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Në shkollë, nëse fëmijët janë në gjendje të lëvizin gjatë pushimeve mes orëve, 
sjellja në klasë përmirësohet. Për më tepër, loja stimulon dhe nxit të mësuarit: 

të mësuarit psikomotor (dmth. Ajo që ndodh përmes lojës) është jashtëzakonisht 
e rëndësishme. P.sh, loja kukafshehtas. Fëmijët mund ta praktikojnë me numërim, 
me kohë, në një kontekst të këndshëm dhe sfidues duke arsyetuar me shpejtësi mbi 

vendin më të sigurtë, vetëpërmbajtjen, aftësitë fizike për t’u përshtatur në një 
hapësirë të vogël për t’u fshehur. 

Vendet me sistemet më të mira arsimore në botë e njohin rëndësinë e lojës: 
në Finlandë, Estoni dhe Korenë e Jugut, hyrja në shkollën fillore fillon 

vetëm në moshën shtatë  vjeçare. Këto nuk janë "shkolla surrogat", 
por shkolla të vërteta. 

Ne nuk duhet të përpiqemi t'i transformojmë fëmijët në të rritur të vegjël: fëmijëria është 
periudha e jetës kushtuar lojës, të mësuarit përmes lojës, formimit të një grupi dhe përvojave 
të para shoqërore. Është pikërisht eksperimentimi përmes lojërave që i lejon fëmijët të piqen
dhe të zhvillojnë një mendje të gatshme për të mësuar dhe luftuar me sfidat e viteve në vijim.
   

Finlanda dhe Koreja e Jugut janë të njohura për shkallën e lartët konkurrencës pas klasave fillore.
Çështja është tjetër: fëmijëve u njihen të drejtat e tyre, përfshirë të drejtën për të luajtur.
Koha për studim vjen më vonë, me fundin e fëmijërisë. Para kësaj kohë, është loja ajo që zë 
shumicën e ditës tek fëmijët.
Ne gjithashtu mund të marrim një sugjerim nga këto vende dhe konceptimin e tyre të privilegjuar
të fëmijërisë duke u dhënë fëmijëve më shumë kohë për të luajtur, për të qenë në ajër të pastër
dhe për t'u shoqëruar me miqtë e tyre. 

Loja përmirëson sjelljen: për fëmijët është një mundësi 
shoqërizimi, por edhe një mënyrë për të lëvizur dhe 
përdorur energjitë e tyre në një mënyrë konstruktive. 
Një shembull: 
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Koha e humbur në fëmijëri 
nuk mund të kompensohet më


