
 

 

 

 

 

 

Semafori duhet. Duket sikur vetëm ngadalëson shpejtësinë, 

por që në fakt rregullon qarkullimin, e harmonizon, duke shmangur 

shumë aksidente.  

Semafori nuk e shkatërron lirinë, por e shpëton. Kështu edhe  

mami dhe babi duhet të jënë semafor për bijtë e tyre.  

 Mami dhe babi-semafor komunikojnë në mënyrë të shpejtë dhe koncize. 

Kjo jo vetëm që iu shërben fëmijëve të ditëve tona, por është edhe urtësi; 

fjalët janë si rreze dielli, sa më shumë të jenë koncize aq më shumë të djegin.  

 Mami dhe babi-semafor, japin sinjale të forta dhe të dendura.  

U thonë fëmijëve; nuk duam që të na ndiqni, nuk duam që të bëni të njëjten punë si ne, profesionin 

tonë, …por duke respektuar lirinë tuaj, ju ofrojmë mendimin tonë. Kjo është e rrezikshme, si të 

kalosh rrugën me semafor të kuq: Kjo nuk është një vlerë, por një disvlerë. Kjo të shkatrron sikurse 

droga…si një gaz helmues. 

-Sidoqoftë, Mami dhe babi semafor ndalojnë shumë më gjatë tek e jeshilja, sesa tek e verdha dhe e 

kuqja.  

Preferojnë më shumë të thonë që është bukur të jesh i mirë, sesa të përplasesh me të keqen.  

 Është e preferueshme më shumë lavdërimi se qortimi. 

 Është e preferueshme më shumë që fëmijët t’i duan prindërit e tyre, sesa t’i kenë frikë. 

Kishte plot të drejtë një shkrimtarë që thoshte: “Me frikë mund të detyrosh dikë që të respektojë 

rregullat, ndërsa dashurinë s’mund t’ia imponosh askujt”. Nëse ndonjëherë është arritur që të ndizet 

zjarri i dashurisë, me siguri nuk është arritur me forcë, por me dashuri.    
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Ka njerëz që luftojnë një ditë dhe janë të mirë. Ka njerëz që luftojnë me vite dhe janë akoma më të 

mirë. Por janë edhe ata që japin krejt jetën. Për këta kemi nevojë. Pra prindërit japin krejt jetën. 

Për këta kemi nevojë! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babi dhe mami duhet të ecin në të njëjtin hap, është i ndaluar  

parakalimi! Të rënit dakort është themelore për fëmijët.  

Vetëm nëse ekziston një strategji e vetme edukative, fëmija ndiehet i  

sigurt dhe i mbrojtur. Në të kundërt, ‘kur dy kapitena drejtojnë anijen, 

bëjnë që anija të përplaset në shkëmbinj. Një fjalë e urtë thotë: Në familje  

nuk ka paqe nëse pula këndon dhe gjeli rri në heshtje. Nuk është e pranueshme 

që, vetëm mami të interesohet për edukimin e fëmijëve. Mami mund të jetë shumë e mirë në çdo 

gjë, por nuk mjafton: fëmija ka nevojë edhe për praninë e figurës së babait, që të mos rritet me 

boshllëqe.  

Babai, në fakt, i dhuron fëmijës 6 dhurata që mami sado e mirë të jetë nuk mundet.  

 Babai u paraqet fëmijëve një stil tjetër jete, ndryshe nga ai femëror.  

 Babai jep një siguri më të madhe. 

 Babai është si një dritare në botë për fëmijën: e shkëput nga mami, e liron nga “ai fëmija i 

vogël”, shpesh kjo bëhet si sëmundje. Fëmija duhet të rritet, s’mund të mbetet gjithë jetën bebe.  

 Babai i jep fëmijës identitetin seksual, ndihmon fëmijën të kuptojë se kush është më të vërtetë.  

 Babai e ndihmon fëmijën që të imagjinojnë Zotin. 

 Më në fund Babai, me praninë e tij dhe ndihmën e tij, ndihmon mamin që të ketë mundësi të 

marrë frymë pak edhe ajo, që të relaksohet pak. Fëmijët nuk duan gjë tjetër! Një vajzë e vogël e 

pyste mamin e vet: E ti mami nuk argëtohesh kurrë? Mjafton me kaq! Tani kuptuam që, ndalimi i 

parakalimit është për t’u aplikuar fjalë për fjalë në shtëpinë tonë. 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rreshto tre cilësi të babait? 
1. 

2. 

3. 

Prindërit që nuk edukojnë, janë të kotë, ashtu sikurse xhepat e rrobave të atyre që janë në 

varr…nuk vlejnë asgjë.  (Thotë një fjalë e urtë Indiane) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jo të gjitha gjërat kanë të njëjten vlerë.  

Disa janë më të mira se të tjerat: këto natyrisht që duhet të kenë 

përparësinë. E njëjta gjë vlen kur bëhet fjalë për edukim.  

Në këtë gjë, më e mira e të mira duhet të kalojnë në vënd të parë.  

Një ditë piktori i madh Marc Chagall shoqëroi nipin për në librari për të 

blerë një libër që fliste për kafshë. Piktori i moshuar donte të blinte një 

libër shumë të bukur me kafshë të Albrecht Durer. ‘Nuk ja vlen; thotë nëna 

e fëmijës, do i grisë menjëherë. Kështu bleu një libër me figura për të ngjyrosur.  

Me të arritur në shtëpi Chagall, e fton fëmijën që të hajë drekën me ta. Në momentin e frutave, 

zgjedh mollën më të vogël, më të prishurën që kishte dhe ja vendosë nipit përpara që ta hante. Mami 

i kundërshtoi këtij fakti. Është vetëm një fëmijë i vogël, tha me ironi Chagall.  

Fakti e ka komentin e vet: Kur bëhet fjalë për një fëmijë, duhet gjithmonë të zgjidhet më e mira. 

Disa shembuj: 

 Më mirë një buzëqeshje sesa një e bërtitur 

 Më mirë një lutje, sesa një mori fjalësh. 

 Më mirë shembuj të mirë, sesa këshilla të mira. 

 Më mirë një fëmijë kokëfortë sesa një fëmijë që nuk mendon. 

 Më mirë të pyesësh, çfarë gjëje të bukur ke bërë sot, sesa të pyesësh çfarë nuk ka shkuar.  

 Më mirë një fëmijë që vrapon i lirë dhe bëhet edhe pis, sesa një fëmijë i veshur me firmato, 

që duket si manikin. 

 
 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Çfarë është .... për një fëmijë 

1. 

2. 

3.  

Ka të drejtë Bruno Ferrero kur thotë:  

Në asnjë epokë tjetër, fëmijët nuk kanë pasë kaq shumë nevojë për prindër sesa tani! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka fjalë që të përkëdhelin si: Përshëndetje! Faleminderit, Më fal,  

Të dua shumë! Dhe fjalë të tjera që janë si gurët që të bien.  

“Sa fëmijë i keq që je; mbylle gojen; nuk di asgjë” e gjëra të tilla.  

Fjalë “gurë” sepse janë fjalë që të shtypin, të përvujtërojnë, të thyejnë  

krahët, të vrasin! 

Kishte të drejtë shkrimtarja franceze Simone de Buevoir kur thoshte: 

Disa fjalë të vrasin më keq se dhomat e gazit.  

Fjalët “gurë” duhet të evitohen gjithmonë! 

Pse? Sepse forca që bën që të rritet fëmija, që e udhëheq nga një fazë në tjetrën në zhvillim, janë tre. 

Forca fizike që vjen nga sistemi nervor qendror dhe e shtyn fëmijën që të lëvizë, të lozë… 

Forca psiqike e besimit në vetvete, e vetvlerësimit: “Ia dola”! 

Forca e aprovimit të personave me të cilët fëmija jeton: Bravo; Je i fortë; Vazhdo kështu!… 

Forca e tretë është në duart tona: varet pothuajse krejtësisht nga tipi i fjalëve që përdorim.  

Atëherë, t’i dhurojmë fëmijës tonë fjalë të mira, fjalë pozitive.  

T’i dhurojmë fjalë inkurajimi, pa numëruar fjalët, por me bollëk.  

Fjalët e inkurajimit që një prind i thotë fëmijës së tij, ndoshta kurrë sdo t’i dëgjojë askush, por në 

zemrën e fëmijës janë si një muzikë e ëmbël që i përkëdhel shpirtin dhe i jep krahë për të fluturuar. 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Shëno fjalët që i thua më shpesh fëmijës tënd. 

1. 

2. 

3. 

Fëmija nuk është një kafshë për t’u zbutur: 

Mos t’ua mohojmë kurrë respektin, sepse edhe pse janë të vegjël, kanë dinjitetin e tyre! 

(Marcello Bernardi, pediater) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Fëmija është rrëzuar… 

Të gjithë i kap panik … ‘ Oh i shkreti, kush e di sa 

do jesh vrarë, sa të dhëmb, fillojnë ilacet, pomatat, etj… 

Ndoshta fëmija as që e ka vënë re, por duke parë gjithë atë interesim 

dhe aqshumë shqetësim, mendon: Me të vërtetë duhet të jem keq, kështu  

fillojnë të qarat. Ky është një shembull i prindërve të “Ndihmës së shpejtë”.  

Prindërit e Ndihmës së shpejtë, me siguri nuk e kanë ‘Patenten e Prindit’.  

Arsyeja është e qartë: nuk kanë patentë sepse i kalojnë fëmijës idenë që nuk 

janë të aftë t’ia dalin vetë. Fëmijët binden që nuk arrijnë të mbrojnë veten. Me pak fjalë, janë të 

papërshtatshëm. Duhet thënë edhe prindërit që s’ju shërbejnë fëmijëve TEPËR, kanë fëmijë 

gjithmonë e më kërkues, më prepotentë kundrejt tyre.  

Pra: t’i shmangim sa më shumë ndërhyrjet tona. Fëmija është duke u zënë me një mik të tij? Lëre që 

ta rregullojë punën vet; ne duhet të ndërhyjmë vetëm nëse zënka është e rrezikshme për ‘vdekje’! 

Fëmija është duke bërë detyrat e shtëpisë? Mos ta ndihmojmë (duke ia bërë ne), ta fusim në rrugë, 

por jo t’ia bëjmë ne. Fëmija përpiqet që ta mbërthejë vetë xhaketën, lëre ta mësojë, lëre të vishet 

vetë, lëra ta rregullojë edhe zingjirët e bicikletës nëse i prishet. Psokologu i madh zviceran Jean 

Piaget thoshte: të gjitha herët që bëjmë diçka që fëmija MUNDET ta bëjë vet, jemi duke i vjedhur 

një copë jete. Mos të harrojmë kurrë që, edukatori i mirë, nuk duhet të jetë i pazëvëndësueshëm, por 

thjeshtë një ndihmës. 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cilat gjëra duhet të zgjedhë vetë fëmija juaj? 

1. 

2. 

3. 

Edukatori, më së pari i mëson fëmijës atë që ai vet është, e më pas atë që di. Të udhëheq më 

shumë një gjysmë shembulli sesa njëmijë fjalë! Të jetosh në paqe, është mësimi më I madh për 

atë. Të shohësh drejtësinë, tashmë e ke bërë tënden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Edhe në edukim është e nevojshme të respektohet  

shpejtësia. Ndërsa sot, çdo gjë ndodh shumë shpejt  

për fëmijët tanë. Shumë herët vëzhgojnë skena dhune,  

shumë heret shohin skena erotike…Janë tre vjeç o më shumë dhe përpara 

syve të tyre tashmë ka kaluar çdo gjë. Në trurin e tyre tashmë është  

depozituar çdo gjë: shiringat në parqe, aksidentet rrugore, fytyrat e trishtuara 

të të rinjve nga droga …Kanë parë dashurinë në të gjitha sfumaturat e saj,  

edhe tek ajo që shkon deri në urrejtje. Kanë parë jetën dhe kanë parë vdekjen.  

A na është e lejuar t’jua përplasim në fytyrë jetën në këtë mënyrë fëmijëve tanë? Roberto Ossicini, 

psikolog, thotë: Sot fëmijët janë tepër të zhvilluar psikologjikisht, rracionalisht, dhe tepër poshtë 

është rritja afektive. Fëmijë në rrezik të madh, të depresuar, sëmundje psikike, gjëra që para disa 

kohësh nuk u përkisnin fëmijëve. Nuk i prekte fëmijët kjo gjë, pasi fëmijët kishin rolin e fëmijës. 

Marcello Bernardi pediater thoshte: Kujdesuni, pasi fëmijët tuaj janë duke luftuar një luftë të 

dëshpëruar…Nuk ka asgjë, gati asgjë që shkon mirtë për fëmijët e sotit. Nuk respektojmë limitet 

maksimale të shpejtësisë, aq sa mund të durojë një fëmijë. Jemi prindër ‘shpejtësie’, fëmija 3 vjeç 

duhet të lëxojë, 4 vjeçë duhet të luaj një vegël muzikore, 5 vjeç tashmë duhet të kërcejë…Ju lutem, 

të hedhim sa më parë të mbeturina, këtë kompleks të të bërit “çdo gjë dhe menjëherë”! Një fëmijë 

që ecën me shpejtësi tepër të madhe, është i trishtuar, sot është një njeri i varfër. Si një lule artificial, 

që bëhet në një ditë, por që i mohohet mundësia që të ketë parfumin e një luleje. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pa cilat aktivitete do kishte mundur të jetojë shumë mirë 

fëmija i juaj?  

1. 

2. 

3. 

Prindërit me patentë formojnë fëmijët, sikurse detet që formojnë kontinentet; duke u tërhequr 

pak nga pak! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Në rrugë ka makina dhe motorra që kalojnë me shpejtësi të madhe, 

por ka edhe këmbësorë të thjeshtë që kalojnë.  

Secili ka ritmin e vet dhe shpejtësinë e tij. Mozart para se të mbushte  

6 vjeç, kompozonte, L. Bethoven që në moshën 12 vjeç ishte një gjenii, ndërsa një  

nga filozofët tanë më të mëdhenj ka filluar të flaës në moshën 5 vjeçare. Edhe A.Einstein një ndër 

shkencëtarët më të mëdhenj, konsiderohej si një i vonuar mendor në shkollë. Pra me pak fjalë, secili 

ka ritmin dhe kohën e tij të nevojshme.  

Nuk ekzistojnë dy persona identikë; të gjithë janë të vetmit dhe të papërsëritshëm. Thuhet që Zoti 

nuk është i mirë në matematikë, di të numërojë vetëm deri në një, pastaj rifillon përsëri nga e para, 

pra nuk bën kurrë dy veta njësoj. E pse duhet t’i bëjmë ne? 

Ndryshushmëria është një pasuri kolektive. Tjetri është i çmueshëm në masën që është i ndryshëm 

nga unë. Aty ku dy veta e mendojnë njëlloj (një situatë) njëri nga ted y është i kotë.  

I pranojmë të gjithë, edhe ata që ecin në këmbë! Është e drejtë që të stabilizojmë që të gjithë fëmijët 

duhet të ecin në një farë moshe, të flasin etj…??? Vetëm mandarinat piqen të gjitha në të njëjtën 

stinë.  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Çfarë ka të vështirë që t’ia dalë mbanë fëmija juaj? 

1. 

2. 

3. 

Kur lindë një fëmijë të gjithë thonë: I ngjan mamit, babit është inteligjent si xhaxhi. Askush nuk 

pyet në çka është ndryshe nga të gjithë ne?!  

Zoti nuk krijon kopje të dikujt tjetër, por krijon gjithmonë një gjë të re!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Të eliminosh pengesat është e rrezikshme, gjithmonë dhe kudo.  

Mbi të gjitha në edukim. Pengesa pedagogjike është një ‘jo’. Jo, një fjalë 

shumë e shkurtër që mund të ketë pasoja shumë të gjata. Shkrimtari  

francez Nicolas de Chamfort thoshte: Njerzit bëhen skllevër pasi nuk dijnë 

të shqiptojnë rrokjen ‘JO’. E thëna ‘jo’ na stërvitë vullnetin. Na mëson që të  

durojmë frustrimet. I jep kuptim rregullave. Pa përvojën e të thënit, ‘jo’ fëmijët tanë rrezikojnë që të 

mbytën që në lundrimin e parë në jetë! Sa më shumë kalojnë vitet dhe aq më shumë bindemi që, kush 

ka një fëmijëri tepër të lehtë (nuk thamë tepër të lumtur), niset me shanse më pak në jetë. E thotë edhe 

një fjalë e urtë: Nëse do fëmijë të pasur dhe të lumtur, edukoj në varfëri, (që të kenë nevojë për të 

tjerët). Libri i shkrimtares Giuliana Ukmar titullohet: Nëse më do të mirën, më thuaj jo. Kurrë më 

shumë se sot nuk ka qenë e nevojshme që ta përdorim këtë fjalë ‘jo’ për fëmijët tanë. Sa më shumë të 

jetë shoqëria në skamje, aq më strikt do ishte edukimi. Në fakt do të kishte marrë tani një autodisiplinë, 

për të mos abuzuar me varfërinë. Atëherë: Cilat jo të themi? Ja disa shembuj.  

Jo, çantës se shpinës që duket si një ‘raft’ Jo, dembelisë. 

Jo, detyrave të bëra nga prindërit. 

Jo, lodrave të tepërta, që jua blejnë prindërit. 

Jo, kërkesave të vazhdueshme. 

Jo, televizorit personal në dhomë. 

Jo, fëmijës të veshur firmato, nga koka tek këmbët. 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tre –jo – që i thua fëmijës tënd (që ta ndihmosh që të rritet)? 

1. 

2. 

3. 

Të edukosh është të mbjellësh vlera. Pa vlera edukimi nuk ka vlerë. Akoma më shumë: pa vlera 

nuk ekzistojmë, ngelim thjeshtë gjallesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ky sinjal tregon praninë e gurëve të vegjël në rrugë që mund të jetë i 

dukshëm në distancë. Me pak fjalë: sinjali tregon shkëndinja.  

Ekzistojnë edhe prindër-Shkëndinjë! Gjëja në vetvete, është më se 

njerëzore: kush nuk ka pasur ndonjë herë një moment zemërimi, kush nuk  

e ka ngritur zërin?!… le të gjuaj gurin i pari. Pra nuk ka shtëpi pa zënka.  

Le të ngushëllohemi! Nga ana tjetër edhe nëse disa herë e ngremë zërin dhe të zemëruar ju bërtasim 

fëmijëve tanë, nuk ju bën keq dhe as nuk ju lë trauma. Përkundrazi, disa herë ju bën shumë mirë: 

por ju bën të kutojë dhe i bën më të fortë, kështu kuptojnë që në jetë nuk ka vetem lule, por duhet të 

jenë të fortë e të luftojnë. Ndërsa, kur shkëndinjat janë të tepërta, atëherë e irritojnë fëmijën, e bëjnë 

të pa ndjeshëm. Pra, jo prindërve me shkëndinja tepër të lehta për fëmijën. Mbi të gjitha, kur fëmija 

është tekanjoz. 

Atëherë mos të fillojmë të bëjmë teka edhe ne, sepse nëse fëmija bërtet dhe fillojmë edhe ne duke 

ngritë zërin, atëherë jemi duke i shtuar benzinë zjarrit. Po, keni të drejtë nëse thoni që nuk është e 

lehtë të rujmë qetësinë kur fëmija bën tek, por kjo është lufta që duhet të mundim, pa i bërë keq 

fëmijës. Duhet të provosh për të besuar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmos nëse je dakort…Nuk ka përgjigje, këtë herë 

 

Fëmijët na shikojnë, kur ne themi që jemi të butë, dhe sapo na vjen rasti zihemi keq me komshiun. 

Fëmijët na shikojnë, kur themi se e duam shumë mamin e tyre, e pastaj e qortojmë nëse është 

ndjegur pak mishi. Fëmijet na shikojnë, kur themi fjalë të arta, e veprat tona janë si plumbi. Fëmijët 

na shikojnë kur flasim për ndershmërinë, pastaj e shesim veten për karrierë. Ta mbajmë parasyshë 

gjithmonë shikimin e fëmijëve tanë të heshtur, sepse fo na ndihmojë që të jemi trasparent në çdo gjë. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sinjal i shkëlqyer! 

Të gjithë kemi nevojë për ndihmë. E pra, ndihma më e mirë, më e  

fuqishme na vjen nga Zoti. E themi me plot bindje: të edukosh është  

edhe të lutesh. Pse? Sepse fëmija është një mister: ka ndërgjegjën e tij,  

lirinë e tij, vullnetin e tij. Thellësia e madhe e “unit” të njeriut është për ne 

gjithmonë e paarritshme, smund ta kuptojmë krejtësisht, kurrë. Vetëm Zoti 

 mund ta njohë, ta shdrisë dhe ta bind. Ja pse, të edukosh është edhe të lutesh. Ndoshta fëmija është 

duke luajtur top, ndoshta është në shkollë: nuk e di që jemi duke u lutur për të, e prap se prap në atë 

moment jemi duke e edukuar më shumë se kurrë. Lutja jonë mund ta ndryshojë, sepse thërret në 

kauzë Një që merr vesh në edukim, Zotin, ka edukuar mbarë një popull. Kur Izraeli ishte një fëmijë, 

unë e kam edukuar dhe e kam thirrë për të dalë nga Egjipti sepse ishte biri im…e kam mësuar të eci 

duke e mbajtur për dore. E kam mbajtur në krahët e mi. e kam marrë pranë vetes me dashuri…jam 

ulur tek ai për t’i dhënë të hajë. (nga Profeti Ozea) As’është ky përshkrimi i asaj çfarë bën një nënë 

dhe një baba? Zoti është nënë dhe baba së bashku: nuk mundet të mos i kuptojë dhe të mos i 

mbështesë prindërit. Mjafton që ta përfshijmë dhe ta thërrasim në ndihmë. T’i përgjërohemi, deri 

edhe në lot. Lutjet e prindërve tejkalojnë edhe retë dhe arrijnë në destinacion. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Çfarë do i kërkoje Zotit për fëmijën tënd, nëse ndalon 

dhe bisedon me Te? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Edukatori është si sheqeri dhe kripa. Askush nuk thotë, kur ha një ëmbëlsirë, sa i mirë ky sheqer! E 

pra është sheqeri që e bën ëmbëlsirën të ëmbël. Kështë lavdërohet edhe supa, e jo kripa që i jep 

shije. Të edukosh është të zhdukesh! Si skelat që ndihmojnë në ndërtim e një pallati, dhe tek pjesa 

më e bukur ata zhduken.  


