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I. Prezantimi  
 

Shumë të dashur prindër, përvoja që jetuam me disa prej jush në Ëorkshop-in mbi sfidat e të 

qenit prindër sot kishte për objektiv:  

 Bashkëndarjen e vështirësive që hasim në edukim dhe përqëndrimin e 

vëmendjes tek ndikimet që ushtrojnë mediat, shoqëria, teknologjia mbi fëmijët tanë. 

 Rritjen e vetëdijes që ne si prindër - bashkësi edukuese mund të ndikojmë për të 

pasuruar e “pastruar” botën e fëmijëve tanë me stimuj pozitivë. 

Për mua ishte një mundësi për të mësuar gjëra të reja e mbi të gjitha për të bashkëndarë 

lodhjet e gëzimet e artit të të edukuarit që në fakt nuk ka receta, por kërkon një përkushtim 

total. 

Do të gjeni në këtë libërth disa nga reflektimet e pjesëmarrësve si dhe disa këshilla simpatike 

dhe të dobishme që dëshirojmë të bashkëndajmë me të gjithë ju, me shpresën se ndoshta mund 

t’ju ndihmojnë në punënë tuaj edukative.  

Shpresoj te kemi së shpejti raste të tjera për të forcuar bashkëpunimin me qëllim që të 

krijojmë edhe në shoqërinë që na rrethon premisat për një vemendje shumë më të madhe ndaj 

fëmijëve.  

 

P.S. Në sekeretari mund te gjeni edhe materiale te tjera si dhe videot që kemi bashkëndarë.  

 

Me respekt e mirënjohje  

Motër Teuta Buka, Drejtoresha  
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II. Sinteza e punës së prindërve gjatë Workshopit 
 

 

 

1. PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË 

TV / KOMPJUTER / CELULAR 

 

 

 

a. Sa kohë dhe Çfarë shohin: 
 1-4orë 

 Muzikë 

 Filma vizatimor 

 Youtube (filma) 

 Lojra 

 Facebook 

 Site.... 

 

 

 

b. Anët pozitive dhe negative të përdorimit të teknologjisë: 

 

 

Pozitive Negative 

Merr informacion Agresivitet 

Merr informacion Padurim 

Merr informacion Dëshira në rritje 

 Imitim 

 Largon nga realiteti 

 Dembelizëm 

 Fjalor abstrakt (me kode) 

 Masivizim 

 Rrjetet sociale 

 

 

c. Kur,si dhe sa herë të themi jo ? 

Jo-duhet thënë:  

 Me terezi 

 Kur është e nevojshme 

 E prerë (ndonjëherë) 

 E arsyetuar 
 

Nëse nuk themi kurrë jo fëmija rrezikon:  

 

Të konsevojë për kohë të gjatë ndjenjën e gjithpushtetësisë  
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d. vETËKONTROLLI 

 

1. Përcaktimi i saktë i sjelljes së mirë 

2. Ridrejtimi i sjelljes 

3. Respektimi i fëmijës 

4. Shembulli model 

5. Sistemi i shpërblimit 

- Këmbëngulse 

- E qartë 

- miqësor 

6. Prindi mësues dhe trajner 

 

 

 VETËMENAXHIMI 

a) Relaximi (Praktikimi nëpërmjet lojës) 

 

 DISIPLINIMI 

a) Humbja privilegjeve 

b) Time-out 

 

 SHPREHITË KOMUNIKUESE 

a) Kontrolli sy më sy 

b) Të drejtuarit me “Unë” pra duke u nisur nga vetja dhe jo duke akuzuar me “TI” 

 

 

Arti i të edukuarit 
 

 

III. Pjesë nga librat  

 
1. “Rregullat duhen!” 

2. “I dashur TV me fëmijën mos u tall më!” 

3. “Kapitulli i JO-ve!” 
            Pino Pellegrino 

 

 

 

 

1. Marrë lirisht nga.  

“Rregullat duhen!” të Pino Pellegrino 
 

 Rregullat teknike 

 
Janë ato që i përkasin mbijetesës sonë, rregullat që vendosen për të na paralajmëruar për 

rreziqet që kërcënojnë jetën tonë. Këto rregulla çdo prind i jep natyrshëm. 

 

Ja disa nga këto rregulla: 
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  “Kalo rrugën në vijat e bardha!” 

 “Mos kalo me semafor të kuq!” 

 “Vendos kaskon!” 

 “Mos kalo shinat e trenit!” 

 “Mos pi duhan!” 

 “Laji duart!” 

 “Mos pi ujë të ftohtë!” 

 “Mos përdor ashensorin vetëm!” 

(nëse fëmija është i vogël). 

 “Laj dhëmbët!” 

 “Jo alkool!” 

 

Hyjnë edhe në rregullat “teknike” ato që rregullojnë ecurinë në shtëpi.  

Psh. Nuk bëhet pis banjo, secili rregullon vetë krevatin, kepucët pastrohen para se të 

hysh në shtepi, shohim televizor vetëm në dhomën e ndenjes, pjatat i lajmë me radhe 

etj. 

 

 

 Rregullat estetike 

 
Quajmë “estetike” rregullat e mirësjelljes, rregulla që bëjnë të mundur të jetojmë këndshëm 

dhe bukur së bashku. 

 

Shembuj: 

  “Përshëndet të gjithë!” 

 “Ji i sjellshëm” 

 “Lëri gjyshërit të servilen të parët!” 

 “Mos përdor fjalë të pahijshme!” 

 “Mos ndot ambientin!” 

 “Telefono (ose shkruaj) kur je me pushime në det, në mal” 

 “Mos i fut gishtat në hundë!” 

 “Mos bërtit!” 

 “Lulet nuk këputen!” 

 “Mos shqetëso komshinjtë!” 

 “Mëso të kërkosh të falur”… 

 

 Rregullat e etikës 

 
Quajmë rregulla “të etikës” ato që e bëjnë fëmijën të ndihet “i rritur” dhe jo vetëm “i madh”. 

Është e natyrshme që këtë rregulla janë shumë të rëndësishme nga pikëpamja pedagogjike. 

Janë rregulla që na ndihmojnë të bëhemi persona të mirë! 

 

Shembuj: 

 “Gënjeshtrat nuk thuhen kurrë!” 

 “Respekto atë që është i ndryshëm!” 

 “Gjërat e të tjerëve nuk preken!” 

 “Mos shqetëso të tjerët!” 

 “Përdor kokën tënde, jo atë të të tjerëve!” 

 “Shko në shëtitje me valixhen sa më bosh, të jetë e mundur!” 

 “Mos bëj kameleontin!” 
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 “Korrigjo gabimin!” 

 “Mos nënvlerëso kurrë të tjerët!” 

 “Mbaj premtimin” 

 “Mos dëmto!” 

 “Harroi sjelljet e pahijshme!” 

 “Përshëndet fëmijët” 

 “Mos harro Zotin tënd” 

 “Gjej kohë edhe për antipatikët!” 

 “Inkurajo një të moshuar” 

 “Mbaj pak qetësi!” 

 “Angazhohu për diçka dhe për dikë!” 

 “Bëj për të tjerët atë ç’ka do të dëshironit të bëhej për ju!” 

 

Arti për të dhënë rregullat 
 Rregulla të rralla 

 Rregulla të pranueshme 

 Rregulla konstante 

 Rregulla ndriçuese 

 Rregulla elastike 

 Rregulla të nevojshme 

 Rregulla justifikuese 
 

 

2- Marrë lirisht nga:  

“I dashur TV me fëmijën mos u tall më”  

të Pino Pellegrino 
 

Është koha për të pyetur: është e ligjshme që ajo kuti magjike të vendosë mendimet e fëmijëve 

tanë, të drejtimeve të tyre? Është e ligjshme të lësh në pushtetin e tij shpirtin e fëmijëve tanë? 
 

Shumë mirë mund t’ia presim kthetrat (thonjtë) edhe televizionit! 
 

Në pjesën e parë do të bëjmë si një emision në televizion, duke parë anët pozitive dhe ato 

negative. Në këtë mënyrë bëhemi të ndërgjegjshëm për fuqinë e tij, në të mirë dhe në të keq. 

Pas këtij vlerësimi, do të kalojmë në pjesën operative: çfarë të bëjmë, konkretisht, për të 

vepruar në mënyrë pedagogjike inteligjente më të sofistikuar “elektro-shtëpiakët” që 

dominojnë në shtëpitë tona? 

Na ndiqni, ju lutem! 

 

 

 

Programi në televizion 
 

Nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka folur për vete pro dhe kundër. 

 

Nga cila pjesë mund të lidhemi? 
 

 Shfajësoj TV 
 Televizioni ka hequr muret në botë: ka zvogëluar distancat midis popujve. 

 Televizioni është shkolla e globalizmit 
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 Televizioni bën vepra të proporcionit kulturor 

 Televizioni stimulon mendjet, rizgjon interesimin dhe kuriozitetin, ngre ide. 

 Televizioni është dëfrim asgjë më shumë , me pak fjalë nuk është djalli vetë.  
 

 Dënoj TV 
 Televizioni të bën përtac 

 Televizioni dëmton përqendrimin. 

 Sot, është më e lehtë të vrasësh një balenë sesa të tërheqësh, për pesë minuta, 

vëmendjen e fëmijëve! 

 Bën të vuajë zemra dhe shkatërron ndjenjat 

 Afron ata që janë larg 

 Largon ata që janë afër 

 Propagandon sëmundjen e “të dukurit” 

 Ndihmon në ngatërrimit e fytyrës me trurin 

 Televizioni përligjëron edhe instinktet e ulëta 

 Spektatori është i bombarduar derisa nuk është i perfeksionuar! 

 Televizioni legjitimon gjithçka, edhe instinktet e dëmshme 

 Televizioni mund të jetë shkaku i shumë rasteve të humbura 
 

 

 Hidhe nga dritarja? 
 Televizioni është dhe duhet të qëndrojë 

 Çfarë të bëjmë konkretisht? 
 

 

Norma të edukimit televiziv 
 

Propozojmë këto norma 
1. Loja duhet të mbizotërojë mbi televizionin 

- Loja duhet të mbizotërojë mbi televizionin sepse, nga pikëpamja pedagogjike, 

loja triumfon mbi vetveten. 

- Nëse shikon televizionin, fëmija shikon botën; nëse luan përvetëson botën. 

- Nëse shikon televizionin, merr; nëse luan, eksperimenton. 

- Nëse shikon televizionin, rriten tensionet; nëse luan, vetëkontrollohen. 

- Nëse shikon televizionin, i formohet një mendje plot por nëse luan, i formohet 

një mendje e mirë. 

- Nëse shikon televizionin, ulet, bëhet i heshtur, shëndoshet; nëse luan, flet, qesh, 

vrapon, hidhet, merr frymë, shkathtësohet: jeton! 
 

Çfarë duam më shumë për të bindur që loja duhet të luftojë televizionin të 

paktën pesë me një? 
 

2. E folura duhet të mbizotërojë mbi të parin 

- Nuk është imazhi që të bën të kuptosh, por fjala! 

- Është më e rëndësishme të flasësh sesa të shikosh. 

- Për këtë fëmija ka më shumë të drejtë për fjalën e prindërve dhe jo për 

televizionin e ndezur. 
 

3. Bëjmë interesante jetën 

- Fëmija nuk lind televiziv 
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- Televizioni është një nevojë e detyruar 

- Nuk është e vërtetë që shpesh të thuhet: “Fëmijët e mi çmenden për këtë të 

bekuar televizion!”. Shkojnë pas televizionit sepse nuk i ofrojmë diçka tjetër. 
 

4. Mos harrojmë kënaqësinë e librit 

- Leximi shpërblen inteligjencën më shumë sesa televizioni 

- Njeriu që lexon vlen më shumë. 

- Më mirë një libër që balancon mendimin impulsive tipik të televizionit. 

- Mendimi televiziv nuk ushqen shpirtin; mendimi tipografik e pasuron. 

- Mendimi televiziv është sipërfaqësor; mendimi tipografik është i thellë. 

- Mendimi televiziv mëson të bëjë fjalë; mendimi tipografik mëson të flasë 
 

5. Katër “kurrë” 
 

Kurrë  televizor përpara shkollës 

- Është e papranueshme të fillojmë një ditë të re pa qetësinë e duhur. 

- Është sikur të të binin shuplaka në thellësi të shpirtit.. Shumë mësues thonë që 

fëmijët vijnë në shkollë të konsumuar nga imazhet. 

- Dhe pastaj, kush e ka thënë që lutjet e vjetra të mëngjesin e kanë humbur vlerën 

e tyre pedagogjike, përveç asaj fetare? 

 

Kurrë nuk është shumë 

- Asnjë fëmijë nën moshën një vjeç duhet të jetë i ekspozuar, as edhe për një 

minutë përpara televizionit. 

- Sa kohë atëherë? Lëmë fjalën ekspertes Anna Oliveria Ferraris: “Midis katër 

dhe gjashtë vjeç është e këshillueshme që fëmija të mos kalojë më shumë se një 

orë në television në ditë, është e preferuar gjysëm ore çdo herë. 

 

Kurrë televizor personal në dhomë 

- Është e vërtetë që duke blerë televizor personal, fëmija nuk do të mund të 

shkatërrojë më, por do të shkatërrojë jetën. 

- Është e drejtë ajo që thuhet në proverb: “vetëm kush është i çmendur, i lë 

maces të ruajë dhjamin” 
 

Kurrë vetëm 

- Prania e të rriturit është e nevojshme për të sqaruar, për të zgjidhur momente 

tensioni emocional dhe imazhi dhe fjalët mund ngacmojnë. 
 

6. Dialogoni, diskutoni, kritikoni! 
 

Jemi në pikën më të rëndësishme të diskutimit. Edukimi televiziv, në fakt, arrin maksimumin 

të efikasitetit të saj kur prindërit dialogojnë, diskutojnë, kritikojnë 

 

Televizioni ndonjëherë është i pasinqertë 

- Në këtë pikë duhet të ndërhyjë prindi inteligjent që përfiton nga shumë raste 

për t’i hapur sytë fëmijës, për ti bërë të eksperimentojnë jetën e cila nuk përputhet me 

televizionin. 

 

Televizioni është pothuajse gjithmonë iluzionar 
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- Televizorin e fikur, realiteti duhet të shfaqet gri fëmijës. Sepse nëna nuk ka 

freskinë, nuk është e freskët si aktorja që ka parë pak më parë, duke përdorur edhe të 

njëjtën sapun? Dhe babai, sepse nuk vjen në shtëpi edhe ai i menduar. 

- Ja: edhe këtu prindërit mund të ndërhyjnë duke demonstruar që bota televizive 

është një botë jo-reale, sepse është një botë e interesuar ndaj shitjeve dhe suksesit 

 

Televizioni është gjithmonë e diskutueshëm 

- Ja atëherë, çfarë mund ti themi fëmijës: Nuk ju duket që spotet e reklamave 

përveç që të sjellin gëzim, qetësi, siguri, në realitet shesin vetëm djath, bitter dhe 

automobila? 

- Prindërit që sillen në këtë mënyrë, prindërit, domethënë, që praktikojnë tele-

kritikën të qetë të një programi me fëmijët e tyre,  në një klimë lirie dhe respektit, nuk 

e imagjinojnë se çfarë shtyse i japin rritjes së tyre; 

- Dhe ajo që është e njohur falë televizionit, nga një sfidë e rrezikshme që dukej 

në pamje të parë, bëhet një mundësi e jashtëzakonshme edukative. 

 

Mbyll televizori dhe merr fëmijën 

 

Ja propozimi i fundit, më simpatiku: 

- Mbrëmja sjell mendime mitike, mendime paqeje. 

- Televizori pushon. Jo! Televizori shikon dhe qesh. Shikon dhe thotë: “Oh në 

Itali ka akoma familje inteligjente”. 
 

 

3. Marrë lirisht nga:  

“Kapitulli JO-ve” të Pino Pellegrino 
 

Vite më parë (1997) psikiatria Giuliana Ukmar ka shkruar një libër me titull: “Nëse më do 

shumë, më thuaj jo” (Franco Angeli) 

Jo-të janë një provë dashurie sepse i japim shumë gjëra fëmijëve: 
 

- E mira e parë e Jo-së: I japim SIGURI 
Jo-të lajmërojnë fëmijët që ka disa limite, dhe kështu e largojnë nga ankthi, nga pasiguria që 

rrjedh ngase nuk dinë se çfarë të bëjnë. Ju binden gjithçkaje. 
 

Psikoteraupeja Laura Bellisario, thotë: “Fëmijëve të cilëve nuk u imponohen kurrë limite, 

kanë brenda vetvetes një situatë pasigurie dhe kaosi” 
 

- E mira e dytë e “Jo-së”: Forcon unin 
Psikologu amerikan Dan Kindlon thotë: “Trupi nuk mëson të reagojë ndaj sulmit, nëse nuk 

eksperimenton. Kështu është shpirti. Fëmijët e përkëdhelur, të rritur në një atmosferë 

shtëpiake në të cilën gjithçka është e ligjshme, gjithçka është e dhënë, rriten të bindur që jeta 

është e shtruar me lule dhe gjithçka është për ta. 

 

- E mira e tretë e “Jo-së”: të Kujtojnë që ka një autoritet. 
Mos të harrojmë kurrë që fëmija di të jetë fëmijë, për këtë ndjen nevojën të jetë i udhëhequr, 

jo të udhëheqë. 

Kështu prindërit gabojnë kur duan të dinë mendimin e fëmijës si vijon: “Ku dëshiron të 

shkojmë?”. “Çfarë dëshiron që të blejmë?” “E fikim televizorin?”. “Çfarë thua: nuk të duket 

se është koha të shkosh në shtrat?” 
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- E mira e katërt e “Jo-së”: e bëjnë më simpatik, më shumë të 

shoqërueshëm fëmijën. 
“Një fëmijë i braktisur një njeri i bezdisur, një adoleshent i paqëndrueshëm, nevrotik, 

fëminor” 

- Akoma një e mirë e fundit e “Jo-së”: Është ajo që e bëjnë të përshtatshëm 

fëmijën sot të thotë nesër po studimit, punës, detyrimeve, dhe kur jeta është e 

vështirë. 
 

 

Stilet e ‘JO-ve!’ 
- Duhet të jenë të rralla 

- Duhet të jenë të motivuara 

- Duhet të jenë të ndaluara 

- Duhet të jenë të pranueshme 

- Duhet të jenë konstante 

- Në fund duhet të jenë të përshtatura me dashuri 
 

 

Cilat ‘JO!’ 
1. Jo modeleve 

2. Jo të flesh me prindërit 

3. Jo zemrave të privilegjuara 

4. Jo kënaqjes së menjëhershme të nevojave 

5. Jo shërbimit 

6. Jo tekave 

7. Jo bezdisjes së televizionit 

8. Kurrë shumë tv 

9. Kurrë televizor personal në dhomë 

10. Kurrë TV vetëm 
 

 

Jo shantazhit 
“Nëse studion për tre muaj, të dhurojmë celular”. 

“Nëse i jep një të puthur nënës, do të të blejë akullore!”. 

“Nëse sillesh mirë me shokët, do të të blejmë një çantë të re!”. 

 

Ja shantazhi. Çfarë të thuash? 
 Shantazhi nuk është kurrë një metodë pedagogjike e pranueshme! 

 Shantazhi mund ta çojë fëmijën të mendojë: “Nëse do diçka nga unë, paguaj!”. 

 Shantazhi mund ta bëjë fëmijën një tregtar të vogël: “Më duhet të studioj shumë për 

një biçikletë?”. “Puthja e nënës së moshuar dhe me rrudha, vlen sa karamelja?”. 

 

Ta bësh fëmijën të mendojë për të bërë diçka që të paguhet ose për interes, është të arrish në 

nivelin maksimal të jo-edukimit. 

Ja përse, deri në këtë moment, shantazhi nuk ka edukuar kurrë njeri. 

 

Ka të drejtë Marcello Bernardi: “Nëse një gjë duhet të bëhet, bëhet: për këtë fëmija duhet të 

jetë i mësuar, pa kënaqësi dhe pa kërcënime”. 


