Guide%20Rev%20Final.pdf

Materialet janë përgatitur duke marrë parasysh këto tri supozime:

1. Jo të gjithë pjesëmarrësit mund kenë nivel të njejtë shkollimi ose mund të jenë të sigurt në 
shkathtësitë e tyre të shkrim-leximit: aktivitetet e vënë theksin në proceset verbale dhe vizuale 
si dialogu, ndarja e tregimeve, loja me role dhe vizatimi.

2. Lehtësuesit duhet të jenë fleksibil në qasjen e tyre dhe reagimin ndaj njohurive dhe aftësive 
ekzistuese të pjesëmarrësve.

3. Lehtësuesit duhet të kenë përvojë ose të jenë të gatshëm të praktikojnë një proces të nxënies 
interaktive. Edhe pse njerëzit kanë njohuri dhe aftësi të ndryshme, së bashku mund të mëso-
jmë dhe të punojmë drejt mirëqenies së të gjithëve.



Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe 
zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë

PAKO UDHËZUESE PËR FASILITIMIN E 
SESIONEVE INFORMUESE PËR PRINDËR

6

Sesionet, mjediset dhe aktivitetet

Sesionet janë të ndara në tema, ku secila temë  fokusohet në përmbajtje dhe akivitete 
të ndryshme. Çdo sesion fillon me një  hyrje të  përgjithshme dhe përfundon me një 
ose më shumë aktivitete. Udhëzimet e përgjithshme ofrojnë informata për lehtësues-
in që t’i lexojë para fillimit të sesioneve. Pas udhëzimeve të  përgjithshme, ekzistojnë 
një ose më shumë aktivitete që lehtësuesi i realizon me pjesëmarrësit. Përshkrimet e 
aktivitetit fillojnë me një përmbledhje të:

Qëllimi Çfarë synon të arrijë ky aktivitet

Koha             Sa do të zgjasë aktiviteti 

Materialet Cilat gjëra kërkohen për aktivitetin2 

Udhëzimet për secilin aktivitet përshkruhen pastaj si një varg hapash që fillojnë me 
një hyrje.

 

2  Lista e materialeve duhet të përshtatet me sesionin, në bazë të nevojave të aktivitetit. Tabelat prej letre dhe  
    lapsat konsiderohen materialet bazike për secilin sesion të cilat mbulojnë nevojat kryesore të secilit aktivitet. 

Është shumë e rëndësishme që lehtësuesi të lexojë një aktivitet të plotë të 
nxënies para se ta realizojë atë. Kjo ia mundëson lehtësuesit që të kuptojë 

qartë qëllimin dhe procedurën e aktivitetit. Lehtësuesi duhet të përgatitet 
paraprakisht për mësimet dhe aktivitetet.
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Qasja e nxënies interaktive 

Ky udhëzues ka një qasje të nxënies interaktive për të mësuarit/nxënien e të rriturve 
me bazë në komunitet. Nxënia e të rriturve me bazë në komunitet është një stil i të 
mësuarit për të rriturit, i cili bazohet më shumë në komunitet se sa në një institucion 
formal arsimor, si shkollë, kolegj ose universitet. Qendrat e nxënies interaktive për 
nevojat dhe përvojat e pjesëmarrësve janë treguar efektive në nxënien e të rriturve 
me bazë në komunitet.

Pjesëmarrësit

Pjesëmarrësit mund të jenë burra, gra dhe fëmijë të moshave të ndryshme. Ata mund 
të kenë nivele të ndryshme arsimimi, shkrim-leximi, besimi kulturor ose fetar. Individët 
mësojnë në mënyra të ndryshme dhe programi i merr parasysh këto dallime.

Lehtësuesit 

Për të qenë efektiv, një sesion i nxënies interaktive duhet të ndihmojë, të udhëzojë 
dhe të mbështesë pjesëmarrësit derisa ata mësojnë, reflektojnë dhe veprojnë. Modeli 
i nxënies së të rriturve është paraqitur në figurën më poshtë. Lehtësuesit ud-
hëheqin sesionin. Roli i tyre në  sesione nuk ë shtë  ai i mësuesit apo ekspertit që  jep 
informata. Roli i tyre është të ndihmojë pjesë marrë sit që të fitojnë  njohuri të  reja 
rreth kujdesit dhe zhvillimit gjatë  fë mijë risë  së  hershme. Ata duhet të sigurohen 
që pjesëmarrësit i kuptojnë mesazhet kryesore të sakta nga secili sesion, e gjejnë se 
çfarë po i pengon pjesëmarrësit që të mos ndryshojnë që ndrime, si dhe i përgatit 
pjesëmarrësit për bindje dhe praktika më  të  mira - krahas atyre të  dë mshme që  
mund të  ekzistojnë .

   
1.Organizimi dhe udhëzimi 

i aktiviteteve që nxisin 
pjesëmarrjen në trajnim

4. Ndihmohen pjesëmarrësit 
që të planifikojnë se si t’i 

shfrytëzojnë informatat për të 
mësuar 

3. Ndihmohen pjesëmarrësit 
që të mësojnë nga aktivitetet  

përmes vazhdimit të gjërave që 
ata dijnë, duke shtuar informata 

shtesë që u nevojiten atyre

2. Ndihmohen pjesëmarrësit që 
të reflektojnë për aktivitete duke 
u shtruar atyre pyetje për veten
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Zhvillimi i programeve të nxënies interaktive

Procesi i nxënies është po aq i rëndësishëm sa edhe përmbajtja. Mënyra se si mëso-
jmë është po aq e rëndësishme sa ajo që mësojmë. Udhëzimet e mëposhtme mund të 
ndihmojnë gjatë zhvillimit të  programit mësimor pjesëmarrës:

Udhëzime për të krijuar qasje pjesëmarrëse/interaktive në programin ë 
mësimit

Të rriturit mësojnë më së miri 
kur…

Facilitatori duhet të…

ata janë të përfshirë në procesin më 
simor, caktimin e qëllimeve të më-
simit, përmbajtjes dhe aktiviteteve

•	 hartojë programin me pjesëmarrësit

•	 sigurohet që secili është qartë  i infor-
muar në lidhje me qëllimet e programit 
të mësimit dhe çfarë rezultate duhet të 
presin

I besojnë dhe respektojnë njëri 
tjetrin

•	 zhvillojë mësimin në një mjedis të besue-
shëm dhe të respektueshëm

•	 vishet dhe sillet siç duhet
ata ndihen të relaksuar  duke eks-
perimentuar, duke bërë gabime, dhe 
duke marrë rreziqe

•	 krijojë një atmosferë që është 
përkrahëse dhe e rehatshme për mësim

•	 bëjë aktivitete stimuluese dhe të 
këndshme

•	 ofrojë shumë mundësi për praktikë dhe

•	 lejojë njerëzit të mësojnë nga gabimet e 
tyre

përmbajtja e mësimit është e për-
shtatshme për nevojat e tyre dhe 
jetën e përditshme

•	 përdorë situata reale të jetës së  për-
ditshme dhe shembuj/probleme reale në 
program

ata janë të përfshirë në mënyrë 
aktive në procesin e mësimit (pjesë 
marrje aktive)

•	 përfshijë aktivitete të cilat kërkojnë 
pjesëmarrje aktive nga pjesëmarrësit që 
përfshin idetë e tyre, qëndrimet, ndjenjat 
dhe shqisat

stili i tyre personal i mësimit merret 
parasysh

•	 përshtasë programin e mësimit me 
karakteristikat, nivelin e shkrim-leximit, 
mjedisin dhe nevojat e pjesëmarrësve

•	 përdor një sërë teknikash të ndryshme 
të lehtësimit

•	 përpiqet të krijojë një atmosferë respek-
timi dhe mirëkuptimi për pjesëmarrësit

përvojat e tyre dhe njohuritë janë të 
përfshira në program

•	 dekurajojë pjesëmarrësit të shohin lehtë-
suesin si ekspert

•	 inkurajojë pjesëmarrësit të ndajnë 
vetë-njohuritë dhe përvojat 
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Metodat e të mësuarit/nxënies  

Aktivitetet në këtë udhëzues bazohen në teknika të ndryshme të nxënies, siç janë ve-
primet e lehtësuesit, veprimet e pjesëmarrësve, diskutimet dhe reflektimi. Më poshtë 
janë paraqitur disa përshkrime të secilës prej këtyre teknikave.

Veprimet e pjesëmarrësve 

Veprimet e pjesëmarrësve përbëjnë pjesën kryesore të aktiviteteve. Ato janë të diza-
jnuara ashtu që pjesëmarrësit të mësojnë duke bërë, duke dëgjuar, dhe ndihmojnë 
ndërveprimin dhe shkëmbimin e informatave midis pjesëmarrësve. Roli i lehtësuesit 
në këtë pjesë është të ndihmojë këtë proces dhe të udhëzojë pjesëmarrësit kur është 
e nevojshme. Metodat e nxënies  që përdoren në veprimet pjesëmarrëse janë paraqi-
tur në vijim:

Prezantimi dhe fitimi i besimit

Para se të fillojë sesioni, lehtësuesit duhet të sigurohen që pjesëmarrësit të ndihen 
rehat dhe të relaksuar. Është e rëndësishme që të zhvillohet një ndjenjë besimi dhe 
bashkëpunimi në mes të pjesëmarrësve dhe lehtësuesve. Mund të përdoren ushtrime 
hyrëse dhe për fitim besimi dhe lojëra që thyejnë akullin për ta bërë këtë. Shembujt 
mund të gjenden në Shtojcën 1.

Ushtrimet e prezantimit, lojërat që thyejnë akullin dhe dhënia e energjisë

Lojërat vijuese mund të përdoren për t’i ndihmuar pjesëmarrësit që të njohin njëri-
tjetrin dhe t’i besojnë njëri-tjetrit. 

Gjesti me emrin tuaj

1. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të ulen ose të qëndrojnë në një rreth

2. Thuajuni që secili person duhet të thotë emri i tij/saj dhe pastaj ta bëjë një 
gjest që ata mendojnë se shpreh diçka unike lidhur me ta.

3. Demonstroni disa gjeste vetë, si ngritja e krahëve tuaj, fshehja e fytyrës suaj 
me duar (për shembull, për të treguar ndrojtjen), përkulja (për të treguar 
mirësjelljen) ose goditja e një topi të pretenduar (për të treguar interesimin 
në futboll)

4. Shpjegoni se pas çdo prezantimi se pjesëmarrësi i radhës duhet të prezantohet 
dhe pas tij të gjithë pjesëmarrësit para tij/saj, duke përfshirë emrin dhe gjestin 
e secilit pjesëmarrës: “ky/kjo është ..” duke përsëritur emrin dhe gjestin

5. Për çdo prezantim
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Loja: Qëndroni në këmbë nëse duhet

1. Filloni me uljen e pjesëmarrësve

2. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të qëndrojnë në këmbë nëse një deklaratë ka të 
bëjë me ta. Për shembull:

“Qëndroni në këmbë nëse shihni futboll”

“Qëndroni në këmbë nëse keni fëmijë”

“Qëndroni në këmbë nëse ju pëlqen të dëgjoni muzikë”

“Qëndroni në këmbë nëse ju pëlqen të hani pica”

3. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të ulen pas çdo deklarate

4. Mendoni për deklarata qesharake, por keni kujdes që të mos i turpëroni 
pjesëmarrësit ose të mos i bëni të ndihen në siklet.

Loja: Dhënia e energjisë - Prekni ngjyrën e kaltër 

Pjesëmarrësit lëvizin rrotull sa më shpejt që të jetë e mundur, duke ndjekur drejtimet 
që i jepen nga lehtësuesi:

1. Pjesëmarrësit gjejnë një hapësirë për të qëndruar lirshëm.

2. Shpjegoni lojën: duhet të jepni udhëzime, si “prekni ngjyrën e kaltër” ose “pre-
kni barin” ose “prekni karrigen” dhe pjesëmarrësit lëvizin me shpejtësi për 
të prekur çdo gjë që është e kaltër ose që është prej bari, ose karrigen apo 
ndonjë gjë tjetër që pason pas fjalës “prekni”.

3. Luani lojën. Jepni udhëzime të reja shpejt në mënyrë që pjesëmarrësit të qën-
drojnë në lëvizje.

4. Ndaloni kur të gjithë pjesëmarrësit duken të aktivizuar dhe falënderoni ata 
për lojën.

5. Ndryshoni dhënien e energjisë duke kërkuar që personi i fundit të ndjekë 
udhëzimin tek  një person i ri.
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Loja: Patatja e nxehtë

Pjesëmarrësit duhet të alarmohen kur ta kalojnë ose gjuajnë një objekt:

1. Pjesëmarrësit qëndrojnë në këmbë ose ulen në një rreth.

2. Shpjegoni lojën: do të filloni ta kaloni një objekt, si p.sh. një top të vogël ose një 
leckë, tek pjesëmarrësi pranë jush dhe

3. Ata do ta kalojnë atë tek tjetri sa më shpejt që munden. Kur thirrni “patate e nx-
ehtë!” pjesëmarrësi që e mban objektin do ta hedhë atë shpejt tek dikush në atë 
mjedis, i cili përpiqet ta kapë dhe fillon ta kalojë përsëri tek të tjerët. Sa më shpesh 
që thirrni “patate e nxehtë” aq më të ngazëllyer dhe më të vëmendshëm do të 
jenë pjesëmarrësit.

4. Luani derisa të gjithë të jenë të vëmendshëm dhe  falënderoni ata.

Loja: Pasqyrat 

Pjesëmarrësit qëndrojnë në dyshe, duke e parë njëri-tjetrin dhe me rashe e imitojnë 
njëri tjetrin: 

1. Kërkoni nga pjesëmarrësit që të gjejnë një partner dhe të ulen përballë njëri-tje-
trit.

2. Shpjegoni lojën: njëri partner do të jetë personi para një pasqyre, tjetri do të jetë 
imazhi i pasqyrës. Kur personi lëviz, imazhi i pasqyrës duhet të bëjë të njëjtën 
lëvizje, si reflektim.

Lëvizjet e ngadalta janë më të lehta për t’u ndjekur.

3. Filloni lojën; pas pak kohe, kërkoni nga partnerët që të ndërrojnë vendet, kështu 
që personi para pasqyrës të bëhet reflektimi, dhe anasjelltas.

4. Ndryshoni energjinë duke u dhënë pjesëmarrësve një temë që i ndihmon ata të 
mendojnë për lëvizjet - për shembull: vallëzimi, veshja ose përgatitja e një shujte 
ushqimi.

5. Falënderoni lojtarët.
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Gjidhënia dhe të ushqyerit e shëndetshëm

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimorë e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtim.        

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 40 minuta: Aktiviteti 1.1 Praktikat e të ushqyerit më qumësht të gjirit

- 20 minuta: Rast studimi 1 

- 20 minuta: Rast studimi 2

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, fllomastera, fotografi, 
letra dhe lapsa.

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit duhet:

1. Të kuptojnë definicionin “Ushqyerja e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël” (UFFV) 

2. Të kuptojnë rëndësinë e Gjidhënies ekskluzive dhe të ushyqerit plotësues

3. Të kuptojnë përfitimet e të ushqyerit me qumësht të gjirit

4. Të numërojnë 10 praktika të mira të të ushqyerit me qumësht të gjirit

5. Të kuptojnë praktikat e të ushqyerit të fëmijëve 6-23 muajsh
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Cfarë është “Ushqyerja e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël” (UFFV)” (30 minuta)

Ushqyerja e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël (UFFV) është një term që i referohet 
praktikave të cilat rekomandohen për ushqyeshmëri dhe kujdes/rritje adekuate gjatë 
viteve të para të jetës dhe janë shumë  të rëndësishme për shëndetin dhe mirëqe-
nien gjatë gjithë jetës. UFFV  është thelbësore për rritjen e fëmijës.  Periudha gjatë 
shtatzënisë dhe dy vitet e para të fëmijës është konsideruar si një “dritare kritike e 
mundësive” për parandalimin e ngecjeve në rritje dhe zhvillim. Pesha dhe gjatësia e 
ulët në lindje janë disa nga faktorët që përcaktojnë rritjen e më vonënshme të fëmi-
jës. Rritja dhe zhvllimi i një fëmije përcaktohet nga gjendja shëndetësore e nënës dhe 
gjendja ushqyese para dhe gjatë shtatëzanisë. Gjendja e dobët e të ushqyerit të gruas 
gjatë shtatzënisë (sidomos Indeksi I Masës Trupore IMT i ulët dhe anemia) janë ndër 
faktorët që kontribuojnë në kufizimin e rritjes së  foshnjës brenda mitrës , lindje para 
kohe, si dhe komplikime të tjera për shëndetin e nënës. Pas lindjes, aftësia e një fëmije 
për të arritur standardet në rritje përcaktohet nga ushqyeshmëria e përshtatshme 
(e cila varet nga ushqimi ,siguria e ushqimit dhe praktikat e të  ushqyerit ), si dhe 
ekspozimi ndaj sëmundjeve. 1000 ditët e para të jetës së një fëmije maten nga kon-
cepcioni (ngjizja)  deri në moshën dy vjeçare dhe kjo është koha më e rëndësishme 
për ushqyeshmëri të mirë. Ushqyeshmëria e pamjaftueshme (nën-ushqyeshmëria) në 
këtë kohë mund të çojë në probleme që nuk mund të ndryshohen ose përmirësohen 
në  të  ardhmen . Kjo “dritare kritike e mundësive” për të parandaluar nën-ushqyerjen 
është e njëjta periudhë kur rekomandohen praktikat e të ushqyerit për foshnje dhe 
për fëmijë të vegjël, ushqyerja ekskluzive me qumësht gjiri për 6 muajt e parë, vazh-

dimi i ushqyerjes me qumësht gjiri deri në moshë n 2 vjeç ose më tej së bashku 
me ushqimin plotësues,të sigurt dhe të përshtatshëm nga 6 deri 23 muaj.

Gjidhënia ekskluzive apo të ushqyerit ekskluziv me qumësht të gjirit

Të ushqyerit ekskluziv me qumësht të gjirit nënkupton që foshnjës t’i jepet 
vetëm qumësht gjiri dhe kurrfarë lëngu apo ushqimi tjetër, madje as ujë. Pikat 

apo shurupet e përbëra nga vitaminat, shtojcat e mineraleve apo ilaqeve janë të lejuara. 
Qumështi i gjirit është ushqimi ideal për mbijetesën dhe zhvillimin e foshnjave. Ush-
qyerja ekskluzive me qumësht gjiri në gjashtë muajt e parë të jetës stimulon sistemet 
imunitare të foshnjeve dhe i mbron ata nga diarreja dhe infeksionet respiratore akute 
- dy nga shkaqet më të rëndësishme të vdekshmërisë foshnjore në vendet në zhvillim 
- dhe përmirëson përgjigjen e foshnjeve ndaj vaksinimit. Veçanërisht në kushtet jo- 
higjienike, zëvendësuesit e qumështit të gjirit bartin rrezik të lartë të infeksionit dhe 
mund të ketë pasoja fatale për foshnjet.

Të ushqyerit plotësues

Të ushqyerit plotësues: proces që fillon kur vetëm qumështi i gjirit ose qumështi for-
mulë për foshnje nuk është më i mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat ushqyese 
të foshnjave, dhe për këtë arsye nevojiten ushqime të tjera dhe lëngje, së bashku me 
qumështin e gjirit ose zëvendësuesin e qumështit të gjirit. Synimi për ushqim plotësues 
është marrë në përgjithësi të jetë 6 deri në 24 muaj. 
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Aktiviteti 1.1 – Praktikat e të ushqyerit më qumësht të gjirit

Pjesa A: Identifikimi i praktikave të rekomanduara të të ushqyerit me qumësht 
të gjirit përmës diskuimit (30 minuta)

1.  Vendos kartën e kuqe në njërën anë të dhomës dhe kartën e gjelbër në anën tjetër.

2. Shpjegoni si më poshtë: të gjithë pjesëmarrësit qëndrojnë në mes të dhomës ndërsa 
lexoni një deklaratë/fjali për ushqyerjen me qumësht gjiri . Çdo pjesëmarrës vendos 
nëse ata pajtohen apo nuk pajtohen me deklaratën. Ata që pajtohen shkojnë në kartën 
e gjelbër, dhe njerëzit që nuk pajtohem të shkojnë në kartën e kuqe. Kur të gjithë e 
kanë marrë vendimin e vet, grupi diskuton mendimet e tyre të ndryshme. Mund të  
përsëritet edhe për deklaratën tjetër. Referohu në deklaratat në tabelën 1.1

                  Fjali                                                                  Përgjigje e saktë

Nënat duhet ta vendosin fëmijën në gji që 
nga momenti i lindjes, për të siguruar që 
fëmija të përfitojë nga qumështi i parë i 
verdhë

(Pajtohem) Qumështi i parë (kolostrum) është 
shumë mirë për foshnjat, sepse ndihmon në 
mbrojtjen e tyre nga sëmundja. Nëse  Nuk u 
jepni foshnjave qumështin e parë rritet rreziku 
për sëmundje

Deri në moshën gjashtë muaj, fëmija që 
jeton në vende me klimë të nxehtë, duhet 
të i jepet ujë, përveç qumështit të gjirit

(Nuk pajtohem) Qumështi i gjirit është 90% 
ujë dhe është i mjaftueshëm për fëmijën deri 
në gjashtë muaj.

Nëse një nënë kalon kohë nën diellin e nx-
ehtë jashtë,  qumështi i gjirit të saj do të 
bëhet i nxehtë dhe ai nuk duhet të i jepet 
më  fëmijës. Mundet të  shkaktojë fëmijës 
barkqitje (diare).

Nuk pajtohem) Qumështi i gjirit kurrë nuk sh-
kakton barkqitje/diare. Temperatura e tij mba-
het në nivele normale nga trupi dhe nuk është 
kurrë i dëmshëm për fëmijën.

Një fëmijë i sëmurë duhet të ushqehet më 
shpesh me qumësht gjiri. 

(Pajtohem) Fëmijët e sëmurë duhet të ushqe-
hen me qumësht gjiri më shpesh dhe për peri-
udha më të gjata, për të siguruar që ata marrin  
lëndë ushqyese dhe  lëngje që iu duhen për tu 
shëruar.

Nëse një nënë e një fëmije nën moshën 
gjashtë muajsh mendon se ajo nuk është 
duke prodhuar qumësht të gjirit të mjaftue-
shëm, fëmija duhet të ushqehet me qumësht 
pluhur ose zëvendësues të  qumështit të 
gjirit.

(Nuk pajtohem) Sa më shumë një fëmijë të 
thith, gjiri do të prodhojë më shumë qumësht. 
Nënat të cilët ndihen që  nuk kanë mjaft 
qumësht duhet të ushqejnë me qumësht gjiri 
fëmijën shpesh, së paku 10 herë në ditë për 
foshnjat e posalindura. Nënat duhet të ushqe-
jnë me qumësht gjiri fëmijët e tyre sa herë që 
fëmijët duan, të njohura si “të ushqyerit sipas 
kërkesës”. Nënat gjithashtu duhet të hanë dhe 
të pinë më shumë që të kenë energji për të 
prodhuar qumështin e gjirit, dhe mund të kon-
sultohen me  profesionistë  shëndetësor për 
mbështetje.

Duhet t’i jepet qull orizi fëmijëve nën 
moshën gjashtë muajsh që t’i bëjë ato më 
të shëndetshëm dhe më të fortë. 

(Nuk pajtohem) Fëmijët duhet të ushqehen 
vetëm me qumështin e nënës deri në  moshë n 
gjashtë muajsh. Qumështi i gjirit është ushqimi 
i vetëm që ofron të gjitha lëndët ushqyese që 
fëmijët kanë nevojë gjatë kësaj periudhe. Tjetër 
ushqim ose pije mund t’i bëjë ata të sëmurën.

Edhe nëse fëmija ka problem me gazëra 
dhe fryrje, nënat nuk duhet t’i japin ndonjë 
ilaq tradicional.

(Pajtohem) Nënat nuk duhet të japin ndonjë 
ilaq për fëmijën e tyre pa këshilla nga stafi 
shëndetësor ose mjeku.
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Tabela 1.1 : Deklarata për praktikat lokale të ushqyerit më qumësht të gjirit

3. Ndajeni faqen e tabelës në tri kolona. Ndani pjesëmarrësit në tri grupe: njëri grup 
të sugjerojë disa pika që flasin për përfitimet e ushqyerjes me qumësht gjiri për nënën, 
grupi i dytë  të listojë përfitimet për fëmijën dhe grupi i tretë për përfitimet për famil-
jen/komunitetin.

4.  Shkruaj dhe diskutoni të gjitha pikat e propozuara nga pjesëmarrësit .

Pjesa B: Reflekto procesin e të mësuarit (10 minuta)

1. Pyetni pjesëmarrësit për atë që kanë mësuar nga sesioni

2. Diskutoni përse është e rëndësishme të kuptoni përfitimet nga ushqyerja 
eksukluzive me qumësht gjiri  dhe mënyrat e duhura për të ushqyer ekskluz-
ivisht me qumësht gjiri.

3. Shpërndani shtojcat me përfitimet nga të ushqyerit me qumësht të gjirit për 
fëmijën, nënën dhe komunitetin (Shtojca 1.1) 

4. Pyetni se si do ta përdorin këtë informacion për të ndihmuar gratë në familje dhe 
komunitet që të përmirësojnë praktikat e tyre në të ushqerit me qumësht gjiri .

Rast studimi 1 (20 minuta)

Foshnja eHanës është 4 muajshe dhe Hana mendon se nuk ka qumësht të mjaftueshëm;  
Hana dhe burri i saj po kërkojnë këshillën tuaj për atë se çfarë duhet t’i japin fëmijës së tyre.

Pjesëmarrësit ndahen në tri role: nëna, këshilltari dhe vëzhguesit; Secilit grup me 
tri role I duhet dhënë një rast studimi për të praktikuar këshillimin.

Prezentoni rastet dhe diskutoni

Përgjigjet e mundshme të sakta

•	Këshilluesi/këshilluesja përshëndet Hanën

•	Këshilluesi/këshilluesja vlerëson Hanën për ushqyerjen e fëmijës me 
qumësht  të gjirit 

•	Këshilluesi/këshilluesja pyet, dëgjon dhe identifikon vështirësitë dhe shkaqet 
për vështirësitë në lidhje me praktikat aktuale të ushyqerjes së fëmijës.

•	Në këtë rast të veçantë, vështirësia është perceptimi i qumështit të pam-
jaftueshëm.

•	Këshilluesi/këshilluesja fton bashkëshortin të bashkohet me diskutim.

•	Këshilluesi/këshilluesja pyet për shpeshtësinë e ushqyerjes me qumësht gjiri, 
ushqimin sipas kërkesës, ushqimin e natës, zbrazjen e një gjiri para kalimit te 
tjetri, dhënia e ushqimeve shtesë dhe shpeshtësia e urinimit gjatë  24 orëve .

•	Këshilluesi/këshilluesja diskuton dhe rekomandon:

ü	Shpjegon se gjoksi është si një “fabrikë” - sa më shumë kërkesa (për 
qumështin), aq më shumë furnizim ka
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ü	Ushqeni fëmijen me qumësht gjiri zakonisht të paktën 10 herë për 24-orë.

ü	Lejo që fëmija të përcaktojë kohë zgjatjen e ushqyerjes.

ü	Tingujt e gëlltitjes së foshnjës janë të dëgjueshme ne kohën kur ajo është 
duke u ushqyer me qumësht gjiri.

ü	Fëmija do të jetë vigjilent dhe aktiv, do të shfaqet i shëndetshëm, do të ketë 
ngjyrë të mirë, lëkurë të fortë dhe do të rritet në gjatësi dhe perimetër 
kokë.

ü	Foshnja urinon të paktën 6 - 8 herë në 24 orë

ü	Diskutoni për përfitimet e ushqyerjes ekskluzive me qumësht gjiri deri në 
6 muaj dhe rolin e ushyqerjes së  shpeshtë me qumësht gjiri dhe sasinë e 
prodhimit të qumështit të gjirit.

•	Këshilluesi/këshilluesja arrin-një-marrëveshje me Hanën  për vazhdimin e 
ushqyerjes ekskluzive  me qumësht gjiri deri në 6 muaj të foshnjës.

•	Këshilluesi/këshilluesja kë rkon nga Hana të përsërisë sjelljen e dakorduar

•	Sugjeron se ku Hana mund të gjejë mbështetje (të marrë pjesë në takimin 
mujor të Grupit të nënave në komunitet)

•	Këshilluesi/këshilluesja cakton takim të ardhshëm me Hanën për të percjellur 
gjendjen.

•	Falenderon Hanën për kohën e saj.

Sesioni 2

Të ushqyerit e fëmijëve 6 deri në  23 muajsh (30 minuta)

Qumështi i gjirit mund të furnizojë rreth gjysmën e nevojave energjetike të fëmijëve 
6 deri 11 muajsh. Gjysma tjetër duhet të vijë nga lëndë ushqyese të tjera. Qumështi 
i gjirit nuk përmban hekur të mjaftueshëm dhe vitaminë A për fëmi-
jët pasimuajit të  gjashtë . Nga kjo moshë fëmijët janë gati për të 
ngrënë dhe tretin ushqime të tjera nga tri grupe ushqimore.

Çfarë duhet të hanë fëmijët nga 6 deri në 23 muajsh?

Nëse fëmijët e moshës 6-23 muajsh hanë një shumëllojshmëri 
ushqimesh të shëndetëshme përveç që ushqehen me qumësht 
gjir, ata rriten më shpejt dhe sëmuren më rrallë. Fëmijët nuk kanë 
nevojë për ushqim të veçantë. Ata mund të hanë të njëjtën ushqim si pjesa 
tjetër e familjes për aq kohë sa është pjekur dhe bërë e butë për ta për të ngrënë. 
Ndërsa fëmijët fillojnë të hanë ushqime të ngurta, duhet të jeni të kujdesshëm për të 
shmangur ushqime që mund të shkaktojnë ngulfatje. Sigurohuni që ushqimi i cili nuk 
është i butë, është copëtuar në copa të vogla dhe se çdo kockë është hequr nga mishi, 
shpendët ose peshqit. Fëmijët hanë më pak se të rriturit në çdo racion prandaj ata 
duhet të hanë më shpesh. Ushqyerja me qumësht gjiri duhet të vazhdojë derisa fëmija 
të jetë dy vjeç ose më i madh.

Sigurohuni që 
ushqimi i cili nuk 

është i butë, është 
copëtuar në copa të 

vogla
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Ushqyerja me qumësht gjiri  nga 6 deri në 23 muajsh

Është e rëndësishme që fëmijët të vazhdojnë të ushqehen me qumësht të girit, derisa 
të jenë të paktën dy vjeç sepse i mbron ata nga sëmundjet. Ushqyerja me qumësht gjiri 
gjithashtu siguron ngushëllim dhe kontakt në mes të nënës dhe fëmijës që ndikon në 
zhvillimin e fëmijës.

Udhëzimet e para të ushqimit

Kur planifikoni ushqimet e para të fëmijës, është e rëndësishme të konsideroni pikat 
në vijim:

Shpeshtësia e 
të ushqyerit                                     

Fëmijët nën moshën dy vjeç duhet të ushqehen më  shpesh se të 
rriturit. Sa shpesh fëmijët duhet të ushqehen varet nga mosha e 
tyre.

Sasia e ush-
qimit

Në çfarë sasie, fëmijët duhet të ushqehen varet nga e tyre mosha. 
Sa më  shumë  që  fë mija të  rritet, aq më  shumë  rriten edhe 
sasia e ushqimit që kanë nevojë .

Konsistenca e 
ushqimit

Ushqimi nuk duhet të jetë shumë i hollë ose i holluar me ujë ose 
të përmbajë pjesë të forta që mund të shkaktojnë ngulfatje të  
fëmijës.

Shumëllo-
jshmëria e 
ushqimeve

Ushqimi duhet të vijë nga tri grupe ushqimore. Aj duhet të përf-
shijë mish dhe produkte të tjera shtazore, bishtajore dhe fara vaji, 
si dhe fruta dhe perime.

Të ushqyerit 
aktiv/përgjegjës

Fëmijët duhet të inkurajohen, por jo të detyrohen të hanë. Bëni  
që koha e ushqimit të jetë argëtuese për ta. Jini të durueshëm 
dhe lavdëroni fëmijët kur hanë mirë. Shmangni dhënien e pijeve 
të mëdha para ose gjatë vakteve. Ushqeni ata para se të lodhen 
ose kur janë shumë të uritur.

Higjiena Sigurohuni që ushqimi është i përgatitur mirë  dhe ruhet në një 
mënyrë që të shmanget kontaminimi nga mikrobet. Gjithmonë 
lani duart tuaja dhe fëmijës tuaj me sapun dhe ujë para se të kon-
sumohet. Përdorni enë të pastra kuzhine, ushqime të pastra dhe 
ujë të pastër, si dhe ushqime të ruajtura si duhet për të shmangur 
kontaminimin.
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Mund te zgjedhni aktivitetin 2.1 ose 2.2

Aktiviteti 2.1 –Këshilla për të ushqyerit e fëmijëve 6 deri 23 muajsh

Qëllimi: për t›u mundësuar pjesëmarrësve të kuptojnë dhe për të komunikuar 
informacionin e saktë të të ushqyerit të fëmijëve që janë 6 deri në 23 muajsh.

Koha: 50 minuta

  Materialet: Flipchart; lapsa; shirit ngjitës; tri gota; një litër ujë.

        Udhëzime:

      

  Hapi 1.

1. Pyetni pjesëmarrësit nëse ndonjëri prej tyre ka fëmijë dhe sa vjec janë fëmijët. 
Pyetni ata në cilën moshë fëmijët ushqehen për herë të parë me ushqim ush-
qimin përvec qumështit të gjirit në komunitetin e tyre dhe pse.

2. Kërkoni nga ata të përshkruajnë llojin e ushqimit që zakonisht iu jepet fëmijëve 
për herë të parë. Kujtojuni atyre se qumështi i gjirit u jep fëmijëve nën gjashtë 
muaj të gjitha lëndët ushqyese që u nevojiten. Kur fëmijët arrijnë moshën gjashtë 
muajshe familja duhet të prezantojë disa ushqime të para për shkak se qumështi  
i gjirit nuk i plotëson të gjitha nevojat e tyre nga kjo moshë e tutje. Por kujtojini 
atyre se qumështi i gjirit është ende një pjesë e rëndësishme e ushqimit të fëmi-
jëve deri në moshën dy vjeçare.

3.  Shpjegoni se ju do të tregoni se si qumështi i gjirit kontribuon në ushqimin e 
fëmijëve të moshave të ndryshme.

4. Kërkoni nga ata të sugjerojnë se sa nga nevojat e tyre ushqyese janë siguruar nga 
qumështi i gjirit për një fëmijë nën moshën gjashtë muaj, nga 6 deri në 11 muajsh 
dhe 12-23 muajsh.

      Hapi 2.

     Cfarë siguron qumështi I gjirit?

1. Tregoni sasitë e lëndëve ushqyese të furnizuara nga qumështi i gjirit në mosha të 
ndryshme duke derdhur ujë në gota: një e plotë e tejmbushur, një mbi gjysmën e 
plotë dhe një që është një e treta e plotë.

2. Shkruani në një faqe tabelë: qumështi i gjirit furnizon të gjitha lëndët ushqyese që 
fëmijët nën gjashtë muaj kanë nevojë, më shumë se gjysma (60%) e ushqyesve të 
vegjël nga 6 deri në 11 muaj dhe pak më pak se gjysma (40%) e fëmijëve nga 12 
deri në 23 muajsh.

3. Shpjegoni se do të flisni më shumë për këto gjëra të rëndësishme të ushqyeritt 
për fëmijët e moshave të ndryshme. 

4. Jepni atyre informacionin në Shtojcën 2.1
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Hapi 3. 

1. Pyetni pjesëmarrësit për atë që kanë mësuar nga sesioni

2. Diskutoni përse është e rëndësishme të kuptoni praktikat e duhura të të ush-
qyerit të fëmijëve 6 deri 23 muajsh

3. Pyetni se si do ta përdorin këtë informacion për të ndihmuar gratë në familje dhe 
komunitet që të përmirësojnë praktikat e tyre për të ushqerit me qumësht gjiri.

Aktiviteti 2.2 – LLojet dhe përgatitja e ushqimeve të para

Qëllimi: për t›u mundësuar pjesëmarrësve të kuptojnë dhe për të komunikuar in-
formacionin e saktë mbi shumëllojshmërinë dhe përgatitjen e ushqimeve të para për 
fëmijët 6-23 muajsh

Koha: 60 minuta

  Materialet: Flipchart; lapsa; shirit ngjitës        

        Udhëzime:

        Hapi 1.

        Konsideroni shumëllojshmërinë e ushqimeve për fëmijët 6-23 muajsh

1. Shpjegoni se do të punoni në grupe për të dalë me një listë të llojeve të 
ndryshme të ushqimit të cilat mund t’u jepen fëmijëve nga 6 në 8 muajsh, 9 deri 
11 muajsh dhe 12 deri 23 muajsh. 

2. Ndani pjesëmarrësit në katër grupe të vogla. 

3. Kërkoni grupit të parë të dalë me një listë të ushqimeve që japin energji  dhe të 
cilat mund të iu jepen fëmijëve të tri grupeve të moshave të ndryshme. 

4. Kërkoni grupit të dytë të bëjë një listë të ushqimeve për ndërtimin e trupit dhe 
të cilat mund të iu jepen fëmijëve të tri grupeve të moshave të ndryshme. 

5. Kërkoni grupit të tretë që të bëjë një listë të ushqimeve mbrojtëse dhe të cilat 
mund të iu jepen fëmijëve të tri grupeve të moshave të ndryshme. 

6. Kërkoni grupit të fundit që të dalë me një listë të ushqimeve që mund të jepen 
në ndërmjet racioneve

Hapi 2

Prezentimi i ushqimeve nga secili grup i ushqimeve

1. Sillni pjesëmarrësit së bashku dhe secili grup të paraqesë punën e tyre.

2. Pasi secili grup të ketë prezentuar idetë e tyre, pyesni pjesëmarrë sit tjetër nëse 
ata kanë ndonjë pyetje ose dicka për të shtuar në prezantim. 

3. Shkruaj këto në një faqe tabelë për t’u treguar pjesëmarrësve. Disa ide janë 
dhënë në Fletushken 2.2

4. Pyetni pjesëmarrësit se sa e lehtë është për anëtarët e tyre të komunitetitqasja 
në llojet e ushqimit të identifikuar në prezantime.
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5. Vini re se familjet duhet të prezentojnë  një përvojë të lumtur për fëmijët në 
mënyrë që ata të mësojnë të gëzohen kur vjen koha e ushqimit. 

Hapi 3

Diskutim mbi ushqimet e fëmijëve

1. Pyetni pjesëmarrësit se cilat janë dallimet në mes të ushqimeve të shëndetshme 
dhe ushqimeve më pak të  shë ndetë shme. Kërkoni atyre të japin shembuj të 
ushqimeve të  shë ndetshme dhe me pak të  shë ndetë shme. Listoni ato në ta-
belë në dy kolona. Shtojca 2.3 tregon disa shembuj që mund të përfshihen.

2. Kujtoni pjesëmarrësve se është më mirë që fëmijëve t’i jepet një përzierje e ush-
qimeve nga grupet e ndryshme ushqimore.

SHTOJCA 1

Përfitimet e foshnjës nga të ushqyerit me qumësht të gjirit

ü	Shpëton jetën e foshnjave.

ü	Është një ushqim i plotë për foshnjën, përmban përmasa të balancuara 
dhe sasi të mjaftueshme të të gjitha nevojave ushqyese për 6 muajt e 
parë.

ü	Promovon rritjen dhe zhvillimin adekuat, duke parandaluar kështu ngecje 
në zhvillim

ü	Është gjithmonë i pastër

ü	 Përmban antitrupa që mbrojnë nga sëmundjet, veçanërisht kundër barkë 
qitjes/diarresë dhe infeksioneve të frymëmarrjes.

ü	 Është gjithmonë i gatshëm dhe në temperaturën e duhur.

ü	 Është lehtë  i tretshë m.Materiet ushqyese absorbohen mirë.

ü	Mbron kundër alergjive. Antitrupat e qumështit të gjirit mbrojnë zorrët e 
foshnjës duke parandaluar substanca të dëmshme të kalojnë në gjak.

ü	Përmban ujë të mjaftueshëm për nevojat e foshnjës (87% e ujit dhe min-
eraleve).

ü	 Ndihmon nofullën dhe zhvillimin e dhëmbëve; 

ü	Zhvillon muskujt e fytyrës.

ü	 Kontakti i zakonshëm i lëkurës në lëkurë midis nënës dhe fëmijës çon në 
zhvillimin psikomotor më të mirë, afektiv dhe shoqëror. 

ü	Foshnja përfiton nga kolostrumi, i cili e mbron atë nga sëmundjet. Kolos-
trumi vepron si një laksativ dhe pastron stomakun e foshnjës.
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Përfitimet e nënës nga të ushqyerit me qumësht të gjirit
ü	Ushqyerja me gji është më shumë se 98% efektive si një metodë kontra-

ceptive gjatë 6 muajve të parë me kusht që ushqyerja me qumësht gjiri 
është ekskluzive dhe amenorrea vazhdon.

ü	Vendosja e fëmijës në gji menjëherë pas lindjes lehtëson largimin e pla-
centës sepse ushqyerja me qumësht gjiri e  foshnjës stimulon kontrak-
timet e mitrës.

ü	 Redukton rreziqet e gjakderdhjes pas lindjes.
ü	Kur foshnja ushqehet menjëherë pas lindjes, stimulohet prodhimi i 

qumështit të gjirit.

ü	Thithja e menjëhershme dhe e shpeshtë e gjirit parandalon gurgullimin.

ü	Zvogëlon ngarkesën e punës së nënës (përgatitjen e ujit të valë, në për-
gatitjen e qumështit).

ü	Qumështi i gjirit është në dispozicion në çdo kohë dhe kudo, gjithmonë i 
pastër, ushqyes dhe në temperaturë të duhur.

ü	Është ekonomik

ü	Stimulon lidhjen midis nënës dhe fëmijës.

ü	Redukton rreziqet e kancerit të gjirit dhe mitrës.

 Përfitimet e familjes nga të ushqyerit me qumësht të gjirit
ü	Nuk ka shpenzime në blerjen e llojeve të tjera të qumështit, druve të 

zjarrit apo lëndë djegëse të tjera për të vluar ujin, qumështin ose enët.

ü	Kursehen paratë dhe  mund të përdoren për të plotësuar nevojat e tjera 
të familjes.

ü	Nuk ka shpenzime mjekësore për shkak të sëmundjes që mund të shkak-
tojnë llojet e tjera të qumështit. 

ü	Nënat dhe fëmijët e tyre janë të shëndetshëm.

ü	Ka hapsirë mes lindjeve në sajë të efektit kontraceptiv.

ü	Më shumë kohë për tu marrë me fëmijë të tjerë  ose familjen

ü	Ushqimi i foshnjës zvogëlon punën, sepse qumështi është gjithmonë në 
dispozicion dhe i gatshëm.

Përfitimet e komunitetit nga të ushqyerit me qumësht të gjirit

ü	Reduktimi i importimit të qumështit dhe produkteve për përgatitjen e tij 
kursen paratë që mund të përdoren për diçka tjetër.

ü	 Foshnjat e shëndetshme bëjnë një komb të shëndetshëm.

ü	Kursimet bëhen në fushë n shëndetësore. Një rënie në numrin e sëmund-
jeve të fëmijëve çon në ulje të shpenzimeve.

ü	Përmirëson mbijetesën e fëmijëve. Redukton së mundshmë rinë  dhe 
vdekshmërinë e fëmijëve.

ü	Mbron mjedisin (pemët nuk përdoren për dru zjarri për të vluar ujin, 
qumështin dhe veglat)

ü	Qumështi i gjirit është një burim natyror i rinovueshëm.
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SHTOJCA 2

Mosha Shpeshtësia Sasia për cdo 
ushqim

Cilësia/Struktura             

Nga 6-8  
muajsh

-2 ose 3 shujta 

-Të vazhdohet 
me qumësht gjiri 

- mund të 
ofrohet edhe 1 
zamër 

2 ose 3 lugë 
ushqimi

Fillojmë me sasi 
të vogla dhe 
pastaj rritet 
gradualisht

sasia në gjysmën 
e një filxhani ose 
250ml 

-Ushqime të buta,mesatarisht të 
trasha si pure orizi ose patate ose 
ushqime të tjera

-Jepni gradualisht racione të trasha 
ose gjysëm të ngurta, ushqime 
familjare nga të gjitha grupet ushqi-
more.

Nga 9-11 
muajsh

3 ose 4 ushqime 

-Të vazhdohet 
me qumësht gjiri 

- mund të 
ofrohen 1 ose 2 
zamëra 

Gjysma e një 
filxhani 250ml 
ose tas të ush-
qimit

- ushqime të prera imët nga të 
gjitha grupet e ushqimeve

- Prezantoni ushqimet që mund të 
hahen me gishta

Nga 12-23 
muajsh

3 ose 4 ushqime 

- Të vazhdohet 
me qumësht gjiri

- mund të 
ofrohen 1 ose 2 
zamëra 

¾ deri në 1 filx-
han të plotë ose 
250ml tas

Vazhdoni të ushqyerit me ushqime 
të familjes nga të gjitha grupet e 
ushqimeve.  Prezentoni edhe ush-
qimet e prera apo të copëtuara.

SHTOJCA 3

Grupi Ushqimor Shembull i ushqimit Struktura

Ushqime që japin energji Oriz I zier ose I avulluar apo 
patate

I zbutur për të fëmijët më të 
vegjël

Ushqime që ndertojne 
trupin

Vezët e ziera, peshke, mish të 
kuq ose pulë

Të përgatitura si pure me 
oriz apo qumësh të gjirit 
për një fëmijëtë vogël ose I 
copëtuar për një fëmijë më 
të madh

Ushqime mbrojtëse Kungull të zier ose avulluar Të përgatitura si pure me oriz 
apo qumësh të gjirit për një 
fëmijëtë vogël ose I copëtuar 
për një fëmijë më të madh

SHTOJCA 4

Ushqime të shëndetshme Ushqime jo të shëndetshme
Fruta Qipsa
Perime Embëlsira
Ujë Kafe
Lëngje të freskëta Lengje me sheqer dhe të gazuara
Qumësht i lopës Qumësht i kondenzuar
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Rëndësia e vaksinimit dhe sëmundjet që  
parandalohen me anë të vaksinimit  

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimorë e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.    

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes

- 10 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes

- 20 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes dhe diskutim

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, markerë, fotografi, letra 
dhe lapsa.
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Objektiva: Në fund të sesionit prindërit duhet:

6. Të kuptojnë rëndësinë  e vaksinimit

7. Të kuptojnë sëmundjet që parandalohen me vaksinim

8. Të kuptojnë kohët dhe kalendarin e vaksinimit

9. Të kuptojnë kujdesin ndaj fëmijës gjatë kohës së vaksinimit

1. Rëndësia e imunizimit(vaksinimit) (30 minuta)

Sistemi imunitar i njeriut është krijuar për të na mbrojtur nga çdo gjë që hyn në 
trupin tonë,që nuk i përket trupit tonë (natyrisht pa përfshirë ushqimin). Imun-
ologët i quajnë këto gjëra “jo-vetëvetja” (antigjen). Kur një organizëm që shkak-
ton sëmundje (që është, një mikrob - një virus ose baktere) hyn në trup, sistemi 
imunitar e njeh atë si “jo-vetvete”, dhe prodhon proteina të quajtur antitrupa për 
të larguar atë nga organzimi. Këto antitrupa gjejnë dhe shkatërrojnë mikrobin e 
veçantë që shkakton infeksionin. (Për shembull, antitrupat për të sulmuar polio 
virus sulmojnë polion dhe asgjë tjetër.) Por përveç kësaj, sistemi imunitar e ku-
jton këtë mikrob. Më vonë, nëse personi është i ekspozuar ndaj të njëjtit mikrob 
përsëri, antitrupat janë shpejt të vendosur për ta eleminuar atë para se të mund ta 
sëmurë përsëri personin . Ky është imuniteti. Imuniteti është arsyeja pse personi 
që merr një sëmundje infektive nuk merr të njëjtën sëmundje përsëri. (Ka përjash-
time: shumë viruse të ndryshme mund të shkaktojë ndryshime të zakonshme, për 
shembull, dhe viruset e gripit vit pas viti, kështu që antitrupat ekzistues mund të 
mos i njohin ato.) Ky është një sistem shumë efikas. Ekziston vetëm një problem 
me të. Herën e parë që një fëmijë është i ekspozuar ndaj një sëmundje, sistemi 
i tij imunitar nuk mund të krijojë antitrupa aq shpejt për ta mbrojtur atë nga së-
mundja. Përfundimisht ata do të luftojnë kundër infeksionit dhe do ta lënë fëmijën 
imun për infeksionet e ardhshme. Por jo para se fëmija të sëmuret me sëmundje. 
Me fjalë të tjera, fëmija duhet të sëmuret para se të bëhet imun. Ky problem është 
zgjidhur nga vaksinat. 

a. Vaksinat përmbajnë të njëjtat mikroba që shkaktojnë sëmundje (për 
shembull, vaksina e fruthit përmban virusin e fruthit, dhe vaksina Hib përmban 
bakteret Hib). Por këto mikorbe kanë qenë ose të vdekur, ose të dobësuara 
deri në atë pikë sa ata nuk ju bëjnë të sëmurë. Disa vaksina përmbajnë vetëm 

një pjesë të mikorbit të sëmundjes. Kur një fëmijë vaksinohet, vaksina stimulon 
sistemin e tij imunitar për të prodhuar antitrupa, pikërisht sikur do të ishte nëse 

ai do të ishte i ekspozuar ndaj sëmundjes. Fëmija do të zhvillojë imunitet ndaj kësaj 
sëmundjeje dhe më e mira nga kjo është së fëmija nukduhet të sëmuret së pari 
që të kete antitrupa. Kjo është ajo që i bën vaksinat një ilaç të tillë të fuqishëm. 
Ndryshe nga shumica e  ilaçeve, të cilat trajtojnë ose kurojnë sëmundjet, vaksinat 
i parandalojnë ato.

b. Sa të sigurta janë vaksinat? 

    Kjo është një çështje që natyrisht ka të bëjë me çdo prind të ri. Pa marrë parasyh 
se sa vaksinat janë të mira në parandalimin e sëmundjes, pavarësisht se sa shumë 
kanë ulur sëmundjet gjatë viteve, pa marrë parasysh sa shumë jetë kanë shpëtuar, 
çka nëse ata mund ta dëmtojnë fëmijën tim? Siguria e vaksinës është një çështje 
komplekse. Ndërkohë, këtu janë disa fakte të përgjithshme: Çdo ilaç mund të sh-
kaktojë një reaksion, edhe aspirina. Vaksinat nuk janë përjashtim. 
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c. A do të dëmtojë vaksina fëmijën tim? 

Me siguri jo. Shumica e fëmijëve nuk do të kenë reagim në një vaksinë të dhënë. 
Për ata që reagojnë, shumica e reagimeve janë shumë të vogla. . . një këmbë e en-
jtur, një skuqje të lehtë, ose një temperaturë të butë që largohet brenda një ose 
dy ditësh. Disa fëmijë kanë reagime të moderuara si ethe, të  dridhura, ose dhim-
bje të muskujve. Një nga reaksionet më të frikëshme është kriza e temperaturës. 
Kjo është një krizë, ose konvulsion, i shkaktuar nga temeperatura e lartë . Gjatë 
një konvulzioni të temperaturës, fë mija mund të shkundet  në mënyrë të pakon-
trolluar, të mos reagojë, ose edhe humbë vetëdijen. Rreth 1 në 25 fëmijë do të 
ketë të paktën një konvulzion febril gjatë fëmijërisë së tij, zakonisht nga mosha 
6 muaj dhe 3 vjet. Ata shpesh shoqërojnë infeksionet e veshëve ose infeksionet 
respiratore. Kur një konvulzion febril është i lidhur me  vaksina, është sepse 
vaksina shkakton ethe, e cila nga ana tjetër shkakton konvulzionin. Ndërsa kon-
vulzionet e tilla duken serioze, fatmirësisht ata pothuajse nuk janë të rrezikshme.

2. Përfitimet nga vaksinimi

Përfitimi më i dukshëm i vaksinimit është sigurisht mbrojtja nga sëmundja e 
caktuar. Por ka më shumë për të se kaq. Janë me të vërtetë tre lloje të përfitimit 
nga vaksinimi - përfitimet personale, përfitimet e komunitetit, dhe përfitimet 
në të ardhmën. Vlen të shikohen secilën nga këto veç e veç.

a. Përfitimi personal

Vaksinimi i fëmijës suaj në radhë të par mbron fëmijën nga sëmundjë shumë 
të rënda të cilat shumë lehtë parandalohen me anë të vaksinave, të cilat do i 
permendim më vonë.

b. Përfitimet e komunitetit

Ka edhe fëmijë që nuk munden të marrin disa vaksina të caktuara për arsye 
mjekësore ose të tjera, dhe ata që janë shumë të vegjël për t’u vaksinuar. Këta 
fëmijë nuk kanë mbrojtje nëse ata janë të ekspozuar ndaj dikujt që është i 
infektuar me një sëmundje ngjitëse. Kur shumica e fëmijëve në një komunitet 
janë të imunizuar, edhe nëse një fëmijë sëmuret, sëmundja nuk do të përhapet. 
Kjo për shkak se mikorbi nuk ka ku të shkojë- nëse fëmija i sëmurë vjen në 
kontakt vetëm me fëmijët që janë të imunizuar, sëmundja do të zhduket. Kjo 
quhet tufë imuniteti. Por kur më pak fëmijë në një komunitet janë të imunizuar, 
është më e lehtë për një sëmundje të përhapet nga personi në person dhe 
shkakton një shpërthim.

c. Përfitimet në të ardhmen

 Shkalla e sëmundjeve të parandalueshme për vaksina është e ulët edhe tek 
ne. Çfarë do të ndodhte atëherë, nëse ne të gjithë do të ndalemisë vaksinuari? 
Sëmundjet që kanë zbritur në numër me kohe mund të kthehen lehtë. Çështja 
është, ne nuk mund të ndalojmë vaksinimin, sepse edhe pse sëmundjet janë në 
shkallë të ulëta, ato nuk janë zero. Në raste kur nje përson preket, mund të 
shkaktojë shpërthim të madh edhe nese sëmundja nuk ka qene prezente me 
vite.  Një udhëtar i infektuar nga një vend ku polio nuk është eliminuar mund 
të na kthejë 50 vjet në qoftë se popullsia jonë nuk do të ishte e mbrojtur. 
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3. Sëmundjet të cilat parandalohen nga vaksinat (30 minuta)

a. Tuberkulozi- Tuberkulozi (TB) është një sëmundje ngjitëse potencialisht 
serioze që ndikon kryesisht në mushkëritë tuaja. Bakteret që shkaktojnë 
tuberkulozin përhapen nga një person në tjetrin nëpërmjet pikave të vogla 
të lëshuara në ajër nëpërmjet kollitjes dhe teshtitjes. Simptomat dhe shenjat 
e tuberkulozit aktiv përfshijnë:

•	 Kollitje që zgjat tre ose më shumë javë

•	 Kollë më gjak

•	 Dhimbje gjoksi, ose dhimbje me frymëmarrje ose kollitje

•	 Humbje e peshës

•	 Lodhje

•	 Ethe

•	 Djersitje natën

•	 Të dridhura

•	 Humbja e oreksit

Tuberkulozi mund të ndikojë edhe në pjesë të tjera të trupit tuaj, duke përf-
shirë veshkat, shpinën ose trurin tuaj. Kur TB ndodh jashtë mushkërive, shenjat 
dhe simptomat ndryshojnë sipas organeve të përfshira. 

b. Difteria- Difteria shkaktohet nga bakteret që jetojnë në gojë dhe në fyt të 
një personi të infektuar dhe  mund të shkaktojë dhimbje të fytit, tempera-
turë dhe dridhura. Nëse difteria nuk diagnostikohet dhe trajtohet siç duhet, 
bakteret mund të prodhojnë një toksinë që shkakton komplikime serioze 
të tilla si pamjaftueshmë ri e zemrës dhe paralizë. 

c. Hepatiti B- Hepatiti B shkakton sëmundje të mëlçisë (vjen fjala hepatiti nga 
fjalët greke për “mëlçinë” dhe “inflamacion”). Përhapet nëpërmjet kontaktit 
me gjak dhe lëngje të tjera trupore. Infeksioni i hepatit B mund të shkaktojë 
dhimbje të muskujve ose stomakut, diarre ose të vjella, lëkurë të verdhë  
(verdhëz) ose humbje e oreksit dhe lodhje. Njerëzit zakonisht shërohen 
pas disa javësh, por disa prej tyre bëhen “Të infektuar kronik”. Këta njerëz 
mund ta përhapin sëmundjen tek të tjerët nëpërmjet madhënieve seksuale 
të pambrojtura, ndarjes së gjilpërave ose ekspozimeve të tjera ndaj gjakut. 
Njerëzit kronikë të infektuar shpesh vuajnë nga cirroza (dë mtimi i  mëlçisë) 
ose kanceri i mëlçisë, dhe rreth 3,000 deri në 5,000 vdesin çdo vit.  

d. Heamophilus influenze- zakonisht gjendet ne grykë ose në hunde dhe 
perhapet përmes ajrit. Te gjthë fëmijët pothuajse deri në moshën 5-6 vje-
care bien në kontakt me Hemofilin dhe krijojne antitrupa që i mbrojnë 
ata nga sëmundja. Mirëpo, ndodh që në disa raste  bakteria e Hemofilusit 
të  kalojë ne gjak dhe nga aty në organe tjera, ku me se shpeshti mund të 
shkaktojë meningjit. Meningjiti mund të jete me pasoja të rënda, si paralize, 
vonesë mendore apo probleme me të dëgjuarit.

e. Fruthi- Virusi i fruthit shkakton një skuqje të lëkurës në të gjithë trupin, 
temperaturë, hundë të lëngshme dhe kollë. Fruthi ende vret rreth gjysmën 
milion njerëz në vit përreth botës. Fruthi është jashtëzakonisht ngjitës dhe 
përhapet përmes ajrit kollitjes, teshtitjes dhe madje edhe frymëmarrjes.
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f. Shytat (Parotiti) - Shytat janë një sëmundje relativisht e butë, duke sh-
kaktuar ethe, dhimbje koke dhe inflamacion të gjëndrave të pështymës, që 
shkakton ënjtje të faqeve dhe nofullave. Mundet të çojë në meningjit në 
rreth 1 fëmijë në 10, dhe herë pas here në encefalit ose shurdhim (rreth 
1 në 20,000) ose vdekje (rreth 1 në 10,000). Ajo përhapet nga personi në 
person përmes ajrit. 

g. Pertusis(kolla e mirë)-shkaktohet nga një baktere. Mund të duket si një 
ftohje e zakonshme, por pas 1 ose 2 javë, një fëmijë me pertusis i përkeqso-
het kollitja aq sa që ndërhynë në të ngrënë, pirë, dhe madje edhe frymëmar-
rje. Pertusis mund të çojë në pneumoni, konvulzione, encefalopati (infek-
sioni i trurit) dhe vdekje. Ashtu si shumica e së mundjeve të  fëmijërisë 
të  parandalueshme nga vaksina, edhe pertusis përhapet përmes ajrit nga 
person në  person. 

h. Polio- Poliomieliti është një sëmundje e shkaktuar nga infeksioni i poliovi-
rusit i cili transmetohet me kontakt direkt nga personi në  person me kon-
takt nga sekrecionet e infektuara nga hundët ose nga goja dhe nga fekalet e 
infektuara. Virusi hyn nëpërmjet gojës dhe hundës, shumëfishohet ne fyt dhe 
ne traktin tretë s, që më vonë të absorbohet dhe të shpërndahet nëpërmjet 
gjakut dhe sistemit limfatik. Simptomat të gjendjes sublkinike: Nuk shfaqen 
simptoma ose simptomat zgjasin vetëm 72 orë ose më pak; ethe e bute; 
dhimbje koke; shqetësime të përgjithshme; dhimbje dhe skuqje fyti; të vjella. 
Nësë gjendja kalon në stade më progressive aëhere simptomet janë më të 
ashpëra.

i. Tetanusi- është i ndryshëm nga sëmundjet e tjera të parandalueshme nga 
vaksina në atë mënyrë që nuk përhapet nga një person në tjetrin. Fëmijët 
(dhe të rriturit) bëhen të infektuar kur bakteret hyjnë përmes carjeve në 
lëkurë – zakonisht prerje ose prerje plagësh. Rreth 3 javë pas ekspozimit, 
një fëmijë mund të fitojë  një dhimbje koke, të bëhet i çuditshëm, dhe të 
ketë spazma në muskuj dhe nofulla. Bakteret pastaj mund të prodhojnë 
një toksin që përhapet përmes trupit duke shkaktuar dhimbje të mëdha të 
muskujve në qafë, krahë, këmbë dhe stomak. Këto mund të jenë mjaft të 
forta për të thyer kockat e një fëmije dhe një fëmijë mund të duhet të kalojë 
disa javë në spital nën kujdes intenziv. Rreth 2 persona nga 10 që zhvillojnë 
tetanusin vdesin.
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j. Rubeola- Rubeola është në përgjithësi një sëmundje e butë, e shkaktuar 
nga virusi i rubeolës. Ajo shkakton fyrje të  gjë ndrrave në pjesën e prapme 
të qafës, një ethe të lehtë, skuqje në fytyrë dhe qafë, dhe ndonjëherë simp-
toma të ngjashme me artritin e nyjeve. Zakonisht përhapet përmes ajrit. 
Megjithatë, rreziku më i madh nga rubeola është tek foshnjat e palindura. 
Nëse një grua merr rubeolën herët në shtatzëninë e saj, ka një shans 80% 
që foshnja e saj të lindë e shurdhër ose e verbër, me një zemër të dëmtuar 
ose tru të vogël, ose me probleme mendore. Kjo quhet Sindromi i Rubeolës 
Kongjenitale, ose CRS. Abortet spontane janë gjithashtu të  zakonshme në 
mesin e grave të infektuara me rubeolë gjatë shtatzënisë.   

Në raste të veçanta rekomandohen edhe vaksinat kundër rrezikut nga së-
mundjet si  gripi, lija e dhenëve ( varicele), meningokokut, pneumokokut  etj.

4. Kalendari i vaksinimit në Kosovë (10 minuta)

I.d.-intadermale

I.m.- intramuskulare

Per os- përmes gojës

Vaksinat

BCG- vaksina kundër tuberkulozit

DTP- vaksinë tritipëshe, kundër difterisë, tetanusit dhe pertussis

DT- kundër difterise dhe tetanozit (doza e perseritur)

Polio- vaksinë kundër poliomielitit

MMR- vaksinë kundër fruthit, rubeoles dhe shytave

HiB-  vaksinë kundër hemophilus influenza tipi B

HB-  vaksinë kundër hepatitit B

Kalendari i vaksinimit Rivaksinimi

Mosha Vaksina Aplikimi  Mosha Vaksinimi Aplikimi

 0-12muaj
BCG I.d.   0-12muaj

DTP I.m.

Hepatiti B0 I.m.  Polio Per os

2 muaj DTP - HB - Hib I. m.  6 - 7 vjeç DT I.m.

3 muaj DTP - HB - Hib I.m.   Polio Per os

4 muaj DTP - HB - Hib I.m.   MMR  

2 muaj Polio Per os  12 - 13 vjeç dT I.m.
3 muaj Polio Per os   Polio Per os
4 muaj Polio Per os  18 vjeç dT I. m.
12 - 18 muaj MMR     
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5. Aplikimi i vaksinimit  (15 minuta)

a. Para vizitës për vaksnimin e fëmijes

     Nëse keni kartelë  të vaksinimit apo “Fletoren për shë ndetin e fë mijë s” duhet 
ta merrni me vete në mënyrë që mjeku/ja apo infermieri/ja mund të shënojë të 
dhënat e reja. Nëse fëmija juaj po merr vaksinë për herë të parë, kërkoni një kar-
telë . Kjo kartelë  është shumë ë nevojshmë për të treguar që fëmija juaj ka marrë 
vaksinimet e nevojshme për të hyrë në shkollë. 

     Mjeku apo infermierja do t’ju bëjë disa pyetje rreth fëmijës suaj. Disa nga këto 
pyetje do të jenë për t’u siguruar që nuk ka arsye të vecantë pse fëmija juaj nuk 
duhet të marrë vaksina të caktuara. 

       Përgatituni për t’u përgjigjur:

      - A ka pasur fëmija juaj ndonjë reagim të ashpër ndaj një doze të mëparshme të ndonjë 
vaksine?

      Foshnjëve shpesh ju ajën këmbët ose kanë një temperaturë të lehtë pas vaksin-
imeve. Por le të dijë mjeku juaj nëse fëmija juaj ka pasur ndonjëherë efekt më 
serioz anësor. Ka disa efekte të pazakonta që mund të jenë një arsye për të mos 
dhënë një dozë tjetër të një vaksine.

      -A ka fëmija juaj ndonjë alergji të rëndë? 

      Fëmija që ka një alergji të rëndë ndaj një substance që është në një vaksinë nuk 
duhet të marrë atë vaksinë, (alergjitë që janë më të lehta- nuk paraqesin problem).

      Natyrisht nuk mund të pritet që ju të dini nëse fëmija juaj është alergjik ndaj çdo 
substance në çdo vaksinë apo jo. E gjitha që ju mund të bëni është të raportoni çdo 
alergji për të cilën dini. Mjeku ose infermierja juaj do të jetë në gjendje t’i kontrol-
lojë këto në listat e përbërësve të vaksinave. Mos u shqetësoni shumë për alergjitë 
që nuk dini. Reagimet e ashpra alergjike ndaj vaksinave janë të rralla (rreth 1 në 1 
milion), dhe ofruesi juaj është i përgatitur të merret me ta nëse ato ndodhin. Ndër 
alergjitë që ju mund të dini rreth janë vezët, xhelatina dhe tharmi, të cilat janë në 
vaksina të caktuara, dhe latex, të cilat mund të jenë pjesë e shiringës. 

      -A ka fëmija juaj ndonjë problem të sistemit imunitar? 

     Fëmiju me një sistem imunitar të dobët nuk duhet të marrë vaksina të caktuara (të 
gjalla). Sistem imunitar i dobët mundet të shkaktohet nga sëmundje si leukemia ose 
kanceri, ose me trajtime mjekësore të tilla si steroidet, kemioterapia, ose rrezatimi.

b. Gjatë vaksinimit

       Mjeku/infermierja mund t’ju kërkojë të mbani fëmijën tuaj në një pozitë të caktuar 
të krahut ose këmbës ku do të jepet vaksina. Këto teknika janë të dizajnuara për 
ta mbajtur fëmijën pa e frikësuar. Shumë punëtorë shëndetësorë dëshirojnë të 
mbajnë fëmijën në zyrë për vëzhgim rreth 15 ose 20 minuta pas marrjes së vak-
sinave, në rast të ndonjë reaksioni alergjik ose në rast se fëmijë s i merren mendët 
apo i bie të fikët. Nëse fëmija juaj ka një sëmundje si ftohje apo grip ose ndonjë 
sëmundje tjetër, munden të kërkohet që të shtyjë vaksinat derisa ai të bëhet më 
mirë. Sigurohuni që çdo vaksinim që jepet të regjistrohet në kartelen e vaksinimit 
të fëmijës suaj.
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c. Pas vaksinimit

Nganjëherë  fëmiju do të ketë ethe ose enjtje në këmbë ose krah (ku është dhënë 
vaksina) pas një vaksinimit. Ju mund t’i jepni fëmijës tuaj ilac për lehtësimin e dhim-
bjeve (që nuk ka përmbajtje të aspirinës) ose temperaturë s që mund të pasojnë 
nga vaksinimet. Dhënia e shumë lëngjeve për të pirë mund të ndihmojë gjithashtu 
të reduktojë ethet tek fë miju. Një leckë  e thatë e ftohtë mbi sipërfaqen e lënduar 
mund të ndihmojë dhe lehtësojë dhimbjen. 

Nëse fëmija juaj qan për 3 ose më shumë orë pa ndalur, nëse ai duket i plogë sht 
ose nuk reagon, nëse ai fillon të ketë konvulsione, ose nëse ju jeni të shqetësuar në 
të gjitha rreth asaj se si fëmija juaj duket ose ndjehet, telefononi mjekun. Reaksione 
serioze janë të pazakonta, por mjeku juaj do di se si t’I trajtojë  ato nëse ndodhin. 

Mbani mend:

një reaksion i rëndë alergjik ndaj një vaksine ka shumë pak gjasapër të ndodhur, 
por

nëse ndodhë, duhet jetë të gatshëm t’i përgjigjeni:

- Nëse ndodh një reaksion alergjik, zakonisht ndodh brenda një ose disa minuta 
deri në disa orë pas vaksinimit.

- Shenjat e një reaksioni të rëndë alergjik mund të përfshijnë vështirësi në fry-
mëmarrje, marramendje, ënjtje e fytit, skuqje ne trup, rrahje e shpejtë e zemrës.

- Nëse fëmija juaj tregon këto shenja, thirrni një mjek ose dërgojeni menjëhere te 
mjeku.

- Jini të gatshëm t’i tregoni mjekut kur ka ndodhur reagimi, cilat vaksina janë dhënë 
dhe kur.

6. Reflektim në sesionin dhe të mësuarit (5 minuta)

1. Pyetni pjesëmarrësit atë që kanë mësuar nga sesioni

2. Diskutoni përse është e rëndësishme të vaksinohen fëmijët.

3.  Pyetni pjesëmarrësit se si do ta përdorin këtë informacion në të ardhmen.
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Zhvillimi Kognitiv 

Ofrues: Shërbyesit edukativo-arsimor (edukatoret, mësimdhënëset, edukatoret 
mbështetëse, mobilizueset e komunitetit)

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Demonstrim i shembujve të lojrave për zhvillimin konjitiv

- 20 minuta: Punë praktike - Ushtrim dhe zotërim i shembujve të aftësive konjitive

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, flipchart, fllomastera, fo-
tografi, posterë, letra, lapsa, ngjyra, litar, top, ....

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:

1. Do të kuptojnë se çfarë është zhvillimi kognitiv

2. Do të dinë cila është rëndësia e tij në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës 

3. Do të dinë cilat janë disa faza të zhvillimit kognitiv dhe ecuria e tij 

4. Do të dallojnë disa elementë kyç të zhvillimit kognitiv

5. Do të jenë në gjendje të vlerësojnë se kur duhet t’i drejtohen mjekut/profe-
sionistëve për ndonjë cështje të zhvillimit kognitiv

6. Do të jenë në gjendje të stimulojnë zhvillimin kognitiv të fëmijës përmes lojës 
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Zhvillimi Kognitiv

Zhvillimi kognitiv është aftësia për të menduar dhe kuptuar. Një pjesë e madhe e 
studimeve i janë dedikuar pyetjes se si e shohin fëmijët botën. Zhan PiaZhet ishte një 
shkencëtar i cili u morr shumë me studimin e kësaj fushe të zhvillimit të fëmijëve, duke 
formuar teorinë e tij kognitive të zhvillimit.   

Mosha 0-3 vjeç 

Ka ndryshime shumë të mëdha në të gjitha sferat e zhvillimit mes një fëmije të 
sapolindur dhe një fëmije tre vjeçar.  Nganjëherë mund të duket sikur bebet vijnë në 
jetë pa asnjë aftësi, por në të vërtetë ata vijnë më një mori aftësish për t’iu përgjigjur 
stimujve të ambientit dhe për të zhvilluar aftësi më të larta në të ardhmen. Bebet lindin 
me aftësi kognitive të cilat u mundësojnë atyre të bashkëveprojnë me kujdestarët e 
tyre. Ata janë në gjendje të vendosin menjëherë kontakt me personin i cili kujdeset 
për ata. Të pamurit është i zhvilluar sa për të dalluar nënën nga një distancë optimale 
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prej 25 cm, e cila është distanca mes nënës dhe fëmijës përderisa fëmija ushqehet 
me gji. Pra, brenda javës së parë të jetës, ata kanë aftësi të perceptojnë fytyrat, të 
lokalizojnë tingujt e zërave njerëzor për dallim nga zhurmat e tjera, dhe po ashtu për 
të dalluar zërat familjarë nga zërat e tjerë. Po ashtu ata janë në gjendje të njohin erën 
e qumështit të nënës së tyre.  

Nga lindja deri në moshën dy vjeçare fëmijët janë në fazën sensormotorike (sic 
shpjegon Piazhe). Gjatë kësaj faze fëmijët përdorin shqisat dhe verpimet për të njohur 
botën dhe për tu rritur. Kjo periudhë fillon më reflekset bazë dhe vazhdon përmes disa 
fazave më të ndërlikuara sensorike dhe motorike dhe mendimin e hershëm simbolik. 
Lojrat në këtë moshë duhet të jenë të tilla që të stimulojnë zhvillimin kognitiv. Sipas 
Piazhesë, gjatë periudhës sensormotorike, mendimet dhe të kuptuarit e fëmijëve lidhet 
vetëm me gjërat që ata mund t’i shohin ose bëjnë. 

Mënyra më e mirë për të bashkëvepruar me fëmijët është duke luajtur përmes shqisës 
së të prekurit me ata. Shkëmbimi i objekteve dhe/ose figurave është formë e lojës 
shumë e mirë për këtë periudhë. Poashtu, të folurit me fëmijën është një proces shumë 
i rëndësishëm që ndihmon në zhvillimin e tyre kognitiv dhe aftësisë së të kuptuarit. 

Në fundin e periudhës sensormotorike (rreth moshës 18-24 muaj), fëmija juaj do të 
duhej të mësojë se është i ndarë nga ambienti që e rrethon dhe se objektet vazhdojnë 
të ekzistojnë dhe në qoftë se ato janë jashtë fushëpamjes dhe perceptimit tonë -  kjo 
quhet qëndrueshmëria e objektit. Në këtë moshë fëmija fillon të krijojë dhe ruajë 
imazhet mendore, p.sh. aftësia e tyre për të imituar. Po ashtu aftësia për të zgjidhur 
probleme fillon të shfaqet në këtë moshë. Për shembull, fëmija mund të përdori një 
karrige për tu afrurar tek krevati i tij dhe për të marë atë që dëshiron. Ai po ashtu 
mund të fillojë lojrat imituese, si p.sh. si të ushqejë kukullën dhe të përdori objekte të 
ngajshme si pijata ose lugë.  Të gjitha këto mundësojnë kalimin nga faza sensormotorike 
në fazën paraoperacionale.

Mendimi paraoperacional

Mes moshës 18-24 muaj, fëmijët hyjnë në fazën e dytë – faza paraoperacionale. Kjo 
fazë e cila zgjat nga mosha 2 - 6 vjeçare, është koha gjatë së cilës fëmijët mësojnë të 
përdorin simbolet dhe të menduarit përfaqësues, si p.sh. gjuhën. Gjatë kësaj periudhe 
fëmijët nuk mund të përdorin logjikën konkrete dhe nuk mund të kuptojnë prespek-
tivën e tjetrit. Ata tregojnë egocentrizëm, pra përqëndrimi vetëm tek vetja e tyre. 
Mund t’u përgjigjen udhëzimeve të lehta, t’i grupojnë objektet sipas një kategorie. 
Rreth moshës 2-3 vjeçare është faza tranzitore mes foshnjës dhe parashkollorit.  

Mosha 2-3 vjeç 

Një parashkollor është në periudhën e rritjes së shpejtë në një numër të madh af-
tësish, dhe një ndër to është dhe aftësia për të menduar ose e njohjes. Gjatë kësaj 
periudhe fëmijët mësojnë të përdorin të menduarit simbolik, si p.sh. përdorimi i gjuhës 
dhe simboleve. Gjithashtu, me fëmijën mund të zhvillohen më tepër lojëra ku fëmijët 
luajnë situata të improvizuara (p.sh. loja “sikur”). Në këtë moshë fëmijët shfaqin cen-
tralizimin e mendimit që do të thotë se ata mund të fokusohen vetëm në një aspekt 
apo situatë të caktuar të objektit. Zhvillohet aftësia për të kujtuar dhe fëmijët fillojnë 
të kategorizojnë kujtimet, aftësinë për të gjykuar dhe zgjidhjen e problemeve.  
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Kujtesa 

Kujtesa është aftësia për të depozituar dhe përdorur pas një kohe informacionin e 
marrë. Këtë fëmijët mund ta bëjnë rreth moshës 3 vjeçare. Në këtë fazë mund të 
bëhen lojra të kujtesës, të krahasimeve, loja me role, etj. Informacioni është më i 
lehtë të kujtohet në qoftë se fëmija ka qënë drejtpërdrejt pjesëmarrës ose nëse atij 
i ka bërë shumë përshtypje ai informacion. Aftësia e fëmijës për të formuar imazhe 
mendore ndikon në përmirësimin e aftësisë së kujtesës. Një mënyrë e mirë për të 
ndihmuar fëmijën në krijimin e imazheve mendore janë lojëra sajuese (“puzzle”) ose 
lojëra të kujtesës. Fëmijët kanë predispozitën të përdorin rutina për të kuptuar ngjar-
jet, por perceptimi i kohës për ta është shumë i përgjithshëm. Ata mund të përdorin 
fjalën dje dhe për diçka që mund të ketë ndodhur para një jave. Si pasojë e kujtesës së 
tyre të dobët, ata mund të dëgjojnë të njëjtën përrallë disa herë dhe të reagojnë me 
gëzim sikur e dëgjojnë për herë të parë.  

Mosha 3-7 vjeç - ndërveprimi social dhe zgjidhja e problemeve

Një kërkues rus Lev Vigotski mendonte se zhvillimi kognitiv përparon dhe zhvillohet 
përmes ndërveprimit social dhe zgjidhjes së problemeve. Puna e Vigotskit tregoi se me 
mbështetjen nga një personi me aftësi më të larta (p.sh. prindi, edukatori/ja apo edhe 
një bashkëmoshatar) aftësitë e fëmijës rriten dukshëm, për sa kohë ky ndërveprim nuk 
është shumë i avancuar për nivelin e fëmijës. Ai mendonte se niveli i duhur i sfidës së 
fëmijës duhet të jetë brenda zonës proksimale të zhvillimit. 

Vigotski po ashtu vuri re se fëmijët zhvillonin pavarësimin përmes detyrave sfiduese. 
Ata fillojnë dhe flasin me veten e tyre dhe kjo është më e dukshme në moshën 3-7 
vjeç. Më vonë ky i folur me veten kthehet në një mendim të brendshëm të cilin fëmija 
më nuk e shprehë duke folur me veten por vetëm duke menduar. 

Mendimi tek parashkollorët

Parashkollorët janë në fazën që Piazhet e quajti periudha paraoperacionale (2-7 vjeç). 
Të gjithë ata që kanë pasur të bëjnë më fëmijë e dijnë se ata mendojnë ndryshe nga 
sa mendon një i rritur. Të menduarit e fëmijëve parashkollorë karakterizohet me disa 
aspekte, si p.sh: karakteristika e konkretësisë së mendimit, pakthyeshmëria e men-
dimit, aftësia e konzervimit, etj, të cilat mund të shpjegohnen përmes shembujve të 
ndryshëm. Në këtë aspekt, Piazhe ka bërë një eksperiement shumë të thjeshtë - ai i 
vendosi të  njejtat monedha në mënyra të ndryshme. Në njërin rresht, i vendosi afër 
njëra tjetrës, dhe në rreshtin tjetër të njëjtin numër monedhash i vendosi më larg 
njëra tjetrës. Kur fëmijët u pyetën se ku ka më shumë monedha ata u përgjigjën se më 
shumë ka në rreshtin e dytë. 

Të menduarit egocentrik është një karakterisitkë tjetër e të menduarit të fëmijës. Ata 
e përqendrojnë çdo dukuri tek vetja e tyre. Një fëmijë i cili mendon në mënyrë ego-
centrike mund të mendojë se bari rritet në mënyrë që ai të mos vritet kur rrëzohet, 
ose nëse atyre iu pelqen çokollata, ajo duhet t’u pëlqejë të gjithëve. Pra ata mendojnë 
se të gjithë kanë të njëjtin këndvështrim si ata. Një tjetër karakterisitkë është ani-
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mizmi, që do të thotë se ata i japin veti njerëzore të gjitha dukurive, psh nëqoftëse një 
fëmijë rrëzohet ai mendon se toka e ka rrëzuar atë. 

Mendimet e fëmijëve mund të jenë nganjëherë të palogjikshme, p.sh. ata nuk mund 
të kuptojnë se një objekt mund të klasifikohet në mënyra të ndryshme. Po ashtu ata 
mund të përgjithësojnë një kategori të caktuar, p.sh. mund të quajnë qen çdo kafshë 
me katër këmbë apo mund ta quajnë gjysh çdo njeri të moshuar. 

Fëmijët kanë karakteristikë të mendimeve të çuditshme, të tilla si në rastet kur fëmija 
e gjen mesuesen e tij në klasë kur vjen dhe kur përfundon mësimin, ai mund të men-
dojë se mësuesja e tij jeton në shkollë. Apo nëse dikush bën një veprim të caktuar dhe 
fëmija e bën të njëjtin veprim - ai do të bëhet si personi të cilin e ka imituar. Po ashtu 
ata mund të shfaqin edhe të menduarit imagjinar, si në rastet kur mendojnë se kanë 
aftësi për të bërë që të ndodhin gjëra të ndryshme sipas dëshirës së tyre, apo mund 
ta shohin veten si shkaktarë të ndonjë rrethane, p.sh. të ndihen fajtorë për divorcin e 
prindërve. 

Përdorimi i simboleve 

Kjo aftësi e të menduarit zhvillohet nga mosha 3-5 vjeç. Përdorimi i simboleve është 
aftësia për të përdorur diçka për të përfaqësuar diçka tjetër, fjala “qen” përfaqëson 
kashën e quajtur qen, ose harta përfaqëson një vend të caktuar, një pozicion. Fëmijët 
mësojnë të menduarit simbolik mes fjalëve dhe vizatimeve /ilustrimeve. Inkurajoni 
fëmijët të shkruajnë dhe vizatojnë për të zhvilluar këtë pjesë të të menduarit.

Në këtë moshë shfaqet loja imagjinare e cila është një tregues i zhvillimit të mirë të 
fëmijës. Parashkollorët e bëjnë lojën imagjinative më komplekse dhe ndërthurin në të 
më shumë elemente sesa fëmijët më të vegjël. Ata mund të shfaqin një shok imagjinar, 
gjë e cila tregon për një përparim të dukshëm të zhvillimit të tyre intelektual. 
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Secili fëmijë e sheh botën nga perspektiva e tij, por kjo nuk do të thotë se ata nuk 
kanë aftësi për të gjykuar në mënyrë logjike. Kjo aftësi do të përsoset me kalimin e 
kohës dhe fëmija do të bëhet dhe më i logjikshëm me anë të eksperiencës që do të 
fitojë. Përkushtimi dhe lojërat eksploruese duhet të jenë pjesë e çdo parashkollori për 
të zhvilluar aftësitë e duhura mendore për jetën e mëvonshme. Kjo do t’u mundësojë 
atyre zhvillimin e aftësive për të gjykuar. 

Mosha 6-8 vjeç

Mosha 6-8 vjeç është një periudhë me ndryshime shumë të mëdha kognitive tek 
fëmijët. Ata kalojnë nga mosha parashkollore në fëmijërinë e hershme, nga një jetë e 
dominuar nga fantazia në një jetë të dominuar nga logjika dhe arsyeja. Ata fillojnë ta 
shohin veten si individë autonom - të aftë për zgjidhjen e problemeve. Ata fillojnë e 
fokusohen në bërjen e gjërave në mënyrën e duhur dhe investojnë më shumë kohë 
në përsosshmërinë e veprimeve. Por megjithatë ata vazhdojnë të kenë nevojë për 
përkrahjen dhe mbikqyrjen e vazhdueshme nga të rriturit. 

Fëmijët në moshën 6 vjeçare janë në fazën e vonë të fazës paraoperacionale - koha kur 
fillojnë të mësojnë gjuhën. Fundi i kësaj faze është fillimi i perceptimeve, koncepteve 
në fusha të ndryshme. P.sh. rreth moshës 7 vjeçare fëmija kupton konservimin e num-
rave - në rastin e eksperimentit me monedha ai i numëron ato dhe është në gjendje 
të kuptojë se të dy rreshtat kanë të njëjtin numër monedhash. Poashtu, ata fillojnë të 
zhvillojnë edhe aftësinë për të manipuluar me elemente simbolike, p.sh. kontrollojnë 
gjuhën e shkruar dhe mund të vërejnë dallimet/ndryshimet mes formës dhe madhë-
sisë së shkronjave.  Përfundimi i kësaj faze do të thotë se tani fëmijët janë të gatshëm 
mendërisht të manipulojnë me informacionin dhe mund të kuptojnë këndvështrimin 
e të tjerëve. Zhvillimi i plotë i kësaj aftësie zgjat edhe disa vite. Faza paraoperacionale 
mbaron me largimin e mendimit egocentrik qe e ka shoqëruar fëmijën gjatë kësaj faze 
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të zhvillimit. Si rrjedhojë e kësaj, ata fillojnë të luajnë lojën me role, p.sh. si mami, si 
mjeku, si mësuesi. etj. 

Mbështeteni fëmijën tuaj gjatë kësaj periudhe shumë të rëndësishme të 
zhvillimit të mendimit duke luajtur në rolet

Megjithë këto përparime në fushën e zhvillimit të mendimit, të menduarit imagjinativ 
vazhdon dhe mbetet prezent tek fëmijët. Akoma mund të shfaqet animizmi tek fëmi-
jët por që me kalimin e kohës ai ia lë vendin të menduarit në mënyrë të arsyeshme 
dhe të logjikshme sipas rrethanave dhe situatës së caktuar ku fëmija ballafaqohet. 
Kjo duhet të vijë natyrshëm dhe pa imponim nga prindi apo nga edukatori. Në asnjë 
mënyrë fëmija nuk duhet të vihet në siklet apo turp përpara bashkëmoshatarëve apo 
të rriturve të tjerë për mendimet e tij, pasiqë kjo i ndikon në uljen e vetëbesimit dhe 
vetë-iniciativës. 

Shpesh tek edukatorët dhe prindërit shfaqet dukuria e kritikimit apo talljes me men-
dimet, vizatimet, fjalorin e fëmijëve në këtë periudhë, gjë e cila nuk duhet asesi të 
ndodhë. Prindërit dhe edukatorët duhet të kuptojnë që fëmija ka botëkuptime tjera 
nga të rriturit dhe se kjo është pjesë nomale e rritjes së tij. Detyra jonë është të 
ndihmojmë natyrshëm këtë rritje, të zbulojmë dhe zhvillojmë kapacitetin e fëmijës për 
tu rritur nëpërmes lojrave dhe nevojave të tij.

Poashtu, është shumë e rëndësishme që duke njohur kapacitetet e fëmijës të eviden-
tohen qysh herët probleme të mundshme të zhvillimit të cilat mund të jenë të tra-
jtueshme në qoftë se identifikohen herët nga prindi dhe/ose edukatorët. 

Për të realizuar këtë duhet të njohim shumë mirë aftësitë dhe kufizimet e fëmijëve 
dhe për këtë është përpiluar një tabelë ilustruese me aftësitë që fëmijët duhet të kenë 
në periudha të caktuara. 

Shënim: Zhvillimi është individual dhe i diferencuar dhe jo të gjithë fëmijët pritet që 
të kenë ritme të njëjta të zhvillimit.
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Tabela e zhvillimit kognitiv

Mosha Aktiviteti

1 muaj E sheh personin i cili i flet 
2 muaj Qesh me personat familjarë. Ndjek me sy lëvizjet e të tjerëve.
4 muaj Tregon interes në shishe, gjirin, lodrat e tij. 
5 muaj Qesh me imazhin e tij në pasqyrë. Shikon objektet që rrëzohen.
6 muaj Mund të nxjerrë gjuhen si forme e imitimit. Qesh me lodra të 

ndryshme. Mund të tregojë turp ndaj të panjohurve. 
7 muaj I përgjigjet emrit të tij. Kërkon të vendosi kontakte me të tjerët 

duke i kapur ata apo duke bërë zhurma të tjera.
8 muaj Kërkon të kapi lodra që i ka larg. Reagon ndaj fjalës “JO”.
9 muaj Tregon pëlqim dhe mospëlqim. Mund të refuzojë të lajë fytyrën 

ose veprime të cilat nuk i pëlqen. Tregon interes ndaj ushqimit dhe 
lodrave të preferuara. 

10 muaj Fillon të kuptojë disa fjalë. Përgatit duart dhe këmbët gjatë të ve-
shurit.

11 muaj E përsërit veprimin i cili ka shkaktuar të qeshura. E pëlqen lojën e 
përsëritur. Tregon interes për libra. 

12 muaj  Mund të kuptojë pyetje si psh “Ku është … ”. Mund të përqafojë 
nëse e kërkoni. 

15 muaj I kërkon objektet duke i treguar me gisht. Fillon të vetë-ushqehet. 
18 muaj Tregon një objekt kur pyetet ku është. Imiton disa aktivitete të të 

rriturve. Njeh disa pjesë të trupit. Kupton dy ose tre udhëzimeve 
të thjeshta. 

2 vjeç Emërton disa objekte të njohura. Vizaton me ngjyra. Kupton ud-
hëzime të thjeshta. Merr pjesë në lojra me të tjerët. 

2 vjeç e gjysëm Emërton objekte të ndryshme të njohura. Fillon kurreshtja për 
trupin e vet, përfshirë organet seksuale. Flet me emra të plotë. 
Ndihmon në sistemimin e gjërave. Ka më pak negativitet. 

3 vjeç Pyet vazhdimisht. Mund të numërojë deri në 10. Fillon të vizatojë 
objekte specifike. Vesh dhe zhvesh një kukull. Merr pjesë në lojë 
bashkëpunuese. Tregon për gjëra që kanë ndodhur. 

Katër vjeç Mund të sajojë histori qesharake. Fillon të vizatojë piktura me ob-
jekte të njohura. Bën sikur lexon ose shkruan. Mund të njohë disa 
fjalë si p.sh. emrin e tij.

Pesë vjeç Mund të njohë dhe vizatojë disa forma, shkronja, numra. Tregon 
histori të gjata. Fillon të kuptojë diferencën mes realitetit dhe jo 
realitetit. Pyet për kuptimin e fjalëve. 

Kur duhet t’i drejtoheni mjekut  

Në qoftë se deri në moshën 3 vjeçare një fëmijë ka probleme në kuptimin e kon-
cepteve të thejshta, ose nuk reagon ndaj udhëzimeve të thejshta, prindi duhet të kon-
sultojë një pediatër. Në të tilla raste fëmija mund të ketë një vonesë në zhvillimin kog-
nitiv. Prindërit duhet po ashtu të kontaktojnë një profesionist shëndetësor nëqoftëse 
deri në moshën tre vjeçare zhvillimi i fëmijës është dukshëm më i vonë se ai i bashkë-
moshatarëve të tij.  
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Terminologji kyçe

Autizmi - Një çrregullim i zhvillimit i cili shfaqet herët në jetë, kur zhvillimi i trurit 
pengohet dhe zhvillimi social dhe emocional është i vonuar.

Kognitiv - procesi i njohjes dhe perceptimit.

Egocentrizëm - Mungesë aftësie për të kuptuar pikëpamjet e të tjerëve. 

Çrregullime të të mësuarit - Vështirësi të proceseve kognitive, për të mësuar dhe/
ose lexuar, të cilat ndikojnë në rezultatet e të nxënit. 

Metakognicion - vetëdijësimi për proceset njohëse.

Skemat mendore - Janë forma sesi njeriu sheh dhe njeh botën përrreth (Skenat e 
këqia çojnë në keqadaptim te individit në botën që jeton). 

Shkalla e inteligjencës Stanford-Binet - Është një mekanizëm për matjen e in-

teligjencës nëpërmjet testeve.

Lojrat që ndihmojnë në zhvillimin kognitiv të fëmijës në fëmijërinë e hershme

1. Lojrat klasike- (3-18 muaj) në 18 muajt e parë të jetës ku një ndër arritjet 
kryesore të menduarit të fëmijës është kuptimi i vazhdueshmërisë së objektit 
dhe kur fëmija nuk e sheh atë objekt. Një lojë shumë e pëlqyer për fmëijët 
është ajo e fshehjes së objekteve të cilat fëmija duhet t’i gjejë se ku ndod-
hen. Kjo mund të vazhdojë dhe me fshehjen e personave - kur fëmija të ketë 
mbushur vitin e parë të jetës. 

2. Loja me rradhitje, lidhje dhe klasifikim- (2-5 vjeç) këto lojra i zhvillojnë 
aftësinë për të gjykuar fëmijës, këto lojra mund të fillojnë që nga mosha 2 vjeç 
dhe fëmijës i kërkohet të të klasifikojë ngjyrat e njëjta ose format e njëjta apo 
të rendisë objektet sipas madhësisë. 

3. Loja me kafshë - (2-5 vjeç) kjo lojë ka për qëllim kuptimin e roleve nga 
fëmija. Mund të zgjidhet një kafshë dhe të imitohen sjelljet e saj nga fëmija. 
Ndërkohë mund të përfshihen dhe fëmijët e tjerë për të gjetur emrin e kafshës 
që po imitohet. 

4. Loja me Puzzle – (3-8 vjeç) kjo lojë i ndihmon fëmijës në krijimin e imazheve 
mendore. Fillohet me figura të thjeshta me pak përbërës dhe mund të shkojë 
tek më të ndërlikuarat të cilat fëmija duhet t’i rindërtojë. 

5. Lojrat simbolike – është një metodë tjetër për zhvilimin e mendimit dhe 
logjikës tek fëmija. Fëmija duhet të inkurajohet të luajë lojra imituese të jetës 
së përditshme, p.sh. sikur përgatit ushqim në kuzhinë, sikur është pjesmar-
rës në komunikacion me makinën e tij, etj. Përmes këtyre lojrave zhvillohet 
ndërveprimi dhe stimulohen proceset mendore. 

Prindërit duhet ti inkurajojnë fëmijët në këto lojra dhe të përfshishen dhe 
vetë në lojën e fëmijëve të tyre. 
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Si të shmangim dhunën ndaj fëmijëve dhe të rrisim 
fëmijët në një ambient të sigurt

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(ofrues i shërbimeve të mirëqenies sociale, edukativo-arsimore dhe shëndetësore)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që informacioni më poshtë prezantohet 
në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë nevojë për akoma më 
shumë thjeshtëzim.     

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Rast studimi 1

- 20 minuta: Rast studimi 2

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, fllomastera, fotografi, 
letra dhe lapsa.

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:

1. Do të dinë se çfarë është dhuna dhe të mund identifikojnë llojet e dhunës 

2. Do të kenë njohuri themelore lidhur me ndikimin e dhunës në zhvillimin e fëmijës 
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3. Do të kenë njohuri se cilat janë përparësitë afatshkurtra dhe afatgjata të 
shmangies së dhunës për fëmijën dhe për familjen

4. Do të jenë të informuar për disa teknika të shmangies së dhunës 

5. Do të jenë pajisur me një hartë reference për shërbimet mbështetëse ku 
mund të drejtohen për këshilla shtesë lidhur me shmangien e dhunës  

Thyerja e akullit: Pyetje që mund t’i bëni prindërve për të nxitur bisedë:

- A mund të ndani me ne ndonjë kujtim nga fëmijëria?

- A ju kujtohet ndonjë rast kur vlerësoni që është ushtruar dhunë ndaj jush?

- Çfarë emrash ju kanë quajtur? Si jeni ndier?

-	 A	mbani	në	mend	nëse	ju	ka	goditur	ndokush/’ju	ka	dhënë	ndonjë	flakareshë”?

(Gjersa	 prindërit	 japin	 përgjigje,	 mund	 t’i	 shënoni	 ato	 në	 një	 flipchart,	 duke	 identifikuar	
kështu se çfarë njohurish/mendimesh/paragjykimesh/pyetjesh kanë pjesëmarrësit lidhur me 

dhunën)

Çfarë është dhuna? 

Ekzistojnë shumë përkufizime të dhunës. Konventa e Kombeve të Bashkuara thek-
son se dhuna ka forma të ndryshme. Dhuna ndodh kur ndokush përdor forcën ose 
pozitën e tij, për ta lënduar ndokënd me qëllim.

Dhuna përmban edhe kërcënime për dhunë, veprime që do të mund të shkaktonin 
lëndime ose dëmtime, si dhe veprime që në të vërtetë shkaktojnë lëndim ose dëm. 
Lëndimi ose dëmi i ndonjë personi mund të jetë edhe ndaj psikikes së tij, ndaj shën-
detit, mirëqenies, dhe trupit. Po ashtu dhuna përmban edhe lëndimin dhe dëmin që 
ndokush qëllimisht mund t’ia shkaktojë vetes, përfshirë edhe vetëvrasjen.

Fëmijëria është periudha më vendimtare e zhvillimit të fëmijës si individ. Rëndësia e 
kësaj periudhe që ndikon në zhvillimin në vazhdimësi e bën të domosdoshme që të 
tregohet një kujdes dhe vëmendje e veçantë ndaj nevojave zhvilluese të fëmijës. Njëra 
prej këtyre nevojave është nevoja për siguri, pa plotësimin e së cilës është e pamundur 
të këtë qytetarë të përgjegjshëm. Përveç faktorëve të tjerë që afektojnë përmbushjen 
e nevojës për siguri tek fëmijët, një pjesë mjaft të konsiderueshme e zë  dhuna, qoftë 
ajo verbale  apo fizike. Dhuna, si e tillë, në çdo formë është e papërshtatshme dhe 
shumë e dëmshme, meqë ka pasoja të rënda, dhe shpesh të pariparueshme.
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Cilat janë llojet e dhunës?

§	Dhuna psikologjike 

§	Dhuna verbale

§	Dhuna emocionale

§	Dhuna fizike 

§	Neglizhimi 

§	Shfrytëzimi i fëmijës 

§	Dhuna ekonomike

§	Dhuna seksuale

Dhuna verbale përfshin veprime dhe sjellje degraduese, kërcënuese, frikësuese, 
diskriminuese, përqeshëse ose forma të tjera të trajtimit armiqësor apo refuzues ndaj 
fëmijës. Dhuna  verbale e dëmton rëndë fëmijën dhe konceptimin e fëmijës për veten, 
ku fëmija e sheh veten si të pavlerë për dashuri dhe afeksion. Si pasojë e dhunës 
verbale, fëmijët në mënyrë të vazhdueshme ndjehen të turpëruar, të terrorizuar ose 
të papranuar, dhe vuajnë po aq sesa mund të vuanin nga dhuna fizike.

Disa nga format e dhunës verbale

§	Kërcënimi 

§	Të bërtiturit

§	Sharjet/ofendimet

§	Përqeshja

§	Mallkimet

§	Thirrja me fjalë fyese

Dhuna fizike përfshin çdo dëmtim fizik apo plagosje të fëmijës, nëpërmjet forcës 
fizike, të cilat nuk janë aksidentale dhe synojnë të shkaktojnë dhimbje apo shqetësim. 
Dhuna fizike ndodh, por nuk kufizohet vetëm në goditje, shkundje ose hudhje të 
fëmijës. Sa më shumë të zgjasë dhuna fizike, aq më serioze do të bëhen dëmtimet tek 
fëmija dhe akoma më  e vështirë do të bëhet eliminimi i sjelljes abuzive. Goditja me 
shuplakë shpesh perceptohet nga disa prindër si një veprim që i shërben disiplinimit 
të fëmijës, por që në fakt është një formë e abuzimit të fëmijës, pavarësisht 
nëse lë shenja apo jo. Përdorimi i forcës fizike si dënim/ndëshkim dëmton nevojat 
e fëmijëve për dashuri dhe gjithë botën e fëmijës. 
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Cili është ndikimi i dhunës në zhvillimin e fëmijës?

Dhuna dhe frika si element pasues kanë një ndikim shumë të madh në zhvillimin e 
fëmijës. Shoqëria pasqyron në një masë të madhe mënyrën se si janë edukuar fëmijët 
në të kaluarën dhe kjo nuk do të thotë se dhuna edhe tani shpesh pranohet si diçka 
normale. Kur fëmijët  edukohen keq dhe nuk mbrohen nga dhuna, bëhen vetë të 
dhunshëm dhe e bëjnë dhunën pjesë të komunikimit të tyre me të tjerët. Kjo mund të 
ketë efekt ndër gjenerata dhe mund të përcillet nga fëmijët e abuzuar si praktikë drejt 
zgjidhjes së konflikteve në të ardhmen. Në përgjithësi dhuna në fëmijëri sjell dëmtimin 
e zhvillimit në të gjitha sferat intelektuale, sociale, emocionale, fizike dhe lëvizore, e që 
vazhdojnë edhe në moshë të rritur.

Cilat janë pasojat në zhvillimin afatgjatë dhe rreziqet për më vonë?

Duke iu nënshtruar dhunës në fëmijëri, fëmijët humbasin shprehitë verbale apo i kanë 
ato tepër të varfra dhe jo adekuate, përderisa përforcojnë ato joverbale. Nuk njohin 
as dialogun, as debatin e diskutimin. Aspekti emocional goditet rëndë dhe rritet mung-
esa e dhembshurisë, ndjeshmërisë dhe dashurisë, si dhe shtohet mizoria, indiferenca e 
ftohtësia për vuajtjen e tjetrit. Ata mësojnë të njohin e përdorin vetëm futjen e frikës 
si mjet për trembjen e tjetrit, agresivitetin fizik, dhe dhunën në raportet me tjetrin.

Pasojat e dhunës tek fëmijët 

§	Humbja e besimit tek të tjerët
§	Rezultate të ulëta në shkollë 
§	Mësimi se dhuna është mjet
§	Mësimi për të gënjyer, sa për të shmangur dhunën
§	Vështirësi në zhvillim gjatë adoleshencës
§	Mospërfillja e rregullave pozitive në shoqëri 
§	Kryerje të kundërvajtjeve të ndryshme
§	Abuzimi me subtanca narkotike dhe alkohol
§	Shndërimi në të rritur që manipulojnë raportet me dhunë
§	Shndërrimi në partnerë/prindër që abuzojnë fëmijët e tyre dhe familjen

Disa këshilla për menaxhimin e situatave stresuese dhe teknika për shmangien e dhunës

Çfarë mund të bëjmë që të parandalohet dhuna ndaj fëmijëve?

§	Të njihemi me pasojat e keqtrajtimit dhe të drejtat e fëmijëve për mbrojtje nga 
dhuna (sipas ligjeve vendore dhe ndërkombëtare);

§	Të njihemi me qasjet pozitive në edukim dhe prindërim;

§	Të informohemi mbi shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve në komunitetin ku 
jetojmë
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Krijimi i shembujve të sjelljeve pozitive, përcaktimi i kufijve dhe ndërtimi i 
vetëbesimit të fëmijës

Ekzistojnë alternativa për prindërim pa ndëshkim. Parimisht, është më rëndësi që të 
mos zëvendësohet prindërimi pozitiv me ndonjë formë të ndëshkimit, bërtitjes apo 
ofendimit. Disiplina duhet shikuar si proces pozitiv e jo ndëshkues, ku fëmija mëson 
sjellen pozitive përmes komunikimit dhe arsyeshmërisë dhe jo nëpërmjet autoritetit 
dhe frikës.

Disiplina, e cila parimisht duhet të jetë vetë-disiplinë, varet nga ajo sesi të rriturit e 
shfaqin dhe ua shpjegojnë dhe modelojnë fëmijëve sjelljen pozitive. Për ta evituar 
dhunën, prindërit/familjet duhet të kenë pritje reale të potencialit zhvillimor të fëmijës 
për të mësuar shprehitë në jetë. Në këtë proces, shpërblimi i përpjekjeve të tyre me 
lëvdata dhe respect është i rëndësisë themelore.

Kur flitni me fëmijën tuaj dhe vërtetë i kushtoni vëmendje asaj që ata kanë për të 
thënë, ju në fakt dëshmoni se vërtetë përkujdeseni dhe i respektoni ata. Po ashtu i’u 
ndihmoni atyre t’i gjurmojnë ndjenjat e tyre dhe t’i artikulojnë ato dhe kjo qasje i’u 
ndihmon të zhvillojnë ndjenjën e vetëbesimit.

Fëmijët duhet të dinë se prindërit e tyre i pranojnë dhe i duan ata. Prindërit mund të 
i’u ndihmojnë fëmijëve të tyre të ndjehen mirë dhe të sigurt, mirëpo varet se çka u 
thonë dhe si i’u thonë atë. Lavdërimi i fëmijës dhe përdorimi i gjuhës inkurajuese dhe 
mbështetëse, mund të bëjë që fëmija juaj të ndjehet më i sigurt dhe më i çmuar. Qasja 
e këtillë krijon shembull të mirë për fëmijën dhe ndikon pozitivisht në bashkëveprimin 
e tij me të tjerët.

Fëmijët duhet ta dinë se prindërit e tyre i duan në vazhdimësi, pavarësisht sjelljes së 
tyre. Duhet të bëhet e qartë se dashuria e juaj ndaj fëmijëve është e pakushtëzuar, 
madje edhe kur fëmija gabon ose shfaq ndonjë sjellje të keqe. Në rastet kur fëmijët 
gabojnë, është shumë e rëndësishme që t’i bëhet fëmijës me dije se gabimi qëndron 
tek sjellja e tyre, por jo tek ata si individë. Në të kundërtën, nëse poshtërohet fëmija 
për shkak të sjelljes së tij, kjo mund të ndikojë që ata të ndihen të pavlefshëm.

Rast studimi 1

Tani imagjinojeni këtë situatë… 

Gjatë një dite të zakonshme në shtëpi, fëmija juaj e sheh një vazo mbi një tavolinë. 
Rastësisht ndodh që ajo është vazoja juaj e preferuar, e cila është e punuar me dorë 
dhe ka shumë vlerë për ju. Kjo vazo ka qenë e nënës suaj dhe ju e ruani si një thesar. 
Kur fëmija juaj e sheh atë, mundohet ta kapë dhe e rrëzon në dysheme. Vazoja thyhet. 
Si do reagonit në këtë situatë?

Rast studimi 2

Tani imagjinojeni këtë… 

Është një ditë me shi. Ju duhet ta dërgoni fëmijën tek mjeku në orarin e caktuar. Au-
tobusi do të vijë shumë shpejt. Kur provoni t’ia vishni pallton e tij, ai refuzon ta veshë. 
Thotë “Jo!” dhe ikën nga ju disa herë. Ju ngadalë e ndjeni se po frustroheni dhe jeni 
vonë për të arritur në kohë tek mjeku. Si do reagonit në këtë situatë?
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Përmbledhje

Ekzistojnë shumë përkufizime të dhunës. Konventa e Kombeve të Bashkuara thekson 
se dhuna ka forma të ndryshme. Dhuna ndodh kur ndokush përdor forcën ose pozitën 
e tij, për ta lënduar ndokënd me qëllim.

Fëmijëria është periudha më vendimtare e zhvillimit të fëmijës si individ. Rëndësia e 
kësaj periudhe që ndikon në zhvillimin në vazhdimësi e bën të domosdoshme që të 
tregohet një kujdes dhe vëmendje e veçantë ndaj nevojave zhvilluese të fëmijës. Njëra 
prej këtyre nevojave është nevoja për siguri, pa plotësimin e së cilës është e pamundur 
të këtë qytetarë të përgjegjshëm. Përveç faktorëve të tjerë që afektojnë përmbushjen 
e nevojës për siguri tek fëmijët, një pjesë mjaft të konsiderueshme e zë  dhuna, qoftë 
ajo verbale  apo fizike. Dhuna, si e tillë, në çdo formë është e papërshtatshme dhe 
shumë e dëmshme, meqë ka pasoja të rënda, dhe shpesh të pariparueshme.

Llojet e dhunës janë: 
• Dhuna psikologjike
• Dhuna verbale
• Dhuna emocionale
• Dhuna fizike 
• Neglizhimi 
• Shfrytëzimi i fëmijës 
• Dhuna ekonomike
• Dhuna seksuale

Dhuna dhe frika si element pasues kanë një ndikim shumë të madh në zhvillimin e 
fëmijës. Shoqëria pasqyron në një masë të madhe mënyrën se si janë edukuar fëmijët 
në të kaluarën dhe kjo nuk do të thotë se dhuna edhe tani shpesh pranohet si diçka 
normale. Kur fëmijët  edukohen keq dhe nuk mbrohen nga dhuna, bëhen vetë të 
dhunshëm dhe e bëjnë dhunën pjesë të komunikimit të tyre me të tjerët. Kjo mund të 
ketë efekt ndër gjenerata dhe mund të përcillet nga fëijët e abuzuar si praktikë drejt 
zgjidhjes së konflikteve në të ardhmen. Në përgjithësi dhuna në fëmijëri sjell dëmtimin 
e zhvillimit në të gjitha sferat intelektuale, sociale, emocionale, fizike dhe lëvizore, e që 
vazhdojnë edhe në moshë të rritur.

Çfarë mund të bëjmë që të parandalohet dhuna ndaj fëmijëve?

- Të njihemi me pasojat e keqtrajtimit dhe të drejtat e fëmijëve për mbrojtje nga 
dhuna (sipas ligjeve vendore dhe ndërkombëtare);

- Të njihemi me qasjet pozitive në edukim dhe prindërim;

- Të informohemi mbi shërbimet e mbrojtjes së fëmijëve në komunitetin ku 
jetojmë

Ekzistojnë alternativa për prindërim pa ndëshkim. Parimisht, është më rëndësi që di-
siplina të shikohet si proces pozitiv e jo ndëshkues dhe kjo është pjesa e komunikimit 
ndërmjet të rriturit dhe fëmijës. Kur flitni me fëmijën tuaj dhe vërtetë i kushtoni 
vëmendje asaj që ata kanë për të thënë, ju në fakt dëshmoni se vërtetë përkujdeseni 
dhe i respektoni ata. Poashtu i’u ndihmoni atyre t’i gjurmojnë ndjenjat e tyre dhe t’i 
artikulojnë ato dhe kjo qasje i’u ndihmon të zhvillojnë ndjenjën e vetëbesimit.
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Lista referuese me informatat kontaktuese

Më	poshtë	mund	të	gjeni	informata	me	kontakte	të	Qendrave	për	Punë	Sociale	në	komuna	
të ndryshme:

Qendra për Punë Sociale, Gjakovë – Nr. Kontaktues: +383(0) 390 323510

Qendra për Punë Sociale, Prizren – Nr. Kontaktues: +383(0) 29 223 451

Qendra për Punë Sociale, Klinë – Nr. Kontaktues: +383(0) 39 471 476

Qendra për Punë Sociale, Prishtinë – Nr. Kontaktues: +383(0) 38 244 841

Qendra për Punë Sociale, Pejë – Nr. Kontaktues: +383(0) 39 433 473

Qendra për Punë Sociale, Ferizaj – Nr. Kontaktues: +383(0) 290 327525

Qendra për Punë Sociale, Mitrovicë – Nr. Kontaktues: +383(0) 28 535 440

Qendra për Punë Sociale, Junik – Nr. Kontaktues: +383(0) 390 370 547

Qendra për Punë Sociale, Gjilan – Nr. Kontaktues: +383(0) 280 320 140
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Zhvillimi Emocional 

Ofrues: Shërbyesit edukativo-arsimor (edukatoret, mësimdhënëset, edukatoret 
mbështetëse, mobilizueset e komunitetit)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.      

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Demonstrim i shembujve të lojrave për zhvillimin emocional

- 20 minuta: Punë praktike - Ushtrim dhe zotërim i shembujve të aftësive 
emocionale

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Fleta ngjitëse, Laptop, projektor, flipchart, 
fllomastera, fotografi, posterë, letra, lapsa, ngjyra, litar, top, ....

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:
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7. Të spjegojnë se çfarë është zhvillimi emocional

8. Cila është rëndësia e tij në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës 

9. Cilat janë disa faza të zhvillimit emocional dhe dallimet mes tyre

10. Të dallojnë disa elementë kyç të zhvillimit emocional

11. Të dallojnë kur duhet t’i drejtohen mjekut për ndonjë problematikë të zhvil-
limit emocional

12. Të mësojnë disa lojra për zhvillimin emocional të fëmijëve 

Zhvillimi emocional

Thyerja e akullit: Pyetje që mund t’i bëni prindërve për të nxitur bisedë:

Ofroni	pjesëmarrësve	nga	një	“post-it	note”apo	një	copë	letër,	dhe	kërkoni	nga	ata	që	
të vizatojnë se si ndihen. Pasi t’i kenë përfunduar vizatimet, kërkoni që të mendojnë për të 
gjitha arsyet pse ndihen ashtu. Udhëzimet që mund t’u jepni:

- Ju	lutem	merni	nga	një	“post-it	note”apo	letër	dhe	vizatoni	se	si	po	ndiheni	sot	-	
mund të përdorni ‘emotikone’ apo çfarëdo që vlerësoni se do të bëjë një pasqyrim 
të	mirë	të	ndjenjave,	respektivisht	emocioneve	tuaja.

- Mendoni tani se çfarë ju bën të ndiheni kështu? Cilat janë arsyet? Nga burojnë ato?

- Nëse ndiheni rehat, mund të ndani me grupin përvojën tuaj që keni paraqitur në 
letër.

(Gjersa	prindërit	japin	përgjigje,	mund	t’i	shënoni	ato	në	një	flipchart,	duke	identifikuar	
kështu	se	cilat	janë	llojet	e	emocioneve	dhe	cilat	janë	burimet	e	emocioneve	tona	dhe	
nga çfarë ndikohen ato, psh. një ditë e lodhshme në punë, pamundësia për të përfunduar 
ndonjë obligim, takimi me një shoqe nga fëmijëria, marrja e një lajmi të mirë, gëzimi për 
dhëmbin	apo	fjalën	e	parë	të	fëmijës,	etj.	Ky	ushtrim	po	ashtu	ju	ndihmon	të	identifikoni	
se çfarë njohurish/mendimesh/paragjykimesh/pyetjesh kanë pjesëmarrësit lidhur me zh-
villimin	emocional.)
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Zhvillimi emocional

Zhvillimi emocional fillon në një moshë shumë të re, kur fëmijët fillojnë të zbulojnë një 
rang të gjërë emocionesh, të cilat zhvillohen gjatë rritjes së tyre. Në këtë artikull kemi 
për qëllim të japim një pasqyrë të qartë të zhvillimit të emocioneve dhe fazave kyçe të 
zhvillimit emocional, ndikimin e tyre tek fëmija, aftësitë e ndërvarura me emocionet, si 
dhe faktorët që ndikojnë në zhvillimin e emocioneve. 

Perspektiva teorike e zhvillimit emocional është një kombinim i teorisë funksionaliste 
dhe dinamike: ballafaqimi i një fëmije me mjedisin mund të shihet si një veprim dinamik 
i cili përfshin shumë elemente emocionale, sikurse sjellja ekspresive, skemat psikolog-
jike, veprimet, qëllimet, motivet dhe ndjenjat. Këto ndryshojnë me kalimin e kohës 
dhe zhvillohen sipas rrethanave dhe ndërveprimit të fëmijës me ambientin përreth. 
Zhvillimi emocional ndikohet edhe nga eksperiencat sociale të fëmijës, dhe po ashtu 
nga konteksti kulturor ku fëmija rritet. 



Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe 
zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë

PAKO UDHËZUESE PËR FASILITIMIN E 
SESIONEVE INFORMUESE PËR PRINDËR

50

Tabela 1.  Zhvillimi emocional në lidhje më bashkëveprimin social

Mosha Aftësitë Sjellja e shprehur Zhvillimi i  
marrëdhënieve

Foshnjëria:  
0 - 12 muaj.

•	 Vetë – qetësimi dhe 
të mësuarit për të 
rregulluar aktivitetet 

•	 Rregullimi i 
vëmendjes në vep-
rime të koordinuara

•	 Mbështetja tek 
prindi për situata 
stresuese  

•	 Komunikimi me të 
tjerët dhe kuptimi 
I emocioneve të të 
tjerëve

•	 Sinkronizimi i 
sjelljeve me të 
tjerët.

•	 Anashkalimi/
injorimi i shpreh-
jeve të të tjerëve

•	 Rritje e reagimit 
ndaj stimujve.

•	 Rritja e koordin-
imit të shpre-
hjes së sjelljeve 
me rrethanat e 
emocioneve

•	 Lojrat sociale

•	 Mbështetja sociale 
ndaj emocioneve 
të të tjerëve.

Emocionet e fëmijës 

Foshnja zhvillohet emocionalisht ashtu siç zhvillohet nga ana kognitive, sipas fazave që 
do të paraqiten më poshtë: 

•	 Faza e parë (muaji 1) - gjatë këtij muaji foshnja është relativisht pak e ekspozu-
ar ndaj ndikimit të botës së jashtme dhe nuk shfaq emocione të vërteta. 

•	 Faza e dytë (muaji 2) - në këtë fazë foshnja fillon të shfaq interes ndaj botës së 
jashtme dhe reagon me buzëqeshje. 

•	 Faza e tretë (muaji 3) - foshnja shfaq emocione negative dhe pozitive. Po ashtu 
shfaq elemente të zhgënjimit dhe irritimit. Përjetimi i më shumë kontakteve 
me mjedisin bën që foshnja të shprehi ankth dhe zemërim. Në këtë periudhë 
zhvillohet dhe ndërveprimi social mes foshnjës dhe prindit. 

•	 Faza e katërt (7-9 muaj) – fëmija fillon të bëhet pjesëmarrës aktiv në lojrat e 
ndryshme me prindërit e tyre. Fëmija përpiqet të shaktojë reagim tek të tjerët. 

•	 Faza e pestë (9-12 muaj) - foshnja shpreh një interesim të veçantë për atë që 
kujdeset për të. Ky fenomen quhet atashim - një lidhje e fuqishme emocionale 
mes fëmijës dhe prindit. Po ashtu fillon të shfaqet emocioni i frikës ndaj të 
huajve. 

•	 Faza e gjashtë (12-18 muaj) - foshnja eksploron në mënyrë aktive ambientin 
përreth. Në këtë periudhë foshnjat shprehin emocione të forta gëzimi dhe 
zemërimi, në varësi të llojit të marrëdhënies. 

•	 Faza e shtatë (prej 18-36 muaj) - fëmija është duke formuar një koncept për 
veten e vet dhe mund të përjetojë ankth në procesin e shkëputjes së vetes 
prej të tjerëve. 

•	 Faza e tetë (fillon në moshën 3 vjeçare kur fëmija ka formuar një koncept 
për veten). Tani fëmija fillon të përjetojë një varg emocionesh, ndërkohë që ai 
përfshihet në lojra të ndryshme.  Fëmija fillon të praktikojë shprehi të reja dhe 
fillon të kërkojë vlerësimin e të tjerëve përreth. Në këtë fazë fëmija përjeton 
emocione të ndryshme, si ndjenja faji por dhe respekt për veten. 
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Karakteristikat e prindërve në zhvillimin emocional të fëmijës dhe ndaj botës.  

Prindërit strukturojnë mjedisin fizik dhe social ku jetojnë foshnjat.  Si rrjedhojë, 
mënyra se si sillen prindërit me foshnjat përcakton në një shkallë vendimtare besimin 
ose mosbesimin e tyre. Studimet vënë në dukje 6 dimensione të prindërimit që ndiko-
jnë në zhvillimin social, emocional dhe intelektual të fëmijës: të kushtuarit vëmendje, 
kontakti fizik, stimulimi verbal ose me gjësende, përgjegjshmëria dhe sjellja ku-
fizuese. Pesë të parat kanë efekt pozitiv, ndërsa e fundit ka efekt negativ. Prindërit që 
stimulojnë fëmijët e tyre sa më shumë, u flasin, ju afrohen, u përgjigjen, u japin lodra, 
në përgjithësi ndihmojnë në zhvillimin e plotë të fëmijëve të tyre. Sa më shumë dhe sa 
herë stimulohet fëmija, aq më shumë ndikon në zhvillimin e tij/saj intelektual. 

Prindërit që janë të kënaqur me rolin e tyre si prind shprehin më shumë ngrohtësi 
ndaj fëmijëve të tyre, sesa prindërit që nuk janë të kënaqur me rolin e tyre si prind. 
Foshnjat ndikohen nga sjelljet emocionale të prindërve të tyre në mënyre direkte dhe 
indirekte. Prindërit ndikojnë në mënyrë direkte kur modelojnë sjelljet dhe reagimet 
e fëmijës (duke u dhënë shembuj të sjelljes). Ata ndikojnë në mënyrë indirekte kur 
fëmijët shikojnë ndërveprimet e zemëruara të prindërve të tyre dhe pse ato nuk dre-
jtohen tek fëmija. Prandaj prindërit duhet të jenë shumë të kujdesshëm në sjelljet e 
tyre emocionale në prani të fëmijës. 

Llojet e emocioneve të fëmijëve

Kur fëmija vjen në jetë ai nuk ka emocione të mirëfillta, por ka vetëm disa reagime 
emocionale të cilat shprehen ne bazë të stimulit të mjedisit. 

Interesante tek fëmijët është se në fëmijërinë e hershme, tek ata shfaqen fillimisht 
reagimet negative si irritimi dhe mërzia. Kjo ndodh nëse fëmija është në një pozitë të 
papërshtatshme, i vonohet ushqimi apo ndjehet i lagur - ai do të shprehet nëpërmjet 
të qarës. 

Ajo që prindërit duhet të kenë gjithmonë parasysh është se e qara është mënyra e 
komunikimit të fëmijës me botën. Dhe jo gjithmonë e qara e fëmijës, sidomos në ditët 
e para të jetës, ka të bëjë me irrtimin dhe mërzinë. Më pas tek fëmija fillojnë dhe 
zhvillohen emocionet pozitive si dashuria ose gëzimi, të cilat fillimisht i referohen 
ose lidhen vetëm me prindin ose kujdestarin e fëmijës dhe më vonë fillojnë e drejto-
hen edhe ndaj të tjerëve. 

Diku në muajin e nëntë, por mund të ndodhë dhe më herët, fëmija fillon të shfaqë 
ankthin nga të panjohurit. Fëmijët të cilët rriten në familje të mëdha e kanë më 
pak të shprehur këtë, pasi janë mësuar me fytyra të ndryshme. Ndërsa, fëmijët të cilët 
rriten në familje të vogla e manifestojnë më shumë ankthin ndaj të panjohurve. Në 
këtë fazë është shumë e rëndësishme që prindi ta sigurojë vazhdimisht fëmijën me 
prezencën e tyre dhe të mos e lënë fëmijën vetëm në ambiente të panjohura - pa u 
siguruar se fëmija është adaptuar me ambientin dhe personat përreth.  Nëse prindi 
do t’i shprehë fëmijës siguri, atëherë ai do të ndihet i sigurt në atë ambient. Por nëse 
fëmija do të vërejë tek prindi pasiguri, atëherë ai do të përjetojë ankth. 

Xhelozia është një tjetër emocion interesant që fillon e shfaqet tek fëmija rreth 
moshës 18 muajshe. Xhelozia mund të jetë e drejtuar ndaj motrave dhe vëllezërve 
të tjerë kryesisht, por dhe ndaj anëtarëve të ndryshëm të familjes ose shoqërisë. E 
rëndësishme është që prindi të mos shkaktojë irritim tek fëmija dhe të mos e bëj të 
ndihet në faj pse po përjeton xhelozi. Në të shumtën e rasteve prindërit i bëjnë fëmijët 
të ndihen në faj sepse po përjetojnë xhelozi ndaj vëllait ose motrës, por kjo nuk bën 
gjë tjetër veçse e rrit këtë emocion tek fëmija. Në këto raste prindi duhet t’i kushtojë 
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më shumë vëmendje fëmijës, të provojë të bisedojë qetësisht me të dhe të mundohet 
të kalojnë një kohë të caktuar vetëm me njëri tjetrin. 

Simpatia është një emocion tjetër që shfaqet tek fëmija fillimisht ndaj anëtarëve të 
familjes dhe pastaj edhe ndaj moshatarëve dhe njerëzve të tjerë. Zhvillimi i këtij emo-
cioni është shumë i rëndësishëm pasi këtu janë fillesat e jetës sociale dhe marrëdhe-
nieve të fëmijës më të tjerët. 

Sfidat gjatë zhvillimit emocional

Zhvillimi emocional është po aq i rëndësishëm sa ai fizik dhe kognitiv. Ngecjet në 
zhvillimin emocional të fëmijës do të manifestohen në cilësinë e jetës së fëmijës në 
të ardhmen. Prandaj prindërit dhe edukatorët duhet të jenë shumë të vëmendshëm 
dhe të kujdesshëm në trajtimin e problematikave të ndryshme emocionale tek fëmija. 

Sfidat në zhvillimin emocional mund të vijnë si pasojë e dëmtimeve fizike, kryesisht të 
trurit. Cipa e trurit të madh është përgjegjëse për manifestimin e emocioneve. Prandaj 
duhet të jemi shumë të kujdesshëm ndaj fëmijës në mënyrë që ai të mos pësojë dëm-
time në zonën e kokës, të cilat mund të çonin në krijimin e lezioneve në tru (çarje të 
kapilarëve të gjakut që furnizojnë trurin e fëmijës). 

Por, dëmtimet emocionale mund të vijnë edhe si pasojë e traumave të ndryshme 
psikike gjatë fëmijërisë. Problemet në familje mes prindërve apo anëtarëve të tjerë 
të familjes, dhuna ndaj fëmijës, ekspozimi ndaj sjelljeve të dhunshme dhe pse ato nuk 
drejtohen ndaj fëmijës, etj. 

Ju duhet t’i drejtoheni mjekut pediatër nëse vini re tek fëmija juaj këto simptoma: 

- Mungesë e reagushmërisë kur fëmija thirret në emër 

- Mungesë e kontaktit me sy me ju dhe të tjerët
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- Mungesë e interesimit për bashkëveprim social me bashkëmoshatarët ose 
njerëzit e tjerë

- Kur fëmija shfaq kthim mbrapa në zhvillimin e tij, pra humb aftësi të cilat i ka 
zotëruar më herët, si psh aftësia për të folur, për të kontrolluar urinën etj. 

- Humbja e interesit për lojën. 

Lojrat që ndihmojnë në zhvillimin emocional të fëmijës  

Pasimi i topit: kjo lojë edhe pse shumë e thjeshtë është shumë e rëndësishme sepse 
i mëson fëmijës të ndajë objektet e tij me të tjerët dhe të ruajë rradhën gjatë një ak-
tiviteti (p.sh. një herë ti, një herë unë). 

Nëse je i lumtur dhe ti e di: është një këngë e cila ka për qëllim që fëmija të iden-
tifikojë emocionet e veta dhe ta manifestojë atë më një sjellje të caktuar. Kënga thotë: : 

Nëse je i lumtur dhe ti e di, përplasi duart – (fëmija përplas duart) 2x
Nëse je i lumtur dhe ti e di, na e trego  – (fëmija përplas këmbët) 2x
Nëse je i mërzitur dhe ti e di, përplas këmbët – (fëmija përplas këmbët) 2x
Nëse je i mërzitur dhe ti e di, na e trego – (fëmija përplas këmbët) 2x

Loja paralele: fëmijët e vegjël shpesh nuk janë të përgatitur për të luajtur më njëri 
tjetrin në mënyrë bashkëvepruese, kështu që një hap paraprak është të mësuarit e 
fëmijës të luajë me fëmijët e tjerë. Në këtë lojë, paralelisht ata janë së bashku, por secili 
zhvillon lojën e tij, psh me makina, kukulla, forma ndërtuese etj. Gradualisht shkohet 
tek bashkëveprimi mes tyre. 

Emërtimi i emocioneve: prezantimi i kartave të ndryshme tek fëmija të cilat kanë 
fytyra me emocione të ndryshme dhe emërtimi i emocioneve në secilën figurë është 
një lojë që i mëson fëmijës identifikimin e emocioneve tek të tjerët. Shembulli mund 
të jetë si më poshtë:

- Çfarë fytyre është kjo? 
- E mërzitur!
- Çarë bëjmë ne kur dikush është I mërzitur? 
- E përqafojmë!

Loja e bisedës në telefon: fëmija pajiset me një telefon lodër, po ashtu dhe ju dhe 
bëni sikur i bini ziles dhe udhëzoni fëmijën të përgjigjet në telefon. Më pas fillon bash-
këbisedimi me fëmijën: 

- Alo, mirëdita!
- Mirëdita! 
- Si je?
- Mirë! 
- Çfarë po bën?
- Po luaj! 

- Me çfarë po luan?
- Me telefon!

- Të pëlqen të flasësh në telefon? Etj 
etj… 
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Zhvillimi gjuhësor/i të folurit dhe komunikimi

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimorë e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.     

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Demonstrim i shembujve të lojrave për zhvillimin gjuhësor

- 20 minuta: Punë praktike - Ushtrim dhe zotërim i shembujve të aftësive 
gjuhësore

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, flipchart, fllomastera, 
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fotografi, posterë, letra, lapsa, ngjyra, litar, top, ....

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:

13. Do të dinë se çfarë është zhvillimi gjuhësor

14. Do të dinë cila është rëndësia e zhvillimit gjuihësor në zhvillimin e përgjithshëm 
të fëmijës 

15. Do të dinë cilat janë disa faza të zhvillimit gjuhësor dhe ecuria e zhvillimit 

16. Do të dallojnë disa elemente kyçe të zhvillimit gjuhësor

17. Do të dallojnë kur duhet t’i drejtohen mjekut për ndonjë brengë lidhur me 
zhvillimin gjuhësor

18. Do të mësojnë disa lojra për zhvillimin gjuhësor të fëmijëve  

Thyerja e akullit: Pyetje që mund t’i bëni prindërve për të nxitur bisedë

- A ju kujtohet kur keni thënë fjalën tuaj të parë? 

- Po fëmija juaj kur e ka thënë fjalën e parë? Cila ka qenë fjala e parë e tij/saj? 

- Si mendoni që zhvillohet gjuha? 

(Gjersa	prindërit	japin	përgjigje,	mund	t’i	shënoni	ato	në	një	flipchart,	duke	identifikuar	
kështu se çfarë njohurish/mendimesh/paragjykimesh/pyetjesh kanë pjesëmarrësit lidhur 
me zhvillimin gjuhësor)

Zhvillimi gjuhësor dhe komunikimi

Zhvillimi i individit është një proces kompleks që fillon në periudhën prenatale (para 
linjdes) dhe vazhdon përgjatë gjithë jetës së tij/saj. Zhvillimi ndodh në disa dimensione 
siç janë: zhvillimi fizik, zhvillimi motorik, zhvillimi konjitiv, zhvillimi shqisor, zhvillimi social, 
zhvillimi emocional, zhvillimi moral, zhvillimi gjuhësor, etj. Të gjitha këto dimensione 
janë të ndërthurura dhe ndihmojnë zhvillimin e njëri-tjetrit. 

Zhvillimi gjuhësor është procesi përmes të cilit fëmijët arrijnë të kuptojnë dhe të 
komunikojnë përmes gjuhës gjatë fëmijërisë së hershme. Gjuha, më specifikisht gjuha 
e folur, mësohet nga ndërveprimi i fëmijës me të tjerët përreth, të rriturit që kujdesen 
për fëmijën apo edhe fëmijët e tjerë në  familje. Eksperienca e vazhdueshme, ekspozimi 
sa më i hershëm ndaj tingujve dhe zërave, dhe ushtrimi i prodhimit të tingujve dhe 
shprehive gjuhësore, janë të nevojshme që fëmija të mësojë gjuhën që do të flasë. 
Përveç kësaj, edhe konteksti dhe rrethanat në të cilat flitet diçka, përbën një aspekt 
shumë të rëndësishëm.

Si aspektet tjera të zhvillimit, edhe zhvillimi i gjuhës është shumë individual dhe dallon 
nga njëri fëmijë te tjetri. Megjithatë shpejtësia me e madhe e këtij zhvillimi realizohet 
nga lindja deri në moshën 5 vjeçare, prandaj edhe të mësuarit e gjuhës pas kësaj 
moshe bëhet çdo herë e më e vështirë. Rëndom zhvillimi i gjuhës reflekton edhe 
rritjen dhe pjekurinë e trurit.   
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Zhvillimi i gjuhës dhe komunikimit fillon shumë kohë para se fëmija të fillojë të flasë, 
meqë zhvillimi i fëmijës fillon dhe ndikohet që nga koha kur fillon dhe rritet në barkun 
e nënës. Nënat mund të kujtojnë se si fëmija i tyre kur ka qenë në bark është trembur 
nga zhurmat e mëdha dhe të papritura, apo është qetësuar nga zëri i nënës menjëherë 
pas lindjes, meqë ka qenë zëri më i njohur për ta.  

Tabela 1: Zhvillimi fetal i të dëgjuarit: Afatet kohore

Java e 
shtatzënisë  

Zhvillimi

4–5 Qelizat në embrion fillojnë të rradhiten për të formuar fytyrë e bebes, 
trurin, hundën, veshët dhe sytë.

9 Thellimet paraqiten aty ku do të rriten veshët e bebes.
18 Bebi fillon të dëgjojë tingujt.
24 Babi bëhet më sensitiv ndaj tingujve. 
25–26 Bebi i përgjigjet zhurmës/zërave në barkun e nënës.

 
Referenca: https://www.healthline.com/health/pregnancy/when-can-a-fetus-hear  
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Një parakusht tjetër është zhvillimi i organeve që prodhojnë zërin, mushkëritë dhe 
telat e zërit. Foshnja fillon t’i ushtrojë këto që nga momenti i lindjes, kur fillon vajin e 
parë dhe të qarat e tjera si mjet i parë i komunikimit të nevojës për t’u ushqyer, për ta 
mbajtur në krah, për ta vënë në gjumë për të pushuar, për të treguar se ndihet ftoftë 
apo nxehtë, se ka nevojë për t’ia ndërruar pelenat (pampersin), apo për të treguar se 
nuk po ndihet mire dhe mund të ketë dhimbje. Muskujt e nevojshëm për të prodhuar 
tinguj, fëmija i zhvillon edhe duke thithur, dhe më pas duke u kollitur, tështitur, duke 
qeshur, për të filluar më pas të prodhojnë fillimisht tingujt me gojë të mbyllur [mmm], 
[bbb], [ppp] dhe pastaj edhe të hapin gojën plotësisht në zanoren e zëshme [a] për të 
prodhuar tingujt dhe fjalët e para [ma-ma], [ba-ba].

Fillimisht krijimi i këtyre tingujve është i pavullnetshëm, por shumë shpejt fëmija nx-
itet nga kurreshtja – kujtoni se si kur u flisni, bebet ju shikojnë në gojë për të kuptuar 
se çfarë po ndodhë aty brenda që po krijon zë – për t’u angazhuar pastaj në lojën 
imituese për të bërë të njëjtat lëvizje të gojës apo edhe gjuhës për të përsëritur zërat 
që dëgjojnë përreth. Gjithë këto përforcohen dhe nxiten akoma më shumë nga re-
agimet entuziaste të prindërve, kujdestarëve dhe të tjerëve përreth dhe kështu, fëmi-
jët i përsërisin këto fjalë për të rimarrë përforcimet e pëlqyera, që në vetvete i mëson 
fëmijës se gjuha është një formë e shkëmbimit me të tjerët. Në këtë formë, fëmija 
ecën me hapa të vegjël e të sigurt drejt gjuhës së tij të parë, si formë e komunikimit 
të nevojave, ndjenjave, përjetimeve, mendimeve, dhe gjithë botës së tij të brendshme.

Të gjitha këto bëhen në një mënyrë shumë të natyrshme dhe pa ndonjë sforcim, sepse 
duket sikur njerëzit janë programuar për këtë gjë. Nga njëra anë bebet kanë prefer-
encë për zërin njerëzor në krahasim me zërat e tjerë, dhe veçanërisht ndaj tonalitetve 
më të larta, që janë karakteristikë e zërave femërorë. Poashtu kanë një interesim të 
madh për fytyrat e njerëzve, sidomos kur ato flasin. Në anën tjetër reaksioni instinktiv 
më i shpeshtë i të rriturve ndaj bebeve është që t’i përgjigjen vajit të tyre, t’i shikojnë 
me orë të tëra, “të magjepsen” me ato që bebet bëjnë, dhe të luajnë me to.   

Zhvillimi i gjuhës dhe komunikimit ndër vite 

Disa nga aspektet  gjuhësore dhe të komunikimit që fëmijët përgjithësisht zhvillojnë 
në moshat e ndryshme janë në vijim:

Mosha Aktiviteti
Dy muaj Qan, gugatë.
Katër muaj Fillon dërdëllisjet. Mund t’i thotë shumicën e zanoreve dhe 

gjysmën e bashkëtingëlloreve.
Gjashtë muaj Vokalizon me intonacion. Përgjigjet kur e thërrasim në emër. 
Tetë muaj Kombinon rrokjet kur dëdëllisë, si psh.  "Ba-ba", “Ma-ma”, “Na-

na” 
Njëmbëdhjetë muaj Thotë një fjalë (ose një fragment të fjalës) me kuptim.
Dymbëdhjetë muaj Thotë dy deri në tri fjalë me kuptim. Ushtron modulimin, siç 

është psh. ndritja e zërit në fund të pyetjes?
Tetëmbëdhjetë muaj Ka një fjalor nga 5 deri 20 fjalë, kryesisht emra. Pvrsëritë fjalë apo 

fraza pa ndërprerje. Mund të fillojë t’I lidhe dy fjalë së bashku.
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Dy vjeç Ka një fjalor nga 150–300 fjalë. Përdorë fjalët unë, mua, ti dhe ty. 
Përdorë së paky dy parafjalë (në, mbi, nën). Kombinon fjalët në 
fjali të shkurtëra. Afërsisht dy të tretat e a asaj që i flet janë të 
kuptueshme. 

Tri vjeç Ka një fjalor nga 900–1000 fjalë. Përdorë më shumë folje, pak 
kohë të shkuar, dhe disa emra në numrin shumës. Lehtësisht 
thotë fjali me tri fjalë, Mund të tregojë emrin e vet, gjininë, dhe 
moshën. Rreth 90 % e asaj që e thotë janë të kuptueshme

Katër vjec  Mund të përdorë së paku katër parafjalë. Mund të përsëritë 
fjalët me katër rrokje. I di disa ngjyra dhe numra. I din pjesën më 
të madhe të zanoreve dhe bashkëtingëlloreve. Flet shumë dhe 
përsëritë shpesh.  

Pesë vjeç Mund të numërojë deri në dhjetë. Të folurit është krejt i 
kuptueshëm, edhe pse artikulimi mund të mos jetë i përkryer. 
Mund t’I thotë gati të gjitha zanoret dhe bashkëtingëlloret. Mund 
të përsëritë fjalitë me deri 9 fjalë.  Të folurit është gramatikisht 
kryesisht i saktë. 

Gjashtë vjeç Duhet t’i thotë të gjitha zanoret dhe bashkëtingëlloret. Duhet të 
jetë në gjendje të thotë një tregim të lidhur për një figure.

Shtatë vjeç Duhet t’I ketë të gjitha bashkëtingëlloret. Duhet të jetë në gjend-
je të bëjë një lexim të thjeshtë dhe të shkruajë shumë fjalë.

Tetë vjeç Të gjithë tingujt e folur janë arritur. Zhvillon një bisedë në një 
nivel më të rritur. Mund të tregojë tregime të komplikuara 
për ngjarjet e kaluara. Lehtësisht përdorë fjali komplekse the 
të përbëra. Lexon tregime të thjeshta me lehtësi dhe mun të 
shkruajë shkrime të shkurtëra. 

Referenca: Child Development Institute. 2004. http://www.childdevelopmentinfo.com. 
 
Referenca: http://www.healthofchildren.com/L/Language-Development.html#ixzz5J0tM5bTi

Si ta mbështesni zhvillimin gjuhësor të fëmijës tuaj

Mënyra më e mirë për të nxitur dhe mbështetur zhvillimin gjuhësor të hershëm të 
fëmijës tuaj është që së bashku të bisedoni sa më shumë për gjërat që i interesojnë 
fëmijës tuaj. Intresimet e tyre do t’i kuptoni nëse me vëmendje shikoni se cfarë po i 
tërheq vëmendjen, kah po e kthen kokën, po tregon me gisht, apo po bën ndonjë zë, 
gurgullitje apo thote ndonjë fjalë. 

Bisedoni me fëmijën tuaj – Pavarësisht moshës së fëmijës tuaj, që nga lindja, trajtojeni 
sikur të ishte një folës “i rritur”. Kur të bisedoni, pasi t’i keni folur, pritni dhe jepini 
rastin t’ju përgjigjet. Nëse fëmija juaj është duke gurgullitur, kopijojeni dhe përgjigjuni 
me gurgullitje. Nëse fëmija juaj flet atëherë jepini rast dhe kohë të mjaftueshme të 
përpilojë dhe kumtojë mendimet përmes fjalëve dhe fjalive.   

Përgjigjuni fëmijës tuaj – Nëse fëmija juaj përmes gjesteve bën përpjekje t’ju tregojë 
dicka, përgjigjuni sikur të jetë duke folur njëmend. Për shembull nëse fëmija mohon 
me kokë, përgjuni sikur ju ka thënë “Jo”. Nëse tregon interesim për ndonjë gjë, duke 
treguar me gisht, pergjigjuni sikur ju thotë “A mund ta marr atë” ose “Më pëlqen ajo”. 
Nëse fëmija juaj e thotë një fjalë, psh “topi”, plotësojeni duke thënë “Topi! Të pëlqen 
topi?” apo “Dëshiron të lozësh me top?” Përgjigjet e këtilla e inkurajojnë fëmijën të 
flasë edhe më shume. 
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Bisedat e përditshme – Këto biseda janë shumë të dobishme sepse zhvillohen lidhur 
me gjërat që i shihni, i bëni apo i përjetoni me fëmijën tuaj, duke mundësuar kështu 
pasurimin e fjalorit, respektivisht rritjen e numrit të fjalëve që fëmija mëson dhe për-
dorë gjatë bisedës. Këto biseda mund të zhvillohen në rrethana të ndryshme, psh nëse 
jeni duke përgaditur drekën, mund ta mbani fëmijë tuaj pranë dhe të përshkruani ato 
që po i bëni, psh. “Sot do të gatuaj një supë me karrota. Do të më ndihmosh edhe ti? 
Eja të përzgjedim disa karrota. Çfare ngjyre janë karrotat? Pikërisht, janë portokalli. 
Eja t’i marrim së bashku 6 karrota dhe 1 qepë. Një, dy, tre, katër, pesë, gjashtë. Si thua, 
t’i lajmë tani këto karrota. Sa i ftohtë është uji! Tani do t’i prej me thikë në copa më 
të vogla – Çdo herë duhet pasur kujdes kur përdorim thikat dhe gjërat e tjera të mb-
refta. Ja, i premë edhe karrotat dhe qepën. Tani po i vendosim në një enë me ujë dhe 
po i lëmë të zihen derisa të zbuten.” Mund të vazhdoni kështu gjatë gjithe kohës duke 
ndryshuar kontekstin e bisedës dhe gjithsesi duke e përshtatur me moshën e fëmijës 
tuaj për t’I dhënë sa më shumë mundësi për të marrë pjesë në këto biseda. 

Lexoni me fëmijën tuaj – Lexoni dhe ofroni fëmijës tuaj sa më shumë libra, në fillim 
libra me figura të ndryshme dhe taktile, dhe pastaj gradualisht ofrojini edhe libra me 
fjalë, fjali e tekste të pvrshtatshme për moshën. Duke qenë se janë shkruar enkas për 
të nxitur zhvillimin e fëmijës, librat i ofrojnë fëmijës mundësinë që të dëgjojë fjalë 
nga kontekste të ndryshme dhe në këtë mënyrë të mësojë kuptimin dhe funksionin 
e fjalëve. Historitë nga librat ndërlidhini përmes bisedës me pvrditshmëritë apo për-
jetimet e fëmijës, që të nxisni fëmijë të flasë. Kur lexoni bëni shprehi që të përcillni 
teksin me gisht, meqë kjo do t’I mësojë fëmijës se ekziston një lidhje mes gjuhës së 
folur dhe asaj të shkruar, që është një fillim i të mvsuarit të shkrim leximit. 

Kur t’i drejtoheni mjekut

Është e rëndësishme të theksohet se secili fëmijë e ka ritmin e tij individual të zhvil-
limit, dhe se ndonjë herë karakteristikat individuale të fëmijëve mund të shkaktojnë 
alarm të rremë tek prindërit apo edukatorët. Megjithatë, ekzistojnë disa standarde të 
përgjithshme minimale të cilat fëmijët e grupmoshave të ndryshme duhet t’i plotëso-
jnë për t’u konsideruar se po kalojnë një proces optimal të zhvillimit gjuhësor. 

Të parët që i vërejnë apo hasin pengesat apo sfidat në zhvillimin e të folurit janë 
prindërit e fëmijëve dhe edukatorët. Këta shpesh herë përdorin si etalon matës fëmi-
jët më të rritur (në rastin e prindërve) apo fëmijët e grupit në rastin e edukatorëve. 

Problemet me vonesën në të folur mund të jenë nga më të ndryshmet: 

- Probleme me dëgjimin

- Probleme me aparatin e gojës, si gjuha, renditja e dhëmbëve, telat e zërit, qiellza, etj

- Probleme të dëmtimit të zonave të të folurit të vendosura në tru (Broka dhe 
Vernika)

Në qoftë se dyshoni se fëmija juaj ka ndonjërën nga këto probleme, duhet të konsul-
toheni me mjekun familjar/pediatrin. 
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Po ashtu duhet të drejtoheni tek mjeku familjar/pediatri ose logopedi nëse tek fëmija 
vihen re disa nga këto:

- një kufizim i dukshëm i fjalorit, krahasuar me moshatarët e tij

- pamundësia për të shqiptuar drejtë tingujt e ndryshëm 

- pamundësia për të lidhur fjali në mënyrë logjike dhe me kuptim

Disa lojra që ndihmojnë në zhvillimin gjuhësor të fëmijës 

- Loja në grup – inkurajon zhvillimin e komunikimit, pasi nxit bashkëveprimin 
mes fëmijëve dhe së bashku zhvillojnë kapacitetet e të folurit

- Figurat ilustruese – përdorni figura ilustruese dhe nxiteni fëmijën të tregojë 
çfarë po ndodh në figure

Referenca: https://bit.ly/2K8vwI5 

- Përralla e lënë përgjysëm – filloni tregimin e një përralle, e cila nuk treg-
ohet deri në fund. Fëmija nxitet të imagjinojë se si mund të jetë përfundimi i 
përrallës. Përveç aftësisë për të folur, kjo lojë zhvillon edhe të menduarit  dhe 
imagjinatën tek fëmijët.

- Loja me role – inskenimi i përrallave në formën e një mini teatri, i bën fëmijët 
të zhvillojnë aftësinë e tyre të komunikimit dhe të imagjinatës.

- Mësimi i këngëve – këngët janë shumë të dashura për fëmijët, mësimi i 
këngëve iu pasuron fëmijëve fjalorin dhe iu zhvillon të folurit. 

- Inkurajimi i bashkëbisedimit – fëmijët nxiten të krijojnë dialog me njëri 
tjetrin, ku mësojnë rëndësinë e të folurit por dhe të të dëgjuarit të shokut. 

- Leximi i përrallave – lexojini përralla të ndryshme fëmijës, më pas pyeteni 
rreth ngjarjeve që kanë ndodhur në përrallë. Ky aktivitet ua zhvillon fëmijëve 
kujtesën, mendimin kritik dhe po ashtu u zhvillon aftësinë për të folur. 

- Lojat e rimës – inkurajoni fëmijën të thotë fjalë që rimojnë me njëra-tjetrën, 
p.sh. era – dera; ora – dora, dhoma – goma, ejt. 

- Loja me telefon – fëmijët nxiten të bëjnë sikur bisedojnë në telefon me 
njëri-tjetrin, p.sh. lënë takime, kërkojnë ndihmë, tregojnë vendodhjen, prezan-
tohen, etj. 



Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe 
zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë

PAKO UDHËZUESE PËR FASILITIMIN E 
SESIONEVE INFORMUESE PËR PRINDËR

62

Zhvillimi Fizik gjatë fëmijërisë së hershme:  
Zhvillimi i shkathtesive psikomotorike 

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimorë e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.       

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Demonstrim i shembujve të aktiviteteve fizike

- 20 minuta: Punë praktike - Ushtrim dhe zotërim i shembujve të aktiviteteve fizike

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, flipchart, fllomastera, 
fotografi, posterë, letra, lapsa, ngjyra, litar, top, ....
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Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:

1. Do të kenë njohuri themelore lidhur me zhvillimin e shkathtësive fizike të 
fëmijës gjatë fëmijërisë së hershme

2. Do të dinë dallimin mes lëvizjeve motorike të mëdha dhe lëvizjeve motorike 
të vogla

3. Do të njohin shenjat e alarmit kur duhet t’i drejtohen mjekut apo edukatores 
për këshillë

4. Do të  dinë të krijojnë situata dhe lojëra në ambientin shtëpiak që janë stim-
uluese për zhvillimin fizik të fëmijëve të tyre 

Zhvillimi i shkathtësive fizike gjatë fëmijërisë së hershme: Zhvillimi  
motorik i madh dhe i vogël (fin)  

Thyerja e akullit: Pyetje që mund t’i bëni prindërve për të nxitur bisedë

- Çka	nënkuptoni	ju	se	është	zhvillimi	fizik?

- Sa	vjeç	është	fëmija	juaj?	Në	çfarë	moshe	ka	filluar	të	ngre/mbajë	kokën	lart?

- A	mbani	në	mend	cilat	lëvizje	i	ka	bërë	së	pari?

- A	ju	kujtohet	sa	vjeç	ka	filluar	të	ulet?	Po	kur	ka	filluar	të	ecë?	

- A mbani në mend kur e ka bërë vizatimin e parë? 

(Gjersa	prindërit	japin	përgjigje,	mund	t’i	shënoni	ato	në	një	flipchart,	duke	identifikuar	kësh-
tu	se	çfarë	arritje	fizike	realizojnë	fëmijët	në	cilën	moshë.	Ky	ushtim	po	ashtu	ju	ndihmon	të	
identifikoni	se	çfarë	njohurish/mendimesh/paragjykimesh/pyetjesh	kanë	pjesëmarrësit	lidhur	me	
zhvillimin	fizik.	Disa	nga	përgjigjet	mund	të	jenë	si	më	poshtë.)

Fëmija në moshën 4 muaj:

- Tregon kontroll të mirë të lëvizjes së kokës, dhe e ngritë kokën deri në 90 
shkallë

- Zgjatë duart për të zënë objektet

- Bën përpjekje për t’i ngritur objektet duke përdorur të dyja duart
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Fëmija në moshën 8 muaj:

- Mban kokën në të njëjtin nivel me trupin kur tërhiqet në pozitën e ulur

- Përparon nga pozita ulur me mbështetjen tuaj, në pozitën ulur vet

- Përpiqet të marrë lodrat që janë më larg

- Kërkon objektet që kanë rënë

- Lëvizë duke u rrotulluar apo duke bërë përpjekje për të ecur këmba dorës

Fëmija në moshën 12 muaj:

- Mund të qëndrojë në këmbë apo të ecë

- Tregon gjësende me gishtin e vet tregues

- Ndihmon gjatë veshjes dhe zhveshjes duke mbajtur duart lart për të veshur 
mëngët dhe këmbët për të veshur këpucët

Fëmija në moshën 18 muaj:

- Ecën mirë me këmbët lehtë ndaras

- Ngjitet, duke menaxhuar këndet dhe pengesat

Fëmija në moshën 2 vjeç:

- Ecën shkallëve lartë dhe ndoshta mund të ecë mbrapa

- Ulet “quq” dhe ngritët pa përdorur duart

- Shqelmon topin dhe gjuan lart me krahë

Fëmija në moshën 3 vjeç:

- Mban baraspeshën duke qëndruar në njërën këmbë dhe ec në gishta të këmbës

- Pastron dhe than duart

- Mund të mësojë të mbajë dhe të shfletojë faqet e librit
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Fëmija në moshën 3-4 vjeç:

- Përdor duart dhe gishtat me shumë shkathtësi

- Mban lapsin në dorë me shtrëngim të pjekur në dorën e preferuar

Fëmija në moshën 3-4 vjeç:

- Përmirëson shkathtësitë e të ecurit, të vrapuarit dhe të ngjiturit

- Përdor biçikletën me rrota mbështetëse

- Përmirëson shkathtësitë e të vizatuarit dhe mëson të shkruajë ca numra dhe 
shkronja

Zhvillimi i shkathtësive fizike: Zhvillimi motorik i i përgjithshëm    

Termi zhvillimi “motorik i madh” i referohet shkathtësive fizike që përdorin lëvizje të 
mëdha të trupit, që zakonisht kanë të bëjnë me gjithë trupin. 

Ndërmjet moshës 2 dhe 3 vjeç, fëmijët fillojnë t’i japin fund “çapitjes,” apo të ecurit 
me hapa të mëdhenj, si të robotëve, që është shenjë e fëmijëve që kanë filluar të ecin. 
Gjersa po zhvillojnë ecje më të këndshme, ata gjithashtu zhvillojnë edhe shkathtësinë 
për të vrapuar, kërcyer dhe për të bërë hop (kërcimi në njërën këmbë). Gjatë kësaj 
moshe fëmijët mund të marrin pjesë në lojëra të gjuajtjes dhe pritjes me topa më të 
mëdhenj. Gjithashtu mund të shtyjnë vetveten me këmbë gjersa janë ulur në ndonjë 
lodër kalëruese. 

Fëmijët e moshës 3-4 vjeç mund të ngjiten shkallëve duke përdorur metodën e ven-
dosjes së të dyja këmbëve në secilën shkallë para se të vazhdojnë në shkallën tjetër 
(ndryshe nga kjo, të rriturit e vendosin njërën këmbë në secilën shkallë në mënyrë 
alternative). Mirëpo, fëmijët akoma mund të kenë nevojë për ndihmë “mbështetëse” 
për të parandaluar rrëzimet në rast se nuk janë të sigurtë më këtë shkathtësi të re. 
Fëmijët në këtë moshë gjithashtu do të ngurrojnë kur të vijë koha të ecin shkallëve 
teposhte, ata kanë tendencë të rrotullohen dhe t’i ecin shkallët mbrapsht. Fëmijët 3-4 
vjeç mund të kërcejnë çdo herë e më lart varësisht nga zhvillimi dhe forcimi i musku-
jve të këmbëve. Shumë prej tyre mund të kërcejnë në njërën këmbë për periudha të 
shkurtra kohore. 

Gjithashtu, gjatë kësaj moshe (3-4 vjeç), fëmijët zhvillojnë një lëvizshmëri më të mirë 
të pjesës së sipërme të trupit. Si rezultat shkathtësitë e tyre të pritjes dhe të gjuajtjes 
përmirësohen në shpejtësi dhe në saktësi. Përveç kësaj, ata mund të qëllojnë një top 
statik me një shkop. Duke qenë se i gjithë koordinimi trupor përmirësohet, fëmijët e 
kësaj moshe tani mund të ngasin pedalet, dhe të drejtojnë një tricikël. Ata gjithashtu 
mund të shkelmojnë një top më të madh të vendosur para trupit të tyre. 

Në moshën 4-5 vjeçare, fëmijët mund të shkojnë shkallëve lartë e poshtë sikur të 
rriturit (psh. shkallët një nga një). Vrapimi i tyre bëhet akoma më i njomë dhe rritet 
shpejtësia. Fëmijët e kësaj moshe mund të kërcejnë në litar dhe mund t’i japin vërtitje 
(rrotullim) topit të cilin e gjuajnë. Ata gjithashtu kanë më shumë kontroll kur i ngasin 
triçikletat (biçikletat) e tyre, dhe mund t’i ngasin më shpejtë. 
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Gjatë moshës 5-6 vjeç, fëmijët vazhdojnë t’i përmirësojnë shkathtësitë e tyre të 
mëhershme. Ata vrapojnë edhe më shpejtë, dhe mund të fillojnë të ngasin biçikletat 
me rrotë ndihmëse për më shumë stabilitet. Përveç kësaj mund të bëjnë hapa anash. 
Fëmijët në këtë moshë fillojnë të mësojnë mjeshtri të reja të lojërave fizike, ngjitje, 
lojëra në litar, fillojnë të përdorin kolovajza, rrëshqitëse, dhe luhatëse. Shpesh fillojnë 
të kërcejnë në litar, të godasin topin me shkop, dhe ngjashëm. Shumë fëmijë të kësaj 
moshe kënaqen duke mësuar të luajnë sporte të organizuara siç janë futbolli, basket-
bolli ose noti. Përveç kësaj, fëmijët 5-6 vjeç kanë dëshirë të marrin pjesë në aktivitete 
fizike ekstrakurrikulare, siç janë karate, gjimnastika, ose vallëzimi. Fëmijët vazhdojnë të 
përmirësojnë shkathtësitë e tyre motorike të mëdha deri në moshën 7 vjeç e përtej.        

Zhvillimi fizik: Shkathtësitë motorike të vogla (fine)

Shkathtësitë motorike të vogla (fine) janë të domosdoshme për t’u angazhuar në lëviz-
je më të vogla, më precize, zakonisht duke përdorur duart dhe gishtat. Shkathtësitë 
motorike të vogla janë ndryshe nga shkathtësitë motorike të mëdha, të cilat kërkojnë 
më pak precizitet për t’u kryer.  

Në moshën 2-3 vjeçare, fëmijët mund të krijojnë gjëra me duart e tyre. Ata mund të 
ndërtojnë kulla me blloqe, të formësojnë argjilën (brumin, plastelinën) në forma të 
ndryshme, dhe të shkarravisin me ngjyra të qiriut ose laps. Në këtë moshë, fëmijët 
gjithashtu mund të fusin objekte në hapësirat me formë përkatëse, siç është vendosja 
e shkopinjve të rrumbullakët në vrima të rrumbullakëta. Fëmijët 2-3 vjeç shpesh fillo-
jnë të tregojnë preferencë për përdorimin e njërës dorë më shumë se dorës tjetër, që 
është fillimi i të bërit majtak ose djathtak. 

Rreth moshës 3-4 vjeçare, fëmijët fillojnë të manipulojnë me mbërthyeset e rrobave, 
siç janë patentat dhe kopsat, dhe vazhdojnë të bëhen të pavarur në veshjen dhe zh-
veshjen e tyre. Para se të fillojnë shkollën, shumica e fëmijëve do të fitojnë aftësinë për 
t’u veshur dhe zhveshur tërësisht vetën (edhe pse mund të kenë nevojë për më shumë 
kohë për të përfunduar qëllimin). Në këtë moshë, fëmijët po ashtu mund të fillojnë të 
përdorin gërshërët për të prerë letrën. 

Kujdestarët duhet të sigurohen që fëmijëve çdo herë t’u japin gërshërë jo të 

mprehtë, gërshërë për fëmijë me maja të rrumbullakosura për shkaqe sigurie!

Fëmijët 3-4 vjeç vazhdojnë t’i përmirësojnë shkathtësitë e tyre të të ushqyerit dhe 
mund të përdorin enët si pirunët dhe lugët. Fëmijët e vegjël në këtë moshë mund të 
përdorin edhe vegla më të mëdha për të shkruar, si ngjyrat e qiriut të trasha, duke i 
mbajtur në dorë me gishta e jo me gjithë grushtin. Ata gjithashtu mund të përdorin 
lëvizjen rrotulluese me duart e tyre, që është e dobishme për hapjen e dorezave të 
dyerve ose për të rrotulluar kapakët e shisheve. Meqë fëmijët mund të hapin shishet 
me kapat, kujdestarët duhet të sigurohen që substancat e caktuara të rrezikshme, si 
substancat për pastrim apo ilaçet janë të vendosura aty ku fëmija nuk mund t’i mbër-
rijë në mënyrë që të shmangen fatkeqësitë e helmimit. 

Gjatë moshës 4-5 vjeçare, fëmijët vazhdojnë t’i përmirësojnë shkathtësitë motorike 
të vogla (fine) dhe të ndërtojnë mbi shkathtësitë e tyre të mëhershme. Për shembull, 
ata tani mund t’i mbërthejnë dhe zbërthejnë kopsat vet. Shkathtësitë e tyre artistike 
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përmirësohen, dhe ata tani mund të vizatojnë figura të thjeshta shkopinjsh dhe të ko-
pjojnë format si rrethin, katrorin dhe shkronjat e mëdha. Të vizatuarit e formave më 
komplekse, megjithatë mund të marrë më shumë kohë. 

Fëmijët 5-7 vjeçar fillojnë të tregojnë shkathtësitë e nevojshme për të filluar apo për 
të korrur sukses në shkollë, siç janë shkrimi i shkronjave të shtypit, numrave dhe kri-
jimi i formave si trekëndëshat. Ata janë të aftë për të përdorur ngjyrat, lapsat, ngjyrat 
e qiriut me kontroll më të mirë. Fëmijët po ashtu mund të zhvillojnë edhe veprime të 
vetë-kujdesit përtej veshjes dhe zhveshjes, siç është pastrimi i dhëmbëve me brushë 
dhe krehja e flokëve të tyre. Fëmijët e kësaj moshe mund të ushqehen vetë në mënyrë 
të pavarur pa mbikëqyrjen apo ndihmën nga afër të të rriturve. 

Shënim: Zhvillimi është individual dhe i diferencuar dhe jo të gjithë fëmijët pritet që 
të kenë ritme të njëjta të zhvillimit.

Shkathtësitë motorike të mëdha – Fëmija mund të:

- Ecën me vëmendje, ka baraspeshë të mirë, dhe ka ecje stabile

- Vrapojë me shpejtësi të rehatshme në një drejtim përreth pengesave; mund të 
ndalet, ri-fillojë dhe të rrotullohet gjersa vrapon

- Synon dhe gjuan një top të madh apo një qese me oriz, apo mund të presë një 
top që hidhet në drejtim të fëmijës

- Mund të kërcejë disa herë në secilën këmbë

- Ecën vet dhe kërcen mbi objekte të ulëta, siç janë vijat, litari, apo mund të 
balansojë shkopin

- Të hedhë topin e madh disa herë

- Të shqelmojë topin statik

- Pedalojë dhe të drejtojë triciklin

Shkathtësitë e vogla motorike – Fëmija mund të:

- Lajë dhëmbët me brushë, krehë flokët, dhe vishet me pak ndihmë

- Përdorë enët e kuzhinës (të ushqyerit) me shkathtësi

- Përdorë gërshërë (madhësi fëmijësh) për të prerë përgjatë një vije

- Mbledhë gjësende të vogla, siç janë monedha, rrëmojsa, dhe kapëse letrash

- Kompleton puzzle të thjeshta

- Kopjon forma të thjeshta, si rrethi apo katrori

- Shkruajë disa shkronja të shtypit

- Vendosë objektet mbi njëra-tjetrën që të mos rrëzohen
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Inkurajimi i zhvillimit fizik në shtëpi

Tani që keni më shumë njohuri për zhvillimin e shkathtësive fizike/motorike të fëmijës 
suaj, mund të inkurajoni zhvillimin dhe të promovoni më shumë progres ku është e 
nevojshme. Është e lehtë (dhe argëtuese!) të ushtroni shkathtësi fizike me fëmijën tuaj 
gjatë gjithë ditës. Shembuj:

- Jepini fëmijës suaj hapësirën dhe lirinë të përdorin muskujt e mëdhenj, përmes 
aktiviteteve siç janë vrapimi, ngjitja dhe luhatja në pajisjet në këndin e lojërave

- Sigurohuni që fëmija juaj bën mjaftueshëm gjum dhe merr ushqime për të fur-
nizuar gjithë zhvillimin dhe aktivitetin

- Dërgojeni fëmijën te mjeku familjar/pediatri për vizita të rregullta, dhe siguro-
huni që t’i kontrollohen edhe të parit edhe të dëgjuarit. Edhe problemet më të 
vogla, që vërehen dhe adresohen në këtë moshe, mund të nxisin zhvillimin e 
shkathtësive motorike dhe vetëbesimin

- Mblidhni lodra dhe pajisje të tjera që mund të përdoren nga fëmija juaj për 
të zhvilluar muskujt e mëdhenj (psh. hula-hopet, thasët e orizit, triçikleta, dhe 
kosha basketbolli me madhësi fëmijësh)

- Vendosni shishet e zbrazëta si birile, dhe lejoni fëmijën tuaj të përdorë një top 
të butë për të lozur “birila”

- Bashkëngjitiuni fëmijës tuaj në lojë. Luani kile, apo vendosni një shteg me 
pengesa. 

- Jepini fëmijës tuaj mundësitë për të ushtruar shkathtësitë motorile duke për-
dorur gërshërë të sigurta për fëmijë, blloqe Lego, dhe kopsa.

Promovimi i zhvillimit fizik në parashkollort

Në parashkollor fëmija juaj do të thellohet në botën e të mësuarit të strukturuar dhe 
ndërveprimit social. Gjithashtu do të mësojë të luajë lojëra dhe aktivitete që sfidojnë 
dhe zhvillojë shkathtësitë fizike. Që të mund të përcillni zhvillimin e shkathtësive fizike 
të fëmijës tuaj, ju duhet të:

- Pyesni mësimdhënësin e fëmijës se si mësohen dhe ushtrohen shkathtësitë 
motorike të vogla (fine) në parashkollor dhe në cilat lëvizje fëmija juaj ka suk-
ses apo sfidë

- Mësoni se cilat shkathtësi fizike do të duhet t’i zotërojë fëmija juaj në mënyrë 
që të kalojë me sukses tranzicionin në klasë të parë

- Inkurajoni fëmijën tuaj t’ju tregojë për lojërat dhe aktivitetet fizike të zhvilluara 
në parashkollor dhe bëni përpjekje për të kuptuar si ndihet për aktivitet dhe 
për shkathtësitë, dhe përsëritni këto apo aktivitete të ngjashme (në mënyra 
argëtuese) në shtëpi; 
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- inkurajoni qe te ndihen komod në aspektin fizik edhe për nga veshja, në mënyrë 
që të përkrahë zhvillimin fizik të tyre dhe shkathtesitë psiko – motorike. 

Keni arsye për t’u brengosur? Ku të drejtoheni për këshilla apo ndihmë 

Edhe pse ekzistojnë disa udhëzues se kur, në çfarë moshe duhet të presim zhvillimet 
apo arritjen e shkathtësive të caktuara te fëmijët, duhet pasur parasysh se të gjithë 
fëmijët janë shumë individualë sa i përket zhvillimit dhe jo të gjithë fëmijët zhvillohen 
njësoj dhe në të njëjtën kohë. Mirëpo, me gjithë këtë, prindi duhet të ndihet i lirë t’i 
drejtohet profesionisteve,  infermieres apo mjekes/ut në QKM ose QKMF, eduka-
tores parafillore ose mobilizueses së komunitetit, apo punëtorit social, çdo herë kur 
është i/e brengosur për fëmijën. Mundohuni që çdo kontakt që keni me këta ofrues 
të shërbimeve ta shfrytëzoni për marrjen e informatave të reja apo përsëritjen dhe 
konfirmimin e informatave tashmë të njohura. 

Disa nga shkaqet për të kërkuar ndihmën e profesionistëve janë nëse fëmija juaj:

Shënim: Këto duhet të konsiderohen si brengosëse vetëm në raport me një 
moshë të caktuar të fëmijës dhe jo të përgjithësohen për të gjitha moshat

- Është i pavëmendshëm (për shembull: i bien gjërat nga duart, derdhin shumë 
gjësende, ndeshen, ose rrëzojnë gjëra)

- Ka vështirësi të hapë dhe të mbyllë kopsat dhe patentat, apo t’i lidhë lidhëset 
e këpucëve

- Ka vështirësi për të përdorur objektet e vogla (siç janë blloqet e vogla Lego 
dhe pjesët e puzzle) dhe objektet që kërkojnë precizitet (siç janë gërshërët) 
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- Mban lapsat dhe ngjyrat me një shtrëngim të vështirë (kaba), që rezulton me 
një shkrim jo të kënaqshëm dhe art i cili duket i papjekur për moshën

- Ka vështirësi për të ngjyrosur “në letër” apo “brenda vijave” 

- Nuk i pëlqen dhe shmang të shkruarit dhe vizatimin

Diskutojini brengat e fëmijës tuaj me mësimdhënësin, pediatrin, dhe po që është nev-
oja, me specialistin (si terapeutin e punës). Nëse jeni të shqetësuar që fëmija juaj ka 
ndonjë aftësi të kufizuar apo ngecje në zhvillim, duhet të kontaktoni me shkollën 
publike më të afërt apo drejtorinë komunale të arsimit, për t’ju vënë në kontakt me 
komisionet për vlerësimin e nevojave të veçanta arsimore, në mënyrë që të bëjnë 
vlerësimin e fëmijës tuaj.

Lojëra dhe aktivitete që nxisin zhvillimin fizik

Më poshtë listohen disa shembuj për aktivitete dhe lojëra për zhvillimin e muskujve 
të mëdhenj.

Loja 1: Shënimi brenda fushës

Mosha: 1-3 vjeç

Qëllimi: Zhvillimi i muskujve të mëdhenj, veçanërisht të gjymtyrëve, dhe koordinimi 
sy-dorë dhe sy-këmbë

Numri i lojtarëve: Një ose më shumë fëmijë

Mjetet: Një top dhe një derë, ose një fushë tjetër e shënuar me korniza

Ecuria: Kërkohet nga fëmija që në një dhomë me derë të hapur ta hedhë topin jashtë 
derës. Për çdo hedhje të suksesshme, fëmija tërhiqet një hap prapa dhe prapë e hedhë 
topin njëjtë. Në këtë mënyrë shohim se cila është distanca më e largët nga e cila fëmija 
mund të shënojë fushën e caktuar. Kjo shkathtësi përmirësohet me ushtrime. Fëmija 
mund ta hedhë topin me duar apo ta shqelmojë me këmbë. 

Loja 2: Lepuri

Mosha: 3-5 vjeç 

Qëllimi: Përmes kësaj loje stimulohet kërcimi me dy këmbë, me ç’rast fëmijët përmes 
kërcimit dhe lëvizjeve të trupit para, majtas dhe djathtas, zhvillojnë muskujt e mëdhenj 
dhe baraspeshën.

Numri i lojtarëve: Kjo lojë mund të zhvillohet me 1 ose më shumë fëmijë
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Mjetet e nevojshme: Asgjë

Ecuria e lojës: Nga fillimi i lojës deri në mbarim duhet të kërcehet me dy këmbë, në 
ritmin e vargjeve më poshtë dhe të bëhen lëvizje përkatëse:

Kërcen Lepuri

hop, hop, hop (kërcen	para)

po i bën zemra,

shkllop-shkllop-shkllop (qëndron në vend dhe rrah gjoksin me shuplakë)

Ne e thërrasim

hej-hej-hej

ai ik

andej-këndej (kërcen	një	herë	majtas,	një	herë	djathtas).

Loja 3. Kërcimi me litar

Mosha: 5-6 vjeç

Qëllimi: Zhvillimi i kërcimit me të dyja këmbët ose hap-pas-hapi, dhe i baraspeshës.

Numri i lojtarëve: Dy ose më shumë fëmijë

Mjetet: Litar me gjatësi afërsisht 2 metra

Ecuria: Dy fëmijë rrotullojnë litarin njëkohësisht, gjersa fëmija i tretë e kapërcen. 
Nëse janë vetëm dy fëmijë, litari në njërën anë lidhet në gardh ose ndonjë shtyllë. 

Aktivitete dhe lojëra për zhvillimin e muskujve të vegjël (fin).

Loja 4: Mbledh gjërat në kuti

Mosha: 1-3 vjeç 

Qëllimi: Zhvillimi i motorikës së vogël dhe i koordinimit sy-dorë.

Numri i lojtarëve: Një ose më shumë fëmijë

Mjetet: Një kuti e kartonit (e këpucave) ose enë plastike (kuti, ose legen), dhe lodra 
e objekte me madhësi sa filxhani i kafes ose më të mëdha. Preferohet që këto objekte 
të jenë të buta, të lëmuara, plastike, dhe jo të thyeshme lehtë ose të mbrefta.
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Ecuria: Vendosim kutinë para fëmijës, dhe lodrat dhe objektet i shkapërderdhim për-
reth. Nga fëmija kërkohet që të gjitha lodrat t’i vendosë në kuti. 

Loja 5: Numërojmë dhe lëvizim

Mosha: 3-5 vjeç

Qëllimi: Zhvillimi i muskujve të vegjël të dorës, koordinim sy-dorë

Numri i lojtarëve: Një ose më shumë fëmijë

Mjetet: Dy enë, pincë, kub me numra (nga loja Mos u zemëro, burrec!), ose letra deri 
në numrin 6, rreth 20 kokrra fasule, pambuk, kopse dhe objekte të tjera të vogla.

Ecuria: Në një enë vendosim fasulet (ose objektet e tjera të përzgjedhura), kurse 
tjetrën e lëmë të zbrazët. Fëmija e gjuan kubin dhe varësisht nga numri që bie, i 
numëron pikat dhe po aq kokrra fasule i kapë me pincë dhe i vendosë në enën e 
zbrazët, derisa i zhvendosë të gjitha fasulet nga ena e parë në të dytën. Nëse nuk ka 
pincë, aktiviteti mund të bëhet edhe me gishta.

Loja 3: Zinxhirë nga makaronat

Mosha: 5-6 vjeç

Qëllimi: Zhvillimi i muskujve të vegjël të dorës dhe koordinimi sy-dorë

Numri i lojtarëve: Një fëmijë ose më shumë individualisht

Mjetet: Peri i trashë (vunica), makarona në formë tubi

Ecuria: Fëmijës ia ofrojmë perin e trashë dhe makaronat, dhe i kërkojmë që t’i var-
gojnë makaronat në pe, derisa të arrijë gjatësinë e një zinxhiri për qafën e fëmijës – 
gjithmonë duke u kujdesur që forma dhe madhësia është e sigurtë për fëmijën.  
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Praktikat esenciale higjienike

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimorë e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.      

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta për sesion

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 60 minuta: Aktiviteti 1.1 –Higjiena personale

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, fllomastera, fotografi, 
letra dhe lapsa.

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit duhet:

10. Të kuptojnë prakikat bazike higjienike

11. Të kuptojnë praktikat e larjes së duarve

12. Të kuptojnë kohët kritike të larjes së duarve dhe rëndësinë e saj

13. Të kuptojnë rëndësinë e higjienës së gojës (orale)
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Sesioni 1. 

Rëndësia e higjienës personale (20 minuta)

Higjiena personale e dobët është një shkak kryesor i kontaminimit të  ushqimit. Shumë 
sëmundje duke përfshirë diarrene dhe krimbat parazitare mund të shkaktohen nga 
kontaminimi i ushqimit me mikrobet që shkaktojnë sëmundje. Këto sëmundje mund 
të shkaktojnë keqyshqyerje te fëmijët, sepse e bën të vështirë që trupi t’i absorbojë  
materiet ushqyese nga ushqimi. 

Nevojat personale të higjienës së fëmijëve ndryshojnë dramatikisht gjatë fazës të fëmi-
jërisë së hershme, nga ajo që kujdestarët bëjnë për fëmijët e tyre deri tek ajo  që 
fëmijët mësojnë të bëjnë për veten e tyre.Një nga detyrat më të rëndësishme të 
vetë-higjienës që fëmijët e moshës parashkollore duhet të mësojnë është larja e du-
arve. Fëmijët e vegjël që kanë filluar të kujdesen për nevojat e tyre të tualetit dhe që 
kalojnë kohë me fëmijët e tjerë të vegjël në një mjedis shkollor ose çerdhe mund të 
përhapin me lehtësi të gjitha llojet e mikrobeve. Prindërit duhet t’u mësojnë të veg-
jëlve në një mënyrë shumë konkrete dhe të kuptueshme se si mikrobet përhapen dhe 
si larja e duarve i largon mikrobet. Prindërit gjithashtu duhet t’u mësojnë fëmijëve se 
si dhe kur t’i lajnë duart dhe t’i inkurajojnë ata që ta praktikojnë këtë shprehi shpesh.

Përveç larjes së shpeshtë të duarve, fëmijët e vegjël duhet të mësojnë mënyra të tjera 
për të parandaluar përhapjen e mikrobeve. Fëmijët duhet të mësohen të mbulojnë 
gojën kur kolliten dhe teshtisin, dhe të përdorin ndonjë send (në vend të mëngës së 
tyre të këmishës) kur duhet të fshijnë hundën ose gojën. Fëmijëve gjithashtu duhet 
të mësohet se ndarja e gotave dhe veglave ushqyese, veçanërisht në shkollë, është 
një mënyrë e thjeshtë për të përhapur mikrobet dhe për t’u sëmurë dhe duhet të 
shmanget.

Nxitja e zakoneve të mira të higjienës personale bën më shumë se sa mbrojnë fëmijët 
nga kërcënimi i mikrobeve dhe sëmundjeve. Gjithashtu ndihmon që t’i mbajnë ata të 
duken dhe të iu vije era e pastër dhe e freskët si dhe të promovojë shëndetin e tyre 
të përgjithshëm.

Në këtë mënyrë, higjiena e dhëmbëve është një pjesë e rëndësishme e higjienës perso-
nale. Prinderit duhet t’u mësojnë fëmijëve të vegjël rëndësinë e pastrimit të dhëmbëve 
të tyre të paktën dy herë në ditë. Demonsitrimi i larjes së dhëmbëve nga të  rriturit 
është një nga mënyrat më të mira për prindërit për të mësuar fëmijët e duhur sjellje  
të  vetë-kujdesit dentar. Fëmijët kanë më shumë gjasa të pastrojnë rregullisht dhëmbët 
nëse shohin se mami dhe babai po i bëjnë këto gjëra.

Kur ju, prindërit bëni përpjekjet e para për të edukuar fëmijët me praktika të shën-
detshme, është e zakonshme të gjendeni në vështirësi të ndryshme. Megjithatë, është 
e domosdoshme të mos hiqni dorë dhe të ndiqni një linjë të veçantë edukative. Hig-
jiena jo e mirë mund të çojë jo vetëm në probleme të shumta shëndetësore, por 
edhe në probleme sociale të tilla si izolimi, me pasoja të rënda në drejtim të zhvillimit 
individual. Nga ana tjetër, higjena nuk duhet të bëhet një mani, as nuk duhet të jetë 
shtrënguese, por duhet ta shohim si pjesë të natyrshme të jetës së përditëshme, si një 
zakon i shëndetshëm.
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Këshilla për higjienën personale

Larja e duhur e duarve është një nga mënyrat më të mira për t’u përmirësuar higjenën 
personale dhe parandalimin e kontaminimit/ndotjes së ushqimit. Të gjithë anëtarët e 
familjes duhet të lajnë duart siç duhet duke përdorur ujë të pastër dhe sapun, sidomos:

... pas përdorimit të tualetit

... pas trajtimit të fekaleve dhe  pastrimit të  fëmijës 

... para dhe pas ngrënies dhe para se të ushqejë një fëmijë

... para dhe pas trajtimit ose përgatitjes së ushqimit

... para dhe pas kujdesit për një person të sëmurë

... pas trajtimit të tokës, kimikaleve ose kafshëve shtëpiake

Metoda e saktë e larjes së duarve

Metoda e saktë për larjen e duarve është të derdhësh ujë të pastër në duart, pastaj 
fshij duart me sapun duke përfshirë shuplakat e duarve, duart prapa, gishtat, në mes 
gishtërinjve, dhe thonjëve. Pastaj shpërlani duart me ujë. 

Aktiviteti 1.1 – Higjiena personale

Qëllimi: për t’u mundësuar pjesëmarrësve të:

        ... kuptojnë rëndësinë e higjienës personale  

       ... kuptojnë se si të pastrojnë saktë duart

Materialet: Gotë transparente, Kovë, Sapun, Ujë

        Koha: 60 min

        Udhëzime:

        Hapi 1. (15 minuta)

1. Pyetni pjesëmarrësit nëse mendojnë se është e rëndësishme që njerëzit të 
praktikonjnë higjienën e mirë dhe pse. Shkruani përgjigjet e tyre në  tabelë 
dhe sigurohuni që ato përfshijnë si në vijim: 

•	 Higjiena e dobët mund të shkaktojë ndotje nga mikrobet ose helmet që 
mund të na bëjnë të sëmurë.

•	 Sëmundja, sidomos kur diarrea është e pranishme, zvogëlon aftësinë e trupit 
për të absorbuar lëndë ushqyese dhe mund të çojë në keq- ushqyerje. 

•	 Higjiena e dobët mund të zvogëlojë përmbajtjen e lëndëve ushqimore.

2. Ndani pjesëmarrësit në grupe dhe me jo më shumë se pesë persona dhe 
kërkoni nga ata të tregojnë mënyrat në të cilat mund të përmirësojnë hig-
jienën personale .
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      Hapi 2. (10 minuta)

1. Zgjidhni një grup për të paraqitur përgjigjet e tyre. Pyesni grupet e tjera nëse 
ata kanë ndonjë gjë shtesë për t’u shtuar. 

2. Diskutoni përgjigjet dhe sigurohuni që ato të përfshijnë ato që të gjithë anëtarët 
e familjes duhet të:

• Lajnë duart siç duhet duke përdorur ujë të pastër dhe sapun, sidomos:

... pas përdorimit të tualetit

... pas trajtimit të fekaleve dhe  pastrimit të  fëmijës 

... para dhe pas ngrënies

... para se të ushqejë një fëmijë

... para trajtimit ose përgatitjes së ushqimit

... pas trajtimit të mishit të papërpunuar, pulës ose peshkut

... pas trajtimit të tokës, kimikaleve, kafshëve shtëpiake

... para dhe pas kujdesit për një person të sëmurë

• mbajnë thonjtë e shkurtë dhe të pastër

• përdorin tualete të pastra dhe të ndërtuara siç duhet

• veshin këpucë jashtë për të shmangur infektimin me krimba dhe parazitë 

 Hapi 3.

 Metoda e saktë e larjes së duarve (35 minuta)

1. Shpjegoni se një nga mënyrat më të mira për të parandaluar sëmundjet është të 
lani duart tuaja si duhet. Kërkojuni pjesëmarrësve të vijnë një vullnetar përpara 
dhe tregoni se si t’i lani duart duke përdorur kovën apo tasin me ujë dhe sapun-
in.

2. Ftojini të gjithë pjesëmarrësit të vëzhgojnë mënyrën se si vullnetari i lan duart 
dhe për të vendosur nëse metoda e përdorur është e saktë. Kërkoni një tjetër 
vullnetar për të demonstruar larjen e duarve dhe kërkoni  nga pjesëmarrësit e 
tjerë të vlerësojnë nëse kjo metodë është e saktë. Diskutoni përgjigjet.

3. Shpjegoni se mënyra e duhur për të larë duart kur nuk ka ujë të rrjedhshëm 
është të pyesni dikë që t’ju ndihmojë duke derdhur ujë mbi duart tuaja duke për-
dorur një gotë. Mos lejoni që uji të bjerë përsëri në kovë. Kjo shmang kontamin-
imin e ujit në kovë dhe e mban ujin të pastër për përdorime të tjera.

4. Vini re se edhe pse duart mund të duken të pastra, ato shpesh nuk janë në të 
vërtetë të pastërta. Për t’i bërë duart të pastra, ato duhet të lahen me sapun dhe 
ujë. 

5. Pyetni se si duhet t’i lajmë duart në mënyrë që ato të jenë me të vërtetë të 
pastëra? Demonstroni disa hapa të larjes së  duarve me sapun dhe ujë duke për-
dorur pikat e mëposhtme: 
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•	 Hidhni ujë në duart 

•	 Fërkoni duart me sapun 

•	 Fërkoni pëllëmbët 

•	 Fërkoni  shpatullën e duarve me pëllëmbë 

•	 Fërkoni  gishtat 

•	 Fërkoni rrjetat e gishtërinjve 

•	 Fërkoni  thonjtë 

•	 Fshij majën e gishtërinjve 

•	 Fërkoni  kycin e dorës 

•	 Shpërlaj me ujë

•	 Fshini duart në një leckë të pastër ose le duart në ajër të 
thatë 

•	 Përdorimi i një pëlhure të papastër mund të shkaktojë që 
duart të bëhen përsëri të pista

Referenca: http://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/

6. Vini re se është shumë e rëndësishme për prindërit që t’u mësojnë fëmijëve të 
tyre si t’i lajnë  duart siç duhet. 

7. Kujtoni pjesëmarrësit se praktikat e duhura të larjes së duarve do ndihmojnë  
familjet të shmangin ndotjen e ushqimit dhe ujit që hyn në trup dhe mund të 
shkaktojë sëmundje, duke përfshirë diarre, parazitë  dhe sëmundjet të lëkurës. 

8. Shpjegoni se sëmundjet dhe parazitqt mund të çojnë në kequshqyerje duke 
zvogëluar aftësinë e trupit për të absorbuar lëndët ushqyese dhe nganjëherë 
duke i bërë njerëzit të humbasin oreksin e tyre duke bërë që ata të hanë më pak.  
Shpërndani shtojcën	1.1

Hapi 4-Reflektim në sesionin dhe të mësuarit

1. Pyetni pjesëmarrësit atë që kanë mësuar nga sesioni

2. Diskutoni përse është e rëndësishme të praktikohet higjiena e mirë personale.

3. Pyetni pjesëmarrësit se si do ta përdorin këtë informacion në të ardhmen.

Sesioni 2

Si të kujdesemi për dhëmbët dhe gojën (50 minuta)

Gjatë jetës njeriu do t’i ketë: 

• Dhëmbët e qumështit, të cilët janë gjithsej njëzet. Dhëmbët e parë dalin pas muajit 
të gjashtë të jetës, ndërsa të gjithë dhëmbët e qumështit dalin përafërsisht deri në 
moshën trevjeçare. Së pari dalin dhëmbët e poshtëm prerës. 

• Dhëmbët e përhershëm, që fillojnë të dalin afërsisht në moshën gjashtëvjeçare. 
Së pari dalin dhëmballët e para të përhershem, ose dhëmbët prerës të nofullës së 
poshtme. Dhëmballët e para të përhershme (molarët) dalin në moshën gjashtëvjeçare, 
ato nuk i zëvendësojnë dhëmbët e qumështit, andaj kini KUJDES të veçantë për to. 
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Pastrimi i rregullt i dhëmbëve dhe gojës është një pjesë shumë e rëndësishme e hig-
jineës personale. Për të pasur dhëmbë të shëndeshëm dhe për të ruajtur shëndetin 
e gojës është ë rendëishme që prindërit tu mësojnë fëmijëve qe të mbajnë higjienen 
e gojës, të konsumojnë ushqime qe nuk I dëmtojne dhëmbët (me pak ushqime me 
sheqer) si dhe të bëjnë vizita të rregullta tek dentisiti.

Prindërit duhet t’u mësojnë fëmijëve të vegjël rëndësinë e pastrimit të dhëmbëve të 
tyre të paktën dy herë në ditë dhe pastrimin me fije një herë në ditë. Demonstrimi i 
të rriturve i pastrimit të dhëmbëve dhe pastrimit me fije është një nga mënyrat më të 
mira për prindërit për të mësuar fëmijët vetë-kujdesin dentar. Fëmijët kanë më shumë 
gjasa të pastrojnë rregullisht dhëmbët nëse shohin se mami dhe babai po i bëjnë këto 
gjëra. Furça e  dhëmbëve duhet të integrohet në rutinat e mëngjesit dhe të gjumit. Për 
të bërë më të ngazëllyer fëmjët që përtojnë të lajnë dhëmbët mund të përdoren furçat 
që kanë karaktere vizatimi në dorezë, ose që luajnë muzikë. 

Furça e fëmijëve duhet të jetë me fije të buta dhe të ndërrohet çdo 3 muaj

Pasta e dhëmbëve për fëmijët duhet të jetë pa aroma të forta, me shije 
frutash dhe të përmbajë fluor, i cili largon bakteret dhe forcon dhëmbët. 

Përdorimi i pastave me fluor duhet të fillojë në moshën 2-vjeçare.

Sa pastë dhëmbësh? 

Sasia e pastës me fluor duhet të jetë sa një kokërr bizele ose sa thoi i gishtit të 
madh të fëmijës.                                               

Fluori ndihmon ngurtësimin e smaltit të dhëmbëve, e për rrjedhojë pengon prishjen 
dhe parandalon rënien e tyre. 

Burimi më i mirë i fluorit janë pastat e dhëmbëve.                                        

Si ti lajnë dhëmbët? 

Këshillojini të lagin gojën me ujë dhe të fillojnë të 
përdorin furçën.

Duhet të fërkohen të gjithë dhëmbët e sipërm dhe të 
poshtëm nga jashtë dhe brenda. Që të largohen sa më 
shumë mikrobet, lëvizjet duhet të jenë majtas-djathtas, 
lart-poshtë dhe rrethore. Mos harroni se mikrobet dhe 
bakteret gjenden edhe në gjuhë, ndaj duhet të lahet me 
kujdes edhe gjuha!
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Shpëlarja e gojës.

Goja duhet shpëlarë sa më mirë dhe me ujë të bollshëm. Më pas shpëlahet 
mirë edhe furça dhe vendoset në vendin e përcaktuar (gotë).Mirë është të 

mbahet e mbuluar me kapak, nëse ka.

Përdorimi i fijes së dhëmbëve. 

Këshillohet që edhe fëmijët të përdorin fijen e dhëm-
bëve për të hequr ushqimet që mund të ngelen midis 
dhëmbëve. Për këtë, të rriturit duhet t’u japin atyre një 
fije peri të  posaçme për dhëmbët në gjatësinë rreth 10-
15 cm, ta rrotullojnë 1 herë rreth gishtave tregues të të 
dy duarve, dhe ta fusin midis dhëmbëve duke bërë lëvizje 
para-mbrapa.

Çdo anëtar i familjes duhet ta ketë furcen (brushen) e tij

Por sa herë duhen larë dhëmbët?

Dhëmbët duhen larë:

- çdo mëngjes

- çdo mbrëmje para se të flemë

- Sa herë që hamë

- Sa herë pimë lëngje me sheqer.

Por asnjëherë më pak se dy herë në ditë.

Referenca: https://www.eaglerockdentalcare.com/your-childrens-teeth/

Të mos harrojmë kontrollin e rregullt te dentist 1-2 herë në vit! 

Kontrolli i rregullt tek dentisti do të:

 - parandalojë në kohë shfaqjen e kariesit dhe sëmundjeve të tjera, 
- do t’i edukojë fëmijët për një higjienë të mirë,  
- do t’ju largojë frikën apo stresin e ndërhyrjeve dentare
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Aktiviteti 1.2 – Kuiz për prindërit për hapat e thjeshtë të larjes së dhëmbëve 
(30 minuta)

Udhëzime:

1.Shtypni nga një fletë  me pyetje të kuizit dhe ndani me pjesemarrësit (10 minuta)

2.Diskutoni të gjitha përgjigjet dhe jepni shpjegime (20 minuta)

Dhëmbë të shëndetshëm

1. Të gjithë fëmijët më të mëdhenjë se 6 muaj duhet të marrin një shtesë fluori 
çdo ditë.

2. Prindërit duhet të fillojnë pastrimin e dhëmbëve të fëmijës së tyre sa më 
shpejt posa të duket dhëmbi i parë.

3. Prindërit duhet të fillojnë të lajnë dhëmbët e fëmijës së tyre me  pastë dhëm-
bësh që përmban fluorid në moshën 3 vjeçare.

4. Fëmijët më të vegjël se 6 vjeç duhet të përdorin pastë dhëmbësh me fluoride  
aq sa të mbulojë furçën e dhëmbëve.

5. Prindërit duhet të pastrojnë dhëmbët e fëmijës së tyre dy herë në ditë derisa 
fëmija të mund të lajë vet dhëmbët.

6. Fëmijët e vegjël duhet të përdorin gjithmonë shpërlarës të fluorit pas larjes.

           Përgjigjet 

o Pasaktë- Kontrolloni me mjekun ose dentistin e fëmijës suaj për nevojat 
specifike të fluorit të fëmijës suaj. Prindërit e një fëmije më të madh se 6 muaj 
duhet të diskutojnë nevojën për një shtojcë të fluorit me mjekun ose dentistin 
nëse uji i pijshëm nuk ka fluorid të mjaftueshëm për të ndihmuar në paran-
dalimin e dëmtimit të dhëmbëve.

ü	Saktë. Filloni pastrimin sapo të shfaqet dhëmbi i parë. Fshijini dhëmbët 
çdo ditë me një të lekcë të lagur dhe të pastër. Kalo në një furçë të 
vogël të butë, sa më shumë dhëmbë që dalin.

o Pasaktë. Prindërit duhet të fillojnë të përdorin pastë dhëmbësh me fluorid 
për të larë dhëmbët e fëmijës së tyre në moshën 2 vjeçare. Pasta e  dhëmbëve 
me fluoride mund të përdoret më herët nëse mjeku ose dentisti i fëmijës e 
rekomandon atë. 

o Pasaktë. Fëmijët e vegjël duhet të përdorin vetëm një sasi të vogël sa një bi-
zele të pastës  së dhëmbëve. Fluori është i rëndësishëm për të luftuar kariesin, 
por nëse fëmijët më të vegjël se 6 vjeç gëlltitin shumë fluorid,dhëmbët e tyre 
të përhershëm mund të kenë pika të bardha. Duke përdorur jo më shumë se 
një sasi të vogël bizelesh pastë dhëmbësh me fluoride mund të ndihmojë që 
kjo të mos ndodhë.

ü	Saktë. Fëmijët zakonisht nuk kanë aftësi për t’i pastruar mirë dhëmbët 
deri në moshën 4 ose 5 vjeç. Prindërit duhet të pastrojnë dhëmbët e 
fëmijës së tyre tërësisht dy herë në ditë derisa fëmija të mund të pas-
trojë vetë dhëmbët..
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o Pasaktë.  Shpërlarja e gojës me shpërlarës me flouride ka një nivel të 
lartë përqendrimi të fluoridit. Fëmijët më të vegjël se 6 vjeç vjet nuk 
duhet të përdorin shpëlarje të gojës me fluoride, përveç nëse mjeku i 
fëmijës ose dentisti e rekomandon atë. Fëmijët e vegjël kanë tendencë 
të gëlltisin në vend se të pështyjnë dhe gëlltitin gjithashtu shumë flu-
orid para moshës 6 mund të shkaktojë  që dhëmbët e përhershëm të 
marrin pika të bardha.

           Reflektim në sesionin dhe të mësuarit (10 minuta)

4. Pyetni pjesëmarrësit atë që kanë mësuar nga sesioni

5. Diskutoni përse është e rëndësishme të praktikohet higjiena e mirë e gojës dhe 
dhëmbëve.  Pyetni pjesëmarrësit se si do ta përdorin këtë informacion në të 
ardhmen.
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SHTOJCA 1- Këshilla për larjen adekuate të duarve

Kohët e larjes së duarve:

... pas përdorimit të tualetit

... pas trajtimit të fekaleve dhe pastrimi i fëmijës

... para dhe pas ngrënies

... para se të ushqejë një fëmijë

... para trajtimit ose përgatitjes së ushqimit

... pas trajtimit të mishit të papërpunuar, pulës ose peshkut

... pas trajtimit të tokës, kimikaleve, kafshëve shtëpiake

... para dhe pas kujdesit për një person të sëmurë

Disa këshilla shtesë:

• Mbani thonjtë e shkurtë dhe të pastër

• Përdorni tualete të pastra dhe të ndërtuara siç duhet

• Veshni këpucë jashtë për të shmangur infektimin me parazitë  dhe mirkobe
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SHTOJCA 2 - Kuizi për prindër për hapat e thjeshtë të larjes së dhëmbëve 

1. Të gjithë fëmijët më të mëdhenjë se 6 muaj duhet të marrin një shtesë 
fluori çdo ditë

         Saktë F                 Pasaktë F

2. Prindërit duhet të fillojnë pastrimin e dhëmbëve të fëmijës së tyre sa 
më shpejt aq të duket dhëmbi i parë.

        Saktë F                 Pasaktë F

3. Prindërit duhet të fillojnë të lajnë dhëmbët e fëmijës së tyre me  pastë 
dhëmbësh që përmban fluorid në moshën 3 vjeçare

       Saktë F                 Pasaktë F

4. Fëmijët më të vegjël se 6 vjeç duhet të përdorin pastë dhëmbësh me 
fluoride  aq sa të mbulojë furçën e dhëmbëve

        Saktë F                 Pasaktë F

5. Prindërit duhet të pastrojnë dhëmbët e fëmijës së tyre dy herë në ditë 
derisa fëmija të mund të lajë vet dhëmbët

       Saktë F                 Pasaktë F

6. Fëmijët e vegjël duhet të përdorin gjithmonë shpërlarës të fluorit pas 
larjes.

        Saktë F                Pasaktë F
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Rëndësia e mbështetjes / intervenimit të hershëm për 
fëmijët me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre 

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimor e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.     

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Rast studimi 1

- 20 minuta: Rast studimi 2

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, fllomastera, fotografi, 
letra, lapsa.

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:

5. Do të dinë se çfarë është aftësia e kufizuar 

6. Do të kenë njohuri themelore lidhur me rëndësinë dhe përparësitë e 
mbështetjes/intervenimit të hershëm për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe 
familjet e tyre

7. Do të dinë ku të drejtohen për të kërkuar ndihmë nëse kanë brenga lidhur me 
zhvillimin e fëmijës së tyre

8. Do të jenë të informuar për të drejtat të cilat u takojnë fëmijëve me aftësi të 
kufizuara dhe familjeve të tyre

9. Do të jenë të informuar për sistemet ekzistuese (shëndetësore, mirëqenies 
sociale, edukativo-arsimore) të mbështetjes në komunitet për fëmijët më af-
tësi të kufizuara 

10. Do të jenë pajisur me një hartë reference për shërbimet mbështetëse që of-
rohen në komuna të ndryshme brenda Kosovës
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Rëndësia e mbështetjes / intervenimit të hershëm për fëmijët me aftësi të 
kufizuara dhe familjet e tyre

Thyerja e akullit: Pyetje që mund t’i bëni prindërve për të nxitur bisedë

- Çfarë	nënkuptoni	ju	se	është	aftësia	e	kufizuar?	Po	nevojat	e	veçanta	arsimore?

- Çfarë	statusi	ka	aftësia	e	kufizuar	në	shoqërinë	tonë?	

- Si	e	vlerësoni	se	janë	shërbimet	për	persona	me	aftësi	të	kufizuar?	

(Gjersa	prindërit	japin	përgjigje,	mund	t’i	shënoni	ato	në	një	flipchart,	duke	identifikuar	
kështu se çfarë njohurish/mendimesh/paragjykimesh/pyetjesh kanë pjesëmarrësit lidhur 
me	aftësinë	e	kufizuar.)

Çfarë është aftësia e kufizuar?

Aftësia e kufizuar është një koncept kompleks: faktorë të shumtë kulturorë, historikë, 
ligjorë, shoqërorë dhe filozofikë ndikojnë në interpretimin e saj. Kuptimi i saj ndry-
shon sipas kontekstit në të cilën ajo trajtohet. Prandaj, punonjësit dhe organizatat e 
ndryshme që trajtojnë aftësinë e kufizuar, mund të kenë përkufizime të ndryshme mbi 
aftësinë e kufizuar.

Sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të 
Kufizuara, 

“personat me aftësi të kufizuar përfshijnë ata që kanë dëmtime afatgjata fizike, men-
dore, intelektuale ose shqisore të cilat në bashkëveprim me pengesa të ndryshme 
mund ta pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në mënyrë të 
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barabartë me të tjerët (cituar në Strategjinë Nacionale për të Drejtat e Personave me 
Aftësi të Kufizuar në Republikën e Kosovës, 2013).

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) jep përkufizimin e mëposhtëm: “Aftësia e 
kufizuar është një term ombrellë, i cili mbulon dëmtimet, kufizimet e veprimtarisë dhe 
kufizimet e pjesëmarrjes. Një dëmtim përbën problem në funksionin ose strukturën 
trupore; kufizimi i veprimtarisë përbën vështirësinë me të cilën ndeshet një individ i 
caktuar në kryerjen e një detyre ose veprimi; ndërsa një kufizim i pjesëmarrjes është 
problemi i përjetuar nga një individ, lidhur me angazhimin e tij në situatat e jetës.”

Pse është e rëndësishme mbështetja / intervenimi i hershëm për fëmijët 

me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre?

Sipas hulumtimeve del që të mësuarit dhe zhvillimi janë më të hovshme gjatë moshës 
0-5 vjeç. Disa fëmijë për shkak të gjendjeve të lindura, nevojave të veçanta, apo ngec-
jeve në zhvillim, rrezikojnë që të mos mësojnë dhe të zhvillohen si bashkëmosha-
tarët e tyre. Mbështetja dhe intervenimi i hershëm u ndihmon këtyre fëmijëve që t’i 
shfrytëzojnë më së miri aftësitë dhe shkathtësitë e tyre gjatë fëmijërisë së hershme 
dhe të zhvillohen pranë bashkëmoshatarëve. 

Shërbimet e intervenimit të hershëm mbështesin edhe familjet e fëmijëve me aftësi të 
kufizuara, prindërit, motrat dhe vëllezërit e tyre. Familjet shpesh ndihen të irrituara, 
të tensionuara, të dëshpëruara dhe të pafuqishme. Kjo e ndikon akoma me shumë 
mirëqenien e familjes si tërësi po edhe zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuara. Si 
rrjedhojë, intervenimi i hershëm ndihmon që të krijohet një mjedis mbështetës për 
gjithë familjen. 

Mbështetja/intervenimi i hershëm ndihmon fëmijën jo vetëm në fëmijëri, por edhe për 
të ardhmen, sepse rritë mundësitë e fëmijës që të integrohet në shoqëri në të ardh-
men - në shkollë, në komunitet, si dhe për punësim.   

Rëndësia e mbështetjes/intervenimit dhe menaxhimit  për fëmijët me aftësi të ku-
fizuara dhe familjet e tyre mund të kuptohet si proces i të siguruarit që një fëmijë i 
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identifikuar i ka të plotësuara nevojat e tij apo të saj për përkujdesje, mbrojtje dhe 
përkrahje. Kjo është zakonisht përgjegjësi e një punëtori të caktuar social, i cili tako-
het me fëmijën, me familjen, apo me ndonjë kujdestar tjetër, dhe me profesionistët e 
përfshirë në punën me fëmijë, me qëllim të vlerësimit, të planifikimit të dhënies apo 
të referimit të fëmijës dhe familjes për shërbime, dhe i cili monitoron dhe shqyrton 
progresin.

Cilat janë të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve të tyre?

Të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara garantohen me Konventën Ndërkom-
bëtare të Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijëve si dhe  me ligjet e shtetit të 
Republikës së Kosovës  duke filluar nga Kushtetuta si dhe ligjet e tjera të cilat janë në 
fuqi për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe familjeve te tyre.

Rëndësia e mbrojtjes me ligj të të drejtës për arsim 

E drejta për arsim e fëmijëve me aftësi të kufizuara është një e drejtë themelore e tyre, 
e cila sanksionohet në aktet ndërkombëtare dhe kombëtare. Konventa e Kombeve 
të Bashkuara për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara thekson detyrim-
in e shteteve palë për të njohur të drejtën e personave me aftësi të kufizuara për 
edukim dhe për ta realizuar këtë të drejtë pa diskriminim, dhe në bazë të mundësive 
të barabarta. Shtetet palë detyrohen të sigurojnë një sistem edukimi gjithëpërfshirës 
në të gjitha nivelet, të orientuar drejt:

a) zhvillimit të plotë të potencialit njerëzor, dinjitetit dhe vetëvlerësimit; 

fuqizimit të respektit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe diver-
sitetit njerëzor; 
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b) zhvillimit të personalitetit, talenteve dhe krijimtarisë së personave me aftësi 
të kufizuara, si dhe aftësive të tyre mendore dhe fizike, deri në potencialin e 
tyre të plotë; 

c) pjesëmarrjes efektive të personave me aftësi të kufizuara në një shoqëri të lirë.

Aftësia e kufizuar nuk qëndron te individi - ajo që ka individi është vetëm dëmtimi. 
Dëmtimet mund të jenë të natyrës fizike, ndijore, neurologjike, psikiatrike, intelektuale 
apo të një natyre tjetër. Aftësia e kufizuar ndjehet më shumë kur një grup njerëzish 
krijon barriera dhe pengesa, duke planifikuar ndërtimin e një bote vetëm për veten e 
tyre, duke mos marrë parasysh dëmtimet që kanë pësuar bashkëqytetarët e tjerë. Kjo 
ndodh edhe në shoqërinë kosovare, e cila ashtu si dhe shoqëri të tjera, është e krijuar 
mbi supozimin se të gjithë njerëzit, pa përjashtim, mund të lëvizin shpejtë në rrugë, 
mund të shohin shenjat, të lexojnë udhëzimet, të dëgjojnë lajmërimet, të shtypin bu-
tonat, të kenë forcë të mjaftueshme për të hapur dyer të rënda si dhe të perceptojnë 
dhe të ndërveprojnë në mënyrë standarde me mjedisin. Aftësia e kufizuar lidhet me 
ndërveprimin midis personit të dëmtuar dhe mjedisit që e rrethon atë. Aftësia e ku-
fizuar ka shumë pikëprerje me diskriminimin dhe është e ngjashme me sjellje të tjera, 
siç janë racizmi dhe seksizmi, të cilat nuk duhet të jenë të pranueshme në shoqëri.

Prindërit duhet të marrin përgjegjësitë e tyre lidhur me rritjen, socializimin, arsimim-
in dhe integrimin e gjithëpërfshirjën e fëmijës së tyre.  Ata duhet të përpiqen dhe të 
ndihmojnë në procesin e edukimit, sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të fqinjëve, të 
afërmeve, motrave dhe vëllezërve, edukatoreve, mësueseve, kujdestar të tjerë, si dhe 
komunitetit ku jetojnë, për zgjidhjen e problemeve të fëmijës së tyre.  Ata duhet të 
marrin masat e duhura dhe të kërkojnë mbështetje dhe përkrahje nga strukturat për-
katëse, që fëmija i tyre të regjistrohet në kopshtin apo shkollën e duhur.  Gjithashtu, 
ata duhet të ndihmojnë dhe mbështesin fëmijën, duke zbatuar planet dhe programet 
e punës, duke vlerësuar dhe konsideruar jo vetëm nevojat, por edhe dëshirat dhe in-
teresat e tyre. Rritja dhe zhvillimi i fëmijëve me nevoja të veçanta apo me aftësi të ku-
fizuara kërkon mundin, dashurinë dhe përkushtimin e të dy prindërve. Prindërit duhet 
të përgatisin integrimin dhe gjithëpërfshirjen e fëmijës së tyre me aftësi të kufizuara 
apo vështirësi në të nxënë, pikësëpari brenda ambientit familjar, duke ndërgjegjësuar 
fëmijët e tjerë për nevojat dhe trajtimin e tij.

Meqë rëndësia e ofrimit të shërbimeve për fëmijët aftësi të kufizuara është tejet e 
lartë si dhe për të respektuar këto të drejta, në mënyrë që të njëjtit të konsiderohen 
të barabartë dhe me dinjitet si të gjithë të tjerët pa asnjë dallim, Kuvendi i Kosovës 
ka miratuar Ligjin nr.03/L-022 për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve 
me aftësi të kufizuar të përhershëm, si dhe Udhëzimet Administrative dhe ndry-
shimet e saj, për rregullimin dhe përcaktimin e procedurave të aplikimit për realizimin 
e të drejtës në ndihmë materiale për familjet me fëmijë ma aftësi të kufizuara të 
përhershme.

Rëndësia e mbrojtjes me ligj për të drejtën për shërbime shëndetësore

Ligji për shëndetësi njeh rëndësinë e sigurimit të qasjes së lehtë në institucionet shën-
detësore për personat me aftësi të kufizuara. Ligji poashtu pranon parimin se “trajtimi, 
rehabilitimi psiko-social dhe risocializimi” i personave me nevoja të veçanta duhet dhe 
do të zhvillohet në komunitet.
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Përveç të drejtave të rëndësishme të njohura nga Ligji për Shëndetësi, legjislacioni 
duhet të njoh të drejtën themelore të të gjithë fëmijëve me aftësi të kufizuara për të 
ju ofruar kujdesi shëndetësor dhe shërbimet e duhura të rehabilitimit, në një mjedis të 
ndjeshëm për fëmijë. Detyrimi i autoriteteve kompetente për të shikuar periodikisht 
trajtimin e të gjithë fëmijëve të vendosur në institucione për qëllime të trajtimit ose 
të rehabilitimit gjithashtu duhet të njihet me ligj.

Çfarë shërbime dhe asistenca specifike ofron QPS për fëmijët me aftësi te 
kufizuara dhe familjet e tyre?

Qendra për Punë Sociale si institucion profesional publik i nivelit komunal, fëmijëve 
me aftësi të kufizuara iu ofron shërbime sociale që nga procedurat administrative 
të cilat kanë të bëjnë me ndihmën në kompletimin e dokumentacionit etj., e deri 
në referimin në Komisionin Mjekësor në kuadër të MPMS-së, i cili komision është i 
themeluar me Vendim 48/2009 me datë 12.02.2009. Në bazë të vendimit të këtij komi-
sionit vlerësues, nëse fëmija me aftësi të kufizuar i  plotëson kriteret për të gëzuar të 
drejtën për mbështetje materiale në vlerë prej 100 euro sipas ligjit për përkrahje ma-
teriale të familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar  të përhershme dhe udhëzimeve 
administrative. 

Për secilin rast të fëmijës që paraqitet caktohet menaxheri i rastit, i cili e bën pranimin 
e dokumentacionit. Në rastet kur aprovohet kërkesa për mbështetje materiale, me-
naxheri i rastit obligohet të përcjellë rastin  duke e vizituar  dy herë gjatë vitit deri  
kur fëmija t’i mbush 18 vjet.  Në rastet kur menaxheri e vlerëson që familja ka nevojë 
për mbështetje mund të bëhen vizita të tjera në fuqizimin e familjes  dhe fëmijëve 
me nevoja të veçanta duke  e udhëzuar për  shërbime te tjera si p.sh  shëndetësore  
dhe edukative. Poashtu, fëmija mund të referohet  edhe në shërbime tjera publike e 
private dhe/ose OJQ  të ndryshme. Në këtë mënyrë, ofruesit e shërbimeve duhet të 
sigurohen që fëmijëve të ju ofrohen shërbime sa më cilësore për një jetë të denjë, të 
pavarur dhe që të njëjtit të jenë të dobishëm në shoqëri, duke mos u ndier asnjëherë 
inferior apo ndryshe nga të tjerët.  

Rast studimi 1

Imagjinojeni këtë...

Hana e moshës 5 vjeq vijon institucionin parashkollor si një fëmijë me pa aftësi në të 
nxënë. Ajo ka aftësi të pakta për të lexuar, shkruar, e kuptuar materiale në tekst. Grupi 
në të cilën ajo vijon nuk ka një klimë pozitive - mësuesja nuk e motivon që edhe ajo 
të merr njohuri bazë, që do ta ndihmonin tënxënit e saj të suksesshëm. Nga ana tjetër, 
familja - si bërthama e cila edukon dhe bën socializimin e parë të fëmijës - te Hana 
mungonte.Vdekja e nënës së saj la një boshllëk të madh tek ajo.
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Çfarë mendoni, si do i ndihmonit Hanës në këtë situatë?

Rast studimi 2

Imagjinojeni këtë...

Në rrethin e juaj familjar e takoni një fëmijë i cili nuk reagon nga ngacmimet e jashtme 
dhe prindërve të tij mund të iu duket sikur fëmija nuk dëgjon apo shijon. Ky fëmijë nuk 
tregon interes per rrethin dhe kur shikon shikimin e ka të zbrazët, nuk iu buzëqesh 
antarëve të familjes dhe qesh me vetveten.

Si do vepronit në ketë situatë? A do i këshillonit prindërit e këtij fëmije për të ju drejtuar 

ndonjë profesionisti mjekësor?

Përmbledhje

Personat me aftësi të kufizuara janë ato persona tek të cilët funksionet fizike, kapacite-
ti mendor ose gjendja psikologjike kanë prirje të shmangen për më shumë se gjashtë 
muaj nga gjendja tipike për moshën përkatëse, gjë që sjell për pasojë kufizimet e 
pjesëmarrjes së tyre në jetën shoqërore. Mbështetja/intervenimi i hershëm për këtë 
kategori, ndihmon fëmijët jo vetëm në fëmijëri kur ofrohen, por edhe për të ardhmen, 
sepse i rrisin mundësitë e fëmijës që të integrohet në shoqëri në të ardhmen, në 
shkollë, në komunitet, por edhe për punësim.  Shërbimet e intervenimit të hershëm 
mbështesin edhe familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuara, prindërit dhe/ose kujde-
starët, motrat dhe vëllezërit e tyre. Familjet shpesh ndihen të irrituara, të tensionuara, 
të dëshpëruara dhe të pafuqishme kur fëmija i tyre identifikohet për ndonjë ngecje 
në zhvillim. Kjo e ndikon akoma me shumë mirëqenien e familjes si tërësi, por edhe 
zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuara. Prandaj, intervenimi i hershëm është i do-
mosdoshëm për të ndihmuar që të krijohet një mjedis mbështetës për gjithë familjen.
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Aftësia e kufizuar nuk qëndron te individi - ajo që ka individi është vetëm dëmtimi. 
Dëmtimet mund të jenë të natyrës fizike, ndijore, neurologjike, psikiatrike, intelektuale 
apo të një natyre tjetër. Aftësia e kufizuar ndjehet më shumë kur një grup njerëzish 
krijon barriera dhe pengesa, duke planifikuar ndërtimin e një bote vetëm për veten e 
tyre, duke mos marrë parasysh dëmtimet që kanë pësuar bashkëqytetarët e tjerë. Kjo 
ndodh edhe në shoqërinë kosovare, e cila ashtu si dhe shoqëri të tjera, është e krijuar 
mbi supozimin se të gjithë njerëzit, pa përjashtim, mund të lëvizin shpejtë në rrugë, 
mund të shohin shenjat, të lexojnë udhëzimet, të dëgjojnë lajmërimet, të shtypin bu-
tonat, të kenë forcë të mjaftueshme për të hapur dyer të rënda si dhe të perceptojnë 
dhe të ndërveprojnë në mënyrë standarde me mjedisin. Aftësia e kufizuar lidhet me 
ndërveprimin midis personit të dëmtuar dhe mjedisit që e rrethon atë. Aftësia e ku-
fizuar ka shumë pikëprerje me diskriminimin dhe është e ngjashme me sjellje të tjera, 
siç janë racizmi dhe seksizmi, të cilat nuk duhet të jenë të pranueshme në shoqëri.

Qendra për Punë Sociale si institucion profesional publik i nivelit komunal, fëmijëve 
me aftësi të kufizuara iu ofron shërbime sociale që nga procedurat administrative 
të cilat kanë të bëjnë me ndihmën në kompletimin e dokumentacionit etj., e deri 
në referimin në Komisionin Mjekësor në kuadër të MPMS-së, i cili komision është 
i themeluar me Vendim 48/2009 me datë 12.02.2009. Në bazë të vendimit të këtij 
komisionit vlerësues, nëse fëmija me aftësi të kufizuar i plotëson kriteret për të gëzuar 
të drejtën për mbështetje materiale në vlerë prej 100 euro sipas ligjit për përkrahje 
materiale të familjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar të përhershme dhe udhëzimeve 
administrative. 

Meqë rëndësia e ofrimit të shërbimeve për fëmijët aftësi të kufizuara është tejet 
e lartë si dhe për të respektuar këto të drejta, të njëjtit duhet të konsiderohen të 
barabartë dhe të trajtohen me dinjitet si të gjithë të tjerët - pa asnjë dallim.

Lista referuese me informatat kontaktuese

Më	poshtë	mund	të	gjeni	informata	me	kontakte	të	Qendrave	për	Punë	Sociale	në	komuna	
të ndryshme:

Qendra për Punë Sociale, Gjakovë – Gjon Luli, nr. Kontaktues: 0390323510

Qendra për Punë Sociale, Klinë – Ilir Bacaj, nr. Kontaktues: 049 920 699

Qendra për Punë Sociale, Prishtinë – Violeta Puka Zherka, nr. Kontaktues: 038 
241 841

Qendra për Punë Sociale, Pejë – Agim Mala, nr. Kontaktues: 039 433 473

Qendra për Punë Sociale, Ferizaj – Tamaljana Sopa, nr. Kontaktues: 0290327525
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Promovimi i sigurisë dhe zhvillimit socio-emocional 
të fëmijës përmes ndërveprimit prind-fëmijë dhe 
mes vetë prindërve 

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimorë e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmar-
rësit në sesion jo domosdoshmërish e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.    

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Rast studimi 1

- 20 minuta: Rast studimi 2

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, flipchart, fllomastera, fo-
tografi, letra, lapsa dhe ngjyra

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:

•	 Do të dinë se çfarë nënkupton siguria për fëmijën 

•	 Do të kenë njohuri se çfarë përfshin zhvillimi socio-emocional i fëmijës 

•	 Do të kenë njohuri se çfarë ndikon në krijimin e vetëbesimit te fëmija

•	 Do të kenë njohuri se si ndikojnë marrëdhëniet prind-fëmijë në fëmijën

•	 Do të jenë njohuri se si ndikojnë marrëdhëniet mes prindërve në fëmijën 

•	 Do të jenë pajisur me një hartë reference për shërbimet mbështetëse ku 
mund të drejtohen për këshilla shtesë lidhur me krijimin e marrëdhënieve 
pozitive me fëmijët   

Promovimi i sigurisë dhe zhvillimit socio-emocional të fëmijës përmes 
ndërveprimit prindër-fëmijë dhe prind-prind 

Thyerja e akullit: Pyetje që mund t’i bëni prindërve për të nxitur bisedë

- Si është një ditë e rëndomtë në shtëpinë tuaj?
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- Kur	flisni	më	fëmijën	a	i	urdhëroni,	apo	jepni	sqarime	pse	duhet	apo	nuk	duhet	bërë	
një	gjë	të	caktuar?

- Kur keni ndonjë mosmarrëveshje me partnerin/bashkëshortin/en a e bëni këtë në 

parni të fëmijëve tuaj, apo i bëni në privatësi, ne një dhomë tjetër?

- Nëse fëmija ju ka parë të fjaloseni me ndokënd, a keni vërejtur ndonjë ndryshim në 

sjelljet e fëmijës? Si ka ndikuar kjo te fëmija?

(Gjersa	prindërit	japin	përgjigje,	mund	t’i	shënoni	ato	në	një	flipchart,	duke	identifikuar	
kështu se çfarë njohurish/mendimesh/paragjykimesh/pyetjesh kanë pjesëmarrësit lidhur 
me raportet ndërpersonale dhe si ndikojnë këto në fëmijën)

Familja dhe siguria

Familja është qelizë themelore e shoqërisë, krijuese e fëmijës, përtëritëse e shoqërisë, 
edukatorja e parë e fëmijëve. Familja nuk është vetëm faktor social edukativ, por është 
edhe faktor ekonomik dhe kulturor i shoqërisë. Lloji i familjes ndikon shumë në zhvil-
limin e personalitetit të fëmijës. Në bazë të kësaj, edukatorëve u shtrohet nevoja dhe 
domosdoshmëria e njohjes së kushteve familjare në të cilat jeton dhe vepron fëmija, si 
kusht paraprak për trajtimin e drejtë individual të fëmijës.

Qëllimi kryesor i familjes është që të siguroj një atmosferë në të cilën çdo anëtar i 
familjes të ketë zhvillim fizik, psikik, emocional, dhe shoqërorë, të ofrojë për fëmijët e 
tyre ushqim, veshje, strehim, dashuri, dhe mbi të gjitha të ju ofrojë mbështetje emo-
cionale. Mendimi bashkëkohor pedagogjik, familjen e konsideron si faktor fundamental 
të edukimit të  gjeneratës se re, si dhe faktor dominant në edukimin e fëmijëve të 
moshës parashkollore.

Zhvillimi social dhe ndërveprimi me të tjerët ndikojnë te fëmija për mënyrën se si ai 
sheh veten, të tjerët dhe botën që e rrethon. Nëpërmjet zhvillimit social, fëmija njeh 



Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe 
zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë

PAKO UDHËZUESE PËR FASILITIMIN E 
SESIONEVE INFORMUESE PËR PRINDËR

94

mjedisin social e kulturor që e rrethon, vlerëson komunitetin në të cilin jeton dhe 
kontribuon në mbarëvajtjen e jetës së përbashkët në këtë komunitet. Proceset e so-
cializmit flasin për cilësinë e zhvillimit mendor të fëmijës, por edhe për nivelin arsimor 
dhe kulturor të familjes se tij.

Zhvillimi emocional është i lidhur me aftësinë e fëmijëve për të shfaqur e ndjerë 
emocione, për t’i shprehur në mënyrën e duhur, për të menaxhuar veten në situata të 
vështira e për të shmangur në mënyrën e duhur reagimet negative. Pjesë e zhvillimit 
emocional janë edhe përpjekjet e fëmijës për të njohur veten, aftësitë që zotëron, si 
dhe për të bërë vlerësime pozitive.

Zhvillimi social dhe emocional  i fëmijës është jashtëzakonisht i rëndësishëm për fëmi-
jën për të nisur një jetë sociale të shëndetshme, për të hyrë në marrëdhënie me të 
tjerët dhe për të pasur një ndërveprim pozitiv me bashkëmoshatarët dhe të rriturit. 
Krijimi i marrëdhënieve të shëndetshme, zhvillimi emocional dhe menaxhimi i sjelljeve 
dhe veprimeve të nxituara në situata e kontekste të caktuara janë aftësi që duhen 
zhvilluar tek fëmijët parashkollorë. Studimet psikologjike e pedagogjike vërtetojnë se 
gjurmët e edukimit janë aq të thella sa më i vogël që është fëmija, dhe se rezultati edu-
kativ është aq më i thellë sa më shumë që zgjatë ndikimi edukativ i të njëjtit edukator 
në fëmijët e kësaj moshe.

Si të rrisim një fëmijë me besim në veten dhe të tjerët

Zhvillimi emocional dhe social përfshin aktivitetet që fokusohen në dhënien e ndihmës 
për fëmijët në: krijimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve të mira shoqërore me miq të 
rinj dhe të vjetër; të shkojë mirë me të tjerët; të menaxhojë emocionet; të shpreh vet-
veten; të ketë dëshirë të mësojë gjëra të reja; të fillojë dhe të mbarojë një aktivitet; të 
marrë përgjegjësi për veprimet dhe sjelljet që kryen. Në këtë kuadër, ka një sërë aftësi 
sociale dhe emocionale që fëmijët duhet t’i mësojnë apo t’i zhvillojnë gjatë moshës 
parashkollore si për shembull:

- Vetëbesimin

- Aftësinë për të ndërtuar dhe zhvilluar marrëdhënie me bashkëmosha-
tarët.

- Aftësinë për t’u përqendruar, dhe për të këmbëngulur në përmbushjen 
e kryerjes së detyrave sfiduese për ta.

- Aftësinë për të njohur dhe për t’ua komunikuar të tjerëve emocionet 
e tyre.

- Aftësinë për të dëgjuar udhëzimet e dhëna dhe t’u kushtojnë vëmendje 
atyre që u thuhet.

Të jesh prind është një nga detyrat më të vështira që kemi - është një përgjegjësi e 
pafund. Të jesh prind domethënë të ndërtosh me kujdes karakterin e një fëmije dhe 
t’i japësh baza të forta mbi të cilat ai do të orientohet gjatë gjithë jetës. Ju si prindër, 
duhet të dini se, fëmijët e vegjël kanë nevojë më shumë për inkurajim nëse ata janë 
duke u munduar të bëjnë diçka, qoftë nëse janë duke e hedhur një top, nëse janë dukë 
vizatuar diçka, thjeshtë për gjithçka që jep nga vetja, i’a vlenë të festohet nga ana e  juaj 
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si prindër, psh. kur fëmija juaj i pastron dhëmbët, ose kur rrobat e pa papastra i hedh 
në shportë afër rrobalarëses etj. Thjeshtë mjafton një falënderim për të, në mënyrë që 
ai të inkurajohet që ti përvetësojë vetitë e mira.

Promovimi i sigurisë dhe zhvillimit socio-emocional te fëmijës, është i rëndësisë 
themelore, në mënyrë që një fëmijë të fitoj besim në veten dhe tek të tjerët. Prandaj, 
sigurimi i kushteve bazë për zhvillimin emocional dhe social të fëmijëve duhet të ketë 
prioritet  në çdo shoqëri. Prindërit duhet të kenë njohuri për të gjitha dukuritë që 
ndodhin gjatë zhvillimit të fëmijëve, ngase kjo ju ndihmon atyre që të japin kontributin 
e tyre në zhvillimin  e fëmijëve të tyre.

Zhvillimi social dhe emocional i fëmijëve ka të bëjë më zhvillimin e identitetit dhe 
ndjenjave për vetveten dhe mësimi i shkathtësive për të jetuar në shoqëri me njerëz 
të tjerë. Kur flasim për sigurinë personale, duhet te cekim se besimi te vetja krijohet 
gjatë fëmijërisë se hershme, dhe për rritjen e kësaj sigurie ndikojnë një sërë faktorësh. 
Fëmijët të cilët kanë vlerësim të ulët për vetën krijojnë në mënyrë krejtësisht të 
pavetëdijshme barriera të mëdha. Si rrjedhojë, këto barriera sjellin pasoja në sferën 
socio-emocionale. Për të shmangur këtë gjë, është shumë e rëndësishme të kuptohet 
se si të rrisni vetëvlerësimin te fëmijët, ngase në këtë periudhë të jetës se tyre fillon 
të formohet edhe koncepti i vetvetes.

Të gjithë ne, e posaçërisht prindërit, duhet të kuptojnë se vetëvlerësimi është një 
komponent dinamik, i cili mund të rritet ose zvogëlohet në faza të ndryshme të jetës, 
mirëpo, themelet e kësaj komponente, vihen në fëmijërinë e hershme.
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Rëndësia e atashimit dhe krijimit të modeleve pozitive dhe respektuese 

të ndërveprimeve njerëzore

Zhvillimi socio-emocional i fëmijëve është i ndikuar jashtëzakonisht shumë nga sjellja e 
prindërve të tyre, por këtu nuk duhet të lemë anash edhe ndikimin e anëtarëve tjerë 
të familjes, vëllezërve, motrave por edhe të të rriturve të tjerë. Zhvillimi social në 
këtë moshë është socializimi - procesi nga i cili fëmijët përfitojnë rregullat, vlerat dhe 
njohuritë e shoqërisë së tyre, ndërsa ai emocional ka ndikim të madh në formimin  e 
personalitetit të fëmijës në tërësi. Duke pasur parasysh rëndësinë e zhvillimit të fëmi-
jëve, prindërit duhet të jenë jashtëzakonisht të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, në 
mënyrë që fëmijët e tyre mos të ndihen të trishtuar dhe të vetmuar dhe të kërkojnë 
ngushëllim jashtë familjes, por atyre tu ofrohet ngrohtësia familjare, mirëkuptimi dhe 
komunikimi i hapur. Të respektosh tjetrin është e njëjtë sikur ta respektosh veten, 
andaj ju si prindër mundohuni të krijoni modele pozitive dhe respektuese tek fëmija 
juaj, ngase ky është themeli i mirëqenies së fëmijës dhe çelësi i suksesit tuaj si prindër. 

Prindërit janë personat më të rëndësishëm për fëmijët, prandaj edhe ndikimi tek ta 
është i jashtëzakonshëm. Në mënyrë që fëmijët të kenë një zhvillim të mirëfilltë so-
cio-emocional, prindërit e tyre duhet të mbajnë lidhje të ngushtë më edukatorët e 
kopshtit, pjesë e së cilës është fëmija. Poashtu, duhet të bisedohet me ta, në mënyrë që 
fëmijët të kenë mundësi ti ndajnë të gjitha emocionet e ditës me ju dhe të tregoheni të 
vëmendshëm ndaj çdo interesi të fëmijës, në mënyrë që të mbeteni gjithmonë persona 
të besueshëm në sytë e fëmijës.

Ju si prindër në vazhdimësi duhet të përpiqeni të gjeni rregullisht kohë për të bërë 
diçka zbavitëse me fëmijën tuaj, të mos debatoni me njëri tjetrin përpara fëmijës, 
mundohuni të bisedoni më fëmijën tuaj në lidhje më sjelljet e dëshirueshme dhe të 
padëshirueshme, sqarojeni sa më mirë se çka është sjellja e papëlqyeshme. Për shem-
bull, nuk mjafton të thoni “dhoma jote është rrëmujë” por duhet të sqaroni më saktë 
“ke lënë shumë rroba përdhe, nuk ke rregulluar krevatin, librat janë të shpërndarë etj”. 
Të gjitha këto, qojnë në krijimin e modeleve pozitive dhe respektuese te ndërvepri-
meve njerëzore.

Rëndësia e marrjes në konsideratë të opinioneve të fëmijëve në vendim 

marrjen në familje

Marrja në konsideratë  të opinioneve të  fëmijëve në vendimmarrje brenda familjes 
ka rëndësi të madhe. Pjesëmarrja e fëmijës përfshin në veçanti:  mbështetjen e fëmi-
jëve për shprehjen e pikëpamjeve të tyre, respektimit dhe marrjes në konsideratë të 
pikëpamjeve të fëmijës në të gjitha situatat që ndikojnë atë, sigurimin e mundësisë për 
fëmijën për t’u dëgjuar në çdo gjë që ndikon zhvillimin e tij. Pra, zëri i fëmijës duhet 
të dëgjohet dhe mendimi i tij duhet të respektohet. Fëmijët poashtu duhet të kenë të 
drejtë të marrin pjesë në vendimmarrje që ndikon në shëndetin e tyre, mirëqenie dhe 
zhvillim. Ky besim është i mbështetur edhe nga Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi 
të drejtat e fëmijës, i cili thekson se pikëpamjet e fëmijëve duhet të merren parasysh 
në çdo vendim që ndikon në mirëqenien e tyre.



Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe 
zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë

PAKO UDHËZUESE PËR FASILITIMIN E 
SESIONEVE INFORMUESE PËR PRINDËR

97

Synimi kryesor i prindërimit të mirë është të arrihet maksimalisht potenciali i fëmi-
jës, në mënyrë që me rritjen e tij të bëhet një pjesëmarrës produktiv dhe aktiv në 
shoqërisë. Marrja në konsideratë e opinioneve të fëmijëve ose pjesëmarrja e tyre për 
çështje që kanë të bëjnë me mirëqenien e tyre është tejet e rëndësishme për fëmijët. 
Kjo pasiqë ajo ju jep atyre mundësinë që të kenë rolin e tyre në lidhje me çështjet ose 
vendimet që mund të ndikojnë tek ata. Kjo do ndihmonte shumë edhe për të krijuar 
programe dhe shërbime për fëmijët për të mundësuar më mirë në evidentimin e 
nevojave të tyre. Pjesëmarrja e tyre në dhënien e opinioneve për çështje të caktuara 
që kanë lidhje me ta, krijon një siguri edhe tek prindërit. Kjo ngase rezultati në fund 
siguron që ka qenë i nevojshëm për fëmijët, dhe të njëjtin rezultat do e mbështesin 
edhe fëmijët tuaj, ngase kanë qenë vetë të përfshirë gjatë procesit të ndonjë vendimi.

Ju si prindër duhet të dini se ka shumë raste kur të rriturit duhet të japin mendimin 
përfundimtar për çështjet që kanë të bëjnë me të ardhmen e fëmijës tuaj. Megjithatë, 
duhet të jeni të kujdesshëm për të marrur vendimin e përshtatshëm për të ardhmen 
e fëmijëve duke pasur parasysh gjithmonë moshën dhe pjekurinë e fëmijës. Kur fla-
sim për promovimin e sigurisë dhe zhvillimin socio-emocional të fëmijës, detyrimisht 
duhet të flasim për dhe të adresojmë paragjykimet gjinore tek fëmijët, të cilat ndodhin 
në shumë familje.

Rëndësia e shmangies së krijimit të paragjykimeve gjinore

“Njeriu nuk lind grua, por bëhet grua” është thënia e famshme e filozofes që vuri 
themelet e feminizmit modern, Simone de Beauvoir.  Është detyrë e juaj si prindër që 
fëmijët tuaj ti mësoni në lidhje me rolet gjinore të tyre. Ju si prindër duhet të jepni 
kontributin tuaj në mënyrë që të arrini ta mësoni fëmijën tuaj ta trajtojë veten si të 
barabartë me të tjerët, mashkull apo femër qoftë. Identiteti gjinor i fëmijëve dallon 
nga njëri-tjetri që në lindje nga organet seksuale dhe kjo është arsyeja pse quhen 
femra dhe meshkuj. Ne, të gjithë kemi lindur njësoj - meshkuj dhe femra - por që 
ndryshojmë fizikisht vetëm nga organet seksuale. Prandaj, këto ndryshime nuk duhet 
të keqpërdoren për tu arsyetuar trajtimi ndryshe i vajzave nga djemtë.

Pavarësisht dallimeve fizike në mes djemve dhe vajzave, të gjithë fëmijët janë të njëjtë 
dhe duhet tu jepet mundësi e njëjtë për tu zhvilluar. Për fat të keq, djemtë dhe vajzat 
në disa familje nuk trajtohen njësoj, edhe pse ata janë të zgjuar njësoj, të këndshëm, 
të aftë e të përgjegjshëm njësoj. Këtu ndikon edhe mënyra se si janë rritur prindërit 
e tyre, e që bënë që ata të mendojnë se djemtë dhe vajzat kanë sjellje dhe ndjenja të 
ndryshme, e që bazohen kryesisht tek seksi i tyre. Që nga lodrat që iu blihen, ne kup-
tojmë se djemtë shpesh përgatiten nga prindërit për një jetë që zhvillohet kryesisht 
jashtë shtëpisë, ndërsa vajzat për një jetë që zhvillohet kryesisht brenda  familjes. Por, 
a është e drejtë kjo? Këto dallime sociale dhe këto role të imponuara nuk bëjnë gjë 
tjetër veçse ndrydhin zhvillimin normal dhe të natyrshëm të njerëzve, sidomos kur 
bëhet fjalë për fëmijët.

Prindërit nuk duhet nxitur meshkujt që të jenë më me iniciativë, vendimmarrës, ud-
hëheqës, ndërsa vajzat të jenë të  nënshtruara, fjalëpak dhe në shërbim të të tjerëve. 
Kjo nuk ka të bëjë aspak me natyrën apo potencialet e lindura të djemve dhe vajzave. 
Shoqëria në vende të ndryshme është ajo që i’u imponon meshkujve dhe femrave role 
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të ndryshme në shoqëri dhe përcakton cilat veti janë të pëlqyeshme për vajzat e gratë 
dhe cilat për djemtë e burrat. Thyerja e roleve gjinore të fëmijëve në familje duhet të 
jetë mision kryesor i prindërve dhe i gjithë shoqërisë, në mënyrë që fëmijëve meshkuj 
mos tu jepet avantazh i padrejtë në raport me fëmijën e gjinisë femërore.

Për t’i rritur fëmijët në radhë të parë si njerëz, si persona të veçantë, dhe pa i kufizuar 
sipas seksit të tyre, prindërit duhet të kenë parasysh disa gjëra:

- Mundohuni të jeni të kujdesshëm kur flisni për përkatësinë gjinore.

- Këshilloni fëmijët të respektojnë si djemtë, ashtu dhe vajzat.

- Mos përdorni fjalë, kuptime të këqija ose negative për gjininë, (Psh. mundohuni 
të mos thoni “ti je vajzë, nuk e bën dot, ma lër ta bëj unë këtë për ty” ose 
“çunat nuk qajnë”)

- Ndihmoni që fëmija juaj, djalë apo vajzë, të ketë sukses në shumë fusha, të 
gjithë fëmijët duhet të jenë aktivë dhe krijues. 

- Mos u thoni se vajzat pëlqejnë vetëm “gjëra për vajzat” dhe djemtë duan vetëm 
“gjëra për djemtë” 

- Jepini nga të gjitha llojet e lodrave, si djemve ashtu dhe vajzave, nxisni djemtë 
dhe vajzat të luajnë së bashku me to. Nxitini të luajnë nga të gjitha lojërat, jo 
vetëm ato që janë “për djema”, apo “për vajza”. 

- Lërini djemtë dhe vajzat të provojnë të gjitha aktivitetet (lërini vajzat të luajnë 
me kamion, makina, të merren me sport, djemtë të luajnë me kukulla, të vishen 
si vajza, të vizatojnë dhe pikturojnë, etj)

- Në qoftë se fëmija juaj thotë “vajzat nuk luajnë me kamion” (që mund ta ketë 
dëgjuar nga dikush), shpjegojini atij se djemtë dhe vajzat mund të bëjnë shumë 
gjëra njësoj. 

- Lejoni fëmijët që të bëjnë shumë gjëra që iu pëlqejnë, pavarësisht nëse janë 
vajza apo djem. 

- Kur me fëmijët shikoni programe ose filma që kanë në ngjarje vajza dhe djem, 
flisni për atë që jeni duke parë. Shpjegoni mesazhet në program. Bisedoni për 
besimet dhe vlerat e tyre, jeni të sinqertë kur fëmija pyet për ngjashmëritë dhe 
ndryshimet midis djemve dhe vajzave. 

- Përdorni shprehjet korrekte për pjesët e trupit. 

Ajo që ka rëndësi thelbësore është që fëmijët të kuptojnë se diferencat e tyre biolog-
jike nuk do të thonë që domosdoshmërisht djemtë dhe vajzat kanë aftësi të ndryshme.

Rast studimi 1

Dy prindër ishin duke biseduar, në prezencën e fëmijës se tyre 5 vjeçar, në lidhje me 
atë se si duhet të dukej dhoma e fëmijës së tyre - çfarë ngjyre duhet të ketë, çfarë 
orendish duhet të ketë brenda, etj. Në një moment fëmija i tyre ndërhynë dhe kërkon 
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nga ana e prindërve të tij që dhoma e tij të ngjyrosej me dy ngjyra - të kuqe dhe të 
kaltër... Por, babai i fëmijës e mohon dëshirën e fëmijës, duke i thënë se dhoma do të 
ngjyroset me ngjyrë të bardhë...

Çfarë mendoni ju: a duhet ta merrnin parasysh prindërit dëshirën e fëmijës së tyre në lidhje 

me ngjyrën e dhomës? Nëse jo, a mendoni që kjo do sjellë mendime negative tek fëmija, apo 

humbje të vetëbesimit? A mendoni që një veprim i tillë i dekurajon fëmijët që të bëhen aktivë 

dhe	të	marrin	përgjegjësi	për	tema	të	caktuara	që	kanë	të	bëjnë	me	interesin	e	tyre?	

Rast studimi 2

Një vajzë e moshës 6 vjeçare kërkonte nga babai i saj që t’ia blejë një biçikletë për 
ditëlindjen e saj, por babai refuzonte t’ia blejë një dhuratë të tillë me arsyetimin se 
biçikleta nuk është e dedikuar për vajza, por për djem. Të njëjtës babai i propozoi ti 
blejë një kukull të madhe, por jo biçikletën...

A mendoni ju që ky veprim i babait ndaj vajzës së tij ishte i duhuri? A mendoni ju 
që këto dallime sociale nuk bëjnë gjë tjetër veçse ndrydhin zhvillimin normal dhe të 
natyrshëm të fëmijëve? A mendoni që pavarësisht dallimeve fizike në mes djemve dhe 
vajzave, të gjithë fëmijët janë të njëjtë dhe duhet tu jepet mundësi e njëjtë për tu zhvil-
luar? A është më mirë që ju si prindër ti lejoni si djemtë ashtu edhe vajzat të provojnë 
të gjitha aktivitetet (djemtë të luajnë me kukulla, të vishen si vajza, të vizatojnë dhe 
pikturojnë, vajzat të luajnë me kamion, makina, të merren me sport)?

Përmbledhje

Mendimi bashkëkohor pedagogjik familjen e konsideron si faktor fundamental të 
edukimit të gjeneratës se re, si dhe faktor dominant në edukimin e fëmijëve të moshës 
parashkollore. Zhvillimi social dhe emocional  i fëmijës është jashtëzakonisht i rëndë-
sishëm për fëmijën për të nisur një jetë sociale të shëndetshme, për të hyrë në mar-
rëdhënie me të tjerët dhe për të pasur një ndërveprim pozitiv me bashkëmoshatarët 
dhe të rriturit. Krijimi i marrëdhënieve të shëndetshme, zhvillimi emocional dhe me-
naxhimi i sjelljeve dhe veprimeve të nxituara në situata e kontekste të caktuara janë 
aftësi që duhen zhvilluar tek fëmijët parashkollorë.

Zhvillimi social dhe emocional i fëmijëve ka të bëjë më zhvillimin e identitetit dhe 
ndjenjave për vetveten dhe mësimi i shkathtësive për të jetuar në shoqëri me njerëz 
të tjerë. Kur flasim për sigurinë personale, duhet kujtuar gjithmonë se besimi te vetja 
krijohet gjatë fëmijërisë së hershme dhe për rritjen e kësaj sigurie ndikojnë një sërë 
faktorësh. Fëmijët të cilët kanë vlerësim të ulët për vetën krijojnë në mënyrë krejtë-
sisht të pavetëdijshme barriera të mëdha. Si pasojë, këto barriera sjellin pasoja në 
sferën socio-emocionale. Për të shmangur këtë gjë është shumë e rëndësishme të 
kuptohet se si të rrisni vetëvlerësimin te fëmijët, ngase në këtë periudhë të jetës se 
tyre fillon të formohet edhe koncepti i vetvetes.

Prindërit janë personat më të rëndësishëm për fëmijët, prandaj edhe ndikimi tek ta 
është i jashtëzakonshëm. Në mënyrë që fëmijët të kenë një zhvillim të mirëfilltë so-
cio-emocional, prindërit e tyre duhet të mbajnë lidhje të ngushtë më edukatorët e 
kopshtit, pjesë e se cilës është fëmija. Poashtu, duhet të bisedohet me ta, në mënyrë që 
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fëmijët të kenë mundësi ti ndajnë të gjitha emocionet e ditës me ju dhe të tregoheni të 
vëmendshëm ndaj çdo interesi të fëmijës, në mënyrë që të mbeteni gjithmonë persona 
të besueshëm në sytë e fëmijës.

Marrja në konsideratë e opinioneve të  fëmijëve në vendimmarrje brenda familjes 
ka rëndësi të madhe. Pjesëmarrja e fëmijës përfshin në veçanti:  mbështetjen e fëmi-
jëve për shprehjen e pikëpamjeve të tyre, respektimit dhe marrjes në konsideratë të 
pikëpamjeve të fëmijës në të gjitha situatat që ndikojnë atë, sigurimin e mundësisë për 
fëmijën për t’u dëgjuar në çdo gjë që ndikon zhvillimin e tij. Pra, zëri i fëmijës, duhet të 
dëgjohet dhe mendimi i tij duhet të respektohet. Qëllimi kryesor i familjes është që 
të siguroj një atmosferë në të cilën çdo anëtar i familjes të ketë zhvillim fizik, psikik, 
emocional, dhe shoqërorë, të ofrojë për fëmijët e tyre ushqim, veshje, strehim, dashuri, 
dhe mbi të gjitha të ju ofrojë mbështetje emocionale. 

Lista referuese me informatat kontaktuese

Më	poshtë	mund	të	gjeni	informata	me	kontakte	të	Qendrave	për	Punë	Sociale	në	komuna	
të ndryshme:

Qendra për Punë Sociale, Gjakovë – Gjon Luli, nr. Kontaktues: 0390323510

Qendra për Punë Sociale, Klinë – Ilir Bacaj, nr. Kontaktues: 049 920 699

Qendra për Punë Sociale, Prishtinë – Violeta Puka Zherka, nr. Kontaktues: 038 
241 841

Qendra për Punë Sociale, Pejë – Agim Mala, nr. Kontaktues: 039 433 473

Qendra për Punë Sociale, Ferizaj – Tamaljana Sopa, nr. Kontaktues: 0290327525
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Fëmijëria e hershme: Televizioni dhe Internet

Ofrues: Ofruesit e shërbimeve të kujdesit dhe zhvillimit gjatë fëmijërisë së hershme 
(shërbyesit e mirëqenies sociale, edukativo-arsimorë e shëndetësorë)

Vërejtje për ofruesin: Gjatë ofrimit të këtij sesioni keni parasysh që pjesëmarrësit 
në sesion jo domosdoshmërisht e njohin terminologjinë teknike dhe profesionale, 
prandaj bëni përpjekje që informacionin ta ndani përmes një gjuhe gjithëpërfshirëse, 
lehtë të kuptueshme nga të gjithë. Pavarësisht që më poshtë jemi munduar që infor-
macioni të prezantohet në mënyrë sa më të thjeshtë, jini të përgatitur se mund të ketë 
nevojë për akoma më shumë thjeshtëzim.    

Kohëzgjatja e sesionit: 90 minuta

- 30 minuta: Prezantim interaktiv i përmbajtjes 

- 20 minuta: Diskutim dhe përgjigje në pyetjet tjera eventuale

- 20 minuta: Rast studimi 1

- 20 minuta: Rast studimi 2

Numri i pjesëmarrësve: 20-25 

Pajisjet dhe materialet e nevojshme: Laptop, projektor, flipchart, fllomastera, 
fotografi, letra dhe lapsa.

Objektiva: Në fund të sesionit prindërit:

11. Do të dinë se cilat janë ndikimet pozitive të televizionit dhe teknologjive të 
tjera në zhvillimin e fëmijës

12. Do të dinë se cilat janë ndikimet negative të televizionit dhe teknologjive të 
tjera në zhvillimin e fëmijës

13. Do të ndërgjegjësohen lidhur me rekomandimet për kohën që fëmijët mund 
të kalojnë pranë ekranit 

14. Do të fitojnë njohuri për alternativat që mund t’i ofrohen fëmijës për të 
shmangur qasjen në ekran
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15. Do të jenë pajisur me një hartë reference për shërbimet mbështetëse ku 
mund të drejtohen për këshilla shtesë lidhur me krijimin e marrëdhënieve 
pozitive me fëmijët   

Fëmijëria e hershme, televizioni dhe teknologjitë e tjera

Thyerja e akullit: Pyetje që mund t’i bëni prindërve për të nxitur bisedë

- Si e kalojnë fëmijët tuaj kohën kur janë shtëpi?

- A është zakon në shtëpinë tuaj të keni televizionin lëshuar gjatë gjithë kohës?

- A keni kujdes se çfarë shikojnë fëmijët në televizion?

- A	ndodhë	që	kur	keni	për	të	bërë	punë,	apo	jeni	me	mysafirë,	fëmijës	tuaj	t’ia	jipni	
telefonin për t’u argëtuar me lojëra?

- A kyçen/luajnë fëmijët tuaj në internet? 

- Nëse po, nga sa orë kalojnë duke përdorur këto teknologji?

(Gjersa	prindërit	japin	përgjigje,	mund	t’i	shënoni	ato	në	një	flipchart,	duke	identifikuar	
kështu se çfarë njohurish/mendimesh/paragjykimesh/pyetjesh kanë pjesëmarrësit lidhur 

me përdorimin e televizionit, telefonit, internetit dhe teknologjive të tjera dhe si ndikojnë 

këto në fëmijën)

Fëmijëria e hershme: televizioni dhe teknologjitë e tjera

“Fëmijës duhet dhënë atë që i duhet, jo atë që e kërkon” ~ Sami Frashëri

Fëmijëria e hershme fillon me lindjen e fëmijës dhe vazhdon deri rreth moshës tetë 
vjeçare. Gjatë kësaj kohe, fëmija ndryshon e zhvillohet në mënyrë të pandërprerë 
dhe intensive, duke pësuar ndryshime jo vetëm në konstitucionin trupor, por edhe në 
zhvillimin psiko-emocional. Rrjedhimisht, fëmijëria e hershme është shumë e rëndë-
sishme për formimin dhe  zhvillimin e mëtejshëm, meqë shumë shkathtësi dhe shprehi 
të krijuara në këtë moshë mbesin me fëmijën edhe për tërë jetën. 

Ndikim të madh në mirërritjen e fëmijës gjatë kësaj periudhe ka edhe regjimi ditor, 
respektivisht të ushqyerit, fjetja, higjiena personale, koha e kaluar me familjen, qëndrimi 
i rregullt në ajër të pastër, dhe të tjera. Ndërkohë që me zhvillimin e vazhdueshëm të 
teknologjisë, jemi dëshmitarë se si me një rritëm shumë të shpejtë edhe teknologjia 
po bëhet pjesë e përditshmërisë së fëmijëve të të gjitha grupmoshave. 

Zhvillimi i gjithëmbarshëm i fëmijës, përfshirë zhvillimin e trurit, varet nga mjedisi në 
të cilin ai/ajo jeton dhe nga lloji i aktiviteteve që zhvillon. Kjo do të thotë se mjetet me 
të cilat ai/ajo është në kontakt, kanë një ndikim të madh në krijimin e strukturës së 
rrjetit nervor. Këto mjete mund të ndahen në dy kategori:

- Mjetet të cilat nuk nxisin asnjë aktivitet, kështu që fëmija shumë shpejt humb 
interesimin për to, 
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- Mjetet që mundësojnë veprimtari të ndryshme dhe që shkaktojnë nxitje e 
krijimtari tek fëmijët.

Zhvillimi i teknologjisë në përgjithësi ka bërë që fëmijët të rriten në një ambient 
dinamik, të rrethuar me televizorë, telefona mobil, tabletë, kompjuterë e llaptopë. 
Këto pajisje së bashku me informacionet në dispozicion përmes qasjes në media të 
ndryshme, mund të krijojnë një bazë edukative pozitive dhe negative – veçanërisht 
nëse përdorimi i tyre bëhet pa ndonjë mbikëqyrje.

Televizioni

Një shumëllojshmëri e pajisjeve digjitale janë prezente rreth nesh në shtëpitë 
tona. Televizioni, si teknologji, ka qenë prezente shumë me herët, para se të kishim 

kompjuterët, telefonat e mjetet te tjera digjitale. Fëmijët e sotëm janë duke u rritur 
në një ambient të rrethuar me mjete teknologjike, gjë që e bën jetën e fëmijëve tanë 
shumë më ndryshe nga fëmijëria e prindërve dhe gjyshërve tanë. 

Televizioni është bashkimi i fotografisë, zërit, lëvizjeve dhe ngjyrave. Ky kombinim e 
bën televizionin shumë më interesant dhe më tërheqës për fëmijët. Ngjyra dhe lëvizja, 
si dhe përmbajtjet që jepen, tërheqin shumë vëmendjen e fëmijës. Ndikimi në të tre 
sferat e pranimit të informatës, dëgjimi, pamja dhe efektet lëvizëse janë formë më e 
lehtë për t’u shikuar dhe më lehtë për t’u pranuar nga ana e fëmijëve. Shpesh herë, 
edhe pse gjuha në të cilën emetohet ndonjë emision është e huaj dhe e panjohur, 
përmbajtja e prezantuar kuptohet nga ana e fëmijëve. Si i tillë, ndikimi i televizionit 
mund të jetë jashtëzakonisht i madh në zhvillimin e përgjithshëm, po edhe të sistemit 
të vlerave tek fëmijët. 

Disa përmbajtje programore mund të ushqejnë tek fëmijët vlera pozitive, por ka edhe 
përmbajtje që mund të stimulojnë ç’rregullime në sjelljen e fëmijëve, prandaj edhe 
dëshmitë mbi vlerën e televizionit në zhvillimin e fëmijëve mund të jenë kontradiktore. 
Prindërit dhe edukatorët janë paralajmëruar për ndikimin negativ të televizionit te 
fëmijët, veçanërisht kur bëhet fjalë për ekspozimin e pakontrolluar ndaj përmbajtjeve 
të papërshtatshme për moshën.

Një pjesë e madhe e programeve televizive janë të mbushura me skena dhune, përf-
shirë edhe përrallat me kafshë që në pamje të parë mund të duken shumë të për-
shtatshme për fëmijët. Ekspozimi në skena të dhunës mund të ndikojë jashtëzakonisht 
keq në sjelljet e fëmijëve, sepse nëse fëmija qëndron shumë para ekranit duke shikuar 
pamje të dhunshme, mund të mos u bëjë më përshtypje dhuna, mund ta pranojnë 
atë, ta imitojnë, të gjejnë vetën tek personazhet e caktuara përfshirë edhe pranimin e 
dhunës si mënyrë për të zgjidhur problemet. 
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Interneti

Mosha e fëmijës ka rëndësi të madhe të merret parasysh në për-
dorimin e teknologjisë, sidomos gjatë përdorimit të internetit. Duhet 

të kihet parasysh se çfarë fiton fëmija duke shikuar një video apo duke 
luajtur një lojë në telefon. 

Ndikimi i teknologjisë në familjet tona është shumë prezent, dhe madje edhe komuni-
kimi mes anëtarëve të familjes zhvillohet përmes rrjetit të internetit, duke shfrytëzuar 
aplikacione të ndryshme për biseda e videothirrje. Interneti ka ndryshuar mënyrën 
e jetesës dhe funksionimit në shoqëri jo vetëm të të rriturve, por edhe të fëmijëve. 
Fëmijët një kohë të madhe të ditës e kalojnë me celularë në dorë, duke luajtur me 
lojëra të ndryshme të cilat apo duke shikuar përmbajtje të ndryshme online.

Ndikimi i internetit mbi fëmijën është mjaft i lartë dhe përdorimi i tepruar i internetit 
ndikon në zhvillimin ndijor dhe motorik të fëmijës. Përdorimi i tepërt mund të ndikojë 
negativisht edhe në rritjen fizike të fëmijës suaj (duke mos vënë në funksion aftësitë 
motorike të tij). Poashtu, përdorimi i tij mund të ketë edhe ndikim në shfaqjen e çrreg-
ullimeve psikologjike, që mund të vijnë si pasojë e video lojërave të ndryshme, sidomos 
atyre me përmbajtje të dhunshme.

Përdorimi i tepërt i teknologjive që kan qasje në internet ndikon në “mbingarkesë” 
shqisore dhe auditive, duke krijuar te fëmijët probleme të mëdha në zhvillimin e përg-
jithshëm neurologjik. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë se bashku, 
prindërit, edukatorët, punëtorët socialë, etj, të japin kontributin e tyre që të ndihmo-
jnë shoqërinë në përgjithësi, për të vënë në pah efektet e dëmshme që mund ti ketë 
përdorimi i tepruar i internetit nga ana e fëmijëve. 

Teknologjia është një tren që vazhdimisht është duke ecur përpara, andaj, njohuritë 
në lidhje me efektet e saj të dëmshme, si dhe masat që duhet marrë në drejtim të bal-
ancimit të përdorimit të teknologjisë, janë të pashmangshme nga ana e të gjithë neve. 
Një artikull, nga një psikolog, thotë se përdorimi i tepërt i video lojërave të ndryshme, 
ndryshon mënyrën e të punuarit të trurit të fëmijëve. Për shembull, artikulli thotë 
se, deri sa video lojërat mund të kushtëzojnë trurin për një përqendrim të lartë të 
vëmendjes se fëmijës, futë në funksion stimuj të shumtë, ku mund të ndikoj në uljen e 
kujtesës tek fëmijët. Fëmijët të cilët gjithmonë përdorin motorët e kërkimit mund të 
bëhen shumë të mirë në gjetjen e informacionit, por jo shumë të mirë për të kujtuar 
atë. Përveç kësaj, artikulli thotë, fëmijët që përdorin shumë teknologji nuk mund të 
kenë mundësi të mjaftueshme për të përdorur imagjinatën e tyre apo për të lexuar 
dhe të mendojnë thellë rreth materialit.

Përdorimi i tepruar i  teknologjisë në përgjithësi ka ndikim të madh në disponimin 
e fëmijës. Një raport nga Mbretëria e Bashkuar zbuloi se fëmijët që përdorin lojëra 
kompjuterike dhe internetin në shtëpi për më shumë se katër orë nuk kanë të një-
jtën ndjenjë të mirëqenies, si ata që përdoren këtë teknologji për më pak se një orë. 
Pra, nëse një fëmijë ka më pak kontakt fizik me persona të tjerë, i njëjti mund të ketë 
vështirësi të zhvillojë aftësitë sociale dhe emocionale të tij. 
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Ndikimet pozitive të televizionit dhe internetit

Media elektronike, veçanërisht televizioni, kanë kohë që janë kritikuar për ndikimin e 
tyre të mundshëm tek fëmijët. Një fushë për shqetësim është se si ekspozimi i her-
shëm i fëmijëve para medieve, ndikon në zhvillimin kognitiv ose njohës të fëmijëve. 

Anët pozitive të televizionit dhe internetit mund të jenë argëtuese, edukative dhe 
mund të hapin dritare të reja informimi për fëmijët duke u mundësuar atyre për të 
“udhëtuar” edhe atje ku nuk mund të jenë për momentin, të mësojnë leximin dhe 
shkrimin, gjuhë të tjera, dukuritë e natyrës, kulturat e popujve të ndryshëm, të përcjel-
lin emisione të ndryshme edukative, të mësojnë për ato gjëra në të cilat ata nuk kanë 
qenë pjesëmarrës, për kafshët që nuk i kanë parë, etj.

Efekti parësor i përdorimit të televizionit dhe internetit, qëndron në faktin se ndikon 
në sferën e perceptimit vizual dhe dëgjimor të fëmijëve, duke ushtruar ndikim të lartë 
tërheqës për fëmijët në veçanti. Komunikimi me fëmijë, kuptohet që është mjaft delikat 
për tema të tilla, por gjithsesi prindërit mbeten figura e cila modelohet tek fëmijët e tyre, e 
të cilët pastaj modelojnë shprehitë e prindërve me sjelljet e veta. Biseda me fëmijët, për të 
korrigjuar vartësinë elektronike tek ta, kërkon maturi dhe kujdes të madh. Kjo nuk arrihet, 
me qëndrime radikale dhe mohuese ndaj fëmijëve, përkundrazi është e nevojshme që me 
fëmijët të komunikohet duke u treguar mënyrën, stilin, kohën e duhur, ritmin e nevojshëm 
të lidhjes së tyre me kompjuterin, televizionin, telefonin mobil, mjetet e tjera që tashmë 
janë prezentë thuajse në të gjitha familjet tona. Ndryshimet e sjelljes nuk mund të arrihen 
me imponim apo me dhunë, por mund të arrihen me një qasje të arsyetimit së bashku me 
fëmijën, dhe duke qenë vetë shembull për të modeluar sjeljet e caktuara te fëmija.

Mjetet elektronike, qoftë televizioni, kompjuteri ose telefoni, janë me potencë të 
jashtëzakonshme për dhënien e informacionit dhe formimin e fëmijëve tuaj. Në këtë 
kontekst, prindërit duhet të bëjnë përpjekje që t’u ndihmojnë fëmijëve të gjejnë 
mënyrën për t’u përshtatur me zhvillimin e hovshëm të teknologjisë dhe për t’u zh-
villuar optimalisht, duke përdorur këto teknologji për dobinë e tyre. Ekzistojnë disa 
hulumtues të cilët mendojnë se video lojërat, qoftë përmes internetit ose përmes 
televizorit, ndikojnë në rritjen e inteligjencës dhe përmirësimin e notave të fëmijëve.

Në vazhdim janë ofruar disa sugjerime, për të maksimizuar efektet pozitive te tele-
vizionit dhe teknologjive të tjera në zhvillimin e fëmijës tuaj.

- Përzgjedhja e programeve dhe e përmbajtjeve në televizion nga ana e juaj si 
prindër. Ju si prindër, duhet t’i vendosni kritere fëmijës tuaj për përzgjedhjen e 
programeve të cilat janë të përshtatshme për moshën e tyre;

- Caktoni një orar, se kur dhe për çfarë mund ta përdorë fëmija internetin dhe 
televizionin.

- Vendoseni kompjuterin në një vend qendror, në dhomë, që të mund të shikoni 
kohë pas kohe se ç’bën fëmija juaj. Kjo është e rëndësishme që të vëreni në 
qoftë se fëmija rastësisht hasë përmbajtje, të cilat nuk i përshtatën moshës dhe 
interesave të tij/saj.

- Ndihmoni fëmijën në aspektin pozitiv duke u përfshirë në shikimin e përbash-
kët të televizionit, ose të ndonjë videoje, qoftë në telefon ose në kompjuter, 
duke përzgjedhur ato dhe së bashku me fëmijët diskutoni për ato që shohin, 
për të mirat por edhe për anët e këqija të asaj që shohin.



Përmirësimi i qasjes dhe cilësisë në kujdesin dhe 
zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme në Kosovë

PAKO UDHËZUESE PËR FASILITIMIN E 
SESIONEVE INFORMUESE PËR PRINDËR

106

- Është e preferueshme që gjatë fëmijërisë se hershme, televizioni, kompjuteri e 
mjete të tjera elektronike, të mos vendosen në dhomën e fëmijës.

- Mundohuni që taktikisht, t’i orientoni dëshirat dhe kërkesat e fëmijëve për 
ndonjë program të caktuar, të përdorni taktikën e orientimit pozitiv, që shkon 
në të mirën e fëmijëve.

Ndikimet negative të televizionit dhe internetit

Televizioni dhe interneti kanë potencial për të gjeneruar efekte pozitive dhe negative 
tek fëmijët. Niveli i zhvillimit individual të një fëmijë është një faktor kritik në përcak-
timin nëse televizioni apo interneti, do të kenë efekte pozitive apo negative tek fëmijët.

Zgjedhja e televizionit ose internetit, qoftë në telefon apo në kompjuter, nga ana e 
prindërve, si “kujdestar edukativ”, për t’i qetësuar fëmijët, mund të jetë më pasoja për 
ta. Nuk duhet të mendohet se rolin e prindit, mësuesit, edukatorit dhe figurave të tjera 
që kanë role të ngjashme mund ta realizojë virtualisht televizioni, interneti apo mjetet 
e tjera të komunikimit masiv. Roli i prindërve është i pazëvendësueshëm në formimin 
mendor, fizik e shpirtëror të fëmijës.

Nëse çdo moment i lirë do të kalohet përpara televizorit, fëmija nuk do të luajë më 
dhe nuk do të përparojë në zhvillimin e tij emocional, njohës e social. Televizori mëson 
fëmijët të arrijnë gjithçka në moment dhe pa u lodhur, sepse të shikosh televizor është 
e lehtë, fëmija nuk ka nevojë të lodhet për ta arritur ndonjë gjë. Pra, fëmija do të marrë 
në çast atë që pëlqen, por jeta e vërtetë nuk është ashtu dhe që diçka të japë rezultate, 
kërkon përpjekje e provë.

Megjithatë do të ishte gabim që lidhjen e fëmijëve me sistemin e informacionit elektronik 
ta vlerësojmë në mënyrë të njëanshme si tërësisht negative dhe pa vlerë. Që të mund të 
shfrytëzohen efektet pozitive të përdorimit të teknologjisë tek fëmijët, prindërit duhet të 
bëjnë përpjekje t’u mësojnë fëmijëve si t’i përdorin këto mjete për qëllime sa më të mira 
dhe në mënyra të  sigurta, të cilat sigurojnë se integriteti dhe zhvillimi i tyre nuk cënohet. Jo 
të gjitha programet televizive janë të këqija, kur dihet se ka materiale vizuese të vizatuara 
dhe miqësore për fëmijët dhe zhvillimin e aftësive të tyre (p.sh. punime me materiale ose 
eksplorime të natyrës). Sidoqoftë, të dhënat janë bindëse ku tregojnë efektet negative, ku 
fëmijët ekspozohen ndaj dhunës, seksualitetit  dhe gjuhës fyese që përdorën nëpër emisi-
one e video lojëra të ndryshme. Shumë  studime konfirmojnë se ekspozimi ndaj dozave të 
rënda të dhunës televizive rrit sjelljen agresive te djemtë dhe vajzat. 

Disa nga efektet negative të televizionit dhe internetit tek fëmijët gjatë fëmijërisë se 
hershme p përfshijnë:

- Ndikon negativisht në zhvillimin e shkathtësive për shoqërim më fëmijët e 
tjerë (koncentrimi i fëmijës në një rreth vicioz të botës virtuale, e ulë interes-
imin për shoqërim në botën reale);

- Mund të dëmtojë të pamurit e fëmijës (edhe pse nuk ka referenca definitive 
për të mbështetur këtë);

- Mund të kenë pengesa në zhvillimin fizik, ngase janë fizikisht joaktivë dhe larg 
aktiviteteve që mund t’i zhvillojnë në natyrë;

- Fëmijët që qëndrojnë ulur gjatë pranë televizorit, kompjuterit ose telefonit të 
mençur, janë të prirur të shtojnë peshë (shumë reklama në TV ose internet 
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kanë të bëjnë më ushqime dhe pije jo të shëndetshme, të tilla si ushqim të 
shpejtë dhe pije më sheqer);

- Mund të ketë efekt të dëmshëm në të mësuarit dhe performancën akademike 
tek fëmijët;

- Mund të nxisë sjellje të papërgjegjshme (ndikimi i programeve ose video lo-
jërave të ndryshme më përmbajte të pa përshtatshme për moshën e fëmijës, 
imitimi i personazheve etj, mund të nxisë sjellje të tilla);

- Fëmijët që shohin akte të dhunshme në TV, apo që luajnë me video lojëra të 
dhunshme, kanë më shumë gjasa për të treguar sjellje agresive, ankthi, depre-
sioni dhe mund të kenë çrregullime të gjumit.

Rekomandimet për kohën që fëmija mund të kalojë para ekranit:

- Prindërit mund t’i ndihmojnë fëmijës së tyre që të bëjë dallimin në mes të fan-
tazisë që sheh në video të ndryshme dhe realitetit, veçanërisht kur është fjala 
për tema të ndjeshme;

- Kur fëmija shfleton internetin apo shikon televizionin, sigurohuni që sistemi i 
kontrollit prindëror është i aktivizuar;

- Fëmijëve më të rritur duhet t’i ofrohet një mundësi për të bërë vetë zgjedhjen 
duke planifikuar orarin e shikimit të televizionit ose përdorimin e kompjuterit, 
respektivisht internetit;

- Sugjeroni fëmijës që të mbajë distancë të duhur në raport me ekranin;

- Fëmija nuk duhet të hajë para televizorit ose kompjuterit;

- Fëmijët e vegjël nuk duhet lejuar të shikojnë televizion vetëm. Ata kanë nevo-
jë për “mbrojtjen e afërt” dhe sqarimin e emisionit nga një i rritur;

- Fëmijët nën moshën 2 vjeçare nuk duhet te lejohen fare të shikojnë tele-
vizion;

- Fëmijët e moshave 2-3 vjeç duhet të shikojnë jo më shumë se 1-2 orë në ditë 
televizor.

Alternativat që mund t’i ofrohen fëmijës për të shmangur qasjen në ekran:

- Fëmijës nuk duhet t’i lejohet që të ketë një televizor, kompjuter ose video lojë 
apo pajisje tjetër teknologjike në dhomën e tij ose të saj;

- Fëmijës duhet t’i kufizohet shikimi i televizionit, ose shfrytëzimi i internetit, 
duke marrë parasysh moshën dhe zhvillimin e tij/saj;

- Prindërit duhet t’i shpjegojnë fëmijës pse disa programe nuk janë të për-
shtatshme, dhe ta lavdërojnë fëmijën për zgjedhjet e mira dhe të përshtatshme 
që bën;

- Prindërit nuk duhet që, në mungesë të kohës për t’iu përkushtuar fëmijës, si 
mjet për ta qetësuar atë, ta zgjedhin si “kujdestar-edukator“ televizorin apo 
telefonin;
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- Fëmijës duhet t’i mundësohet që të hulumtojë rrethin, të lëvizë, të manipulojë 
dhe të mësojë duke qenë në kontakt të drejtpërdrejtë dhe duke i prekur gjërat 
që e rrethojnë;

- Sugjeroni fëmijës të luajë me sendet e përditshme të familjes sipas imagjinatës 
që ka fëmija;

- Ofroni materiale më komplekse fëmijës tuaj, dërrasa me disa rruaza të 
ndryshme me ngjyra, sende të ndryshme për të numëruar, konstruksione me 
madhësi mesatare, etj.;

- Ofroni fëmijës materiale për pikturë, të cilat nxisin eksperimentimin, lapsa, 
shkumësa, plastelinë për modelim, gërshërë me majë të rrumbullakët, letra, 
ngjitëse dhe furça të mëdha për piktura uji (kujdes, mbikëqyreni fëmijën gjatë 
kësaj kohe);

- Në qoftë se fëmija dëshiron të shohë televizionin, sugjerojini në vend të kësaj 
ndonjë lojë, shëtitje të vogël, lexoni së bashku me ta, ofrojini mundësinë të 
vizatojë ose bëni ndonjë aktivitet tjetër të cilin e pëlqen fëmija, e pse jo edhe 
të dëgjoni muzikë e të vallëzoni së bashku me te; 

- Vërini fëmijës në afërsi libra rreth kafshëve, familjeve, ngjarjeve të përditshme, 
alfabetit dhe numërimit, poema dhe vjersha me rimë;

-  Assesi nuk duhet të lejoni që televizioni dhe interneti të zëvendësojnë nevojën 
e fëmijës për sport dhe lëvizje.

Rast studimi 1

Një nënë, e cila ishte e zënë me punët e shtëpisë, ndërkaq bashkëshortin 
e kishte më punë jashtë shtëpisë, në momentin kur e dëgjoj vajzën e saj të 
moshës 2 vjeçare, duke qajtur, mori telefonin e saj te mençur, i’a lëshoji një 
video dhe ia dha fëmijës se vet në dorë në mënyrë që ta qetësonte!

Pyetje për diskutim:

- Çfarë mendoni ju, si veproi nëna?
- Nëse ishte veprim i mirë, cilat janë të mirat e këtij veprimi?
- Nëse ishte veprim i gabuar, cilat janë të këqijat e këtij veprimi?
- A mendoni ju që, veprimi i tillë i nënës, mund të jetë veprim adekuat aty për aty, 

për ta qetësuar fëmijën, por mundë të ketë pasoja në të ardhmen e tij (fëmijës)?

Rast studimi 2

Një mbrëmje, në një familje ku e kishin një fëmijë të moshës 4 vjeçare, erdhën 
disa mysafirë. Gjatë vizitës së tyre, fëmija i vogël kërcente e bënte zhurmë duke 
luajtur më lodrat e tij, gjë që filloi t’i “bezdisë” mysafirët. Me të vërejtur këtë, 
babai e mori djalin e tij 4 vjeçar dhe e dërgoi në dhomën e tij, ku ia lëshoi tele-
vizionin, dhe e udhëzoi të qëndronte ulur duke shikuar televizionin, në mënyrë 
që të mos i pengonte mysafirët.

Djali ndenji “urtë”, ndërkohë që prindërit u kënaqën me mysafirët. Të gjithë 
ishin të lumtur!
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Pyetje për diskutim:

- Sipas mendimit tuaj, a ishte i duhur veprimi i babait? 

- A mendoni që prindërit kishin zgjidhje të tjera për fëmijën e tyre? Numrojini 
disa nga ato. 

- A e shihni të nevojshme që televizori të vendoset në dhomën e fëmijës 4 vjeç? 

Përmbledhje

Periudha e fëmijërisë se hershme është një prej periudhave më delikate të zhvillimit të 
fëmijës dhe të cilës i kushtohet më shumë vëmendje sot nga organizata të ndryshme 
të botës. Zhvillimi i teknologjisë në përgjithësi ka bërë që fëmijët të rriten në një ambi-
ent më shumë virtual, të rrethuar me kompjuterë, llaptopë, telefona mobil, televizorë, 
duke marrë si bazë edukative gati të gjitha informacionet, të cilat janë të pa kontrollu-
ara nga teknologjitë prej të cilave ofrohen.

Anët pozitive të televizionit dhe internetit mund të jenë argëtuese, edukative dhe 
mund të hapin dritare të reja informimi për fëmijët tuaj, duke u mundësuar atyre të 
“udhëtojnë” edhe atje ku nuk mund të jenë për momentin, të mësojnë leximin dhe 
shkrimin, gjuhë të tjera, dukuritë e natyrës, kulturat e popujve të ndryshëm, të përcjel-
lin emisione të ndryshme edukative, të mësojnë për ato gjëra në të cilat ata nuk kanë 
qenë pjesëmarrës, për kafshët që nuk i kanë parë, etj.

Biseda e prindërve me fëmijët e tyre për të korrigjuar varësinë elektronike tek ta, 
kërkon maturi dhe kujdes të madh. Kjo nuk arrihet me qëndrime radikale dhe mohu-
ese ndaj fëmijëve. Përkundrazi, është e nevojshme që me fëmijët të komunikohet, me 
ta duhet të merreni vesh duke u treguar mënyrën, stilin, kohën e duhur, ritmin e nevo-
jshëm të lidhjes së tyre me kompjuterin, TV, telefonin mobil, mjetet e tjera që tashmë 
janë prezentë thuajse në të gjitha familjet tona.

Efektet e qëndrimit të gjatë të fëmijës para televiziorit dhe përdorimit të 
gjatë të pajisjeve të tjera dhe internetit:

- Ndikon negativisht në zhvillimin e shkathtësive për shoqërim më fëmijët e 
tjerë (koncentrimi i fëmijës në një rreth vicioz të botës virtuale, e ulë interes-
imin për shoqërim në botën reale);

- Mund të dëmtojë të pamurit e fëmijës (edhe pse nuk ka referenca definitive 
për të mbështetur këtë);

- Mund të pengojë zhvillimin fizik të fëmijës, ngase është fizikisht joaktiv dhe larg 
aktiviteteve që do të mund t’i zhvillonte në natyrë;

- Fëmijët që qëndrojnë gjatë ulur para televizorit, kompjuterit ose telefonit të 
mençur, janë të prirur të shtojnë peshë (shumë reklama në TV ose internet 
kanë të bëjnë më ushqime dhe pije jo të shëndetshme, të tilla si ushqim të 
shpejtë dhe pije me sheqer);

- Mund të nxisë sjellje të papërgjegjshme tek fëmijët tuaj, (ndikimi i filmave viza-
timore ose video lojërave të ndryshme më përmbajte të papërshtatshme për 
moshën e fëmijës, imitimi i personazheve etj, mundë të nxisë sjellje të tilla).
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Alternativat që mund t’i ofrohen fëmijës gjatë kësaj periudhe (fëmijërisë 
se hershme), për të shmangur qasjen në ekran:

- Fëmijës nuk duhet lejuar që të ketë një televizor, kompjuter ose video lojë apo 
pajisje tjetër teknologjike në dhomën e tij ose të saj;

- Kufizojani fëmijës tuaj shikimin e TV, ose shfrytëzimin e internetit, duke marrë 
parasysh moshën dhe zhvillimin e tyre;

- Shpjegojini  fëmijës pse disa programe nuk janë të përshtatshme, dhe sugjero-
jini të bëjë zgjedhje të mira dhe të përshtatshme;

- Fëmijës duhet t’i mundësoni që të hulumtojë rrethin, të lëvizë, të manipulojë 
objekte dhe të mësojë duke qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me ambientin 
dhe duke i prekur gjërat që e rrethojnë;

- Sugjeroni fëmijës të luajë me sendet e përditshme të familjes sipas imagjinatës 
që ka fëmija;

- Ofroni fëmijës materiale më komplekse, dërrasa me disa rruaza të ndryshme 
me ngjyra, sende të ndryshme për të numëruar, konstruksione me madhësi 
mesatare, etj.;

- Në qoftë se fëmija dëshiron të shohë televizionin, sugjerojini të bëni ndonjë 
lojë ose shëtitje të shkurtër, të lexoni së bashku me ta, të vizatojë ose të bëjë 
ndonjë aktivitet që ai/ajo ka dëshirë, e pse jo edhe të dëgjoni muzikë e të vallë-
zoni së bashku me të, e shumë aktivitete të tjera.

Mjetet elektronike, qoftë televizori, kompjuteri ose telefoni, janë me potencë (fuqi) të 
jashtëzakonshme për dhënien e informacionit dhe formimin e fëmijëve tuaj. Në këtë 
kontekst, prindërit, duhet të japin gjithçka nga vetja e tyre, në mënyrë që fëmijët të 
mësojnë më shumë dhe të përshtaten me këtë zhvillim të teknologjisë, në mënyrë që 
këto teknologji të përdorën në mirërritjen e tyre.

Lista referuese me informatat kontaktuese

Më	poshtë	mund	të	gjeni	informata	me	kontakte	të	Qendrave	për	Punë	Sociale	në	komuna	
të ndryshme: 

Qendra për Punë Sociale, Gjakovë – Gjon Luli, nr. Kontaktues: 0390323510

Qendra për Punë Sociale, Klinë – Ilir Bacaj, nr. Kontaktues: 049 920 699

Qendra për Punë Sociale, Prishtinë – Violeta Puka Zherka, nr. Kontaktues: 038 241 841

Qendra për Punë Sociale, Pejë – Agim Mala, nr. Kontaktues: 039 433 473

Qendra për Punë Sociale, Ferizaj – Tamaljana Sopa, nr. Kontaktues: 0290327525
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