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ABSTRAKTI 

Ky studim me metodë të përzier
1 

ka pasur si qëllim të ekzaminojë rolin e prindërimit dhe 
përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Në studim u matën efektet e modelit të 

konsultimit për zgjidhjen e problemeve 
2 

(MKZP) tek prindërit, kujdestaret dhe fëmijët. Metoda e 

intervistimit shërbeu për të kuptuar rolin e prindërimit dhe përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të 

fëmijëve. Gjithashtu me anën e shkallëve përkatëse u matën praktikat prindërore dhe cilësia e 
përkujdesjes së kujdestareve ndaj fëmijëve si dhe u ekzaminuan faktorët e mundshëm demografikë që 

ndikojnë në prindërim dhe përkujdesje. Rezultatet e marra nga ndërhyrja nxorën se prindërimi ndikon 
në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve duke i nxitur apo duke i penguar këto procese, ndërsa 

përkujdesja e marrë në çerdhe nuk ka ndikim. Rezultatet e marra nga intervistimi me prindërit nxorën 

se prindërimi pozitiv stimulon proceset vetë-rregulluese, ndërsa prindërit që shfaqin vetë-rregullim të 
ulët emocional pengojnë proceset vetë-rregulluese tek fëmijët. Rezultatet e marra nga intervistimi me 

kujdestaret nxorën se cilësia e përkujdesjes ndikohet nga kushtet e punës sidomos nga raporti i 

kujdestareve me numrin e fëmijëve por dhe nga niveli i ndjeshmërisë së kujdestareve, ku kujdestaret 
me ndjeshmëri më të lartë stimulonin në nivele më të larta proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. 

Rezultatet e marra nga shkallët nxorën se prindërimi ndikohet specifikisht nga mosha e fëmijës, 
arsimimi dhe gjinia e prindërve ndërsa përkujdesja që fëmijët marrin në çerdhe ndikohet nga specifikat 

e moshës së fëmijëve. Si konkluzion, ky studim nxorri në pah rëndësinë e prindërimit si faktor kritik 

për zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët ndërsa për të kuptuar rolin e përkujdesjes që 
fëmijët  marrin  në  çerdhe  duhen  ndërmarrë  studime  të   mëtejshme  që  ekzaminojnë  shkallën       e 

përkujdesjes së ofruar në çerdhe. 
 

Fjalët kyçe: Prindërim, Përkujdesje, Procese vetë-rregulluese, Modeli i konsultimit për 

zgjidhjen e problemeve (MKZP) 

 

 
 

ABSTRACT 

This mixed-method study examines the role of parenting and quality of care in the self- 

regulation processes of toddlers. In this study, the effects of problem solving consultation have been 

measured on parents, daycare providers and toddlers. The interview method was used to have a deeper 

understanding of the role of parenting and quality of care in the self-regulation processes of toddlers. 

Furthermore, parenting practices, quality of care and the contributing factors have been measured. The 

results taken from the intervention revealed that parenting impact how the self-regulation processes 

mature in toddlers by stimulating or hindering these processes while quality of care do not have any 

impact. The results taken from the interviews with parents revealed that positive parenting stimulates 

the self-regulation processes in children while parenting low in emotional self-regulation is a risk factor 

for the maturation of self-regulation in children. The results taken from daycares providers revealed  

that quality of care is influenced by working conditions especially the adult-child ratio condition and 

sensitivity where higher level of sensitivity stimulated higher levels of regulated behaviors in toddlers. 

The results taken from the scales revealed that children’s age, parents’ education and gender impact 

parenting. Also, quality of care is impacted by children’s age. In conclusion, this study highlighted 

parenting as one of the basic factors that influences how self-regulation processes mature in toddlers. 

On the other hand, further studies need to be conducted to examine the role of quality of care. 
 

Key words: Parenting, Quality of care, Self-regulation, Problem solving consultation    model 

(PSCM) 

 

 
1 
Termi “metoda e përzier” është marrë nga libri i përkthyer në shqip “Metodat e 

hulumtimit-Udhëzues praktik për shkencat humane dhe sociale” (Mathewes & Ross, 2011; CDE). 
2  

“Konsultimi për zgjidhjen e problemeve” është huazuar nga termi në anglisht 

“problem solving consultation” (Kratochwill, 2008). Shpjegimi i termit është dhënë në kapitullin e 

metodologjisë. 
 

II 
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KAPITULLI I: HYRJA 

 

 
Të qenit prind, kujdestar është parë më së shumti si një cilësi që është e 

pranishme instinktivisht tek njeriu. Por të qenit prind, të qenit kujdestar i fëmijëve është 

një përgjegjësi e lartë njerëzore, që ndikon jo vetëm familjen, por të gjithë kapitalin 

shoqëror. Kontributet shkencore që janë marrë nga fusha si ajo e neuroshkencës apo e 

psikologjisë së zhvillimit kanë ndihmuar që të kuptohen më thellë dimensionet e 

zhvillimit njerëzor, sidomos në vitet e para të jetës. Kontributi i neuroshkencës ka 

zgjeruar konceptin e zhvillimit si një proces që ndikohet vazhdimisht nga ndërveprimi i 

faktorëve biologjikë dhe mjedisorë. Ndërsa fusha e psikologjisë së zhvillimit ka dhënë 

një kontribut të rëndësishëm për të kuptuar nevojat zhvillimore të foshnjave dhe 

fëmijëve. Këto njohuri janë gurë themeli për të kuptuar rëndësinë e prindërimit dhe 

përkujdesjes ndaj fëmijëve, që si faktorë të rëndësishëm mjedisorë nxisin zhvillimin e 

fëmijëve, por edhe pengojnë atë, nëse mënyra e prindërimit dhe e përkujdesjes janë në 

mospërputhje me nevojat zhvillimore të fëmijëve. 

Ky studim hulumton se si mënyra të prindërimit, cilësisë së përkujdesjes 

ndikojnë në maturimin e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët që frekuentojnë çerdhet. 

Ky studim ka një ndjeshmëri të lartë ndaj dhënies së përkujdesjes optimale për fëmijët 

duke i trajtuar si qenie në zhvillim. 

 

 
Frymëzimi për këtë kërkim 

 

 
Frymëzimi për këtë kërkim më është nxitur që në periudhën studentore, kur kam 

zhvilluar psikologjinë e zhvillimit. Kursi ka qenë një dritare njohurish që më ka 

ndërgjegjësuar për punën e rëndësishme të prindërve dhe kujdestareve të fëmijëve. Nga 

koncepti se “fëmija rritet nga prindërit dhe prindi e di gjithmonë se çfarë është më e  

mira për fëmijën e tij”, koncepti për prindërimin mori një tjetër kuptim, i cili lidhet me 

rëndësinë e përgatitjes për t’u bërë prind. Më pas praktikat studentore, studimet me 

fëmijët që shfaqnin çrregullime psikologjike, më ndërgjegjësuan se sa i fortë dhe sa 

negativ ose pozitiv mund të jetë ndikimi i prindërve në jetën e fëmijëve. Më vonë, duke 

dhënë psikologjinë e zhvillimit në universitet, akoma më shumë u ndërgjegjësova për 

impaktin që kjo lëndë kishte tek studentët. Më pas, puna kërkimore në kopsht më afroi 

akoma më shumë me prindërit. Kur diskutoja për dilemat e tyre kuptoja se prindërit që 

ndërgjegjësoheshin afroheshin më shumë me fëmijën, rezultatet dukeshin tek sjelljet, 

gjendjet emocionale të fëmijës. Nga ana tjetër, kur prindërit ishin mohues, refuzues, 

atëherë dhe gjendjet emocionale të fëmijëve, sjelljet e tyre ishin të vështira për t’u 

përmirësuar duke kuptuar më thellë rëndësinë e lidhjes prind-fëmijë. Gjithashtu 

vëzhgova ndikimin pozitiv që kishte lidhja edukatore-fëmijë, sidomos në rastet kur 

prindi shfaqte një ndërgjegjësim të ulët për zhvillimin e fëmijës. Gjatë kësaj periudhe  

më lindën disa pyetje që më frymëzuan më tej për këtë studim. Si zhvillohen fëmijët 

gjatë tre viteve të para të jetës, si është ndikimi i prindërve, po i kujdestareve në këto  

vite të hershme? Si të zhvillohet ndërgjegjësimi i prindërve që të jenë ekspertë të 

zhvillimit të fëmijëve të tyre? Si të parandalojmë problemet që nxiten nga mënyra e 

prindërimit apo përkujdesjes që në vitet e para të jetës? A mund të ndërgjegjësohen 

prindërit  dhe kujdestaret  duke u informuar për zhvillimin që ndodh në vitet  e para    të 
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jetës në mënyrë të tillë që të bëhen të përgjegjshëm dhe të zhvillojnë kompetenca që të 

stimulojnë zhvillimin e fëmijëve? Kjo perspektivë e zhvillimit të fëmijës në kontekstin 

familjar, por edhe jashtë tij, që në vitet e para të jetës ka zhvilluar interesin e lartë për 

këtë temë studimore, si një përpjekje për të parandaluar problemet në zhvillim që vijnë 

si pasojë e mjediseve penguese. 

 

 
Sfondi teorik 

 

 
Kërkimet në fushën e neuroshkencës tregojnë se mjedisi i hershëm është kritik 

në zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët, sidomos gjatë foshnjërisë dhe 

fëmijërisë së hershme. Përvojat e hershme janë themelore për maturimin e sistemit 

nervor pasi mund të përcaktojnë mënyrën se si gjenet aktivizohen ose ç’aktivizohen, 

madje edhe nëse disa gjene do të veprojnë apo jo (Meaney, 2010). Një nga ndikimet 

kryesore të mjedisit lidhet me formimin e marrëdhënieve të fëmijëve me njerëzit më të 

afërt. Përkujdesja që fëmijët marrin nga prindërit, familjarët, kujdestaret sidomos në 

vitet e para të jetës, ndikon në zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese (Morris, Silk, 

Steinberg, Myers, & Robinson, 2007). Qëllimi kryesor i studimit është që të hulumtojë 

se si prindërimi dhe përkujdesja që fëmijët marrin në çerdhe ndikojnë proceset vetë- 

rregulluese të tyre. Proceset e vetë-rregullimit tek fëmijët përshpejtohen ose pengohen 

nga mënyra e ndërveprimit që kanë prindërit dhe kujdestaret me fëmijët në tre vitet e 

para të jetës, sepse në këto vite tek fëmijët ndodh maturimi neural i nevojshëm për të 

shfaqur reagime më të kontrolluara dhe të përshtatshme në mjedis (Rothbart & Bates, 

2006). 
 

Hipoteza e parë e studimit është se modeli i prindërimit pozitiv, me 

ndërgjegjshmëri të lartë ndaj nevojave zhvillimore të fëmijëve, stimulon proceset vetë- 

rregulluese duke ulur shkallën e rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale tek 

fëmijët, ndërsa prindërimi me ndërgjegjshmëri të ulët ndaj nevojave zhvillimore të 

fëmijëve, pengon zhvillimin e procesevet vetë-rregulluese duke rritur shkallën e 

rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale tek fëmijët. 

Hipoteza e dytë e studimit është se përkujdesja e lartë në çerdhe ul shkallën e 

rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale tek fëmijët duke nxitur proceset vetë- 

rregulluese, ndërsa përkujdesja me cilësi të ulët në çerdhe rrit shkallën e rrezikshmërisë 

për të tilla probleme tek fëmijët, kur edhe prindërimi që këto fëmijë marrin është me 

ndërgjegjshmëri të ulët ndaj nevojave zhvillimore të fëmijëve. 

 

 
Qëllimi i studimit 

 

 
Në këtë studim hulumtohet roli i prindërimit dhe përkujdesjes në proceset vetë- 

rregulluese të fëmijëve që frekuentojnë çerdhen. Ky studim ka si synim të kontribuojë 

në fushën e psikologjisë së zhvillimit të hershëm. Në të përdoret një perspektivë që e 

sheh zhvillimin si proces ndëraktiv. Sipas kësaj perspektive, çdo individ është një qenie 

aktive, përfshirë edhe fëmijën. Studimi përpiqet të hedhë dritë në ndërveprimet reale 

midis prindërve, kujdestareve dhe fëmijëve për të kuptuar se si fëmija mund të   ndikojë 
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cilësinë e prindërimit, e të përkujdesjes, por edhe se si cilësia e prindërimit dhe 

përkujdesjes mund të ndikojë zhvillimin e fëmijëve, pavarësisht prirjeve individuale që 

shfaqin fëmijët. 

Natyra e studimit është testuese, shpjeguese dhe përshkruese. Në këtë studim 

janë përdorur metoda sasiore dhe cilësore. Me anën e studimit pilot kërkohet të testohet 

impakti i ndërhyrjeve me MKZP tek prindërit, kujdestaret dhe fëmijët. Me anën e 

intervistave kërkohet të shpjegohet roli i prindërimit dhe i përkujdesjes në proceset vetë- 

rregulluese të fëmijëve. Ndërsa me anën e përdorimit të shkallëve për prindërit dhe 

kujdestaret, kërkohet të hulumtohen mënyra të prindërimit dhe përkujdesjes si dhe 

faktorët e mundshëm demografikë që ndikojnë në to. 

 

 
Rëndësia e studimit 

 

 
Fëmijët në tre vitet e para të jetës maturojnë kapacitetet e tyre vetë-rregulluese. 

Proceset vetë-rregulluese zhvillojnë kontrollin e vullnetshëm të fëmijëve për gjendjet 

emocionale, të vëmendjes dhe sjelljes (Rothbart, Sheese & Posner, 2007), kontroll që 

mundëson përshtatjen e fëmijës në mjedisin e tij. Veçanërisht në vitin e parë të jetës, 

fëmijët shfaqin reaktivitet emocional që orientohet kryesisht nga vullnerabiliteti i tyre 

biologjik (Rothbart & Bates). Për këtë arsye, ato mbështeten tek të rriturit për t’i 

ndihmuar që të menaxhojnë emocionet, që më pas të kenë mundësi t’i rregullojnë dhe 

kontrollojnë gjendjet emocionale (Rothbart & Jones, 1999). Rregullimi i reaktivitetit 

emocional gjatë vitit të parë të jetës ka një impakt shumë të rëndësishëm më pas në vitin 

e dytë dhe të tretë të jetës pasi e ndihmon fëmijën që të kontrollojë reagime impulsive të 

papërshtatshme për të shfaqur reagime më të përshtatshme (Rothbart & Bates).  

Pikërisht, prindërimi dhe përkujdesja bëhen faktorë shumë të rëndësishëm mjedisorë që 

mbështesin apo pengojnë këtë zhvillim të fëmijëve. Kur prindërit dhe kujdestaret e 

fëmijëve janë të ndjeshëm ndaj shprehjeve emocionale, ato bëhen model për 

identifikimin dhe menaxhimin e emocioneve të tyre, ndihmojnë fëmijët që të 

organizojnë dhe t’i japin kuptim përvojave të hershme emocionale (Denham, 1998). 

Ashtu sikurse analizohet edhe tek kapitulli i literaturës, gjenet ndikojnë nëse shprehen 

dhe shprehja ndodh nga ndërveprimi i vazhdueshëm i fëmijës me mjedisin e tij  

(Meaney, 2010). Pikërisht, ndërveprimi i fëmijës me mjedisin në vitet e para të jetës, 

mund të favorizojë shprehjen e gjeneve, që nxisin reagime më të përshtatshme ndaj 

mjedisit, duke bërë të mundur që edhe nëse fëmijët shfaqin faktorë të brendshëm 

rrezikues të temperamentit, këto faktorë të kenë probabilitet më të ulët për t’u shprehur 

kur fëmijëve u ofrohet një prindërim dhe përkujdesje me cilësi të lartë, që merr në 

konsideratë vullnerabilitetin e tyre. Nga ana tjetër, dhënia prioritet vetëm e faktorëve 

biologjikë në zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese i përcakton ato si gjenetike. 

Ndërkohë është e nevojshme të kuptohet se zhvillimi është ndërveprues dhe mënyra se  

si reagon mjedisi ndaj prirjeve biologjike të fëmijës përcakton formësimin ose jo të 

reagimeve të fëmijës. Rezultatet e marra nga studimi janë të rëndësishme pasi nxjerrin 

në pah ndërveprimin e faktorëve biologjikë dhe mjedisorë në zhvillimin e proceseve 

vetë-rregulluese tek fëmijët duke hulumtuar se si prindërimi dhe përkujdesja nxisin apo 

pengojnë këto procese që në tre vitet e para te jetës. Rezultatet e marra janë të 

rëndësishme pasi promovojnë zhvillimin e programeve të hershme parandaluese për 

prindërit  dhe  kujdestaret  në  çerdhe.  Ky  studim  është  i  rëndësishëm  pasi  kërkon të 
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kontribuojë në fushën e psikologjisë së zhvillimit të hershëm dhe në fushën e 

psikologjisë së zhvillimit të aplikuar duke i dhënë rëndësi parandalimit të sjelljeve 

problematike të fëmijëve, prindërimit pozitiv dhe cilësisë së lartë të përkujdesjes në 

çerdhe. 
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KAPITULLI DYTË: RISHIKIMI I LITERATURËS 
 

 

Hyrje 

 

 
Përvojat e hershme të fëmijëve dhe mjedisi në të cilin përjetohen ndodhitë 

formësojnë dhe zhvillojnë qarqet neurale në zona të rëndësishme të trurit. Ndërsa ideja 

se gjenet janë ndikuesit e vetëm të zhvillimit është hedhur poshtë pasi studiuesit kanë 

zbuluar se përvojat e hershme përcaktojnë se si gjenet do të ndizen apo shuhen, madje 

nëse disa prej tyre do të shfaqen apo jo ndonjëherë (Meaney, 2010; Sweatt, 2009). 

Mjediset nuk mund të ndryshojnë sekuencën e gjeneve, por gjenet mund të japin 

ndikime vetëm nëse shprehen (Meaney, 2010). Shprehja e gjeneve ndodh si rezultat i 

influencave gjenetike, mjedisore dhe shansit (Jablonka & Lamb, 2002). Epigjenotipi 

përcakton se cilat funksione do të shfaq “njësia qëndrore” gjenetike (Dolinoy, Weidman 

& Jirtle, 2007). Ky sistem ndërtohet me kalimin e kohës me anën e përvojave pozitive 

dhe negative, duke lënë gjurmë kimike tek gjenet. Këto gjurmë mund të jenë të 

përkohshme ose të përhershme dhe ndikojnë mënyrën e shprehjes së gjeneve. Kjo 

shpjegon pse binjakët identik gjenetikisht shfaqin sjellje, aftësi, arritje të ndryshme 

(Dolinoy, Weidman & Jirtle, 2007). 

Një faktor i rëndësishëm në ndikimet epigjenetike është cilësia e marrëdhënieve 

të hershme. Përvojat e larta stresuese dhe përsëritëse herët në jetë mund të shkaktojnë 

ndryshime epigjenetike që dëmtojnë sistemet e menaxhimit të reagimeve stresuese më 

vonë në jetë (Szyf, 2009). Mjediset që nxisin përvojat pozitive dhe janë të pasura me 

mundësi për të mësuar, gjenerojnë gjurmë pozitive epigjenetike pasi aktivizojnë 

potencialet e mundshme të gjeneve (Curley, 2009). Zbulimi i epigjenomenit ofron një 

shpjegim në nivel molekular pse dhe si përvojat e hershme pozitive apo negative mund 

të kenë një ndikim për gjatë gjithë jetës (Roth, Lubin, Funk & Sweatt, 2009). 

Levitt shprehet se aktiviteti fiziologjik që krijohet nga përvoja është shumë i 

fuqishëm për të formësuar qarqe neurale në tru, duke ndryshuar dhe reaksione kimike që 

kodojnë gjenet në qelizat e trurit (Levitt, 2003). Truri i përshtatet përvojave të tij 

(Sweatt, 2009). Disa lloj përshtatjesh rezultojnë në ndërtimin e sistemeve të 

shëndetshme, por përshtatje të tjera mund të ndërtojnë sisteme të pashëndetshme, si një 

reagim stresi shumë i lartë apo shumë i ulët. Aktiviteti fiziologjik që shkaktohet nga 

zhvillimi i aftësive në një ambient pozitiv mund të ndryshojë epigjenomën që kontrollon 

shprehjen e gjeneve tek qelizat e trurit që janë të rëndësishme për të nxënit e  

suksesshëm (Sweatt, 2009). Kurse stresi i lartë në vitet e para të jetës tek foshnjat dhe 

fëmijët e vegjël mund të çojë në ndryshime epigjenetike të përhershme në qelizat e trurit 

dhe këto ndryshime do të drejtojnë reagimet e stresit në jetë (Shonkoff, Boyce & 

McEwen, 2009). Kjo, sepse pengohen reagimet e shëndetshme ndaj stresit, që 

karakterizohen nga një rritje e kortizolit në gjak, por që ndiqet nga një rikthim në nivelin 

e mëparshëm. Ndërsa, kur stresi është i lartë dhe i vazhdueshëm, nivelet e kortizolit në 

gjak janë të larta (Champagne & Curley, 2009). Nëse fëmijët e vegjël apo nënat 

shtatzënë përjetojnë një stres të lartë, të vazhdueshëm si abuzim, neglizhim kronik dhe 

nuk janë të mbrojtur pasi nuk kanë marrëdhënie mbështetëse dhe të ngrohta, mund të 

rezultohet në një ndryshim të përhershëm epigjenetik (Champage & Curley, 2009). 

Stresi i lartë dhe i vazhdueshëm shoqërohet me ndryshime në reaksionet kimike të trurit 

dhe këto janë të ngjashme shumë me ndjenjat e ankthit dhe depresionit tek njerëzit 
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(Champagne & Curley, 2009). Vërehet se ekziston një lidhje midis stresit të lartë të 

fëmijëve dhe rritjes së rrezikut për çrregullime psikologjike në vitet e mëvonshme, si 

çrregullimin e ankthit të përgjithësuar, por dhe çrregullimin e depresionit madhor 

(Bradley et al., 2008). 

Kështu që përjetimi i përvojave të vështira si stresi i lartë gjatë shtatzanisë, gjatë 

foshnjërisë apo fëmijërisë së hershme nuk harrohen, por ndërtohen duke modifikuar 

shprehjen e gjeneve në qelizat e trurit dhe mbeten në epigjenomën e njeriut (NSCDC, 

2010). Pra, ato ruhen në formën e kujtesës biologjike dhe rrisin rrezikun jo vetëm për 

sëmundjet fizike dhe mendore por gjithashtu edhe për dëmtimin e kapaciteteve të të 

nxënit në vitet e mëvonshme. Kështu që, epigjenomeni është një gjurmë kimike, që 

shpjegon se si përvojat jetësore të hershme nguliten në qarqet neurale të trurit, i cili ka 

zhvillimin më të vrullshëm në këto vite, e të tilla gjurmë kimike kanë pasoja përgjatë 

gjithë jetës (NSCDC, 2010). 

Në këtë studim, prindërimi dhe përkujdesja që fëmijët marrin në çerdhe, 

studjohen si faktorë të mjedisit të hershëm që mbrojnë apo rrezikojnë fëmijët gjatë 

zhvillimit të proceseve vetë-rregulluese. 

Mjedisi i hershëm mbrojtës do të përcaktohet si mjedisi ku prindërit shfaqin 

prindërim pozitiv dhe ndërgjegjësim të lartë për nevojat zhvillimore të fëmijëve të tyre, 

duke i orientuar fëmijët drejt përvojave që nxisin zhvillimin e proceseve vetë- 

rregulluese. Gjithashtu, kujdestaret e çerdhes shfaqin përkujdesje të lartë ndaj fëmijëve, 

duke krijuar mundësi për përvoja të përshtatshme zhvillimore që nxisin maturimin e 

proceseve vetë-rregulluese. 

Mjedisi i hershëm rrezikues do të përcaktohet mjedisi, ku prindërit shfaqin 

prindërim me ndërgjegjësim të ulët ndaj nevojave zhvillimore të fëmijëve, shfaqin 

disiplinë jo të qëndrueshme, të rreptë, pritshmëri zhvillimore jo në përputhje me moshën 

e fëmijës dhe ndjeshmëri të ulët ndaj reagimeve emocionale të fëmijëve. Gjithashtu, 

kujdestaret e çerdhes shfaqin përkujdesje minimale ose të papërshtatshme ndaj  

fëmijëve. 

Në këtë studim propozohet se mjedisi i hershëm me faktorë mbrojtës në 

prindërim dhe përkujdesje ndikon në shprehjen e gjeneve përshtatëse duke u reflektuar 

në zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët, në krahasim me fëmijët që 

përballen me faktorë rrezikues në mjedisin e tyre të hershëm. 

 

 
Zhvillimi i proceseve vetë-rregulluese tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël 

 

 
Proceset vetë-rregulluese i referohen maturimit që ndodh në kontrollin e 

vullnetshëm të emocioneve, vëmendjes, sjelljeve që fillojnë të  zhvillohen sidomos  

gjatë vitit të dytë dhe të tretë të jetës (Rothbart, Sheese & Posner, 2007). Sipas Rothbart 

dimensionet e temperamentit
3 

zhvillohen me kohën dhe ndikohen si nga përvojat 

gjenetike dhe ato të mjedisit. Dimensionet e temperamentit përfshijnë si proceset e 

 
3 

“Temperamenti” në këtë studim i referohet ndryshimeve individuale në reaktivitet emocional 

dhe vetë-rregullim që supozohet se kanë një bazë organike. Ky përkufizim është huazuar nga Rothbart  

dhe Bates (Rothbart & Bates, 2006). 
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reagimit emocional ndaj stimujve të jashtëm që shihen tek foshnjat e sapolindura e janë 

më së shumti automatike si dhe sistemet vetë-rregulluese që marrin zhvillim të dukshëm 

në vitin e dytë dhe të tretë të jetës. Me zhvillimin e sistemeve vetë-rregulluese, fëmijët 

kontrollojnë më shumë reaktivitetin e tyre emocional në mënyrë të tillë që të  përshtaten 

me kërkesat e mjedisit (Rothbart, Sheese & Posner, 2007). Një aspekt thelbësor i 

proceseve vetë-rregulluese është kontrolli i mundimshëm i vëmendjes
4
(KMV), që i 

referohet aftësisë për të frenuar një reagim dominues, që nxitet nga reaktiviteti 

emocional, në mënyrë që të shfaqet një reagim jo dominues më i përshtatshëm (Rothbart 

& Rueda, 2005). Studimet për KMV nxjerrin se zhvillimi i këtij kontrolli luan një rol të 

rëndësishëm në zhvillimin e kompetencave socio-emocionale (p.sh. Eisenberg, Hofer & 

Vaughan, 2007; Kochanska, Coy, & Murray, 2001), në zhvillimin e ndërgjegjes për 

sjelljet e moralshme (p.sh. Stifter, Cipriano, Conway & Kelleher, 2009) dhe në aftësitë 

përshtatëse (p.sh. Henry et al., 1999). Meqenëse, KMV shfaqet më vonë se dimensioni i 

reaktivitetit emocional, është e rëndësishme që të kuptohet se si zhvillohen këto 

dimensione  të  temperamentit  dhe  si  ndërveprojnë  me  prindërimin  dhe  cilësinë     e 

përkujdesjes. 
 

 
Reaktiviteti emocional 

 

 
Termi reaktivitet i referohet reagimeve të organizmit që janë fiziologjike,  

sjellore e që shfaqen si pasojë e mjediseve të jashtme e të brendshme (Rothbart & 

Derryberry, 1981). Përfshin një fushë të gjerë reagimesh si motorike, emocionale, të 

vëmendjes, fizikologjike (Rothbart & Derryberry, 1981). Zhvillimi i temperamentit të 

hershëm lidhet me dy forma të reaktivitetit emocional që janë ekstraversioni dhe 

emocionaliteti  negativ
5 

(Rothbart,  Sheese  &  Posner,  2007).  Ekstraversioni   përfshin 
aktivitet të lartë reagimesh, impulsivitetin, shoqërizimin, gëzimin me intensitet, ndërsa 

emocionaliteti negativ përfshin frikën, inatin, pakënaqësinë dhe trishtimin (Rothbart, 

Sheese & Posner, 2007). Sipas Rothbart, reagimet e fëmijëve reflektojnë dallime 

individuale në reaktivitetin e tyre emocional, por duke zhvilluar sistemet vetë- 

rregulluese, fëmijët fillojnë të rregullojnë emocionet negative që shfaqen kur frenohen 

ndaj një stimuli të dëshiruar apo kur i shmangen situatave frikësuese. Fëmija duke 

zhvilluar KMV fillon që me vullnet të frenojë një reagim dominant për të shfaqur një 

reagim më të përshtatshëm. Por ky zhvillim varet si nga niveli i reaktivitetit emocional 

dhe përpjekjeve të ushtruara nga fëmija për të nxitur reagimin jo dominant (Rothbart & 

Bates, 2006), përpjekje që fillojnë të shfaqen që nga mosha 10 muajshe (Ruff & 

Rothbart, 1996), më pas përmirësime tejet të dukshme shfaqen gjatë moshës tre dhe 

katër vjeç (Kochanska & Knaack, 2003), dhe vazhdojnë përgjatë moshës shtatë vjeç 

(Rueda, Posner & Rothbart, 2004). Sipas Rothbart, zhvillimi i KMV bëhet bazik për 

rregullimin e reaktivitetit emocional në vitet e mëvonshme (Rothbart, 2004). Nga 

studimet vërehet se nivele të ulëta të KMV shoqërohen me nivele agresioni të larta, 

probleme të sjelljes dhe psikopatologjisë (Eisenberg, Spinrad, Fabes, Reiser, 

Cumberland, Shepard, et al., 2004). Në studimin e Rothbart, gjetjet treguan se fëmijët 
 

 
4 
Termi është përshtatur nga termi në anglisht “effortful control” që i referohet zhvillimit të 

kontrollit të vullnetshëm të vëmendjes (Rothbart & Bates, 2006). 
5 
Termat “ekstraversion” dhe “emocionaliteti negativ” janë përshtatur nga termat në anglisht 

“surgency/extraversion” dhe “negative affectivity” të përdorur nga Rothbart, Sheese dhe Posner (2007). 
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që shfaqin më shumë KMV janë më pak të inatosur, të frikësuar apo të pakënaqur 

(Rothbart et al., 2007). 

Por edhe pse KMV shihet si një faktor madhor në proceset vetë-rregulluese, 

rregullimi i reaktivitetit emocional gjatë foshnjërisë ka një impakt të rëndësishëm në 

zhvillimin e KVM. Rregullimi emocional i hershëm ndikohet sidomos nga mekanizma 

të lindur fiziologjikë (Kopp, 1989). Gjatë muajit të tretë, tek foshnja shfaqen disa nxitje 

emocionale të kontrollueshme dhe të vullnetshme, por kontrolli bëhet akoma më i 

qëllimshëm gjatë muajit të 12-të. Kjo ndodh si pasojë e zhvillimit të aftësive motorike 

dhe atyre komunikuese që lejojnë ndërveprime të qëllimshme me kujdestarët. Gjatë vitit 

të dytë të jetës, foshnjat përdorin aftësi gjuhësore dhe kontroll më të lartë të gjendjeve 

impulsive duke kaluar nga metoda pasive në metoda aktive të rregullimit emocional 

(Calkins, 2004). Disa studiues kanë ekzaminuar si KMV ndikohet nga rregullimi 

emocional (Gray, 2001; Richards & Gross, 2000), studiues të tjerë kanë ekzaminuar se 

si KMV ndikon rregullimin emocional (Lewis & Stieben, 2004). 

Bell, Wolf dhe Adkins (2007) kanë ekzaminuar lidhjen e ndërsjelltë të 

dimensioneve të reaktivitetit emocional dhe KMV në një studim afatgjatë, në të cilin 

fëmijët pjesëmarrës janë ndjekur gjatë foshnjërisë, moshës parashkollore shkollore  

(Bell, Wolfe & Adkins, 2007). Nga studimi u vëzhgua se matjet në temperamentin e 

foshnjave nuk tregonin një lidhje me performancën në detyrë gjatë viteve. U vëzhgua se 

foshnjat që përshkruhen nga prindërit si me nivel të lartë të gjendjes së ankthit apo 

shqetësimit kur përballen me limite, dolën me rezultatet më të larta në detyrë. 

Pavarësisht se nuk pritej ky rezultat nga gjetjet, studiuesit e interpretojnë këtë gjetje të 

lidhur me mbështetjen prindërore. Foshnjat që shfaqin nivel të lartë shqetësimi apo që 

stresohen lehtë kërkojnë më shumë mbështetje prindërore – një rezultat që i zhvillon 

aftësitë e KMV kur rriten, nëse mbështetja që i jepet nga prindërit është e përshtatshme 

dhe e ndjeshme (Colombo & Saxon, 2002). Matje të tjera u ndërmorën kur fëmijët ishin 

katër vjeç, duke matur KMV me detyrën dita dhe nata (Diamond, Prevor, Callender & 

Druin, 1997), ku fëmijës i tregohet një kartë e bardhë me diell dhe udhëzohet të thotë 

“natë”; dhe më pas i tregohet një kartë e zezë me hënën dhe udhëzohet të thotë “ditë”, 

dhe me detyrën po ose jo, ku fëmija udhëzohet të thotë “jo” kur eksperimentuesi lëviz 

kokën për po dhe të thotë “po” kur eksperimentuesi lëviz kokën për “jo” (Wolfe & Bell, 

2004). Përsëri fëmijët u ndanë në grupe të bazuara në performancën e lartë apo të ulët. 

Në këtë moshë u vëzhgua se kishte një korrelacion negativ ndërmjet KMV dhe 

emocioneve të inatit dhe irritimit. Pra, fëmijët që performonin më mirë në detyrat e 

dhëna kishin gjithashtu aftësi më të mëdha për rregullimin e emocioneve të inatit dhe 

irritimit. Ndërkohë, nga të dhënat paraprake, gjatë matjeve në moshën 8 vjeç, del se të 

dhënat plotësojnë të dhënat e fëmijëve në moshën 4 vjeç. Por, nga ana tjetër, u vëzhgua 

se ekstraversioni korrelohet negativisht me KMV gjatë performancës (Wolfe & Bell, 

2004). Nivele të ulëta të frikës dhe ndrojtjes, kur çiftëzohen me nivele të larta të 

kënaqësisë, janë tregues të arritjeve të ulëta dhe problemeve sociale (Rothbart & Jones, 

1999). Kjo mund të vijë, pasi fëmija mund të humbë informacione të rëndësishme, sepse 

është shumë i ekzaltuar, i shpërqëndruar dhe shpesh impulsiv (Bell, Greene & Wolfe, 

2010). Ndërkohë, që tek foshnjat tetë muajshe, që shfaqnin nivele të larta ankthi dhe 

tërheqje ndaj situatave të reja si pasojë e temperamentit, vihet re, që në vitet e 

mëvonshme, performanca mbetet e lartë, ndërkohë rregullimi emocional i ankthit, inatit, 

irritimit kontrollohet më mirë. Sipas Ruff dhe Rothbart (1996), prindërit që përpiqen të 

qetësojnë fëmijët duke i shpërqendruar me stimuj vizualë gjatë gjendjeve stresuese apo 

kur janë të nervozuar, ndihmojnë në zhvillimin e KMV, që më vonë do të ndihmojë 

foshnjat për rregullimin emocional. Por, nga ana tjetër, në studimin e Kochanska dhe 
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Knaack (2003), doli se foshnjat që priren të jenë më të inatosura në moshën 14-22 

muajsh, shfaqën nivele më të ulëta të KMV në moshën 22-45 muajsh, duke nxjerrë si 

konkluzion se fëmijët që priren të reagojnë me nivele inati më të larta në foshnjëri, janë 

më të rrezikuar për të zhvilluar nivele më të ulëta të KMV. Si rrjedhim, përvetësimi i 

kapaciteteve për të rregulluar emocionalitetin negativ është një kusht i nevojshëm për 

zhvillimin e vetë-rregullimit (Kopp, 1989; Rothbart & Bates, 2006). Foshnjat kanë 

nevojë të përjetojnë, të shfaqin, të komunikojnë emocionalitetin e tyre në mënyrë që të 

mësojnë strategji specifike për të rregulluar gjendjet emocionale, por nga ana tjetër 

shfaqja e emocionalitetit negativ nga foshnjat mund të limitojë përdorimin e këtyre 

strategjive specifike nga prindërit (Stifter, Spinrad, & Braungart-Rieker, 1999). 

Gjithashtu, vërehet se në nivel neural dhe në nivel të sjelljes, rregullimi emocional 

angazhon funksione të shumëfishta psikologjike si vëmendja, vlerësimi i situatës, 

përvojat emocionale dhe reagimet motorike (Lewis & Stieben, 2004). Kur fëmijët 

kuptojnë dhe kontrollojnë emocionet me sukses, ato kanë mundësi më të mëdha për të 

ndjekur, asimiluar dhe procesuar ndodhitë në mjedisin e tyre, duke nxitur aftësi sociale 

dhe mendore. Faktet empirike shfaqin se përvojat emocionale të hershme ndikojnë 

zhvillimin e KMV (Bell & Wofle, 2004). 

Në këtë studim supozohet se reaktiviteti emocional pavarësisht predispozitës 

biologjike, ndikohet nga mjedisi i hershëm i fëmijëve të vegjël duke stimuluar ose 

penguar rregullimin e tij. 

 

 
Kontrolli i mundimshëm i vëmendjes (KMV) 

 

 
Zhvillimi KMV ndodh si pasojë e maturimit të rrjeteve neurale që janë 

përgjegjëse për vëmendjen ekzekutive
6
. Rrjeti neural për vëmendjen ekzekutive është 

një nga tre rrjetet neurale të vëmendjes
7
(rrjetet e tjera neurale janë rrjeti i vigjilencës dhe 

orientimit), ku secili nga këto rrjete ka një funksion dhe anatomi neurale të ndryshëm 
(Rueda, Posner, & Rothbart, 2004). Organizmi dhe maturimi i rrjeteve neurale të 
vëmendjes gjatë dy viteve të para të jetës merr rëndësi të lartë sepse në këto vite  
foshnjat zhvillojnë kontroll mbi reaktivitetin e tyre emocional (Posner & Rothbart, 
2000). Rrjeti neural i vëmendjes ekzekutive ka funksion që të monitorojë dhe të zgjidhë 
konfliktet ndërmjet rrjeteve të tjera neurale të trurit (Botwinick, Braver,    Barch, Carter, 

& Cohen, 2001). Ky funksion i zgjidhjes së konfliktit, që përfshin si nxitjen por dhe 

frenimin e rrjeteve neurale të tjera, mund të jetë thelbësor në përpjekjet e ndërgjegjshme 

për vetë-rregullim (Rothbart, Sheese, Posner, 2007). Nga kërkimet del se kapaciteti për 

t’u fokusuar, për të shkëputur apo për të ndryshuar vëmendjen shfaqet që në moshën 

gjashtë deri nëntë muajsh (Colombo, 2001), ndërsa në fund të vitit të parë të jetës 

shfaqen shenjat e hershme të aktivizimit të vëmendjes ekzekutive (Posner & Rothbart, 

2000). Këto shenja përfshijnë rritjen e përqëndrimit, orientimit dhe mbajtjes së 

vëmendjes (Rothbart & Bates, 2006). Zhvillimi i vëmendjes ekzekutive reflektohet me 

shfaqjen e sjelljeve të qëllimshme, shfaqjen e sjelljeve të planifikuara, monitorimin  dhe 
 
 

6 
Termi “vëmendja ekzekutive” është huazuar nga termi në anglisht “executive attention” e 

përdorur nga Rueda, Posner dhe Rothbart (2004). 
7 

“Rrjetet neurale të vëmendjes” janë “rrjeti i vigjilencës”, “i orientimit” dhe “i ekzekutimit”. 

Termat janë huazuar nga termat në anglisht “alerting”, “orienting” dhe “executive attention networks” të 

përdorur nga Posner dhe Rothbart (2007). 
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zgjidhjen e konfliktit, përzgjedhjen midis kërkesave konfliktuale, fillimin dhe 

vazhdimësinë e sjelljeve të qëllimshme si dhe frenimin apo modifikimin e sjelljeve 

(Posner & Rothbart, 2007). Rrjeti neural që mbështet zhvillimin e vëmendjes ekzekutive 

përfshin zonat e korteksit cingulateral dhe prefrontal lateral (Rothbart & Sheese, 2007). 

Në studimet e ndërmarra me anën e imazheve të trurit është gjetur një lidhje ndërmjet 

arritjes së fëmijëve në detyra që masin KMV dhe aktivizimit të rrjetit neural të 

vëmendjes ekzekutive (Rothbart & Rueda, 2005). Sipas Rothbart, maturimi i rrjetit 

neural të vëmendjes ekzekutive ndikon zhvillimin e KMV (Rothbart & Bates, 2006). 

Kështu që dallimet që vërehen tek fëmijët, në fund të vitit të parë, në mbajtjen dhe 

fokusimin e vëmendjes duhet të lidhen me prirjet individuale të fëmijëve në shfaqjen e 

KMV në vitet e mëvonshme. Gjithashtu, nga studimet vërehet se fokusimi më i lartë i 

vëmendjes shoqërohet me kontrollim më të lartë të gjendjeve negative emocionale 

(Calkins, Dedmon, Gill, Lomax, & Johnson, 2002; Kochanska, Coy, Tjebkes, & 

Husarek, 1998). Ndërsa, tek fëmijët që shfaqin reaktivitet emocional të lartë negativ, por 

edhe fokusim të ulët të vëmendjes, zhvillohen nivele të ulëta të kompetencave sociale 

dhe ka më shumë gjasa të shfaqin probleme në sjellje (Belsky, Friedman & Hsieh, 2001; 

Lawson, & Ruff, 2004). Studimet sugjerojnë se KMV zhvillohet nga maturimi i rrjeteve 

neurale të vëmendjes që në muajt e parë të jetës, madje ky zhvillim mund të nxisë 

rregullimin emocional tek fëmijët (Rothbart, Sheese, & Posner). Nga ana tjetër, edhe 

fëmijët që shfaqin një prirje individuale për fokusim më të ulët të vëmendjes, me anën e 

trajnimit në vitet e hershme, shfaqin përmirësime të dukshme në nivelet e tyre të 

fokusimit të vëmendjes (Rothbart, Sheese, & Posner, 2007). Në këtë studim supozohet  

se KMV, pavarësisht predispozitës biologjike, ndikohet nga mjedisi i hershëm i 

fëmijëve, duke zhvilluar ose penguar proceset maturuese që ndodhin në rrjetet neurale  

të vëmendjes, që më pas do të zhvillojnë aftësinë për të kontrolluar një reagim dominant 

të papërshtatshëm për një reagim më të përshtatshëm dhe të ndërgjegjshëm. 

 

 
Prindërimi gjatë foshnjërisë dhe fëmijërisë së hershme 

 

 
Kërkimet në fushën e psikologjisë së zhvillimit kanë dokumentuar se dallimet 

në reaktivitetin emocional dhe KMV janë tipare të trashëgueshme të temperamentit dhe 

këto tipare shfaqin qëndrueshmëri gjatë periudhës së foshnjërisë dhe fëmijërisë së 

hershme (Eisenberg et al., 2004). Por, pavarësisht aspekteve të forta gjenetike, nga 

studimet afatgjata vërehet se reaktiviteti emocional dhe KMV ndryshojnë me moshën 

(Eisenberg et al., 2009). Të tilla ndryshime supozohet se vijnë nga faktorët social 

(Rothbart & Bates, 2006). Një nga aspektet më të rëndësishme të botës sociale të  

fëmijës është ndërveprimi me prindërit (Bronson, 2000). Sjelljet prindërore që 

ndihmojnë fëmijët në zhvillimin e vetë-rregullimit janë sjellje me ndjeshmëri dhe 

reagueshmëri të lartë
8
, përdorimin e limiteve dhe marrin parasysh nivelin e zhvillimit  të 

fëmijës (Landry, Miller-Loncar, Smith & Swank, 2002). Meqenëse prindërimi është një 

faktor kritik i mjedisit të hershëm, që rrezikon ose promovon zhvillimin e aftësive vetë- 

rregulluese tek fëmijët, është e rëndësishme që të hulumtohen dimensionet e prindërimit 

dhe ndikimet e prindërimit në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. 
 

 

 

8 
Termat “ndjeshmëri” dhe “reagueshmëri” janë përshtatur nga termat në anglisht “sensitivity” 

dhe “responsiveness” (Landry, Miller-Loncar, Smith & Swank, 2002). 



9 
“Ndjeshmëria  prindërore” është  huazuar  nga termi në anglisht “parental sensitivity”  (Fox  & 

Calkins, 2003). 
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Ndjeshmëria prindërore
9

 

 

 
Studimet empirike sugjerojnë se sjellja e prindërve ndikon zhvillimin e aftësive 

vetë-rregulluese si në nivel të sjelljes edhe në nivel biologjik (Calkins & Hill, 2007). 

Prindërimi me ndjeshmëri shfaqet kur prindërit arrijnë të kuptojnë sinjalet e fëmijëve 

dhe t’u përgjigjen këtyre sinjaleve, duke ulur gjendjen e stresit dhe duke motivuar 

ndërveprime pozitive me fëmijët (Fox & Calkins, 2003). Të tilla përvoja që garantojnë 

prindërit, zhvillojnë aftësitë vetë-rregulluese tek fëmijët (Fox & Calkins, 2003). 

Përqasjet teorike më bashkëkohore fokusohen tek proceset biologjike që përfshihen në 

rregullimin e gjendjeve emocionale tek fëmijët (Fox & Hane, 2008). Hofer, në studimet 

e tij me kafshët, vuri re se ekzistojnë disa “rregullues të fshehur” që veprojnë në nivele 

të shumëfishta shqisore dhe ndikojnë në nivele të shumëfishta funksionimin sjellor dhe 

fiziologjik të foshnjës. Për shembull, stimulimi me anën e prekjes nga nëna mund të 

ndikojë duke ulur rrahjet e zemrës së foshnjës gjatë situatave të stresit, dhe ky 

ndërveprim mund të nxisë reagime sjelljesh më të përshtatshme. Sipas Hoferit, 

ndërveprimet e hershme janë përvoja rregullatore që ndihmojnë përvojat emocionale të 

foshnjave (Hofer, 1994). Këto përvoja me prindërit ndikojnë shkallën e rregullimit 

psikobiologjik të fëmijëve (Polan & Hofer, 2008). Gjithashtu, në studime të tjera 

vëzhgohet se mbajtja e fëmijës nga nëna dhe tundja janë efikase për reduktimin e stresit 

(Jahromi, Putnam & Stifter, 2004), kontakti me lëkurë i foshnjes dhe nënës lidhet me 

rregullim më të lartë fiziologjik e emocional tek foshnjat e lindura parakohe (Feldman, 

Weller, Sirota & Eidelman, 2002). Por, kur ndjeshmëria prindërore është e ulët vërehet 

se stresi i lartë që mund të përjetohet nga fëmija dëmton zhvillimin e kortekstit 

prefrontal, këtë zonë të trurit që tek njerëzit është kritike për shfaqjen e funksioneve 

ekzekutive (Arnsten, 2009). 

Gjithashtu nga studimet empirike vëzhgohet se fëmijët e prindërve me 

ndjeshmëri të lartë përdornin strategji efikase gjatë pritjes, strategji që bazohen në 

orientimet e marra nga prindërit (Diener et al., 2002). Por nga ana tjetër, prindërit me 

ndjeshmëri të lartë përdornin strategji që nxisnin më shumë gjendjet emocionale  

pozitive tek fëmijët (Smith, Calkins & Keane, 2006). Ndërsa Kochanska (2001), 

vëzhgoi ndikimin që ndjeshmëria prindërore kishte tek emocionet negative të fëmijëve 

si frikës, inatit, gëzimit gjatë tre viteve të para të jetës. Gjetjet nxorën se fëmijët e 

prindërve me ndjeshmëri të ulët ishin më të frikësuar se fëmijët e tjerë dhe në vitet e 

mëvonshme rritej gjendja negative emocionale. Në një studim me nënat dhe fëmijët e 

tyre 2-3 vjeçarë, u ekzaminuan marrëdhëniet ndërmjet sjelljes së nënës përgjatë  

situatave të ndryshme dhe vetë-kontrollit emocional të fëmijës në situata irrituese 

(Calkins et al.,1998). Gjetjet e studimit treguan se sjellja negative, e bezdisshme dhe 

kontrolluese e nënave korrelonte negativisht me përdorimin e strategjive të 

shpërqëndrimit në situatat irrituese tek fëmijët. Në një studim të ngjashëm, ftohtësia 

emocionale e nënave dhe mospërfshirja e tyre gjatë gjendjes stresuese që shfaqnin 

fëmijët korrelonte me përdorimin jo efikas të strategjive gjatë një detyre ku fëmijët 

duhej të prisnin për të plotësuar një dëshirë (Rodriguez et al., 2005). Këto gjetje kanë 

qenë të rëndësishme, pasi zhvillimi i KMV ndikon në uljen e reaktivitetit negativ 

emocional (Crockenberg & Leerkes, 2004). Nga ana tjetër vihet re, se nivelet e ulëta   të 
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KMV korrelojnë me shfaqjen e jashtme të problemeve
10

, pra me nivele më të larta 

agresioni (Crockenberg et al., 2008), ose me brendësimin e problemeve
11

si shmangie 
dhe ankth (Crockenberg & Leerkes, 2006) kur nënat fokusohen tek situata që sjell  

irritim për fëmijën dhe nuk përdorin teknika të shpërqëndrimit për të ulur stresin që sjell 
situata. Pra, ndjeshmëria që shfaqte nëna ndaj shqetësimit dhe stresit të foshnjes 6 

muajsh lidhej me nivele më të ulta të rregullimit emocional në moshën dy vjeç tek 
fëmijët me temperament të vështirë (Leerkes et al., 2009). Matjet në nivel fiziologjik 

kanë treguar se ndjeshmëria e ulët prindërore reflektohet me nivele më të larta të 
kortizolit tek foshnjat (Fox & Hane, 2008), ndërsa ndjeshmëria e lartë prindërore 

reflektohet me nivele më të ulëta kortizoli tek foshnjat në periudhën e përshtatjes së tyre 

në çerdhe (Ahnert et al., 2004). 

Ndërsa në studime të tjera ku janë bërë matje fiziologjike është parë se 

ndjeshmëria prindërore luan një rol kritik tek foshnjat që kanë një reaktivitet emocional 

negativ, duke ndryshuar reagimet ndaj stresit (Nachmias et al., 1996). Vihet re se 

ndjeshmëria prindërore zbut reagimet e frikës apo të frenimit tek foshnjat që priren të 

kenë një nivel kortizoli më të lartë (Spangler & Schieche, 1998). Padyshim, gjetjet e 

këtyre studimeve tregojnë se ndjeshmëria prindërore nxit rregullimet e gjendjeve 

fiziologjike gjatë situatave stresuese tek foshnjat dhe fëmijët. Prindërit me ndjeshmëri të 

lartë ndihmojnë fëmijët të rregullojnë gjëndjet e tyre emocionale duke vëzhguar dhe 

reaguar vazhdimisht ndaj fëmijëve me gjeste, me shprehje emocionale, duke garantuar 

stimulimin e përshtatshëm dhe duke ndërmjetësuar nivelet e reaktivitetit emocional. 

Pikërisht cilësia e rregullimit të jashtëm që garantohet nga prindërit është një faktor 

thelbësor në përvetësimin e aftësive vetë-rregulluese tek fëmijët (Cole, Martin &  

Dennis, 2004). 

Por ndjeshmëria prindërore është një cilësi që ndikohet si nga karakteristikat e 

prindërit, por edhe të fëmijës gjatë ndërveprimit të tyre. Studimet me foshnjat që shfaqin 

një reaktivitet emocional negativ, kanë treguar se temperamenti i tyre ndikon nivelin e 

ndjeshmërisë së prindit (p.sh. Van Den Boom, 1994). Fokusi i studiuesve po bie tek 

ekzaminimi i ndërveprimit të faktorëve që lidhen me fëmijën dhe faktorëve që lidhen  

me prindin në zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese. Një mënyrë për të kuptuar këtë 

ndërveprim është të studiohet nëse sjelljet prindërore zbusin reagimet e temperamentit  

të fëmijëve duke i ndihmuar ato që të zhvillojnë kapacitetet vetë-rregulluese. Në një 

studim është gjetur se reaktiviteti negativ emocional i foshnjave ishte një tregues i 

fuqishëm i vetë-rregullimit të ulët kur këto foshnja rriten nga prindër që kanë një 

ndjeshmëri të ulët dhe kontroll negativ të lartë, ndërsa kur prindërit shfaqnin ndjeshmëri 

të lartë dhe kontroll negativ të ulët, fëmijët nuk shfaqnin vetë-rregullim të ulët (Gilliom, 

Shaw, Beck, Schonberg & Lukon, 2002). Në një tjetër studim është gjetur se reaktiviteti 

i lartë emocional në moshën dy vjeçare parashikon shfaqjen e problemeve të jashtme tek 

fëmijët në moshën katër vjeçare vetëm kur prindërimi nuk është cilësor dhe shfaq 

ndjeshmëri të ulët (Hemphill & Sanson, 2001). 

Në studime të tjera, fokusi kryesor për të kuptuar ndërveprimin midis faktorëve 

të   fëmijëve   dhe   të   prindërve   në   proceset   vetë-rregulluese   ka   qenë   duke parë 
 

10 
“Problemet e jashtme” është term i huazuar nga termi në anglisht “externalizing problems”  

dhe nënkupton problemet e sjelljes që vijnë nga nivelet e larta të impulsivitetit dhe agresionit 

(Crockenberg et al., 2008). 
11 

“Brendësim i problemeve” është huazuar nga termi në anglisht “internalizing problems” që 

nënkupton problemet e sjelljes që vijnë nga nivelet e larta të gjendjeve emocionale negative si ankthi, 

depresioni, frika (Crockenberg & Leerkes, 2006). 
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temperamentin e fëmijëve si ndërmjetësues të prindërimit dhe shfaqjes së nivelit të 

ndjeshmërisë prindërore. Belsky ka propozuar se fëmijët me temperamente të ndryshme 

shfaqin ndjeshmëri të ndryshme ndaj sjelljeve prindërore dhe ndërveprimi midis 

temperamentit të fëmijëve dhe sjelljeve prindërore mund të ndikojë pozitivisht ose 

negativisht në kapacitetet vetë-rregulluese tek fëmijët (Belsky, Bakermans-Kranenburg, 

& Van Ijzendoorn, 2007). Reagueshmëria dhe ndjeshmëria e fëmijëve ndaj prindërimit 

ndryshon në varësi të emocionalitetit dhe prirjeve vetë-rregulluese që shfaq fëmija 

(Belsky, 2005). Nga studimet e ndërmarra vërehet se emocionaliteti negativ dhe nivele 

të ulëta të KMV parashikojnë problemet e jashtme dhe të brendshme tek fëmijët (p.sh. 

Rothbart & Bates, 2006). Për shembull, sjelljet problematike të fëmijëve parashikojnë 

më shumë sjellje negative nga prindërit (p.sh. Dumas & Wekerle, 1995). Por disa 

studime afatgjata shfaqin se problemet e sjelljes në moshën tre vjeç tek fëmijët shfaqen 

vetëm nëse ndjeshmëria e nënës ndaj nevojave zhvillimore të fëmijës ishte e ulët gjatë 

moshës dy vjeç (Belsky & Fearon, 2002), dhe këto probleme vazhdonin edhe gjatë 

periudhës parashkollore e shkollore nëse cilësia e prindërimit dhe ndjeshmëria 

prindërore nuk përmirësoheshin gjatë kohës (NICHD, 2006). 

Aspekte të tjera të ndjeshmërisë prindërore janë inkurajimi i fëmijëve për 

eksplorim dhe krijimi i një mjedisi të pasur gjuhësor (Pettit, Bates & Dodge, 1997). Roli 

i prindërve është të krijojnë një mjedis loje, të ndjeshëm që është i pasur me biseda, që 

krijon një ekuilibër midis sigurisë dhe lirisë për të eksploruar. Nga ana tjetër, duke u 

bazuar tek teoria e Vigotskit (Vygotsky, 1978), të nxënit tek fëmijët ndodh në mënyrë 

optimale kur prindërit i prezantojnë fëmijës materiale në “zonën e tij të zhvillimit të 

përafërt”. Kjo zonë përkufizohet duke u bazuar tek detyrat që i jepen fëmijës, të cilat 

duhet të jenë të vështira për fëmijën për t’i performuar në mënyrë të pavarur, por me 

mbështetjen e prindit mund të arrihen. Fokusi vihet tek bashkëveprimi ndërmjet 

zhvillimit të kapaciteteve të reja tek fëmija dhe aftësisë së prindërve për të strukturuar 

mundësi për të nxënë në mënyrë që të përkrahen dhe të sfidohen këto kapacitete. 

Prindërit që angazhohen në aktivitete mbështetëse për të ndihmuar fëmijët e tyre të 

ndërveprojnë me një grup bashkëmoshatarësh kanë nxitur zhvillimin e aftësive sociale 

tek fëmijët e tyre (Finnie & Russell, 1988). Por kjo mbështetje aplikohet dhe në situata 

të tjera ku prindërit përpiqen të menaxhojnë apo të formojnë përvojat e fëmijëve në 

mënyrë të tillë që këto përvoja të jenë brenda nivelit të tolerancës për stimulim dhe për 

sfidë tek fëmijët, por duke nxitur aftësi të reja (Parke & Buriel, 1998). 

Një aspekt i rëndësishëm i ndjeshmërisë prindërore është komunikimi i 

prindërve me fëmijët. Fëmijët e vegjël mund të përdorin gjuhën për të rregulluar 

emocionet e tyre. Përdorimi i gjuhës tek fëmijët e vegjël është një burim për 

komunikimin e nevojave, për të kuptuar situatat dhe për të rregulluar gjendjet 

emocionale si shqetësimin (Cole, Armstrong & Pemberton, 2010). Aftësia për të filluar 

përdorimin e strategjive vetë-rregulluese zhvillohet dukshëm në moshën 2-3 vjeç tek 

fëmijët (Kopp, 1989). Bisedat e prindit me fëmijën rreth emocioneve zhvillojnë aftësinë 

e fëmijës për të reflektuar mbi përvojat e tij, të të tjerëve duke u ndërgjegjësuar për 

gjendjet emocionale dhe duke nxitur rregullimin emocional (Shields et al., 2001). 

Praktikat socializuese të prindërve ndikojnë përdorimin dhe përmbajtjen e të folurit 

vetjak tek fëmija. Fëmijët që kanë prindër të cilët dëgjojnë, inkurajojnë bisedat për 

gjendjet emocionale me to, përdorin të folurin vetjak në mënyrë të përshtatshme për 

moshën (Berk & Spuhl, 1995). Ndërsa fëmijët me probleme të sjelljes, shpesh kanë 

prindër të cilët priren të përdorin urdhra dhe frenime për të kontrolluar sjelljen e fëmijës 

dhe ky komunikim reflekton përdorim më të pakët të të folurit vetjak tek fëmijët 

(Winsler et al., 1999). Siç mund të vërehet, komunikimi nxitës i prindërve me fëmijët,  i 
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prirur drejt shpjegimit të gjendjeve emocionale, përkrah tek fëmija përdorimin e të 

folurit vetjak që ka funksione vetë-rregulluese. Bisedat e fëmijës sidomos me prindërit 

krijojnë një strukturë gjuhësore për të kuptuar emocionet, ndodhitë emocionale,  

mënyrën se si ato mund të menaxhohen (Harris, 1996). Kjo mund të ndihmojë fëmijën  

të objektivizojë përvojën, duke qenë më e lehtë që kjo përvojë të jetë një objekt i 

mendimit. Gjithashtu, gjenerohen aktivitete mendore që pezullojnë ose ngadalësojnë 

reagimin emocional të fëmijës në mënyrë të tillë që të përdoret informacioni që e 

ndihmon fëmijën për t’u marrë me situatën (Cole et al., 2010). 

Në një studim ku u vëzhguan fëmijë të moshës tre vjeçare me nënat e tyre, u 

zhvilluan dy tipe bisedash, në njërën fëmija dhe nëna bisedonin për ndodhi ku fëmija 

kishte shfaqur emocione negative dhe biseda e dytë lidhej me një seri tregimesh të 

ilustruara me foto që përfshinin tema emocionale. Nga këto biseda u koduan  disa 

aspekte të komunikimit si shpeshtësia e përmendjes së emocioneve, përshkrimi i 

shkaqeve të emocioneve, përshkrimi i pasojave emocionale, përcaktimi i emocioneve, 

lidhja e ngjarjeve në jetën e fëmijës me situatën apo tregimin dhe sa prirje kishte fëmija 

të kërkonte informacion më të detajuar për përjetimet emocionale. Rezultatet treguan se 

bisedat e pasura dhe të detajuara midis nënës dhe fëmijës për çështjet emocionale kanë 

korrelacion pozitiv me zhvillimin e të folurit tek fëmija dhe që ky zhvillim nxit edhe 

zhvillimin e kuptimit të emocioneve tek fëmijët sidomos emocioneve negative, duke i 

kontrolluar më shumë këto emocione (Ontai & Thompson, 2002). Pra, shihet që 

përmbajtja dhe cilësia e bisedave midis nënës dhe fëmijës janë ndikime të fuqishme për 

zhvillimin e kuptimit të emocioneve tek fëmijët, për veten e tyre por dhe për të tjerët, 

duke i ndihmuar në proceset vetë-rregulluese. Për më tepër, jeta e përditshme familjare 

karakterizohet nga rutina që mund të nxisin bashkëpunimin e fëmijës me prindërit, si 

përshembull, rutina e tregimit të përrallës, e zgjimit, e vakteve, e larjes dhe aktivitete të 

ngjashme që janë të parashikueshme (Fiese et al., 1999). Këto rutina janë një nga rrugët 

që fëmijët mësojnë për pritshmëritë dhe për të shmangur kundërvëniet e vazhdueshme. 

Prindërit me ndjeshmëri shfaqin pritshmëri të qarta për sjelljen e fëmijës dhe nxisin 

proceset vetë-rregulluese të fëmijëve (Eisenberg & Murphy, 1995). 

Këto gjetje janë të rëndësishme pasi shprehin se foshnjat që kanë vullnerabilitet 

për të reaguar ndaj mjedisit me emocionalitet negativ kanë më shumë nevojë të 

përjetojnë nivele të larta të ndjeshmërisë prindërore në mënyrë që t’u garantohen 

përvojat që nxisin zhvillimin e aftësive vetë-rregulluese, ose në të kundërt janë më të 

rrezikuar ndaj mjediseve me nivele të ulëta të ndjeshmërisë prindërore (Rothbart & 

Bates, 2006). Gjithashtu disa studime afatgjata kanë sugjeruar se fëmijët me 

emocionalitet të lartë negativ përfitojnë nga prindërimi me ndjeshmëri të lartë (Leerkes, 

Blankson & O'Brien, 2009). 

Në këtë studim ndjeshmëria prindërore do të shihet si një dimension i 

rëndësishëm i prindërimit që mund të nxisë ose të pengojë proceset vetë-rregulluese të 

fëmijëve. Pavarësisht se fëmijët rrezikohen nga tiparet e tyre të temperamentit në 

zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese, ndjeshmëria e lartë prindërore është një 

dimension kritik i prindërimit që nxit rregullimin emocional të fëmijëve. Mbështetja që 

prindi i jep fëmijës në zbutjen e reagimeve emocionale negative apo impulsive, sidomos 

gjatë tre viteve të para të jetës, është një faktor mbrojtës për zhvillimin e kapaciteteve 

vetë-rregulluese. 
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Disiplinimi 

 

 
Dimension tjetër i rëndësishëm i prindërimit është disiplinimi. Ky dimension 

fokusohet tek sjelljet e prindërve për të kontrolluar, menaxhuar sjelljet e fëmijëve duke 

monitoruar aktivitetet e tyre, duke vënë rregulla, standarte për sjelljen e përshtatshme, të 

dëshirueshme dhe duke përforcuar të tilla sjellje tek fëmijët në mënyrë të qëndrueshme 

(Kiff, Lengua & Zalewski, 2011). Një nga aspektet thelbësore të disiplinimit është 

mënyra se si arrihet në një marrëveshje midis prindit dhe fëmijës gjatë konfliktit, pasi 

vërehet se origjina e hershme e problemeve psikosociale tek fëmijët si sjellja e tërhequr, 

agresive mund të lidhet me këtë aspekt (White et al., 1990). 

Fëmijët e vegjël mund të përjetojnë konflikte me çdo anëtar të familjes por edhe 

me bashkëmoshatarët e tyre me të cilët lozin. Një nga detyrat kryesore zhvillimore të 

fëmijëve është të socializohen me bashkëmoshatarët. Pikërisht mënyra se si prindërit i 

menaxhojnë këto episode konflikti mund të jetë e rëndësishme për fëmijët se si të 

mësojnë për ndjenjat e të tjerëve, për aftësitë sociale, se si të negociojnë dhe 

bashkëpunojnë. Për më tepër konflikti ndërmjet fëmijës dhe prindit është shumë i 

rëndësishëm për të udhëhequr fëmijën se si të menaxhojë grindjet e mosmarrëveshjet. 

Kur prindërit janë të aftë të menaxhojnë këto konflikte duke i ndihmuar fëmijët të 

mësojnë se si të përballen me mosmarrëveshjet, ato i ofrojnë fëmijëve një burim për të 

zhvilluar empatinë dhe motivimin prosocial, si dhe aftësi për të zgjidhur 

mosmarrëveshjet me të tjerët (Goodnow, 1997). Vëmendja po ndryshon nga dilemat 

nëse prindërit po sillen në mënyrën e duhur që të kufizojnë sjelljet e papranueshme, tek 

mënyra se si të inkurajohet zgjidhja e përbashkët e konfliktit dhe të kuptuarit social. 

Fokusi i studimeve nuk është më në momentin e konfliktit, inatit, por më shumë në atë 

se çfarë do ndodh më pas (Goodnow, 1996). Kjo perspektivë thekson momentet se si 

arrihet në një marrëveshje kur ka mosmarrëveshje (Goodnow, 1996). Disa nga  

strategjitë që fëmijët mësojnë mund të jenë pritja, shtyerja, kompromisi, dhënia e një 

arsyetimi apo të veprosh sikur nuk është marrë asnjë kërkesë (Leonard, 1993). Viti i  

dytë dhe i tretë i jetës janë kryesore për shfaqjen e kapaciteteve për të qenë 

bashkëpunues dhe për të marrë në konsideratë të tjerët (Kopp & Wyer, 1994). Fëmijët 

në këtë periudhë po zhvillojnë aftësitë konjitive për të kuptuar standartet e prindërve  

dhe për t’i aplikuar në sjelljet e tyre duke arritur kapacitete për vetë-rregullim e më pas 

duke brendësuar këto standarte (Kopp & Wyer, 1994). Gjithashtu, ato po 

ndërgjegjësohen për ndjenjat dhe perspektivat e të tjerëve, gjë që garanton një burim për 

reagime empatike ndaj shqetësimit të të tjerëve (Zahn-Waxler et al., 1992). Fëmija  

fillon të kuptojë se si të menaxhojë konfliktet kur prindërit shfaqin pritshmëri ndaj 

fëmijës për sjellje që marrin në konsideratë perspektivën e të tjerëve, se si të kujdeset 

fëmija për veten, të kuptojë rrezikun dhe se si të pajtohet me rutinën në familje duke 

shfaqur sjellje të përshtatshme (Gralinski & Kopp, 1993). Strategjitë që përdorin 

prindërit për të nxitur bashkëpunimin ndryshojnë me maturimin e kapaciteteve të 

fëmijës për vetë-rregullim duke përdorur më shumë shpjegimet, marrëveshjet, drejtimin 

në mënyrë jo të drejtpërdrejtë dhe strategji të tjera të ngjashme (Belsky et al., 1996). Por 

nga ana tjetër, fëmijët kërkojnë të shprehin gjykimin e tyre të pavarur duke bërë që këto 

vite të kenë shumë konflikte por dhe përpjekje më të madhe për bashkëpunim midis 

prindërve dhe fëmijëve (Kuczynski & Kochanska, 1990). Vërehet se fëmijët e vegjël 

shfaqin prirje më të madhe për të refuzuar standartet e sjelljeve përpara se të binden, të 

negociojnë, të bëjnë kompromise (Gralinski & Kopp, 1993). 
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Por, sfida e prindërve është të inkurajojnë bashkëpunimin, por dhe të nxisin 

ndjenja të kontrollit dhe të vetë-vendosjes që e drejtojnë fëmijën për të bashkëpunuar 

sepse fëmija ka dëshirë të bashkëpunojë (Parpal & Maccoby, 1985). Prindërit kanë 

detyrë të kuptojnë se kur ta shtyjnë fëmijën për bashkëpunim dhe kur jo; kur duhet të 

shkojnë me kërkesat e fëmijës dhe kur duhet t’i thonë “jo”. Fëmijët kanë më shumë  

gjasa të bashkëpunojnë me prindërit që kanë shfaqur prirjen se ato mund të ndjekin 

interesat e fëmijës së tyre (Parpal & Maccoby, 1985). Kështu që bashkëpunimi është një 

proces ndërveprues ku kapaciteti i fëmijës për të kuptuar, për të rënë dakord dhe për t’u 

motivuar që të bindet janë të rëndësishme (Kuczynski, Marshall & Schell, 1997). 

Përdorimi i shpërblimeve (Kyros & Prior, 1990), dhe i strategjive kontrolluese që 

përfshijnë limite të qarta, të qëndrueshme, jo ndëshkuese shoqërohet me nivele më të 

larta të KMV (p.sh. Lengua et al., 2007). Nga ana tjetër, vërehet se përdorimi i pushtetit 

prindëror, refuzimit, ndëshkimit si strategji disiplinore lidhen me nivele më të ulëta të 

KMV (p.sh. Kochanska et al., 2008). Ndërveprimet që bëhen shumë imponuese si nga 

ana e  prindërit, por dhe nga ana e fëmijës, krijojnë një luftë konfliktesh që mund ta  

vënë fëmijën në rrezik për sjellje disfunksionale (Dodge, 1990). Nga ana tjetër, kur këto 

ndërveprime karakterizohen nga vënia e limiteve të qarta, të qëndrueshme, nga nivele të 

ulëta të reagimit emocional, afeksion i mjaftueshëm dhe në mosvënien e theksit tek 

përdorimi i pushtetit prindëror, kërcënimeve apo kriticizmit, fëmijët mësojnë të 

vëzhgojnë dhe të brendësojnë standartet e sjelljes së prindërve (Herrera & Dunn, 1997). 

Mënyrat se si prindërit mund të mbështesin proceset vetë-rregulluese tek 

fëmijët e tyre gjatë disiplinimit është duke kuptuar karakteristikat e temperamentit të 

fëmijëve (Kochanska et. al, 1995). Fëmijët që shfaqin irritim dhe frustrim më të lartë 

kanë nevojë për përdorimin e strategjive disiplinore ku limitet vendosen duke i 

parashikuar ato, duke qenë të qarta, të kuptueshme dhe të qëndrueshme (Lengua, 2008). 

Por nga ana tjetër, përdorimi i strategjive të paqëndrueshme disiplinore, të cilat janë 

refuzuese dhe ndëshkuese, në veçanti kanë pasoja më të dukshme tek fëmijët që shfaqin 

emocionalitet të lartë negativ, duke rritur mundësinë për probleme të jashtme dhe të 

brendshme të sjelljes (Lengua, Honorado & Bush, 2007). Tek fëmijët që shfaqin   nivele 

të ulëta frike modelet e disiplinës së paqëndrueshme 
12 

ndikojnë në rritjen e  

probabilitetit për probleme të sjelljes, sidomos tek djemtë (Lengua, 2008). Gjithashtu, 

fëmijët që shfaqin impulsivitet të lartë përfitojnë më shumë nga përdorimi i strategjive 

disiplinuese që kanë kontroll të lartë ndaj sjelljes (Xu, et al., 2009), janë të qëndrueshme 

(Lengua et al., 2000), por jo ndëshkuese dhe të ashpra (Xu et al., 2009). Përdorimi i 

strategjive disiplinore të ashpra tek fëmijët me nivel të lartë të kërkimit të ndjesive
13 

shoqërohet me më shumë sjellje agresive tek to (Xu et al., 2009). Kurse fëmijët e 

frenuar mund të ndikohen negativisht duke përshkallëzuar frenimin në sjellje, në rastet 

kur prindërit shfaqin nivele të larta kontrolli ndaj sjelljes së tyre (Rubin, Burgess & 

Hastings, 2002). Por në disa studime të ndërmarra është shfaqur se fëmijët pavarësisht 

modelit të njëjtë të disiplinës që marrin nga prindërit, në varësi të nivelit të frenimit që 

kanë,  shfaqin  rezultate  të  ndryshme  në  proceset  vetë-rregulluese  (p.sh.  Kochanska, 

Askan & Joy, 2007). Disiplina e butë
14 

me fëmijët frenues ndikonte në zhvillimin e 

kompliancës dhe ndërgjegjes ndërsa me fëmijët me nivel frike të ulët shihej se këto 
 
 

12  
“Disiplina e paqëndrueshme” është huazuar nga termi në anglisht “inconsistent discipline”  

dhe nënkupton përdorimin e strategjive disiplinore kundërshtuese e të paparashikueshme(Lengua, 2008). 
13 

Termi “kërkim ndjesish” është huazuar nga termi në anglisht “sensation seeking” që  

nënkupton prirjen për të kërkuar vazhdimisht stimuj të rinj në mjedis (Xu et al., 2009). 
14 

“Disiplina e butë” është huazuar nga termi në anglisht “gentle discipline” dhe nënkupton 

përdorimin e strategjive disiplinore jo ndëshkuese me fëmijët (Kochanska et al., 2007). 
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fëmijë nuk ndikoheshin negativisht nga disiplina e ashpër dhe kontrolluese e prindërve 

(Kochanska et al., 2007), pavarësisht se jo në të gjitha rastet ndodhte kështu (Leve, Kim 

& Pears, 2005). Gjithashtu vërehet se disiplinimi i ashpër dhe i paqëndrueshëm 

parashikoi problemet në sjelljet e jashtme në vitet e mëvonshme tek fëmijët kur ato 

shfaqnin nivele të ulëta të KMV, por jo tek fëmijët që shfaqnin nivele të larta të KMV 

(Lengua, 2008). Këto gjetje empirike sugjerojnë se fëmijët që shfaqin procese vetë- 

rregulluese të ulëta kanë më shumë mundësi të shfaqin probleme të sjelljes së jashtme, 

pavarësisht mënyrave të disiplinimit dhe prindërimit (Kiff, Lengua & Zalewski, 2011). 

Por studimet empirike gjithashtu sugjerojnë se fëmijët mund të përfitojnë nga mënyra 

prindërimi që përputhen me nevojat e tyre për zbutjen e reagimeve që pengojnë proceset 

vetë-rregulluese. Për shembull, në studimin e Cipriano-s dhe Stifter (2010), fëmijët e 

vegjël të moshës dy deri në tre vjeç që shfaqnin nivele të larta të kërkimit të stimujve në 

mjedis përfituan nga thëniet komanduese dhe frenuese të prindërve, kur këto thënie 

shoqëroheshin me tonalitet emocional pozitiv dhe të ngrohtë (Cipriano & Stifter, 2010). 

Prirjet e temperamentit si emocionaliteti negativ apo impulsiviteti rrisin rrezikun e 

fëmijëve për zhvillimin e problemeve të sjelljes, por këto rreziqe zvogëlohen nga sjelljet 

pozitive prindërore që marrin në konsideratë këtë vullnerabilitet tek fëmijët (Kiff, 

Lengua & Zalewski, 2011). 

 

 
Prindërimi pozitiv 

 

 
Prindërimi është një faktor thelbësor nxitës apo pengues i mjedisit për zhvillimin 

e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët. Në këtë studim prindërimi pozitiv do të shihet 

si prindërim me cilësi të lartë që nxit zhvillimin e procesve vetë-rregulluese tek fëmijët 

ndërsa prindërimi me cilësi të ulët është pengues pasi rrit shanset e keqtrajtimit dhe 

neglizhimit të fëmijëve duke i penguar proceset vetë-rregulluese. Prindërimi pozitiv 

përkufizohet si sjellje prindërore që bazohet në interesin më të mirë të fëmijës, që lidhet 

me mirërritjen, fuqizimin e fëmijës, me sjelljen jo të dhunshme dhe me orientimin e 

fëmijës me anën e vënies së limiteve për të mundësuar zhvillimin e plotë të tij (CMCE, 

2006). Nga përkufizimi vihet re se prindërimi pozitiv lidhet me formimin e një lidhje 

pozitive midis prindërve dhe fëmijëve që promovon mirëqenien dhe zhvillimin e 

potencialeve të fëmijës. Rrjedhimisht prindërimi pozitiv përfshin formimin e lidhjes 

emocionale të sigurt me fëmijën, përkujdesjen me ndjeshmëri të lartë ndaj nevojave 

zhvillimore të fëmijës, disiplinimin duke u bazuar tek menaxhimi i konflikteve në 

mënyrë konstruktive, duke marrë në konsideratë temperamentin e fëmijës, krijimin e 

rutinave të parashikueshme për fëmijën, krijimin e një mjedisi të sigurt për eksplorim 

dhe sfidimin e fëmijës për të zhvilluar kapacitetet në zonën e përafërt të zhvillimit si dhe 

krijimin e një mjedisi të pasur gjuhësor, ku fëmija të ketë mundësi të zhvilloj biseda për 

kuptimin e gjendjeve emocionale. Këto tipare të prindërimit pozitiv krijojnë një mjedis 

optimal në rrethin e ngushtë familjar ku fëmija zhvillon proceset vetë-rregulluese. 
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Përkujdesja në çerdhe 

 

 
Çerdhja përkufizohet si një institucion që ofron me orare të zgjatura si 

përkujdesje, por dhe mbështetje për të nxënit e hershëm dhe zhvillimin gjuhësor 

(Shonkoff & Phillips, 2000), për foshnjat dhe fëmijët e vegjël që janë përafërisht 6-36 

muajsh. Çerdhet shihen si institucione që mund të ofrojnë një numër shërbimesh si 

përkujdesjen ndaj fëmijëve, mundësi për të nxënit e hershëm, mbështetje për prindërit  

që janë në punë, testimin e fëmijëve për zhvillimin e tyre, programe për zhvillimin 

gjuhësor dhe programe për prindërimin (Scarr & Eisenberg, 1993), por nga ana tjetër, 

cilësia e ulët në çerdhe mund të rrezikojë zhvillimin e fëmijëve (Helburn, 1995). 

Meqenëse, përvojat e hershme të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet, ndikohen nga 

përkujdesja që marrin ato në këto institucione, është e rëndësishme të hulumtohen 

kriteret e cilësisë së përkujdesjes dhe ndikimet që përkujdesja ka tek fëmijët. 

 

 
Cilësia e përkujdesjes në çerdhe 

 

 
Në përgjithësi, dy janë variablat që ekzaminohen për cilësinë e përkujdesjes në 

çerdhe: variablat e procesit dhe variablat strukturorë. Matja e këtyre variablave reflekton 

cilësinë e programit që aplikohet në çerdhe (Mowder, Rubinson & Yasik, 2009). 

Variablat e procesit lidhen me cilësinë e përkujdesjes fëmijë-kujdestarë, ndërsa variablat 

strukturorë përshkruajnë raportin kujdestar-fëmijë, numrin e grupit, edukimin e 

kujdestareve, standartet higjeno-sanitare dhe të sigurisë. Këto variabla kanë një 

ndërveprim zinxhir ndikimesh (Mowder, Rubinson & Yasik, 2009). 

Variablat e procesit masin cilësinë e përkujdesjes fëmijë-kujdestarë, por duke u 

fokusuar tek mënyra se si fëmijët po përjetojnë programin ditor në çerdhe, si janë 

ndërveprimet e tyre me bashkëmoshatarët, kujdestaret, materialet që u ofrohen 

(Mowder, Rubinson & Yasik, 2009). Fokusi i cilësisë së standarteve po fokusohet 

akoma më shumë tek karakteristikat e ndërveprimit që mbështesin zhvillimin e fëmijës 

(Jamison et al., 2014). Në thelb, variablat e procesit masin se sa ambienti, programi 

ditor në çerdhe është stimulues për fëmijën, duke e përfshirë atë në aktivitete të 

përshtatshme që nxisin zhvillimin optimal fizik, social, konjitiv (Vandell & Wolfe, 

2000). Nga studimet, vërehet se kujdestaret që ofrojnë stimulim mendor, verbal, janë të 

ndjeshëm dhe reagues ndaj nevojave të fëmijës, e nxisin më tepër zhvillimin e tyre 

krahasuar me fëmijët të cilët nuk formojnë lidhje të tilla me kujdestaret (Lamb, 1998; 

NICHD, 2000). Por nga ana tjetër, Smith (1999) në studimin e tij vëzhgoi se afërsisht 

1/3 e fëmijëve në çerdhe nuk kishin përjetuar asnjëherë vëmendje të përbashkët
15 

me 

kujdestaren e tyre (Smith, 1999). Gjithashtu, studime të tjera kanë vënë në pah se në 
çerdhe, mundësitë për stimulimin gjuhësor apo për ndërveprime të përshtatshme janë 

shumë të pakta (Thomason & La Paro, 2009; Rhyner et al., 2013). Vërehet se sjelljet jo 

stimuluese dhe të bezdisshme të kujdestareve rrisin nivelin e kortizolit duke gjeneruar 
 

15 
“Vëmendja e përbashkët” është përshtatur nga termi në anglisht “joint attention”  që  

nënkupton aftësinë për të komunikuar me anën e gjesteve, shikimit, buzëqeshjeve të fëmijës me një të 

rritur zakonisht duke ndarë vëmendjen për një objekt apo fenomen me interes për fëmijën në mjedisin që 

e rrethon. Është një aftësi e rëndësishme për zhvillimin e KMV pasi përfshin fitimin, mbajtjen dhe 

ndryshimin e vëmendjes (Smith, 1999). 
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reagime të padëshirueshme dhe stresante tek fëmijët (Gunnar et al., 2010). Për më tepër, 

ndërveprimi pozitiv midis kujdestareve dhe fëmijëve, që të zhvillohet, kërkon që të jetë  

i qëndrueshëm në kohë. Por, nga studimet që janë ndërmarrë në nivel ndërkombëtar, 

vëzhgohet se ka një lëvizje të vazhdueshme të kujdestareve nga puna (Kontos et al., 

1995; Jovanovic, 2013), që ndikon cilësinë e përkujdesjes në çerdhe. Largimi nga puna 

mund të lidhet ngushtësisht me kushtet e vështira të punës së kujdestareve, pra me 

variablat strukturorë. Vërehet se kur këto variabla janë optimalë, të rriturit i japin 

vëmendjen e duhur ecurisë zhvillimore të çdo fëmije dhe mirëqenies së tij (Helburn & 

Howes, 1996). Duke qenë se periudha moshore 6-36 muajsh shfaq një larmi nevojash 

zhvillimore përgjatë fëmijëve, që karakterizohet nga një varësi e lartë e fëmijëve ndaj 

kujdestareve për plotësimin e nevojave të tyre, një nga variablat strukturorë më kritik  

për cilësinë e përkujdesjes është raporti kujdestare-fëmijë (Lamb, 1998; NICHD, 2002). 

Ky variabël lidhet me sasinë e kohës së përkujdesjes për çdo fëmijë (Lamb, 1998). Një 

numër i lartë kujdestaresh krahasuar me numrin e fëmijëve, i lejon kujdestaret të 

vëzhgojnë më me kujdes fëmijët, t’i qetësojnë, t’i mbajnë më shpesh kur qajnë dhe të 

flasin më shumë me to, të përdorin më shumë koncepte gjuhësore gjatë lojërave të 

fëmijëve dhe rutinave ditore (Phillipsen et al., 1997). Kur raporti është një kujdestar të 

kujdeset për tre foshnja apo më pak, foshnjat marrin përkujdesje me ndjeshmëri të lartë, 

përgjegjshmëri të lartë dhe kujdestaret orientohen drejt praktikave të përshtatshme 

(Howes et al., 1992). Kur shtohen dy fëmijë me moshë të ndryshme vërehet se 

përkujdesja ndaj tyre është më e pakët (Howes & Norris, 1997). Me rritjen e fëmijës në 

moshë dhe numri i tyre për kujdestar rritet. Meqenëse raporti midis kujdestareve dhe 

numrit të fëmijëve është tepër kritik për dhënien e përkujdesjes, raportet optimale që 

kërkohen të arrihen janë 3:1 për foshnjat 6 muajsh deri 1 vjeç, 4:1 për fëmijët 13 muajsh 

deri 35 muajsh, 7:1 për fëmijët 3 vjeçarë (AAP, APHA, NRC, 2011). 

Por gjithashtu numri i fëmijëve në grup ndikon cilësinë e programeve edukuese 

në fëmijërinë e hershme (NICHD, 1996). Numri maksimal i rekomandueshëm i  

fëmijëve në grupe është 6 për foshnjat deri në 1 vjeç, për fëmijët të cilët janë në grupe 

mikse nga 13 muajsh deri 35 muajsh numri i grupit është 8, për fëmijët në moshën 3 

vjeçare numri i grupit është 14 (AAP, APHA, NRC, 2011). Kur grupet e fëmijëve 

tejkalojnë numrin e rekomanduar, kujdestaret harxhojnë më pak kohë për të biseduar me 

fëmijët, janë më pak reaguese ndaj nevojave të tyre dhe më tepër kufizuese (Vandell & 

Wolfe, 2000). 

Një tjetër variabël kritik për cilësinë e përkujdesjes në çerdhe është shkollimi i 

kujdestareve. Vërehet se niveli i shkollimit dhe trajnimeve të specializuara të 

kujdestareve korrelon me cilësinë e lartë të përkujdesjes ndaj fëmijëve (NICHD, 1996; 

Phillipsen et al., 1997). Edukimi i kujdestareve dhe trajnimi i tyre shihet si treguesi më i 

rëndësishëm për të parashikuar cilësinë e përgjithshme të çerdheve (Burchinal, Cryer et 

al., 2002). Kujdestaret që kanë më shumë edukim dhe trajnim veçohen më pak nga 

fëmijët dhe ofrojnë cilësi të lartë të përkujdesjes (Burchinal, Cryer et al., 2002; Loeb et 

al., 2004). Vërehet se trajnimet e specializuara janë tregues më të fortë se sa edukimi 

formal në rastet e përkujdesjes së foshnjave dhe fëmijëve të vegjël (Howes, Whitebook 

& Phillips, 1992). Në të kundërt, vetëm përvoja në punë e kujdestareve reflekton një 

marrëdhënie më pak të qëndrueshme korrelative me cilësinë e përkujdesjes (Dunn,  

1993; Kontos, 1994). 

Por pavarësisht se kualifikimi i kujdestareve është një tregues i rëndësishëm për 

cilësinë e përkujdesjes, pagesa e këtyre punjonjësve është ndër më të ulëtat (Whitebook, 

Howes  &  Phillips,  1990).  Vërehet  një  lidhje  e fortë  ndërmjet  pagesës  së  stafit dhe 
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cilësisë së përkujdesjes në çerdhe (Scarr et al., 1994; Whitebook et al., 1997). Pagesa 

është faktori primar që përcakton largimin nga puna të kujdestareve, pasi kur pagesat 

rriten, largimi i tyre ulet (Whitebook & Bellm, 1999). Për këtë arsye është e vështirë që 

në çerdhe stafi të ketë kualifikime dhe edukimin përkatës për të aplikuar programin me 

cilësi, pasi kujdestaret paguhen shumë më pak se edukatorët apo mësuesit në shkolla. 

Rroga e ulët dhe orët e gjata në punën me fëmijët ndikojnë në largimin e 30% të 

kujdestareve nga puna çdo vit në Amerikë, duke krijuar probleme me qëndrueshmërinë 

dhe cilësinë e programeve në çerdhe (Whitebook & Sakai, 2000). 

Variablat strukturorë të shëndetit dhe sigurisë i referohen hapësirave fizike dhe 

praktikave higjeno-sanitare të programit (Vandell & Wolfe, 2000). Rregullimi i 

hapësirave, si vendi i lojës për çdo fëmijë, vendi i gjumit dhe i tualetit e lejon 

kujdestaren të ofrojë shërbim më cilësor. Në një studim u vëzhgua se pajisja me tualete 

në vend të përshtatshëm për larjen e duarëve, ulte rreziqet për sëmundjet e sistemit të 

frymëmarrjes apo infeksione (Niffenegger, 1997). 

Nga ana tjetër vërehet një shqetësim në rritje, në lidhje me programet edukuese 

në foshnjëri dhe fëmijërinë e hershme, pasi po i jepet rëndësi performancës së lartë të 

fëmijëve, duke krijuar programe didaktike më shumë të drejtuara nga kujdestarja apo 

edukatorja, ndërsa po ulet koha e lojës së fëmijëve (Elkind, 2007; Elkind, 2008). 

Ndërkohë që loja e pastrukturuar është thelbësore për të ndihmuar fëmijën që të arrijë 

etapat e rëndësishme zhvillimore në aspektin social, emocional dhe konjitiv (Webb, 

2007). Kjo për arsye se i nxëni i fëmijës, sidomos, gjatë tre viteve të para të jetës është 

holistik, pra fëmija mëson nga e gjithë përvoja dhe nuk mund ta ndajë përvojën e 

mësimit nga përvoja të tjera, si rrjedhim foshnjat dhe fëmijët e vegjël përvetësojnë 

njohuri nga eksplorimi, momentet e lojës, ndërveprimi me objektet dhe njerëzit. Fëmijët 

e vegjël vazhdimisht janë në proces të mbledhjes dhe dhënies kuptim të informacionit 

dhe roli primar i kujdestareve është të garantojë mundësi për eksplorim, lojë, 

ndërveprim duke u udhëhequr nga interesi i fëmijëve (CDE/CDD, 2012). Kështu që, 

programet kurrikulare cilësore në çerdhe, nxisin praktikat e përshtatshme zhvillimore, 

duke reflektuar si tiparet tipike zhvillimore tek fëmijët, por dhe karakteristikat unike të 

çdo fëmije (Swim, 2007). 

Praktikat e përshtatshme zhvillimore ofrojnë parime të bazuara në punën 

empirike që drejtojnë programet zhvillimore për foshnjat, fëmijët dhe familjet e tyre 

(Copple & Bredekamp, 2009). Parimet bazë që orientojnë praktikat e përshtatshme 

zhvillimore janë: 

1) fushat e zhvillimit janë ngushtësisht të lidhura me njëra-tjetrën dhe zhvillimi 

në një fushë ndikon apo ndikohet nga zhvillimi në një fushë tjetër; 

2) zhvillimi ndodh sipas një rendi relativisht të rregullt, ku aftësitë e mëvonshme 

ndërtohen nga aftësi që janë përvetësuar më parë; 

3) zhvillimi ndodh me ritme të ndryshme nga një fëmijë në një fëmijë tjetër dhe 

në mënyrë jo të njëjtë në fusha të ndryshme të funksionimit për secilin fëmijë; 

4) përvojat e hershme kanë ndikime si nxitëse por dhe penguese për zhvillimin e 

fëmijëve në periudhat optimale për tipe specifike të zhvillimit dhe të nxënit; 

5) zhvillimi ndodh në drejtime të parashikueshme drejt ndryshimeve më 

komplekse, organizimit dhe brendësimit më të lartë; 
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6) fëmijët janë aktiv në procesin e të nxënit duke u mbështetur në përvojat e 

drejtpërdrejta të ambientit fizik dhe social në mënyrë që të ndërtojnë kuptimin e tyre për 

botën që i rrethon; 

7) zhvillimi dhe të nxënit janë rezultat i ndërveprimit të maturimit biologjik dhe 

mjedisit i cili përfshin si botët fizike dhe sociale të fëmijëve; 

8) loja është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin social, emocional dhe konjitiv 

të fëmijëve ashtu si dhe tregues i këtij zhvillimi; 

9) zhvillimi përparon kur fëmijët kanë mundësi për të praktikuar aftësitë e reja të 

përvetësuara si dhe kur ato përjetojnë një sfidë vetëm pak përtej nivelit të zotërimit 

aktual; 
 

10) fëmijët shfaqin mënyra të ndryshme të njohjes dhe të nxënit por dhe mënyra 

të ndryshme për të përfaqësuar atë çfarë dinë; 

11) fëmijët zhvillohen dhe mësojnë më mirë në një kontekst komunitar ku ata 

ndjehen të sigurt dhe të vlerësuar, ku nevojat fizike plotësohen dhe ku fëmijët nga ana 

psikologjike ndjehen të sigurt(Copple & Bredekamp, 2009). 

Shoqata Kombëtare për Edukimin e Fëmijëve të Vegjël, në Amerikë (National 

Association for the Education of Young Children, NAEYC) ka zhvilluar një sistem 

akreditimi që është i njohur në nivel ndërkombëtar dhe që përcakton 10 standartet e 

cilësisë së përkujdesjes për programet që ndërmerren për edukimin e fëmijëve të vegjël 

duke pasur parasysh dhe parimet e praktikave të përshtatshme zhvillimore. Këto 

standarte janë: 

1) ndërtimi i marrëdhënieve pozitive ndërmjet stafit dhe fëmijëve; 

2) aplikimi i një kurrikule që stimulon zhvillimin fizik, social, emocional, 

gjuhësor dhe konjitiv; 

3) programi përdor praktika të përshtatshme mësimore për moshën e fëmijëve 

por edhe duke marrë parasysh cilësitë individuale të fëmijëve në aspektin zhvillimor, 

kulturor, gjuhësor; 

4) programi ndërmerr vlerësime sistematike të zhvillimit dhe të nxënit të 

fëmijëve që më pas të planifikohen në mënyrë të përshtatshme aktivitetet kurrikulare të 

fëmijëve; 

5) programi promovon shëndetin dhe ushqyerjen e fëmijëve duke siguruar një 

ambient të shëndetshëm dhe të sigurt në mënyrë të tillë që fëmijët të mësojnë dhe të 

zhvillohen; 

6) programi aplikohet nga stafi i kualifikuar i mësuesve të cilët kanë njohuritë 

dhe angazhimin profesional të nevojshëm për të promovuar zhvillimin dhe të nxënit e 

fëmijëve si dhe për të mbështetur nevojat e larmishme të familjeve; 

7) ndërtimi dhe mbajtja e marrëdhënieve bashkëpunuese me familjen e çdo 

fëmije duke përfshirë familjet në mënyrën se si ndodh edukimi i fëmijëve gjatë 

programit; 
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8) programi ndërton marrëdhënie dhe përdor burimet e komunitetit të fëmijës  

për të mbështetur arritjen e qëllimeve të programit; 

9) programi garanton një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëms si në ambientet e 

brendshme por dhe ato të jashtme duke përfshirë objekte, mjete, materiale që ndihmojnë 

dhe lehtësojnë të nxënin, zhvillimin e fëmijëve; 

10) programi në mënyrë efikase implementon politika, proçedura dhe sisteme që 

mbështesin qëndrueshmërinë e stafit dhe menaxhimin e programit në mënyrë të tillë që 

të gjithë fëmijët, familjet dhe stafi të përfshihen në përvoja me cilësi të lartë (NAEYC, 

2014). 
 

Në këtë studim, cilësia e përkujdesjes do të konceptohet duke u bazuar, në radhë 

të parë, tek ndërveprimi midis kujdestareve dhe fëmijëve, më pas, duke analizuar 

variablat si raporti midis kujdestareve dhe fëmijëve, numri i fëmijëve në grup, 

kualifikimi i kujdestareve, kushtet e mjedisit fizik dhe programin edukativ në çerdhe. 

Cilësia e lartë e përkujdesjes në çerdhe do të vërehet kur marrëdhënia midis  

kujdestareve dhe fëmijëve është stimuluese dhe e sigurtë, kur raporti kujdestare-fëmijë, 

numri i fëmijëve në grup janë optimale, kur kujdestaret janë të kualifikuara dhe të 

trajnuara, mjedisi fizik është i sigurt, në kushte të larta higjeno-sanitare, në hapësira për 

lojërat, por edhe aktivitetet e tjera ditore që ndërmerren me fëmijët, si dhe programi 

edukativ është orientuar nga praktikat zhvillimore të përshtatshme. 

 

 
Roli i përkujdesjes në proceset vëtë-rregulluese të fëmijëve 

 

 
Ndërveprimi i fëmijës me kujdestaren 

16 
luan një rol të rëndësishëm në 

zhvillimin socio-emocional e konjitiv të fëmijës, pasi vërehet se fëmijët që marrin 

përkujdesje me ndjeshmëri të lartë nga kujdestaret shfaqin sjellje prosociale (Peisner- 

Feinberg et al., 2000), më shumë ndërveprime të përshtatshme me të rriturit dhe 

zhvillojnë lojëra më të avancuara me bashkëmoshatarët, si gjatë viteve kur ato janë në 

çerdhe, por dhe gjatë viteve të para të shkollës (Howes, 2000). 

Gjithashtu, nga studimet vërehet se çerdhet me cilësi të ulët të përkujdesjes, në  

të cilat, kujdestaret largohen vazhdimisht, fëmijët lëvizin nga një grup në tjetrin, janë 

mjedise ku ecuria zhvillimore e fëmijës ka më pak rezultate, ndërsa çerdhet me cilësi të 

lartë përkujdesje nxisin zhvillimin socio-emocional e konjitiv të fëmijëve (Shonkoff & 

Meisels, 2000). Në mjediset e çerdheve ku cilësia e përkujdesjes është e lartë, fëmija 

zhvillon bashkëpunimin me të rriturit, zhvillon aftësi sociale për të ndërvepruar me 

fëmijët e tjerë, por gjithashtu pasuron fjalorin gjuhësor dhe shfaq përparësi  në  

zhvillimin konjitiv (Shonkoff & Meisels, 2000). 

Një nga shqetësimet që lidhet me vendosjen e fëmijëve në çerdhe është nëse 

marrëdhënia e fëmijëve me prindërit mund të dëmtohet nga ndarja e zgjatur dhe 

vazhdueshme e tyre nga prindërit. Por nga kërkimet është vëzhguar se prindi, sidomos 

nëna, mbetet parësore në ndikimin që mund të ketë në stimulimin e zhvillimit socio- 

emocional  e  konjitiv  tek  fëmijët  që  ndjekin  çerdhen    (Ainslie  &  Anderson,  1984; 
 

16  
Termi kujdestare do të përdoret në vend të termit edukatore në çerdhe, pasi në Shqipëri statusi 

i punës është me termin kujdestare për punonjësit e përkujdesjes në çerdhe. 



17 
Termi  “frenim”  është  huazuar  nga  termi  në  anglisht  “inhibitory  control”  që   nënkupton 

frenimin e veprimeve që nxiten nga stimuj të parëndësishëm të mjedisit (Beijers et al., 2013). 
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Howes & Hamilton, 1992). Për më tepër, fëmijët që kanë marrëdhënie pozitive e ku 

prindërit shfaqin ndjeshmëri të lartë, janë më të mbrojtur nga ndikime të mundshme 

negative që mund të vijnë nga orët e zgjatura në çerdhe, sidomos në çerdhet me cilësi të 

ulët (NICHD, 1997; Symons, 1998). Por, çerdhet mund t’i mbrojnë fëmijët që vijnë nga 

familje ku rrezikohet zhvillimi i tyre, si nga efektet e varfërisë (Caughy et al., 1994), por 

dhe nga depresioni i nënës (Cohn et  al., 1991).  Nga studimet eksperimentale janë  

matur efektet e çerdheve me cilësi të lartë në zhvillimin e hershëm konjitiv dhe gjuhësor 

dhe vërehet se përkujdesja e lartë, intensive, që garanton përvoja të hershme për të 

mësuar, ka një ndikim pozitiv në të nxënit e hershëm (Ramey & Ramey,1998), 

zhvillimin konjitiv (Burchinal et al., 1997), gjuhësor (Roberts et al., 1989), dhe më vonë 

në arritjet në shkollë (Barnett, 1995). Këto studime janë ndërmarrë me fëmijë të cilët në 

familje përballen me shumë strese dhe me burime më të pakta financiare, por edhe me 

mundësi më të pakta përvojash për të mësuar (p.sh. Ramey & Ramey,1998). 

Efektet pozitive të cilësisë së lartë të përkujdesjes tek fëmijët në rrezik janë 

matur dhe është vënë re se ulet probabiliteti për lënien e shkollës, për shtatëzani në 

adoleshencë, për aktivitete kriminale, ndërsa rritet probabilitetit për punësim dhe të 

ardhura më të larta ekonomike (Aos et al., 2004; Schweinhart et al., 2005). Pavarësisht 

se ndikimi i çerdheve nuk është aq i lartë sa ndikimi i mjedisit familjar, ky mjedis  

mund të përforcojë më shumë ndikimin familjar apo mund të mbështesë trajektore 

zhvillimore më stimuluese për fëmijët që rrethohen nga një mjedis deprivues familjar 

(Shonkoff & Meisels, 2000). Por nga ana tjetër, studime të mëvonshme kanë 

ekzaminuar se fëmijët që marrin përkujdesje në çerdhe me orë të zgjatura, 20 orë ose 

më shumë në javët, rrezikohen për probleme të sjelljes në vitet e mëvonshme (Belsky  

et al., 2006; Bradley & Vandell, 2007). Gjithashtu, këto studime eksperimentale më 

shumë janë fokusuar në impaktin që përkujdesja në çerdhe ka tek zhvillimi socio- 

emocional dhe konjitiv i fëmijëve, por këto studime nuk kanë ekzaminuar ndikimin 

specifik në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve të kësaj moshe. Studimi i Beijers me 

kolegët e saj (2013), është i pari që ka matur lidhjen midis kapaciteteve vetë- 

rregulluese të fëmijëve dhe përkujdesjes së marrë në çerdhe. Rezultatet e studimit 

nxorën konkluzionin se jo të gjithë fëmijët ndikohen në të njëjtën mënyrë nga 

përkujdesja e marrë në çerdhe, por më të rrezikuar, për probleme të jashtme ose të 

brendshme të sjelljes në moshën 30 muajsh, janë fëmijët që shfaqin reaktivitet 

emocional të lartë negativ dhe frenim të ulët
17

(Beijers et al., 2013). Në këtë studim 

përkujdesja në çerdhe do të shihet si një faktor i jashtëm mbrojtës apo  rrezikues 

sidomos për fëmijët që shfaqin një shkallë rrezikshmërie për probleme të sjelljes, që 

mund të vijnë si nga aspekte të dallimeve në temperament por dhe nga aspekte që 

lidhen me mjedisin familjar. Supozohet se cilësia e ulët e përkujdesit në çerdhe pengon 

zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese, ndërsa cilësia e lartë e përkujdesit stimulon 

zhvillimin e këtyre proceseve tek fëmijët që frekuentojnë çerdhet, e sidomos tek  

fëmijët që janë më të rrezikuar për shfaqjen e problemeve të sjelljes. 



18 
Termi “Model i Konsultimit për Zgjidhjen e Problemeve” është huazuar nga termi në anglisht 

“The Problem-Solving Consultation Model” (Kratochwill, 2008). 
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Ndërhyrja me anën e Modelit të Konsultimit për Zgjidhjen e   Problemeve
18

 

 

 
Konsultimi është një shërbim jo i drejtpërdrejtë, ku konsultuesi bashkëpunon me 

personin apo personat që po konsultohen në mënyrë që të krijojnë kushte optimale 

funksionimi për fëmijët apo personat në kujdesin e tyre (Buysse & Wesley, 2005). 

Konsultimi si model shërbimi mbështetet në supozimin se ndodhitë e rëndësishme, 

njerëzit, kontekstet janë faktorë bazik në problemet emocionale, të sjelljes, por dhe 

burime vitale për zgjidhjen e këtyre problemeve (Donahue et al., 2000). Një nga arsyet 

kryesore për të mbështetur këtë model shërbimi si pjesë e shërbimeve në ndërhyrjet e 

hershme në SHBA është se vërehet një rritje e numrit të fëmijëve të vegjël me 

çrregullime emocionale dhe të sjelljes (Keenan & Wakschlag, 2004; Mark-Wilson et al., 

2002). Përveç kësaj, rritja e raportimit të traumave brenda familjeve dhe komuniteteve 

është shumë e vështirë të përballohet nga fëmijët e vegjël. Foshnjat, fëmijët e vegjël që 

ekspozohen ndaj traumave janë veçanërisht shumë vullnerabël, pasi aftësitë për 

fleksibilitet mendor që nevojiten për të përballuar ndodhitë traumatike, nuk janë 

zhvilluar plotësisht (Donahue, 2002). 

Qëllimi i konsultimit është që t’u japë mbështetje prindërve dhe kujdestareve duke 

përdorur shpesh gjatë konsultave një numër aktivitetesh si strategjitë e modelimit, 

mësimit, ofrimit të mundësive për komunikim të sigurt dhe të hapur që ndihmojnë në 

zgjidhjen e problemeve (Caplan & Caplan, 1993), trajnimi, udhëzimet (Green et al., 

2006). 
 

Modeli i Konsultimit për Zgjidhjen e  Problemeve  (MKZP)  (Kratochwill,  

2008), është një model ndërhyrje që bazohet në shërbim jo të drejtpërdrejtë, e orientuar 

drejt zgjidhjes së problemeve që përfshin një marrëdhënie ku konsultuesi komunikon 

informacione që e aftësojnë personin në konsultë për t’i përdorur këto informacione me 

persona të tretë në mënyrë që të trajtohen sjelljet problematike. Konsultuesi shihet si një 

figurë autoritare që ka përgjegjësi parësore për marrëdhënien që formohet gjatë 

konsultës. Ndërsa fokusi kryesor i konsultës është ndryshimi i sjelljes së fëmijëve (në 

rastin e ndërhyrjeve me prindërit dhe kujdestaret) dhe ndryshimi i sjelljes së personit që 

konsultohet (Bergan, 1977; Kratochwill, 2008). Ky model i përmbahet parimeve të 

teorive të sjelljes dhe të mësuarit social (Putnam et al., 2005), dhe bazohet gjerësisht në 

supozimin se sjellja njerëzore është kontekstuale, kryesisht një reagim ndaj faktorëve të 

mjedisit. Për këtë arsye, MKZP përdor strategji të analizimit të sjelljes së shfaqur për të 

hartuar dhe për të vlerësuar ndërhyrjen. Disa nga këto strategji janë; përforcimi pozitiv, 

sistematik, përforcimi social, përforcimi negativ, shuarja, ndëshkimi, sinjalizimi, 

formësimi dhe strategji të tjera të ngjashme që mbështeten në përcaktimet operacionale 

të sjelljeve të vëzhgueshme (Kratochwill et al., 2002). MKZP ndjek katër stade: 1) 

identifikimin e problemit; 2) analizimin e problemit; 3) planin e trajtimit; 4) vlerësimin  

e planit të trajtimit. Përgjatë identifikimit të problemit, konsultuesi dhe individi që ndjek 

konsultat specifikojnë problemet që do të trajtohen në konsulta. Në analizën e problemit 

eksplorohen problemet duke vlerësuar të dhënat e marra nga intervistat dhe duke 

përcaktuar ato faktorë që mund të lehtësojnë zgjidhjen e problemeve. Duke u bazuar tek 

kjo analizë, një plan hartohet për të zgjidhur problemet dhe më pas ky plan 

implementohet. Ndërsa, në vlerësimin e trajtimit, përcaktohet efikasiteti i planit dhe 
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diskutohet për ruajtjen e rezultateve, por edhe për përgjithësimin e këtyre rezultateve 

(Sheridan et al., 1996). 

Një formë e MKZP është konsultimi i përbashkët sjellor
19

(KPS), ku konsultuesit 

punojnë së bashku me prindërit, mësuesit apo kujdestaret, edukatorët për të zgjidhur 

probleme të nxënësit apo fëmijës që lidhen me arritjet, sjelljen, gjendjen emocionale 

(Sheridan et al., 2006). KPS përfshin prindërit dhe edukatorët në mënyrë të tillë që të 

ndajnë shqetësimet e tyre, të identifikojnë nevoja të ngjashme, të ndërtojnë marrëveshje 

të ngjashme për arritjen e qëllimeve të ndërhyrjes tek fëmijët dhe ku plani i ndërhyrjes 

mund të aplikohet në kontekste të rëndësishme, ku fëmija harxhon një pjesë të madhe të 

kohës së tij si shtëpia, çerdhet, kopshti apo shkolla. Gjithashtu, marrja e të dhënave nga 

prindërit dhe edukatorët përcakton dhe arritjen e qëllimeve apo modifikimin e planit në 

raste të nevojshme (Sheridan et al., 2006). Rezultatet e KPS me fëmijët në moshën e 

shkollës kanë qenë të suksesshme në arritjet dhe sjelljen e tyre (Guli, 2005). Pavarësisht 

faktit që pjesa më e madhe e studimeve që kanë pasur si qëllim efikasitetin e modeleve 

të konsultimit janë ndërmarrë në institucionet shkollore (Erchul & Martens, 2010), 

vërehet se studimet e ndërmarra me KPS kanë pasur rezultate me fëmijët në moshën 3-6 

vjeç, si në ndryshimin e sjelljes së fëmijëve por dhe në përforcimin e bashkëpunimit 

midis prindërve dhe edukatorëve. Prindërit raportuan ndryshime të rëndësishme në 

perceptimin rreth komunikimit me edukatorët. Si prindërit dhe edukatorët raportonin 

nivele të larta pranimi, kënaqësie dhe arritje qëllimesh mbas konsultimit (Sheridan et  

al., 2006). Gjithashtu, rezultate pozitive janë parë edhe në një studim që është ndërmarrë 

nga Këshilli i Përkujdesjes dhe të Nxënit të Hershëm në Amerikë ku u vërejt se 

konsultimi i prindërve, kujdestareve, por dhe stafit drejtues të çerdheve jo vetëm që 

rritën njohuritë dhe zhvilluan aftësi për përkujdesjen e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël 

si tek prindërit, tek kujdestaret, por rezultatet treguan se sjelljet e fëmijëve u 

përmirësuan gjithashtu (ECLC, 2011). Pavarësisht se konsultimi i prindërve, 

kujdestareve dhe stafit drejtues është ndërmarrë në grupe të veçanta dhe jo të 

përbashkëta, përsëri vërehet ndikimi pozitiv në kontekstet sociale të fëmijës. 

 

 
Sfondi teorik i MKZP 

 

 
Tre teoritë ku mbështetet forma e KPS e MKZP janë: 1) teoria e sjelljes; 2)  

teoria e sistemeve; 3) teoria ekologjike. 

Një nga supozimet parësore të teorisë së sjelljes është se sjelljet janë të mësuara 

nga ndërveprimi me mjedisin dhe janë në funksion të këtij ndërveprimi. Përqasjet që 

vijnë nga kjo teori mbështeten tek teknika specifike që përdorin parimet e të nxënit për 

të ndryshuar sjelljen. Këto përqasje fokusohen tek sjelljet e vëzhgueshme të fëmijëve, 

prindërve dhe kujdestareve se sa tek faktorët të cilët nuk mund t’i vëzhgojmë. Por 

vërehen disa limite të kësaj teorie pasi konteksti më i gjerë nuk merret parasysh gjatë 

ndërhyrjeve. Fokusi kryesor është sjellja dhe faktorët imediat, të dukshëm që shfaqen 

përpara reagimit (Sheridan et al., 1996). Por vlerësimi i sjelljes duhet të shkojë përtej 

kushteve imediate dhe të marrë në konsideratë një këndvështrim më holistik të situatës 

(Wahler & Fox, 1981). 
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“Konsultimi i përbashkët sjellor” është huazuar nga termi në anglisht “Conjoint Behavioral 

Consultation” (Sheridan et al., 2006). 
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Ndërkohë në teorinë e sistemeve, supozimi parësor është se disfunksionimi 

individual është një simptomë e vështirësive strukturore apo ndërvepruese të një sistemi 

më të gjerë (Minuchin & Fishman, 1981). Familja apo mjedisi jashtë saj si çerdhja, 

kopshti, shkolla perceptohet si një sistem dinamik, ku secili element kontribuon në 

mirëmbajtjen e të gjithë sistemit. Sipas kësaj teorie, një shqetësim i fëmijës nuk vjen si 

pasojë e fëmijës apo e mjedisit të tij. Sjellja shfaqet si funksion i ndërveprimit të fëmijës 

me sistemet ku ai përfshihet. Pavarësisht se teoricienët e hershëm të kësaj teorie i jepnin 

rëndësi familjes si sistemi parësor ku fëmija bën pjesë, por ky fokus shihet si i limituar 

në shoqëritë e sotme. Sipas teoricienëve të hershëm, fëmijët ndërtojnë identitetin e tyre 

me anën e bashkëveprimit të roleve dhe marrëdhënieve brenda sistemeve të familjes 

(Fine & Holt, 1983). Por, pjesët e një sistemi janë të ndërlidhura, kështu që ndryshimi  

në një pjesë të sistemit do ndikojë pjesët e tjera. Po kështu, fëmijët përfshihen në disa 

sisteme si shtëpia, çerdhja, kopshti, shkolla, grupi i bashkëmoshatarëve. Çdo sistem 

përfshin marrëdhënie, pushtet, struktura komunikimi dhe rregulla që drejtojnë sjelljen. 

Sistemet mbulojnë njëri-tjerin dhe çfarë ndodh në një sistem ndikon sjelljen e fëmijës në 

një sistem tjetër. Por, vërehet se në teorinë e sistemeve familja është fokusi i trajtimit  

më shumë se vetë individi, pasi qëllimi i trajtimit është jo vetëm të ndryshohet sjellja e 

individit por dhe sistemi disfunksional familjar që e nxit këtë sjellje jo vetëm në familje 

por dhe mjedise të tjera. Prandaj dalin vështirësi, kur aplikohet përqasja e sistemeve, 

sidomos në konsultimin shkollor. Një çështje lidhet me identifikimin dhe përcaktimin e 

sistemit të fëmijës, pasi kur konsultuesi e sheh sistemin e fëmijës si ndërveprim me 

mësuesit, familjen, mjediset e shtëpisë dhe shkollës, marrëdhënia e konsultuesit me të 

konsultuarin ndryshon në mënyrë cilësore (Sheridan et al., 1996). 

Ndërsa, teoria ekologjike merr në konsideratë ndërveprimin e një individi me 

mjedisin. Në vend që të fokusohet vetëm tek individi, teoricienët e kësaj përqasje 

ekzaminojnë ndërveprimet ndërmjet sistemeve. Fokusi kryesor është tek ndërvarësia 

ndërmjet sjelljeve dhe konteksteve (Gump, 1977). Një nga supozimet kryesore të 

përqasjes ekologjike është se çdo fëmijë është pjesë e pandashme e një sistemi të vogël 

social. Zhvillimi ndodh në një kontekst me katër sisteme të ndërlidhura brenda mjedisit 

ekologjik (Bronfenbrenner, 1977). Mikrosistemi përbëhet nga marrëdhënia ndërmjet 

fëmijës dhe kontekstit imediat të tij si shtëpia, çerdhja apo kopshti. Por përveç 

mikrosistemit duhen analizuar dhe marrëdhëniet ndërmjet dhe përgjatë mikrosistemeve. 

Mesosistemi i fëmijës duhet marrë në konsideratë, pra ndërlidhja e konteksteve kryesore 

të jetës së fëmijës si ndërveprimi i shtëpisë me çerdhen, kopshtin, shkollën, ndërveprimi 

i prindërve me grupin e bashkëmoshatarëve të fëmijës. Gjithashtu, ndodhitë në 

ekzosistem ndikojnë sistemin imediat të fëmijës. Edhe pse fëmijët nuk përfshihen në 

këtë sistem, prindërit apo kujdestaret, edukatorët, mësuesit përfshihen dhe ky sistem 

mund të ndikojë mënyrën e ndërveprimit të tyre me fëmijën në sistemin imediat (për 

shembull, ndodhitë në vendin e punës së prindërve apo ndodhitë familjare të 

kujdestareve). Ndërsa makrosistemi përfshin modelet e përgjithshme kulturore dhe 

subkulturore të shoqërisë si sistemet ekonomike, politike, ligjore, vlerat, traditat brenda 

një komuniteti (Sheridan et al., 1996). Nga këto katër sisteme, mesosistemi i fëmijës 

mund të marrë interes të veçantë për konsultuesin që punon me prindërit dhe me 

edukatorët. Ndërlidhjet përgjatë sistemeve duket se kanë një ndikim të rëndësishëm në 

zhvillim. Ashtu sikurse një përvojë brenda familjes mund të ndikojë në sjelljen e fëmijës 

në shkollë, ashtu dhe një përvojë në shkollë mund të ndikojë në sjelljen e fëmijës në 

familje (Conoley, 1987a). Përqasja ekologjike shfaq disa avantazhe kur përdoret në 

konsultim, pasi e zgjeron teorinë e sjelljes duke i vënë theksin ndërveprimeve reciproke 

të sjelljes, personit dhe  kontekstit. Për më tepër,  kjo përqasje shkon  përtej    teorisë  së 
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sistemeve pasi njeh rëndësinë e ndërveprimeve përgjatë sistemeve të ndryshme në jetën 

e fëmijës. 

Kjo përqasje lejon integrimin e burimeve të informacionit duke kuptuar 

zhvillimin e fëmijës (Anderson, 1983). Prindërit, kujdestastarët, edukatorët, mësuesit 

ndërthuren në ekosistemin e fëmijës. Koordinimi i këtyre personave mund të jetë kritik 

për trajtimin e problemeve të sjelljes tek fëmijët. Për këtë arsye ofrimi i shërbimeve jo të 

drejtpërdrejtëa, si konsultimi, mund të jenë veçanërisht efikase për të përmirësuar 

situatën e fëmijës (Sheridan et al., 1996). Kështu që është e rëndësishme të krijohen 

ndërlidhje midis shtëpisë dhe institucioneve të përkujdesjes apo edukuese për të kuptuar 

dhe nxitur zhvillimin optimal të fëmijëve. Conoley ka sugjeruar katër nivele të 

ndërhyrjes për të krijuar ura komunikimi midis shtëpisë dhe shkollës (Conoley, 1987b). 

Sipas tij funksioni i ndërhyrjes në nivelin e parë është të ndahen informacione midis 

shtëpisë dhe shkollës me anën e telefonatave, takimeve jo të shpeshta midis prindit dhe 

mësuesit. Në nivelin e dytë, bashkëpunimi përfshin të qenit pjesë në programe ku si 

prindërit dhe mësuesit kuptojnë pritshmëritë e secilit dhe zhvillojnë sisteme komunikimi 

të realizueshme duke pasur dhe takime të qëndrueshme. Në nivelin e tretë të  

ndërhyrjeve prindërit janë të detyruar të përfshihen aktivisht në kontekstet shkollore me 

qëllimin që të ulet sa më shumë distanca midis shtëpisë dhe shkollës. Ndërsa në fazën e 

katërt të partneritetit të shtëpisë me shkollën përfshihet një ndërhyrje reciproke  

edukuese të prindërve dhe mësuesve ndaj njëri-tjetrit. Sipas supozimeve të teorisë 

ekologjike, përfshirja e familjes në një plan edukimi dhe bashkëpunues me shkollën apo 

dhe institucione të tjera ku fëmija kalon një periudhë të gjatë të kohës, është thelbësore 

për ndryshimin e sjelljes dhe përshtatjen e fëmijës. Sidoqoftë, që të nxitet ky partneritet 

kërkohen procedura të qarta dhe të operacionalizuara. Por këto procedura nuk janë të 

pranishme në literaturën e teorive si ekologjike por dhe atë të sistemeve. Kështu që 

teoritë ekologjike dhe të sistemeve më shumë mund të konsiderohen si struktura që 

ndihmojnë në konceptimin më të gjerë të modelit të konsultimit. Ndërsa teoria sjellore 

dhe konsultimi sjellor ofrojnë një strukturë të përdorshme, empirike për të  punuar 

brenda sistemeve, por, dhe ndërmjet sistemeve për të ndikuar ndryshimin e sjelljes 

(Bergan & Kratochwill, 1990). 

Në këtë studim modeli i konsultimit është modeli për zgjidhjen e problemeve, 

pra një model që orientohet nga përdorimi i teknikave që bazohen në teoritë e të 

mësuarit social duke ndjekur katër hapat e ndërhyrjes nga identifikimi i problemit, 

analizimi i problemit, hartimi i planit të ndërhyrjes dhe vlerësimi i këtij plani. 

Pavarësisht se në studim nuk do të përdoret KPS, ndërhyrja me anën e konsultimit do të 

ndodhë brenda sistemeve në rastin kur konsultimi është ndërmarrë vetëm me prindërit 

apo vetëm me kujdestaret e çerdheve, por dhe ndërmjet sistemeve kur konsultimi është 

ndërmarrë edhe me prindërit edhe me kujdestaret e fëmijëve, por në mënyrë të veçantë 

jo të përbashkët. Qëllimi i ndërhyrjeve është që të shihen efektet e saj tek prindërit, 

kujdestaret dhe fëmijët brenda një sistemi apo ndërmjet sistemeve imediate të fëmijëve. 

 

 
Marrëdhënia bashkëpunuese midis konsultuesit dhe të konsultuarëve 

 

 
Një tjetër aspekt thelbësor i ndërhyrjes është formimi i marrëdhënies 

bashkëpunuese ndërmjet konsultuesit dhe personave që konsultohen. Në fakt 

marrëdhëniet  ndërpersonale  pozitive,  duke  përfshirë  të  qenit  i  hapur,  i  besueshëm, 
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autentik, luajnë një rol të rëndësishëm në efikasitetin e konsultimit pasi në këtë proces 

kërkohet komunikim verbal dhe ndërveprime të vazhdueshme ndërmjet pjesëmarrësve 

(Sheridan & Kratochwill, 2008). Kështu që konsultuesit duhet të shfaqin një status të 

barabartë me të konsultuarin pasi reflekton një aspekt të marrëdhënieve bashkëpunuese. 

Por supozimi aktual është se bashkëpunimi i suksesshëm mund të variojë nga 

marrëdhënie me status të barabartë në marrëdhënie hierarkike në varësi të tipareve të të 

konsultuarit. Pjesëmarrësit në konsultim shfaqin nivele të ndryshme përvojash, 

motivimi, njohurish, aftësish që mund të ndikojnë në shfaqjen e një pabarazie të 

natyrshme në status e që mund të influencojë natyrën e bashkëpunimit (Kratochwill & 

Pittman, 2002). Sidomos këto sfida mund të vihen re në kontekstet e hershme ku 

konsultuesit kanë më shumë edukim, rrogë më të lartë, respektohen më shumë se sa të 

konsultuarit (Donahue et al., 2000). Për të ndërtuar marrëdhënie bashkëpunuese 

konsultuesi duhet të marrë në konsideratë dhe këto pabarazi që mund të lindin 

natyrshëm si gjatë konsultimit të prindërve por dhe gjatë konsultimit të kujdestareve apo 

edukatorëve. Pavarësisht potencialeve të pabarabarta të lidhjes, ndërhyrjet e suksesshme 

kërkojnë që prindërit dhe stafi të ndërtojnë bashkëpunime autentike që vijnë si pasojë e 

besimit, influencave pozitive sociale dhe respektit reciprok për ekspertizën që secili sjell 

gjatë procesit (Swick, 2004). Gjithashtu vërehet se kontaktet e shpeshta me konsultuesit 

shihen si një variabël i rëndësishëm që ndihmon në suksesin e përgjithshëm të sjelljes së 

fëmijës dhe marrëdhënieve pozitive me të konsultuarit. Kur tre programe në kopshte u 

studiuan për të kuptuar variablat e suksesit të shërbimit me anën e konsultimit, u gjet se 

edukatorët kishin më shumë gjasa të raportonin se ky shërbim ndikonte në uljen e 

sjelljeve negative të fëmijëve, kur konsultuesi ishte i pranishëm, në momentet që 

edukatorët kishin nevojë për të. Stafi i edukatorëve besonte se niveli i lartë i përfshirjes 

së konsultuesit në program rriste më shumë mundësitë që fëmija dhe familja të kishin 

nivele më të larta të mirëqenies psikologjike (Green et al., 2004). Për më tepër të 

konsultuarit ishin më të përfshirë kur marrëdhënia me konsultuesin ishin të shpeshta, të 

vazhdueshme edhe pse koha që konsultuesi harxhonte në program mund të ishte 

minimale (Green et al., 2006). Megjithatë marrëdhëniet cilësore nxisin bashkëpunimin 

sidomos në ato raste kur natyrshëm mund të krijohet një marrëdhënie me status jo të 

barabartë dhe kontaktet janë të shpeshta me të konsultuarin. 

 

 
Efektet e MKZP tek fëmijët, prindërit dhe kujdestaret 

 

 
Ndërhyrja me anën e MKZP vihet re se ka ndikim të rëndësishëm në 

përmirësimin e sjelljeve të fëmijëve. Nga studimet që janë ndërmarrë kur MKZP është 

përdorur për të ndryshuar sjelljen e fëmijëve parashkollorë vihet re se rriten sjelljet 

pozitive sociale dhe ulen sjelljet agresive (Bleecker & Sherwood, 2004; Field et al., 

2004). Veçanërisht problemet e jashtme të sjelljeve si agresioni kanë ndërlikime 

thelbësore për fëmijët e vegjël pasi pa ndërhyrje këto sjellje kanë prirje të përkeqësohen 

me rritjen e fëmijëve (Lavigne, Arend, & Rosenbaum, 1998). Studimet që kanë përdorur 

raportimin e prindërve por edhe të edukatorëve shfaqin se MKZP është efikas në uljen e 

sjelljeve problematike që shfaqen së jashtmi tek fëmijët në çerdhe dhe në kopsht (Field 

et al., 2004; Han et al., 2005). Në një studim për vlerësimin e konsultimit si model 

ndërhyrje tek fëmijët e vegjël u vërejt se modeli ishte i suksesshëm për të ulur sjelljet 

devijante dhe hiperaktivitetin (Gilliam, 2007). Ndërsa, në një studim tjetër, në të cilin u 

përfshinë fëmijë nga 10 muajsh deri në 7 vjeç, të cilët ishin në rrezik për t’u  përjashtuar 
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nga çerdhja, kopshti apo shkolla, pasi shfaqnin sjellje agresive, hiperaktivitet, ankth dhe 

sipmtoma depresioni, u vërejt se sjelljet problematike u ulën dhe afërsisht 79% e 

fëmijëve nuk u përjashtuan nga institucioni edukues (Perry et al., 2007). 

Ndërsa, tek edukatorët, konsultimi është efikas në punën e tyre, pasi ato 

raportojnë se ndjehen më të aftë, me vetë-efikasitet më të lartë, me ndjenja stresi më të 

ulëta ndaj punës mbasi marrin pjesë në konsultim (Alkon et al., 2003). Gjithashtu, 

edukatorët raportojnë se janë më empatik, i kuptojnë më shumë sjelljet e vështira të 

fëmijëve si dhe marrin njohuri të gjera për zhvillimin socio-emocional të fëmijëve. Për 

më tepër edukatorët raportojnë se zhvillojnë më shumë aftësi për të punuar me prindërit, 

për të vëzhguar sjelljen, për të reflektuar dhe për të planifikuar hapat e mëtejshme të 

ndërveprimit. Por këto rezultate ndikoheshin nga një variabël shumë i rëndësishëm që 

ishte cilësia e marrëdhënies midis konsultuesit dhe të konsultuarve. Sa më pozitive të 

ishte marrëdhënia aq më shumë të konsultuarit raportonin se ndjeheshin të mbështetur 

dhe se konsultimi ishte efikas (Green et al., 2006). Edhe pse pak studime janë 

ndërmarrë, për të parë se si cilësia e përgjithshme e programit në çerdhe apo në kopshte 

ndryshon nga konsultimi, është vënë re se si mjedise të çerdheve dhe kopshteve që ishin 

në kategorinë e ulët fillimisht, mbas konsultimit, pjesa më e madhe e këtyre 

institucioneve morën vlerësime më të larta që afroheshin me kategorinë e mesme  

(Palsha & Wesley, 1998). Por, në studime të mëvonshme është vënë re se qendrat që 

kanë pasur kujdestarë, edukatorë me nivele më të larta të komptencave për punën e tyre, 

gjithashtu kanë pasur ndryshime të rëndësishme pozitive në cilësinë e çerdhes apo 

kopshtit (Alkon et al., 2003). 

Si konkluzion, vërehet se modeli i konsultimit në tërësi është një model  

rezultativ si tek prindërit, tek kujdestaret, edukatorët, mësuesit por edhe tek fëmijët. Tek 

prindërit, të cilët kanë qenë në konsulta, vërehet se ato zhvillojnë aftësi për të 

menaxhuar më mirë sjelljet e fëmijëve të tyre, janë më të kuptueshëm ndaj fëmijëve pasi 

zhvillojnë njohuri për nevojat zhvillimore të fëmijëve të tyre si dhe bashkëpunimi i 

prindërit dhe kujdestareve, edukatorëve apo mësuesve rritet mbas procesit të  

konsultimit. Gjithashtu tek kujdestaret, edukatorët dhe mësuesit vërehet se procesi 

efikas i konsultimit zhvillon aftësitë e tyre për të ndërvepruar me fëmijët, rrit nivelin 

vetë-efikasitetit, ul stresin e punës, zhvillon më shumë empatinë për fëmijët si dhe rrit 

bashkëpunimin me prindërit. Madje vihet re se në rastet kur kujdestaret apo edukatorët 

janë të kualifikuar dhe të aftë, por ndjekin programe me cilësi të ulët, konsultimi efikas 

përmirëson cilësinë e programit drejt niveleve mesatare. Por procesi i konsultimit efikas 

shfaq rezultate pozitive sidomos tek sjelljet e fëmijëve pasi vërehet se, kur prindërit apo 

kujdestaret, edukatorët, mësuesit e fëmijëve përfshihen në konsulta, fëmijët 

përmirësojnë sjelljet e tyre duke shfaqur nivele më të larta të sjelljeve pozitive sociale 

dhe nivele më të ulta të sjelljeve agresive. Gjithsesi duhet theksuar se këto studime janë 

ndërmarrë më së shumti me fëmijë parashkollorë dhe në moshën e shkollës. Në këtë 

studim ndërhyrja me anën e MKZP do të ndërmerret me prindër dhe kujdestarë të cilët 

përkujdesen për fëmijë të moshës 1-3 vjeç. 

 

 
Kodi i etikës gjatë konsultimit 

 

 
Kodet e etikës profesionale njohin rëndësinë e madhe të të qenit i aftë si 

konsultues, si një aspekt thelbësor i praktikës. Shoqata e Psikologëve Amerikanë, në 
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Kodin e Parimeve të Etikës së Psikologut konstaton se: “Psikologët njohin kufinjtë e 

aftësive të tyre dhe limitet e teknikave që përdorin. Ato ofrojnë vetëm shërbime dhe 

përdorin vetëm teknika për të cilat janë të kualifikuar, janë trajnuar dhe për të cilat kanë 

përvojë profesionale” (APA, 2002). Konsultuesit që punojnë në çerdhe dhe në kopshte 

duhet të zotërojnë njohuri të rëndësishme rreth zhvillimit në fëmijëri, sistemeve  

familjare dhe shëndetit mendor të fëmijëve në mënyrë të tillë që sjellja jo tipike të 

identifikohet e vlerësohet nga prindërit apo kujdestaret dhe të nxitet zhvillimi i 

shëndetshëm tek fëmijët (Johnston & Brinamen, 2005). Por përveç njohurive, 

konsultuesi duhet të zotërojë aftësi ndërpersonale dhe komunikuese për të zgjidhur 

problemet gjatë konsultimit, pasi vetëm dhënia e informacionit ndaj stafit dhe prindërve 

shpesh nuk është e mjaftueshme për të ndryshuar sjelljen (Wesley & Buysse, 2006). 

Trajnimi i konsultuesve duhet të përfshijë si përvoja didaktike, praktikë por dhe punën 

konkrete si konsultues pasi në këtë mënyrë integrohet teoria me praktikën. Në fillim 

konsultuesit që trajnohen marrin njohuri teorike, më pas kanë mundësi të vëzhgojnë 

konsultuesit dhe në fund përmirësojnë aftësitë me anën e praktikës së supervizuar 

(Alpert & Taufique, 2002). Por shumë specialistë të zhvillimit të hershëm nuk janë 

trajnuar para shërbimit për të konsultuar kujdestaret, edukatorët apo familjarët e 

fëmijëve të vegjël (Klein & Harris, 2004). Në një studim me psikologë shkollorë të 

çertifikuar në Nju Jork, 70% e të anketuarve raportuan se aftësitë për konsultim i kishin 

mësuar gjatë punës së tyre (Rubinson et al., 2003). Por në një studim të dytë me të  

njëjtit pjesëmarrës, ato u shprehën se dëshironin trajnim shtesë për përqasjet e 

ndërhyrjeve (Mowder et al., 2003). 

Gjithashtu, një sfidë kryesore për konsultuesit është të formosh dhe të mbash një 

marrëdhënie me të konsultuarin që bazohet tek besimi. Besimi është thelbësor pasi kur 

zhvillohet të konsultuarit ndjehen të sigurt për të treguar shqetësimet e tyre (Schulte & 

Osborne, 2003). Por edhe pse bisedat midis konsultuesit dhe të konsultuarit duhet të 

mbeten konfidenciale, konsultuesit duhet të jenë të ndërgjegjshëm se konfidencialiteti 

nuk është absolut dhe në disa raste është i dëmshëm si në rastet e abuzimit me fëmijët. 

Në praktikat e konsultimit limitet e ruajtjes së konfidencialitetit duhen transmetuar tek  

të gjithë pjesëmarrësit në konsulta (Parsons, 1996), që në fillim të procesit të  

konsultimit (Buysse & Wesley, 2008). Për këtë arsye të konsultuarit kanë të drejtën për 

t’u informuar dhe për të miratuar pjesëmarrjen e tyre në konsulta duke u informuar për 

qëllimin, hapat e konsultës. Në këtë mënyrë të konsultuarit janë të informuar për çdo 

zgjedhje që do ndërmarrin dhe për më tepër janë pjesëmarrës aktiv gjatë procesit të 

konsultimit. Konsultuesi duhet të diskutojë rolet, përgjegjësitë përkatëse gjatë gjithë 

stadeve të konsultimit, ndikimin e mundshëm pozitiv dhe negativ që veprimet e tyre 

mund të kenë tek të konsultuarit si dhe natyrën parashikuese të marrëdhënies midis 

konsultuesit dhe të konsultuarit (Parson, 1996). Si konkluzion, ruajtja e etikës 

profesionale kërkon nga konsultuesi që të shfaqë aftësi teorike dhe praktike gjatë 

procesit të konsultimit duke njohur dhe limitet e mundshme të aftësive në këtë proces. 

Për më tepër konsultuesi duhet të shfaqë aftësi ndërpersonale dhe komunikuese gjatë 

konsultimit duke krijuar ndjenja të respektit, besimit, sigurisë për të ndarë shqetësimet 

tek i konsultuari. Gjithashtu, një element tjetër shumë i rëndësishëm i bashkëpunimit 

midis konsultuesit e të konsultuarit është ruajtja e konfidencialitetit dhe informimi 

paraprak i të konsultuarëve për rastet kur ruajtja e konfidencialitetit nuk është e mundur. 

Konsultuesi që shfaq këto aftësi ka shanse shumë më të larta për të arritur rezultate të 

suksesshme në konsultim. 
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Përmbledhje 

Pikëpamja se zhvillimi ndodh si pasojë e një ndërveprimi zinxhir i faktorëve 

biologjik dhe mjedisor është bazike për këtë studim. Literatura për ndërveprimin e 

gjeneve me mjedisin, zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese në tre vitet e para të jetës, 

prindërimin, përkujdesjen në çerdhe dhe ndërhyrjen me anën e MKZP janë thelbësore  

në këtë studim. Nga studimet janë marrë evidenca për mënyrën se si gjenet mund të 

ndikojnë mjedisin dhe mjedisi mund të ndikojë gjenet (Jablonka & Lamb, 2002). 

Proceset vetë-rregulluese lidhen me dy dimensionet e temperamentit të fëmijës që janë 

reaktiviteti emocional dhe KMV, dimensione me një predispozitë të lartë biologjike 

(Eisenberg et al., 2004), që mund të jenë faktorë rrezikues apo mbrojtës të fëmijës për 

vetë-rregullim. Ndërsa prindërimi dhe përkujdesja janë faktorë të mjedisit të hershëm që 

ndikojnë në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Prindërimi dhe përkujdesja janë 

faktorë mbrojtës mjedisor kur përputhen me nevojat zhvillimore të fëmijëve dhe marrin 

në konsideratë diferencat individuale të tyre, në të kundërt këto faktorë ndikojnë 

negativisht dhe mund të rrisin probabilitetin tek fëmijët për probleme të jashtme dhe të 

brendshme të sjelljes, sidomos tek fëmijët që shfaqin reaktivitet emocional negativ dhe 

nivele më të ulëta të KMV (Rothbart & Bates, 2006). Ndërhyrjet e hershme tek prindërit 

dhe kujdestaret janë efikase për të parandaluar probleme të sjelljes në vitet e  

mëvonshme duke krijuar një mjedis marrëdhëniesh që nxisin proceset vetë-rregulluese. 

Në këtë studim do të ekzaminohet roli i prindërimit dhe i përkujdesjes në proceset vetë- 

rregulluese të fëmijëve. Në këtë studim supozohet se pavarësisht faktorëve rrezikues 

biologjik të fëmijës për proceset vetë-rregulluese, prindërimi pozitiv dhe përkujdesja me 

cilësi të lartë mund të jenë faktorë thelbësorë mbrojtës që ndikojnë në zhvillimin e 

proceseve vetë-rregulluese duke ulur shkallën e rrezikut për probleme të mundshme të 

sjelljes tek fëmijët. 
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KAPITULLI TRETË: METODOLOGJIA KËRKIMORE 

 

 
Dizanji i kërkimit 

 

 
Ky studim është hartuar për të ekzaminuar rolin e prindërimit dhe të  

përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet. 
Metodologjia e studimit është me metodë të përzier pasi bazohet në matje sasiore dhe 
investigim cilësor. Matjet sasiore janë ndërmarrë duke përdorur testin me shembuj të 

çiftëzuara
20 

për të hetuar impaktin e modelit të konsultimit tek prindërit, kujdestaret dhe 
fëmijët. Gjithashtu janë përdorur teknika statistikore si frekuencat, korrelimi për të 
hulumtuar shoqërizimin e faktorëve të prindërimit, përkujesjes, si dhe testi i analizave të 

shumëllojshme të variancës
21

(MANOVA), për të parë nëse ka faktorë që ndikojnë në 
prindërim, përkujdesje. Nga ana tjetër, investigimi cilësor është ndërmarrë duke 
përdorur intervista gjysëm të strukturuara me prindërit dhe kujdestaret. Kombinimi i 

përqasjes së metodologjisë sasiore dhe cilësore ka pasur si qëllim ndërtimin e një 

këndvështrimi të integruar dhe të kuptueshëm informacioni në lidhje me marrëdhëniet 

që prindërit dhe kujdestaret formojnë me fëmijët si dhe ndikimin e këtyre  

marrëdhënieve tek fëmijët. Informacioni nga një burim do të mund të qartësojë apo të 

përforcojë kuptimin e informacionit të marrë nga një burim tjetër (Krathwohl,  1998). 

Por të dhënat e marra nga metodat e përziera kërkojnë që së bashku të formojnë një 

kornizë më të plotë të problemit. Kërkimi sasior është i limituar për të na ndihmuar që të 

kuptojëmë kontekstin në të cilin njerëzit ndërveprojnë dhe flasin pasi zërat e 

pjesëmarrëve nuk dëgjohen në mënyrë të drejtpërdrejtë. Kërkimi cilësor shkon përtej 

këtij limiti por nga ana tjetër ky kërkim ka limite pasi interpretimet e të dhënave kanë 

shkallë të lartë subjektiviteti nga kërkuesi e për më tepër është e vështirë që të dhënat të 

përgjithësohen (Creswell & Plano Clarck, 2011). Për këtë arsye përdorimi i metodave të 

përziera krijon një mundësi për të zbutur limitet studimore që hasen kur kërkuesi përdor 

vetëm një nga metodat ose cilësoren ose sasioren. Në këtë studim përdorimi i metodave 

të përziera ka krijuar mundësinë për të krahasuar të dhënat që janë marrë nga intervistat 

me të dhënat që janë marrë nga shkallët matëse për të krijuar një kornizë të plotë të rolit 

të prindërimit dhe përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve që frekuentojnë 

çerdhet. 

 

 
Konteksti studimor 

 

 
Ky studim u ndërmor me prindër dhe kujdestarë në shtatë çerdhe të Tiranës. Në 

periudhën e studimit në Tiranë ishin funksionale 29 çerdhe. Përzgjedhja e çerdheve në 

studim  u ndërmor në bashkëpunim  me stafin  e Qendrës  Ekonomike të Zhvillimit  dhe 
 
 

20 
“Testi i shembujve të çiftëzuara” është huazuar nga termi në anglisht Dependet/Paired-sample 

t-test (Goodwin, 2005). 
21 

“Testi i analizave të shumëllojshme të variancës” është term i huazuar nga termi në anglisht 
“Multivariate analysis of variance (MANOVA)”, që është një test statistikor që përdoret kur variabli i 

pavarur është kategorik ndërsa kemi më shumë se një variabël të varur të vazhdueshëm (Goodwin,2005). 
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Edukimit të Fëmijëve (QEZHEF). Çerdhet që u përzgjodhën në studim ishin 

përfaqësuese të çerdheve të Tiranës. Në fillim të studimit, katër nga çerdhet nuk ishin 

rikonstruktuar dhe tre ishin të rikonstruktuara. Një nga çerdhet e rikonstruktuara u 

përzgjodh për të ndërmarrë fazën e pilotimit të shkallëve matëse për prindërit, 

kujdestaret dhe fëmijët. Çerdhja lokalizohej në rrugën “Siri Kodra”. Ndërsa në pesë 

çerdhet e tjera u zhvilluan intervistat dhe plotësimi i shkallëve matëse për prindërit dhe 

kujdestaret. Çerdhet ishin të lokalizuara në zonën e “Myslim Shyri”, “21 Dhjetori” dhe 

në Laprakë. Ndërhyrja me prindërit dhe kujdestaret nuk u ndërmor në çerdhen  që 

shfaqte më shumë nevojë për këtë ndërhyrje pasi në çerdhe nuk kishte ambiente fizike. 

Çerdhja e përzgjedhur për fazën e tretë të studimit u përcaktua duke marrë në 

konsideratë ambientet fizike të përshtatshme për të ndërmarrë ndërhyrjen si dhe 

popullata e prindërve të ishte homogjene, që nënkupton, se prindërit kishin tipare të 

përafërta socio-demografike. Por gjatë fazës së ndërhyrjes përzgjedhjet e prindërve dhe 

kujdestareve ndodhën edhe në një çerdhe tjetër të përafërt, që u stabilizuan në ambientet 

e çerdhes së parë për arsye rikonstruktimi. 

Stafi drejtues i çerdheve që ishin përzgjedhur u njoftuan nga QEZHEF për 

studimin. Por në çdo çerdhe janë ndërmarrë takime me drejtoreshat e çerdheve për 

qëllimet afatshkurtra dhe afatgjata të studimit. Në këtë mënyrë kujdestaret që u  

përfshinë në studim kishin njohuri paraprake për studimin si dhe vendosnin orarin më të 

përshtatshëm për t’u angazhuar në studim. Gjithashtu kontakti me prindërit është krijuar 

në çerdhe, gjatë momentit kur prindërit merrnin fëmijët. Kujdestaret prezantonin 

kërkuesin me prindërit. 

 

 
Fazat e studimit dhe qëllimet studimore 

 

 
Në fazën e parë të studimit u morën intervistat me prindërit dhe kujdestaret. 

Intervistat gjysëm të strukturuara me prindërit u planifikuan për të marrë informacion se 

si bashkëpunojnë prindërit me njëri-tjetrin për përgjegjësitë familjare, si konceptohet 

disiplinimi i fëmijëve në këtë moshë, sa priren prindërit të marrin informacione për 

zhvillimin e fëmijëve, si e perceptojnë mjedisin e çerdhes dhe mënyrën se si fëmijët 

reagojnë gjatë largimit dhe rikthimit të prindërve. Këto informacione janë marrë për të 

eksploruar prindërimin në dimensionin e ndjeshmërisë prindërore, të disiplinimit
22 

dhe 

raportimeve të prindërve për sjelljet e fëmijëve. Ndërsa intervistat  gjysëm  të 

strukturuara me kujdestaret u planifikuan me pyetje që fokusohen tek shkalla e  

edukimit, trajnimeve që kujdestaret kanë ndërmarrë, përvoja në punë, kushtet e punës, 

programi ditor me fëmijët në çerdhe si dhe bashkëpunimi i tyre me prindërit. Këto 

informacione janë marrë për të eksploruar cilësinë e përkujdesjes në dimensionin si të 

variablave strukturor dhe të procesit
23   

por dhe për të marrë raportime të kujdestareve 
rreth sjelljeve të fëmijëve. Të dhënat e marra nga intervistat me prindërit dhe kujdestaret 

janë mbledhur me anën e regjistrimit audio dhe janë transkriptuar duke u bazuar tek 

përmbajtja e bisedës gjatë intervistës (Willig, 2008). 

Në fazën e dytë të studimit u plotësuan nga prindërit dhe kujdestaret shkallë që 

masnin  sjelljen  e  prindërve  kundrejt  fëmijëve  të  tyre  si  dhe  stimulimin  gjuhësor e 

 
22  

Për pyetjet e intervistës me prindërit të shihet Shtojca A. 
23  

Për pyetjet e intervistës me kujdestaret të shihet Shtojca B. 
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ndërveprimin midis kujdestareve dhe fëmijëve në çerdhe. Paraprakisht u ndërmor një 
fazë pilotimi për të dy shkallët dhe pas kësaj faze ndodhi shpërndarja e shkallëve dhe 

plotësimi i tyre si nga prindërit dhe kujdestaret
24

. Qëllimet kryesore të kësaj faze 
studimore kanë qenë që të merreshin të dhëna sasiore rreth mënyrës së prindërimit dhe 
rreth mënyrës së përkujdesjes ndaj fëmijëve. 

Ndërsa në fazën e tretë të studimit u implementua MKZP. Në fillim të kësaj faze 

u ndërmor pilotimi i shkallës për matjen e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët
25

. Në 
këtë fazë u përzgjodhën prindërit dhe kujdestaret që do të ishin pjesë e ndërhyrjes, u 
plotësuan paraprakisht shkallët për të matur sjelljen e prindërve, u plotësuan nga 
prindërit shkallët për matjen e proceseve vetë-rregulluese të fëmijëve, u plotësua me 
anën e vëzhgimit shkallët për stimulin gjuhësor dhe ndërveprimin e kujdestareve ndaj 
fëmijëve. Mbas plotësimit të shkallëve u ndanë grupet e ndërhyrjes, u implementua 
ndërhyrja dhe mbas përfundimit të periudhës kohore për ndërhyrjen u riplotësuan sërish 

shkallët për prindërit, fëmijët, kujdestaret
26

. Qëllimi kryesor i fazës së tretë të studimit 
ishte  të  shihej  ndikimi  i  ndërhyrjes  tek  sjellja  e  prindërve  dhe  e  kujdestareve ndaj 

fëmijëve por gjithashtu si ndërhyrja do ndikonte tek procest vetë-rregulluese të  

fëmijëve. 

 

 
Proçedura për mbledhjen e të dhënave 

 

 
Përpara se të fillohej proçedura e mbledhjes së të dhënave, u planifikua një  

takim fillestar me stafin drejtues të QEZHEF. Takimi kishte si qëllim informimin e  

stafit për studimin, qëllimet e studimit, planin e studimit dhe për të marrë leje 

institucionale për të kryer studimin në gjashtë çerdhe të Tiranës. Gjithashtu  janë 

njoftuar drejtuesit e çerdheve përkatëse për studimin, por dhe janë bërë takime me stafet 

drejtuese të çerdheve që të shpjegohej qëllimi i studimit tek të gjithë stafi i kujdestareve 

në çerdhe. Mbledhja e të dhënave ka ndodhur gjatë periudhës Shtator 2011 deri në 

Qershor 2013. 

 

 
Proçedura në fazën e parë të studimit 

 

 
Gjatë fazës së parë të studimit, që u ndërmor rreth periudhës Tetor 2011 deri 

në Dhjetor 2011, u intervistuan 26 kujdestarë dhe 39 prindër. Të gjitha intervistat janë 

marrë në zyrën e psikologut të çerdheve. Të gjithë kujdestaret dhe prindërit e  

intervistuar janë informuar paraprakisht në lidhje me qëllimet dhe fazat e studimit dhe 

kanë vendosur më pas të marrin pjesë në studim. 

Intervistat me kujdestaret janë marrë në momentet më të përshtatshme për to, si 

në orarin kur kujdestaret e turnit të parë mbaronin punën, apo në momentet kur   fëmijët 
 

24 
Më gjerësisht për shkallët e përdorura të shihet në çështjen e instrumenteve dhe fazën e 

pilotimit. 
25  

Më gjerësisht të shihet në çështjen e instrumenteve dhe fazën e pilotimit. 
26  

Më gjerësisht të shihet tek çështja e dizenjimit të ndërhyrjes së hershme parandaluese në 

studim. 
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kishin orarin e gjumit. Intervistat me kujdestaret kanë qenë individuale. Ndërsa 

intervistat me prindërit ndodhnin gjatë orës kur ato vinin të merrnin fëmijët nga çerdhja 

dhe kishte raste kur prindërit ishin bashkë me fëmijët gjatë intervistimit. Për 

intervistimin e prindërve, në fillim bëhej një prezantim me to nga kujdestaret dhe më  

pas i shpjegohej prindërve qëllimi i studimit. Prindërit që pranonin të bëheshin pjesë e 

studimit intervistoheshin në zyrë. Gjatë intervistimit të prindërve dhe kujdestareve bëhej 

kujdes që të intervistuarit të shprehnin aq informacion për intervistën sa ato ndjenin se 

ishte e pranueshme. Në raste kur bëheshin pyetje ilustruese apo pyetje përshkruese dhe 

sërish përgjigja nga ana e prindërve dhe kujdestareve ishte evazive, nuk këmbëngulej  

për të dhënë një përgjigje më specifike. Gjithashtu, pjesëmarrësit në çdo moment mund 

të refuzonin t’i përgjigjeshin një apo disa pyetjeve dhe ishin të lirë të bënin pyetje gjatë 

gjithë procesit të intervistimit. 

Të gjitha intervistat me kujdestaret dhe prindërit janë regjistruar dhe janë 

transkriptuar. Procesi i transkriptimit është ndërmarrë nga dy grupe studentësh që u 

trajnuan paraprakisht. Grupi i parë i studentëve përbëhej nga 39 veta, ku secili student 

kishte për të transkriptuar një intervistë me prindërit. Grupi i dytë i studentëve përbëhej 

nga 26 veta ku secili student kishte për të transkriptuar një intervistë me kujdestaret. 

Trajnimi i studentëve ka konsistuar në shpjegimin e proçedurës së transkriptimit, ku si 

qëllim kryesor do të ishte të shkruhej çfarë dëgjohej në mënyrën që dëgjohej pa bërë 

ndryshime në gjuhën letrare. Gjatë procesit të transkriptimit ka pasur raste të pakta kur 

fragmente të bisedave nuk mund të dëgjoheshin, sidomos në ato raste kur prindërit kanë 

qenë me fëmijët gjatë intervistimit. Studentët janë udhëzuar që të identifikojnë këto 

fragmente të bisedave duke i shënuar me tre pika dhe duke dhënë shpjegimin përkatës 

në kllapa. 

 

 
Proçedura në fazën e dytë të studimit 

 

 
Gjatë fazës së dytë të studimit u pilotuan shkallët për prindërit dhe kujdestaret 

e më pas u shpërndanë 350 shkallë për prindërit dhe 100 shkallë për kujdestaret në pesë 

çerdhe. Për secilën çerdhe u vendos të shpërndaheshin 70 shkallë për prindërit dhe 20 

shkallë për kujdestaret. Në fillim është biseduar me stafin drejtues të çdo çerdheje dhe 

më pas ka filluar shpërndarja e shkallëve si për prindërit dhe kujdestaret. Prindërit dhe 

kujdestaret janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme gjatë kësaj faze studimore. Shkallët  

e prindërve dhe kujdestareve janë vendosur në zarf të hapur. Prindërit dhe kujdestaret që 

pranonin të plotësonin shkallët, mbasi i plotësonin pyetësorët, ngjisnin zarfin. Prindërit 

të cilët pranuan të plotësonin shkallët i merrnin ato nga kujdestaret gjatë momentit që 

fëmijët vinin në çerdhe apo largoheshin. Qëllimi i plotësimit të shkallëve shprehej 

përpara se prindërit të plotësonin pyetësorin. Gjithashtu edhe tek shkallët e kujdestareve 

shprehej qëllimi i plotësimit të shkallës në fillim. Prindërve dhe kujdestareve u është 

lënë një afat kohor prej një jave për të plotësuar dhe për të dorëzuar shkallën. Prindërit e 

dorëzonin zarfin e mbyllur tek kujdestaret dhe më pas kujdestaret dorëzonin zarfet e 

prindërve dhe zarfet e plotësuara nga ato vetë tek përgjegjësja e çerdhes. Periudha 

kohore e kësaj faze studimore ka zgjatur nga muaji Janar i 2012 deri në muajin Qershor 

2012. Ndërsa hedhja e të dhënave dhe përpunimi statistikor i të dhënave ka zgjatur nga 

periudha Qershor 2012 deri në periudhën Korrik 2012. Për përpunimin e të dhënave 

statistikore janë bërë konsulta me një ekspert në fushën e statistikës sociale. 
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Proçedura në fazën e tretë të studimit 

 

 
Gjatë fazës së tretë të studimit u përzgjodh çerdhja ku do të implementohej 

ndërhyrja me prindërit dhe kujdestaret, u përzgjodhën prindërit dhe kujdestaret, u 

plotësuan shkallët për prindërit, për fëmijët dhe për kujdestaret, u  implementua 

ndërhyrja dhe u plotësuan sërish shkallët nga prindërit dhe kujdestaret. 

Përzgjedhja e çerdhes ku do të implementohej ndërhyrja në këtë fazë do të 

bazohej tek rezultatet e marra nga shpërndarja e shkallëve tek prindërit duke u fokusuar 

tek çerdhja ku prindërit do të kishin më shumë nevojë për ndërhyrjen. Por ky kriter nuk 

u zbatua pasi kushtet fizike në çerdhen e përzgjedhur ishin të pamjaftueshme pasi zyra 

për konsultat kishte hapësirë të kufizuar. Kështu që çerdhja që u përzgjodh për fazën e 

tretë të studimit kishte ambiente të mjaftueshme për të implementuar ndërhyrjen. Në 

këtë fazë u pilotua dhe shkalla vetë-raportuese e prindërit për sjelljet vetë-rregulluese të 

fëmijës. Pilotimi i kësaj shkalle u bë në çerdhen që u përzgjodh që në fillim të studimit 

për pilotimin e shkallëve. 

Përpara fillimit të fazës së tretë të studimit, stafi drejtues i çerdhes përkatëse u 

informua për përzgjedhjen e çerdhes në këtë fazë studimore. Gjatë kësaj periudhe në 

çerdhen e ndërhyrjes u akomodua dhe një çerdhe tjetër për shkak të rikonstruktimit të 

godinës. Kështu që u mbajt një takim informues për qëllimin e studimit dhe për fazat e 

studimit dhe me stafin drejtues të çerdhes së dytë. Gjithashtu informimi ndodhi dhe tek 

kujdestaret, prindërit e fëmijëve, pasi faza e tretë e studimit u implementua në të dy 

çerdhet. Për ndryshimet e ndodhura u informua dhe QEZHEF. 

Në fazën e tretë të studimit për përzgjedhjen e prindërve, kriteri kryesor do të 

ishte identifikimi i fëmijëve që shfaqnin prirje për sjellje jo të rregullt siç mund të ishte 

një nivel më i lartë agresioni apo prirja e fëmijës për t’u izoluar nga fëmijët e tjerë. 

Mosha e fëmijëve që do të merreshin në studim në këtë fazë duhej të ishte 18 muajsh 

deri në 28 muajsh. Mosha e fëmijëve ishte një kriter pasi shkalla e vetë-raportimit të 

prindërve për sjelljet vetë-rregulluese të fëmijëve ishte nga mosha një deri në tre vjeç. 

Mosha e fëmijëve para ndërhyrjes duhet të ishte nën tre vjeç pasi matjet me këtë shkallë 

do të ishin të vlefshme edhe kur do të mbaronte ndërhyrja. Të gjithë kujdestaret që 

kishin nën kujdestarjanë e tyre fëmijë të kësaj moshe nga të dyja çerdhet u pyetën në 

lidhje me sjelljet që shfaqnin fëmijët. Fëmijët që u përzgjodhën nga konsultimi me 

kujdestaret kishin më shumë një prirje për të gjuajtur fëmijët e tjerë, për të qenë më të 

tërhequr se fëmijët e tjerë, për të lëvizur vazhdimisht duke pasur të vështirë të 

përqëndroheshin në krahasim me fëmijët e grupit, ose fëmijë që shfaqnin të qara më të 

shpeshta se fëmijët e grupit. Në dy çerdhet ku ndodhën konsultimet me kujdestaret u 

përzgjodhën 45 fëmijë. Më pas u kontaktuan prindërit e fëmijëve. Takimi me prindërit 

bëhej në zyrën e psikologut. Prindi njoftohej për qëllimet e studimit, qëllimet e fazës së 

tretë të studimit dhe më pas prindërit që pranonin të ishin pjesë e studimit plotësonin 

shkallën e prindërve dhe shkallën për proceset vetë-rregulluese të fëmijëve të tyre. 

Plotësimi i shkallës së prindërve bëhej individualisht, dhe prindërit e dorëzonin tek 

kujdestaret. Ndërsa plotësimi i shkallës për proceset vetë-rregulluese të fëmijëve 

plotësohej në zyrë, në formën e intervistës, pasi edhe në manualin e shkallës 

rekomandohej që kjo shkallë të plotësohej me psikologun në formën e intervistës. 

Kujdestaret u përzgjodhën duke marrë në konsideratë identifikimin e fëmijëve që 

shfaqnin prirje për një nivel më të lartë agresioni, prirje për t’u tërhequr nga grupi i 
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fëmijëve, prirjet për të pasur përqëndrim më të ulët, prirjet për të pasur reaktivitet 

emocional më negativ se fëmijët e grupit. Në këtë fazë studimi, shkalla për kujdestaret u 

plotësua duke i vëzhguar kujdestaret në momente të ndryshme gjatë punës së tyre 

përgjatë një jave pune. 

Nga 60 prindër, 40 (vetëm nënat e fëmijëve) pranuan të ishin pjesë e studimit. 

Ndërsa nga 16 kujdestaret e përzgjedhur 8 kujdestarë pranuan të ishin pjesë e kësaj faze 

të studimit. Mbas përpunimit të të dhënave të marra nga shkallët e plotësuara u ndanë 

katër grupe. Në grupin e parë do të ishin 10 prindër që do të ndiqnin konsultat si dhe dy 

kujdestarë të këtyre fëmijëve. Në grupin e dytë do të ishin 10 prindër që do të ndiqnin 

konsultat. Në grupin e tretë do të ishin dy kujdestarë që do të ndiqnin konsultat. Në 

grupin e katërt  nuk do të kishte kujdestarë dhe prindër që do të ndiqnin konsultat. 

Konsultat do të ishin tre herë në javë për nga 30-50 minuta, për tetë javë. Ndërsa sesioni 

i fundit do të planifikohej për plotësimin e shkallëve për prindërit. Për kujdestaret do të 

plotësoheshin sërish shkallët me anën e vëzhgimit gjatë punës për një javë. Nga 10 

prindër që u përcaktuan për ndjekjen e konsultave në grupin e parë vetëm pesë pranuan. 

Nga 10 prindër që u përcaktuan për ndjekjen e konsultave në grupin e dytë vetëm tre 

pranuan. 

Për këtë arsye u përzgjodhën dy prindër të tjerë me anën e teknikës së topit të dëborës
27

. 

Këto dy prindër plotësonin kriteret e përzgjedhjes pasi fëmijët e tyre shfaqnin prirje për 

nivel më të lartë agresioni pasi u plotësua shkalla vetë-raportuese e prindërve për 

proceset vetë-rregulluese të fëmijëve si dhe mosha e fëmijëve përputhej me kriterin e 

vendosur. Por fëmijët ishin në çerdhe të ndryshme nga ato të studimit. Për këtë arsye u 

vendosën tek grupi i dytë, ku ndërhyrja do të ndodhte vetëm me prindërit. Të gjithë 

prindërit që pranuan të vazhdonin konsultimin firmosën miratimin e informuar
28

. 

Gjithashtu, kujdestaret që ishin në grupet e ndërhyrjes paraprakisht u informuan 

rreth ndërhyrjes dhe kohëzgjatjes. Ato firmosën miratimin e informuar për të vazhduar 

ndërhyrjen. Ndërhyrjet me prindërit u planifikuan para se prindërit të merrnin fëmijët. 

Oraret më të përshtatshme për prindërit ishin 12:00 me 12:30, 14:00 me 14:30 dhe  

16:00 me 16:30. Ndërsa për kujdestaret koha më e përshtatshme ishte në orarin e gjumit 

të fëmijëve, nga 13:00 me 13:30. Prindërit njoftoheshin për ditët që kishin konsultat,  

dhe në fillim ndiqnin sesionin e konsultës dhe më pas merrnin fëmijën nga çerdhja. 

Prindërit në të shumtën e rasteve formonin grupe dy deri në tre veta, por kishte dhe raste 

kur grupi ka qenë me katër prindër apo raste kur konsultat kanë qenë individuale. Nga 

ana tjetër, grupi i kujdestareve ka qenë vetëm një pasi konsultat me kujdestaret  

ndodhnin vetëm në një orar dhe grupi ka qenë konstant me katër kujdestarë, ku dy 

kujdestarë ishin në grupin e parë dhe dy kujdestarë në grupin e tretë. 

Prindërit dhe kujdestaret në fillim të konsultës firmosnin në një bllok për 

prezencën e tyre. Në sesionin e fundit të konsultimit u plotësuan shkallët për prindërit 

dhe shkalla vetë-raportuese e prindërve për proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Për 

prindërit që nuk kishin ardhur në sesion, por dhe për prindërit që nuk ishin pjesë e 

grupeve të ndërhyrjes, plotësimi i shkallëve ndodhte gjatë kohës që merrnin fëmijët nga 

çerdhja. Ndërsa për kujdestaret plotësimi i shkallës ndodhi duke vëzhguar për një javë 

grupet e tetë kujdestareve të përfshirë në studim. Vëzhgimi ndodhte gjatë aktiviteteve të 

ndryshme që ndërmerrnin kujdestaret me fëmijët. 
 
 

27 
“Teknika e topit të dëborës” është huazuar nga termi në anglisht “snowball sampling” dhe 

nënkupton një që përzgjedhja e kampionit bëhet në mënyrë jo rastësore, duke përdorur pjesëmarrësit 

ekzistues për të gjetur pjesëmarrës të tjerë në studim (Goodwin, 2005). 
28  

Për miratimin e prindërve dhe kujdestareve të shihet në Shtojcën C. 
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Për të hedhur dhe për të interpretuar të dhënat statistikore të shkallëve paraprake 

dhe shkallëve pas ndërhyrjes u ndërmorën konsultime me një eskpert në fushën e 

statistikës sociale. Faza te tretë e studimit ka zgjatur nga periudha Shtator 2012 deri në 

periudhën Shtator 2013. Gjatë periudhës Shtator –Tetor 2012 u informuan stafet 

drejtuese dhe kujdestaret për ndërhyrjen. Gjatë periudhës Nëntor 2012 – Janar 2013 u 

plotësuan shkallët para ndërhyrjes me prindërit dhe kujdestaret dhe më pas u ndanë 4 

grupet studimore. Në Janar 2013 deri në Mars 2013 u zhvillua ndërhyrja dhe më pas në 

Mars 2013 deri në Qershor të 2013 u plotësuan shkallët mbas ndërhyrjes. Në periudhën 

Korrik 2013 deri   në Shtator 2013 u hodhën dhe u interpretuan të dhënat statistikore.   

Të dhënat janë përpunuar me anën e programit kompjuterik statistikor SPSS. 

 

 
Instrumentet 

 

 
Instrumentet e përdorur në këtë studim kanë qenë tre. Instrumenti i parë ka pasur 

si qëllim të masë mënyrën e prindërimit, duke u fokusuar tek dimensionet e 

ndjeshmërisë prindërore dhe disiplinimit. Instrumenti i dytë ka pasur si qëllim të masë 

cilësinë e përkujdesjes duke u fokusuar tek matja e variablave të procesit specifikisht  

tek mënyra se si nxitet komunikimi dhe ndërveprimi i fëmijës me kujdestaret në çerdhe. 

Instrumenti i tretë ka pasur si qëllim të masë proceset vetë-rregulluese të fëmijëve duke 

bërë një vlerësim të zhvillimit socio-emocional tek fëmijët e moshës 1-3 vjeç. Në këtë 

vlerësim përfshiheshin dhe dimensionet e reaktivitetit emocional dhe KMV. Përpara se 

të shpërndaheshin instrumentet është ndërmarrë faza e pilotimit me prindërit dhe 

kujdestaret që të përshtateshin instrumentet për pjesëmarrësit shqiptarë në studim. Në 

këtë mënyrë vlerat e marra për besueshmërinë e instrumenteve në fazën e pilotimit do të 

mund të krahasoheshin me vlerat standarte të besueshmërisë së instrumenteve për të  

parë nëse mund të përdoreshin apo jo në kontekstin studimor në çerdhe, me prindërit 

dhe kujdestaret. 

 

 
Instrumenti për prindërit 

 

 
Instrumenti për prindërit që u përdor ka qenë Listë Kontrolli i Sjelljes së Prindit 

në formën e shkurtuar (LSP-FSH)
29 

(Fox, 1994). Ky instrument është një instrument 

objektiv dhe mat se si prindërit po rrisin fëmijët e tyre të vegjël. Përdoret për  të 

vlerësuar pikat e forta dhe të dobëta të prindërimit në mënyrë të tillë që ndërhyrjet për 

prindërit të marrin parasysh stilin unik të prindërimit. Shkalla përbëhet nga 32 fjali dhe 

mat tre variabla të prindërimit: Pritshmëritë – 12 fjali që masin pritshmëritë e  prindërve 

për zhvillimin e fëmijës së tyre; Disiplinën – 10 fjali që vlerësojnë reagimet e prindërve 

për problemet e sjelljes së fëmijës; Mirërritjen- 10 fjali që masin sjelljet specifike të 

prindërit që nxisin zhvillimin psikologjik të fëmijës
30

. Prindërit vlerësojnë çdo fjali nga 

njëshi deri tek katra duke u bazuar tek shpeshtësia e shfaqjes së sjelljes. Ky instrument 

përdoret për prindërit që kanë fëmijët nga mosha një vjeç deri në moshën katër vjeç e 11 
 

29 
Termi “Listë Kontrolli i Sjelljes së Prindit, forma e shkurtuar” është huazuar nga termi në 

anglisht “Parent Behavior Checklist (PBC), short form” (Fox, 1994-1997). 
30  

LSP-FSH është pasqyruar në shtojcën D (para pilotimit) dhe E (pas pilotimit). 
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muajsh. Është një instrument që ka një gjuhë të thjeshtë dhe mund të kuptohet edhe nga 

prindër të cilët kanë bërë tre vitet e para të shkollës. Instrumenti mund të plotësohet 

bashkë me një psikolog ose individualisht. Koha për plotësimin e instrumentit është 10 

minuta. Mbas plotësimit pikët e marra nga prindërit konvertohen në pikët e 

standartizuara T. 

Ky instrument është standartizuar me një kampion përfaqësues rreth 1056 nëna. 

Mosha e nënave varionte nga 20 deri në 50 vjeç. Gjithashtu në këtë grup përfaqësues 

kishte dhe nëna me etni të ndryshme, të martuara dhe të pamartuara. Normat u zhvilluan 

për prindërit që kishin fëmijë nga një vjeç deri në katër vjeç e 11 muajsh, me intervale 

moshe gjashtëmujore. Instrumenti ka koefiçentin e alfës për tre variablat specifikisht: 

Pritshmëritë 0.93; Disiplina 0.85; Mirërritja 0.73. 

Në instrumentin e përshtatur në shqip, mbasi prindërit plotësonin të dhënat 

demografike lexonin një paragraf hyrës ku shpjegoshin qëllimet e instrumentit dhe 

mënyrën e plotësimit të instrumentit. Mbasi prindërit plotësonin instrumentin, pikët e 

tyre për thëniet e çdo variabli mblidheshin dhe konvertoheshin në pikë T, ku pika 

mesatare ishte 50 (me devijim standart 10). Ky konvertim bënte të mundur interpretimin 

e sjelljeve prindërore pavarësisht moshës së ndryshme të fëmijëve. Pikët T me vlerat 

normative të formës së shkurtuar të shkallës ndahen për grupet me intervale 

gjashtëmujore të moshës. Në fillim merren pikët për thëniet e Pritshmërive, Disiplinës 

dhe Mirërritjes. Më pas lokalizohen pikët T në tabelën interpretuese duke u bazuar tek 

mosha e fëmijës dhe ky pikëzim shërben për interpretimin e shkallës. Interpretimi bëhet 

duke u bazuar në pesë nivele. Niveli më i lartë ekstrem ka pikëzimin T 76-81. Niveli  

mbi mesatare ka pikëzimin T 66-75. Niveli mesatar ka pikëzimin T 35-65. Niveli i ulët 

ka pikëzimin T 25-35. Niveli më i ulët ka pikëzimin T 20-24. 

Mesatarja e çdo nënshkalle e pikës T është 50 dhe devijimi standard 10. Pikët 

40-60 përfaqësojnë një pikëzim më të ulët apo më të lartë se një devijimi standard, 

ndërsa pikët 30-70 përfaqësojnë pikëzim të dy devijimeve standarde poshtë dhe mbi 

mesataren. Pikëzimi më i lartë T për nënshkallën e Pritshmërive lidhet me pritshmëri më 

të larta prindërore për moshën e fëmijëve dhe pikëzim më i ulët i T lidhet me pritshmëri 

më të ulëta prindërore për moshën e fëmijëve pasi mosha dhe niveli zhvillimor i fëmijës 

duhet të merren në konsideratë për të interpretuar nëse pritshmëritë prindërore kanë 

qenë të larta, të ulëta apo të arsyeshme. Pikët e larta të nënshkallës së Disiplinës 

reflektojnë përdorimin e ndëshkimit verbal dhe fizik nga prindërit. Ndërsa pikët e larta  

të shfaqura tek nënshkalla e Mirërritjes reflektojnë përdorimin e aktiviteteve pozitive 

zhvillimore që prindi përdor për fëmijën dhe tregojnë nivele të larta të ndjeshmërisë 

prindërore. 

 

Meqenëse pikët për çdo nënshkallë nuk janë të qëndrueshme, pasi p.sh. pikë të 

ulëta në mirërritje mund të shihen si negative ndërsa pikët të ulëta në disiplinim mund të 

shihen si pozitive, interpretimi për çdo nënshkallë pikëzohet veçantë për të parandaluar 

keqinterpretimet e shkallës. 
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Instrumenti për kujdestaret 

 

 
Instrumenti që është përdorur për të matur nivelin e përkujdesjes ndaj fëmijëve 

në çerdhe duke u bazuar tek variablat e procesit, ka qenë Shkalla e Klasifikimit të 

Mjedisit në Çerdhe për Kujdesin ndaj Fëmijës
31

, versioni i riparë, specifikisht dy 

nënshkallët: 1) të dëgjuarit dhe të folurit; 2) ndërveprimi (Harms, Cryer, & Clifford, 

2007). Shkalla ka 7 nënshkallë për të klasifikuar mjedisin që përfshijnë si variabla 

strukturor dhe të procesit: 1) Hapësirat dhe mobilimi; 2) Rutinat e kujdesit personal; 3) 

Dëgjimi dhe të folurit; 4) Aktivitetet; 5) Ndërveprimi; 6) Struktura e programit; 7) 

Prindërit dhe kujdestaret. 

Nënshkallët e Dëgjimit/Të folurit dhe Ndërveprimit klasifikohen duke u bazuar 

tek sistemi i shkallës Likert nga njëshi deri tek shtata. Pikëzimi me një dhe dy janë 

tregues të nivelit të papërshtatshëm të përkujdesjes. Pikëzimi me tre dhe katër janë 

tregues të nivelit minimal të përkujdesjes. Pikëzimi me pesë dhe gjashtë janë tregues të 

nivelit të mirë të përkujdesjes. Pikëzimi me shtatë është tregues i nivelit të 

shkëlqyeshëm të përkujdesjes. 

Nënshkalla e Dëgjimit/Të folurit operacionalizohet në tre variabla: 1) Ndihma që 

fëmijët marrin nga kujdestaret për të kuptuar gjuhën; 2) Ndihma që fëmijët marrin nga 

kujdestaret për të përdorur gjuhën; 3) Përdorimi i librave. 

Nënshkalla e Ndërveprimit operacionalizohet në katër variabla: 1) Supervizimi 
gjatë lojës dhe të nxënit; 2) Ndërveprimi kujdestar-fëmijë; 3) Disiplinimi; 4) 

Ndërveprimet midis fëmijëve
32

. 

Ky instrument dhe instrumentet e tjerë që lidhen me klasifikimin e mjediseve të 

hershme të krijuar nga autorët janë përdorur përreth 30 vjet dhe është vënë re nga 

kërkimet se këto instrumente janë të besueshëm në kontekste të larmishme studimore 

dhe kulturore (Bryant et.al, 2003). Gjithashtu, autorët e kësaj shkalle kanë ndërmarrë një 

studim paraprak për të parë treguesit e besueshmërisë së shkallës së rishikuar (Harms, 

Cryer, & Clifford, 2007). Shkalla ka një besueshmëri të brendshme në nivel të lartë pasi 

alfa është 0.90. Niveli i pranueshëm i besueshmërisë së brendshme për një shkallë është 

0.6. Por në këtë shkallë, dy nënshkallët e kujdesit personal dhe prindërit/kujdestaret 

kanë nivele më të ulëta dhe për këtë arsye nuk rekomandohet të përdoren për të 

interpretuar të dhënat në kërkim. Ndërsa nënshkalla e dëgjimit/të folurit treguesin e  

alfës e ka 0.83, nënshkalla e ndërveprimit 0.84. Gjithsesi shkalla ka një korrelim rreth 

1.73 nga testet dhe ritestet që janë bërë duke treguar se besueshmëria nga testet dhe 

ritestet është e lartë dhe e pranueshme. 

Shkalla është hartuar që të përdoret sidomos duke matur me anën e vëzhgimeve 

të ndara të paktën për tre orë, por nëse duam të plotësojmë çdo thënie të nënshkallëve, 

vëzhgimi  mund  të  zgjasë  deri  në  katër  orë.  Për  nënshkallët  e  dëgjimit/të    folurit, 

 
31 

Termi i shkallës në anglisht është “The Family Child Care Environment Rating Scale –  

Revised Edition (FCCERS-R)”, por me anën e kësaj shkalle maten jo vetëm mjediset në çerdhe por edhe 

në kopshte ose mjedise kur fëmijët janë në grupe me mosha të ndryshme, si në rastin e çerdheve ku janë 

grupet mikse por dhe me grupe fëmijësh me mosha më të mëdha. Për këtë arsye, në këtë studim përshtatja 

e termit është fokusuar tek çerdhet por shkalla në varësi të moshës së fëmijëve klasifikon mjedise edhe 

përtej çerdheve (Harms, Cryer, & Clifford, 2007). 
32  

Instrumenti është pasqyruar në shtojcën F (para pilotimit) dhe G (pas pilotimit). 
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ndërveprimit, aktiviteteve, rutinave dhe programit vëzhgimi duhet bërë në prezencën e 

fëmijëve dhe kujdestareve kërkohen që vëzhgimet të jenë në katër orë. Për tregues për të 

cilët koha ka qenë e pamjaftueshme apo për të cilët nuk ka qenë e mundur të vëzhgohen, 

është e rekomandueshme të caktohet një kohë e përshtatshme me kujdestaret e vëzhguar 

dhe të pyeten për këto aspekte të shkallës. Pikët e thënieve që klasifikojnë sidomos 

ndërveprimin, dëgjimin/të folurin kërkojnë vëzhgim të mjaftueshëm për të krijuar një 

kornizë të përgjithshme, ndërsa thënie që lidhen me leximin e librave, gamën e gjerë të 

librave është e rekomandueshme të shihen nga vetë vëzhguesi. Vëzhguesi gjatë 

vëzhgimit duhet të jetë i kujdesshëm, të mos përfshihet në aktivitetet që janë duke 

ndodhur me fëmijët, të mos tërheqë interesin e fëmijëve apo të ndërveprojë me to, të 

mos u flasë kujdestareve. Manuali i shkallës udhëzon specifikisht edhe për mënyrën e 

klasifikimit për treguesit nga 1 deri tek 7. 

 

 
Instrumenti për fëmijët 

 

 
Instrumenti që është përdorur për të matur proceset vetë-rregulluese tek 

fëmijët ka qenë Vlerësimi i Shkurtër i Foshnjave dhe Fëmijëve të Vegjël për Zhvillimin 

Socio-Emocional
33

(Briggs-Gowan, & Carter, 2006). Ky instrument është përzgjedhur 
pasi mat jo vetëm aftësitë socio-emocionale që kanë zhvilluar fëmijët e që janë tregues 
për mënyrën se si po zhvillohen proceset vetë-rregulluese, por, gjithashtu matë dhe 

problemet e sjelljes që shfaqen së jashtmi
34

, problemet e sjelljeve që shfaqen së 

brëndshmi
35

, problemet të rregullimit
36

, sjelljet keqpërshtatëse dhe sjelljet atipike
37

. Kjo 
shkallë ka 42 thënie që vlerësojnë zhvillimin socio-emocional të fëmijëve të moshës 12 
muajsh deri 35 muajsh e 30 ditë duke u bazuar si në etapat zhvillimore që fëmija duhet 
të arrijë në përputhje me moshën dhe në matjen e dimensioneve të temperamentit e 
sjelljeve që shfaq fëmija. Kjo shkallë nuk është diagonostikuese por vlerësuese. Shkalla 
përcakton nëse fëmija mund të ketë nevojë për teste më specifike në lidhje me probleme 
të sjelljes dhe emocionale. Thëniet e shkallës i adresohen dy llojeve të ndryshme të 

sjelljeve problematike: 

1) Sjelljet që janë pjesë e zhvillimit tipik si agresioni, trishtimi, frika por mund 

të tregojnë një prirje për t’u bërë problematike kur ndodhin në mënyrë të 

shpeshtë, me intensitet, ose kur intensiteti apo frekuenca e sjelljes është 

shumë herë më e pakët nga ajo çfarë pritet për moshën e fëmijës; 

2) Sjelljet devijante që nuk janë pjesë e zhvillimit tipik, sjellje të tilla që shihen 

më së shumti tek fëmijët me çrregullime të spektrit autik. 
 

 
 

33 
Termi është huazuar nga termi në anglisht “Brief Infant-Toddler Social and Emotional 

Assessment, BITSEA”. Ky instrument është hartuar nga Margaret J. Briggs-Gowan dhe Alice S. Carter  

në 2006. Shkalla pasqyrohet në shtojcën H. 
34 

Thëniet për problemet e sjelljes që shfaqen së jashtmi masin nivelin e  aktivitetit,  

impulsivitetit, agresionit që fëmija shfaq. 
35 

Thëniet për problemet e sjelljes që shfaqen së brëndshmi masin nivelin e frikës, shqetësimit, 

nervozizmit, stresit gjatë ndarjes nga prindërit. 
36 

Thëniet për problemet e rregullimit masin reaktivitetin emocional dhe rregullimin fiziologjik  

të fëmijës si të ngrënit, gjumi, ndjeshmëria shqisore. 
37 

Thëniet për sjelljet keqpërshtatëse dhe atipike masin shkallën e rrezikut për çrregullime 

zhvillimore tek fëmijët. 
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Për arsye se shkalla përfshin shumë thënie që masin komptetencat socio- 

emocionale, mund të përdoret për të identifikuar fëmijët që kanë defiçite të mundshme 

apo vonesa në përvetësimin e këtyre kompetencave (edhe kur nuk shfaqen probleme në 

sjellje).   Thëniet   që   masin   kompetencat   socio-emocionale   të   fëmijës   lidhen  me 

vëmendjen, kompliancën, motivimin për të zhvilluar aftësitë
38

, sjelljet prosociale me 

bashkëmoshatarët, empatinë, imitimin, aftësitë që shfaq fëmija për të luajtur dhe me 

mënyrën  se  si është zhvilluar lidhja me më të afërmit
39

. 

Në total dy janë variablat që mat kjo shkallë: 1) nivelin e problemeve, që lidhet 

me tërësinë e sjelljeve që kanë shfaqje tipike, por bëhen problematike kur shfaqen me 

intensitet dhe shpeshtësi ekstreme; 2) nivelin e kompetencave, që lidhet me  

kompetencat socio-emocional që pritet të shfaqen në këtë moshë tek fëmijët. 

Gjatë administrimit të shkallës është e rëndësishme që të krijohet një raport me 

prindërit në mënyrë që të merret një informacion sa më specifik. Gjatë prezantimit të 

shkallës prindërve duhet t’i komunikohet se sa e rëndësishme është që informacioni që 

ato japin të jetë autentik dhe në përputhje me reagimet e fëmijëve të tyre.  Prindi duhet 

të sigurohet që në plotësimin e shkallëve nuk ka përgjigje të sakta dhe të gabuara por 

përgjigje që mundësojnë një kuptim më të plotë të sjelljeve të fëmijës. Pavarësisht se 

shkalla mund të plotësohet edhe nga vetë prindi, është e rëndësishme që prindi të 

informohet për rëndësinë e plotësimit të të gjitha alternativave dhe nëse prindi ka 

paqartësi gjatë plotësimit, duhet inkurajuar që të qarkojë alternativën që më shumë 

reflekton reagimin e fëmijës. Mundësitë e përgjigjeve për shkallën janë tre: 1) Jo e 

vërtetë/shumë rrallë = 0; 2) Disa herë = 1; 3) Shumë e vërtetë/shpesh = 2. Në shkallë ka 

edhe një mundësi në 2 nga 42 thëniet e shkallës për përgjigjen nuk kam pasur mundësi, 

që nënkupton sjelljet që prindi nuk ka pasur mundësi t’i shohë të reflektuara tek fëmija, 

si në rastin e thënies: “Luan mirë me fëmijët e tjerë”, në këtë rast nëse prindi nuk e ka 

vëzhguar lojën e fëmijës me fëmijët e tjerë mund të qarkojë këtë alternativë. 

Fleta e pikëzimit për prindërit është e nevojshme për t’u plotësuar. Në këtë fletë 

pikët e 42 thënieve plotësohen duke u bazuar në dy kategori; a) në kategorinë e 

problemit dhe b) në kategorinë e kompetencave. Më pas pikët mblidhen në mënyrë të 

veçantë për dy kategoritë duke na dhënë dy rezultate në fund. Këto rezultate 

interpretohen duke u bazuar tek mosha e fëmijës e cila ndahet në intervale 6 mujore por 

dhe tek gjinia e fëmijës. Pikët që janë të barabarta ose më të larta se pikët në kufi që 

gjenden tek tabela e pikëzimit për kolonën e problemit, janë tregues të problemeve të 

mundshme në zhvillimin socio-emocional dhe të sjelljes së fëmijës. Ndërsa pikët më të 

ulëta ose të barabarta me pikët në kufi që gjenden tek tabela e pikëzimit në kolonën e 

kompetencave, janë tregues të mundshëm të deficiteve dhe vonesave në kompetencat e 

fëmijës, sidomos të çrregullimit të spektrit autik. Kufinjtë e pikëve bazohen tek 

përqindjet e popullatës së fëmijëve. Për pikët e problemit, kufiri i pikëve tregon se 25% 

e popullatës së fëmijëve ose një përqindje më e ulët se 25% i popullatës kanë shfaqur 

pikët të ngjashme. Sa më e ulët përqindja e pikëve, aq më e lartë bëhet shkalla e 

rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve socio-emocionale. Gjithashtu, kur shihen 

përqindjet e popullatës së fëmijëve që shfaqin vonesa apo defiçite në kompetenca, kufiri 
 

38 
Termi është huazuar nga termi në anglisht “mastery motivation”, që nënkupton motivimin që 

shfaq fëmija për të zhvilluar aftësitë e tij duke korrigjuar veten, apo duke riprovuar derisa të arrijë 

rezultatin që dëshiron (Briggs-Gowan, & Carter, 2006). 
39 

“Zhvillimi i lidhjes me më të afërmit” është një term i huazuar nga termi në anglisht “social 

relatedness”, që nënkupton sidomos lidhjen që zhvillon fëmija me familjarët që e ndihmon të zhvillojë 

interesin social (Briggs-Gowan, & Carter, 2006). 
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i pikëve reflekton 15% të popullatës së fëmijëve ose një përqindje më e ulët se 15% i 

popullatës që kanë shfaqur pikë të ngjashme. Pra, sa më e ulët përqindja e pikëve në 

kolonën e kompetencave, aq më e lartë është shkalla e rrezikshmërisë për çrregullime 

zhvillimore. 

Për shkallën janë raportuar dy forma besueshmërie, një formë ka qenë duke bërë 

testim e ritestim, dhe një formë tjetër ka qenë duke parë përputhjen e pikëve të të dy 

prindërve që plotësojnë shkallën për fëmijën e tyre. Besueshmëria e brendshme e 

shkallës nuk mund të matet me anën e pikëve në total të kolonës së problemit dhe 

kompetencës pasi thëniet e kësaj shkalle janë marrë nga nënshkallë të ndryshme të 

Shkallës së Vlerësimit Socio-Emocional të Foshnjave dhe Fëmijëve të Vegjël
40 

dhe 

prirja është që këto thënie të mos korrelojnë në nivel të lartë me njëra-tjetrën (Briggs- 

Gowan, & Carter, 2006). Nga rimatjet që janë bërë me shkallën është parë se për vajzat 

besueshmëria për pikët e kolonës së problemit ka qenë 0.92, ndërsa për djemtë 0.91, për 

kolonën e kompetencave besueshmëria për vajzat, ka qenë 0.83, për djemtë 0.80. 

Ndërsa për matjet tek të dy prindërit raportohet se koefiçentët e ndërklasës 

(ICCs) kanë qenë nga niveli i përshtatshëm deri tek niveli i shkëlqyer pasi varionin nga 

0.70, për djemtë, në 0.78, për vajzat, për pikët e kolonës së problemit dhe për pikët e 

kolonës së kompetencave nga 0.58, për vajzat në 0.67, për djemtë. 

Por shkalla tregon dhe qëndrueshmëri në raportimin e pikëve pasi në një studim 

tjetër të autorëve, u bë një rimatje mbas një viti dhe u vëzhgua se fëmijët që kishin 

probleme të mundshme apo defiçite të mundshme vazhdonin t’i kishin dhe mbas një viti 

kur nuk kishte pasur ndërhyrje (Briggs-Gowan, & Carter, 2006). 

Në këtë shkallë vlefshmëria është raportuar duke e krahasuar shkallën me të tjera 

shkallë të standartizuara që masin zhvillimin socio-emocional të fëmijëve dhe është 

konkluduar se pikët e kësaj shkalle korrelojnë me pikët e shkallëve të tjera të ngjashme. 

Gjithashtu studime të tjera janë ndërmarrë për të vëzhguar nëse ka ndryshime pikësh në 

grupet e fëmijëve që shfaqin vonesa gjuhësore dhe zhvillimore, që shfaqin çrregullime  

të spektrit autik nga fëmijët tipikë dhe është parë se shkalla nxjerr ndryshime të 

rëndësishme ndërmjet fëmijëve që shfaqin zhvillim atipik dhe fëmijëve që shfaqin 

zhvillim tipik. Ndërsa në një studim tjetër, një grup fëmijësh me zhvillim normal dhe  

një grup fëmijësh me autizëm u testuan duke përdorur këtë shkallë me prindërit. 

Nënshkalla e kompetencës shfaqi një ndjeshmëri të përshtatshme 100% për fëmijët që 

shfaqnin autizëm, ndërsa 9.1% e fëmijëve me zhvillim tipik u identifikuan gabimisht me 

autizëm. Sipas autorëve të shkallës kjo demonstron një ndjeshmëri të shkëlqyer dhe 

specifikim të mirë në dallimin e fëmijëve që diagnostikohen me autizëm nga grupi i 

kontrollit (CUPSCYF, 2011). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 

“Shkalla e Vlerësimti Socio-Emocional të Foshnjave dhe Fëmijëve të Vegjël” është huazuar 

nga termi në anglisht “Infant/Toddler Social-Emotional Assessment (ITSEA)”. Instrumenti në studim 

është përshtatur nga kjo shkallë dhe ka në përbërje 42 thënie që masin zhvillimin socio-emocional që janë 

marrë nga ITSEA (Briggs-Gowan, & Carter, 2006). 
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Faza e pilotimit të instrumenteve 

 

 
Përpara se të proçedohej me fazën e pilotimit, është marrë leje nga autorët që 

kanë krijuar instrumentet për përdorimin e tyre në studim. 

Faza e pilotimit të instrumenteve u ndërmor duke ndjekur disa hapa. Në fillim 

instrumentet Listë Kontrolli i Sjelljes së Prindit (LKSP) dhe Shkalla e Klasifikimit të 

Mjedisit në Çerdhe për Kujdesin ndaj Fëmijës, nënshkalla e dëgjimit/të folurit dhe 

ndërveprimit (SHKMÇKF-D/F&N) janë përkthyer në shqip. Për të pasur një përkthim  

sa më profesional, shkallët në radhë të parë janë përkthyer nga gjuha angleze në shqip 

nga një përkthyes i liçensuar. Më pas shkallët janë përkthyer sërish në anglisht për të 

parë nëse ka diferenca në mënyrën e të kuptuarit të thënieve për çdo instrument. Mbas 

përkthimit sërish në gjuhën angleze ka pasur një konsultë me përkthyesin për të 

ndryshuar sërish thëniet, ku kuptimi në shqip mund të ndryshonte, që të përputhej me 

kuptimin e thënies në gjuhën angleze. Gjithsesi ky përkthim ka pasur sfida pasi 

terminologjia e përdorur në instrumentet kërkonte një përshtatje më të thjeshtë me 

terminologjinë e përdorur në gjuhën shqipe, pra përveç një përkthyesi të specializuar në 

gjuhën angleze, të tilla shkallë kërkojnë edhe një specialist të fushës së psikologjisë së 

zhvillimit. Gjatë intervistimit me kujdestaret në veçanti u panë që shumë nga fjalitë  

ishin të vështira për t’u kuptuar nga to, për këtë arsye janë pyetur për mënyrën se si ato 

mund të kuptonin më mirë thëniet e shkallës. Ndërsa për instrumentin Vlerësimi i 

Shkurtër për Foshnjat dhe Fëmijët e Vegjël për Zhvillimin Socio-Emocional 

(VSHFZHSE), faza e pilotimit ka pasur si qëllim primar intervistimin me prindërit për  

të kuptuar se si perceptoheshin thëniet nga to dhe nëse kishte mospërputhje në kuptim, 

sërish të konsultohej me prindërit për të gjetur një gjuhë më të thjeshtë. 

Më pas instrumentet janë shpërndarë tek një grup i vogël prindërish dhe 

kujdestaresh. Kjo fazë ka ndodhur në një çerdhe që u përcaktua vetëm për fazën e 

pilotimit. 

Për pilotimin e instrumentit të Listë Kontrollit të Sjelljes së Prindërit, u morën 

gjithsej 27 prindër, 17 nëna dhe 10 baballarë. 

Në këtë fazë, besueshmëria e instrumentit duke e matur me treguesin e shkallës 

së alfës, doli për Pritshmërinë 0.76 , për Disiplinën 0.79, për Mirërritjen 0.65, ndërsa 

shkalla në total doli me besueshmëri 0.78. Siç vërehet shkalla e përshtatur në shqip doli 

me besueshmëri më të ulët se parametrat e besueshmërisë së shkallës në versionin 

orgjinal, gjithsesi edhe me këto parametra shkalla mund të përdoret pasi janë brenda 

kufirit të besueshmërisë së një shkalle. Për më tepër, gjatë plotësimit të shkallës u 

vëzhgua se prindërit kishin hezitime, kishin pak kohë në dispozicion, kërkonin 

udhëzime të mëtejshme për plotësim. Një nga keqinterpretimet e mundshme në plotësim 

lidhej me thëniet e variablit të pritshmërisë, pasi një pjesë e prindërve mendonte se 

thëniet duhet të nënkuptojnë se çfarë sjellje realisht shfaq fëmija, por në këto thënie 

matet qëndrimi i prindërve për sjelljet që duhet të shfaqë fëmija për moshën që ka 

pavarësisht nëse fëmija i shfaq apo jo këto sjellje. Për shembull, një thënie e shkallës  

për të matur variablin e pritshmërinë është e tillë: “Fëmija im duhet të jetë i aftë të lajë 

dhe të fshijë vetë duart e tij”. Prindi nëse përgjigjet gjithmonë, shpesh, disa herë, 

asnjëherë do të thotë se gjithmonë, shpesh, disa herë, asnjëherë mendon kështu për 

moshën që ka fëmija por pavarësisht nëse fëmija e shfaq apo jo këtë sjellje. Për këtë 
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arsye në fazën e studimit, në pjesën hyrëse para plotësimit të shkallës është dhënë një 

shpjegim dhe udhëzim për të tilla thënie. 

Për pilotimin e instrumentit Shkalla e Klasifikimit të Mjedisit në Çerdhe për 

Kujdesin ndaj Fëmijës, nënshkalla e dëgjimit/të folurit dhe ndërveprimit u morën në 

intervista të strukturuara 6 kujdestarë, ndërsa 6 kujdestarë të tjerë plotësuan shkallën në 

mënyrë individuale. Gjatë plotësimit të nënshkallëve u vërejt se thëniet me kuptim 

negativ shpesh pikëzoheshin me pikët maksimale, pasi kujdestaret shfaqnin qëndrimin  

se edhe për thëniet negative, pikëzimi i lartë nënkuptonte se nuk janë absolutisht dakord 

me thënien. Ky fenomen vërehej jo vetëm tek kujdestaret të cilat u intervistuan por dhe 

tek kujdestaret që plotësuan nënshkallët individualisht, p.sh. thënia: “Bisedoj pak ose 

aspak me fëmijët”, pikëzohej me 7, pasi kujdestaret mendonin se në këtë rast  ky 

pikëzim tregon se nuk jam aspak dakord me thënien. Për këtë arsye në formën finale të 

nënshkallëve u dha një sqarim shtesë tek pjesa e udhëzimeve. Gjithashtu një aspekt  

tjetër që e vështirësonte plotësimin e nënshkallëve nga kujdestaret ishte dhe formulimi i 

thënieve. Sipas tyre gjuha e përdorur kërkonte të thjeshtëzohej më shumë. Duke 

diskutuar me kujdestaret për mënyrën e përdorimit të gjuhës, nënshkallët u ripanë duke 

përdorur një gjuhë më të thjeshtë, p.sh thënie të tilla si: “Bisedoj në mënyrë kuptimplotë 

me fëmijët (p.sh bisedoj për gjërat që fëmijët përjetojnë)”, “Zakonisht përdor fjalë 

përshkruese për objektet dhe veprimet në komunikimin me fëmijët”, “Bisedat përdoren 

për të kontrolluar sjelljen e fëmijëve (unë nuk bëj biseda me fëmijët ose nuk i inkurajoj 

ata që të komunikojnë), u ndryshuan në “Bisedat me fëmijët kanë kuptim për to (p.sh. 

bisedoj për gjërat që fëmijët përjetojnë, për lojrat në të cilën janë përfshirë etj.), “Në 

komunikimin me fëmijët, zakonisht përdor fjalë që përshkruajnë objekte apo veprimet 

që fëmija po ndërmerr”, “Gjuha përdoret vetëm për të kontrolluar sjelljen e fëmijëve 

(unë nuk bëj biseda me fëmijët ose nuk i inkurajoj ata që të komunikojnë). Këto 

ndryshime janë ndërmarrë në pjesën më të madhe të thënieve në këto nënshkallë. 

Gjithashtu u vu re se disa thënie nuk përshtateshin me kontekstin e çerdheve ku 

kujdestaret punonin. Për këtë arsye, në formën finale të nënshkallëve, u hoqën thënie të 

tilla. Thënie si “E lidh bisedën e fëmijëve më të rritur me shkrimin”, por edhe thënie të 

cilat krijonin dilema kuptimore tek kujdestaret për pikëzim si “Shumica e mbikëqyrjes 

nuk është ndëshkuese dhe kontrolli ushtrohet në mënyrë të arsyeshme” janë hequr. 

Gjithsej, nënshkallët nga 91 thënie mbas fazës së pilotimit u ndryshuan në 84 thënie. 

Nënshkallët për kujdestaret në fazën e parë të analizës së besueshmërisë së 

brendshme shfaqën vlerën e alfës 0.73, specifikisht nënshkalla e Dëgjimit/të Folurit 

0.17, nënshkalla e Ndërveprimit 0.68. Mbasi u hoqën thëniet të cilat ishin të 

papërshtatshme për kontekstin e çerdhes apo krijonin dilema kuptimore tek kujdestaret, 

vlera e alfës në tërësi doli 0.77, për nënshkallën e Dëgjimit/të Folurit 0.18, për 

nënshkallën e Ndërveprimit 0.68. Siç mund të vërehet treguesi i alfës për nënshkallën e 

Dëgjimit/të Folurit ka parametra tepër të ulët, që e bëjnë këtë nënshkallë të pavlefshme 

për t’u përdorur. Por forma finale e nënshkallëve ka ndryshuar duke marrë parasysh të 

gjitha vështirësitë e hasura gjatë fazës së pilotimit nga kujdestaret. Për këtë arsye, në 

fazën e studimit u vendos që do të shpërndahej tek kujdestaret nënshkalla e Dëgjimit/të 

Folurit dhe Ndërveprimit, edhe për të kuptuar se si mund të ndryshonin vlerat e 

besueshmërisë së brendshme të pyetësorit mbas ndryshimeve të ndërmarra në të. 

Për instrumentin Vlerësimi i Shkurtër për Foshnjat dhe Fëmijët e Vegjël për 

Zhvillimin Socio-Emocional (VSHFZHSE), 12 prindër u përzgjodhën rastësisht për të 

plotësuar shkallën. Në këtë shkallë ka thënie që përshkruajnë ndjenja, sjellje normale 

por dhe sjellje dhe ndjenja problematike të fëmijës. Prindërit duhet të lidhin pikëzimin 
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me shpeshtësinë e sjelljes që shfaq fëmija. Por për disa prindër shfaqja e sjelljes së 

fëmijës një herë në ditë është shumë ndërsa për disa të tjerë shfaqja e sjelljes së fëmijës 

një herë në ditë është pak dhe për të njëjtën sjellje dhe shpeshtësi të shfaqjes së saj  

mund të merren pikëzime të ndryshme nga prindërit. Për shembull për thënien “E ka 

problem ta zë gjumi apo të fle”, një prind mund të thotë këtë problem e ka vetëm kur e 

vë në gjumë në darkë dhe jo në drekë, disa herë ndodh, ndërsa tek një prind tjetër,  

fëmija një herë në disa kohë e shfaq këtë sjellje, por prindi duke i përjetuar me stres të 

lartë këto ndodhi i shihte si problem e për këtë arsye e cilësonte si shpesh, pavarësisht se 

mund të ndodhte disa herë. Gjithashtu vërehej prirja e prindërve për të kuptuar disa 

thënie ndryshe nga çfarë thënia realisht kërkonte të maste. Disa nga këto thënie kanë 

qenë: “Të largohet në vende publike”, “I vë gjërat sipas një rregulli të caktuar 

vazhdimisht dhe mërzitet kur e ndërpresin”, “Nuk krijon kontakt me sy”. Në thënien e 

parë disa prindër prireshin të pikëzonin disa herë apo shpesh këtë thënie pasi e lidhnin 

me dëshirën e fëmijës për të eksploruar vendet publike, por kur prindi pyetej por nëse ti 

nuk e ndjek fëmijën si reagon fëmija, ato shpreheshin që fëmija kthen kokën dhe nuk 

ikën më tej se një distancë e caktuar, pra fëmija nuk e shfaq prirjen të largohet në 

distanca publike nga prindi pasi ato e ruajnë kontaktin, distancën me prindin. Fëmijët e 

shfaqin këtë prirje kur prindi vjen pas tyre. Thënia “I vë gjërat sipas një rregulli të 

caktuar vazhdimisht dhe mërzitet kur e ndërpresin” është një thënie që shoqërohet me 

simptomat e çrregullimit të spektrit autik, pasi lidhet me sjelljet përsëritëse të çuditshme 

që e ndërpresin kontaktin e fëmijës me mjedisin social përreth tij. Një nga prindërit në 

fazën e pilotimit e lidhi këtë thënie me lojën që fëmija bën në shtëpi me blloqe, kur ai vë 

blloqet sipas një rregulli të caktuar për të formuar kështjellën dhe mërzitet kur nëna e 

ndërpret për t’a ushqyer apo për ta vënë në gjumë, por në të tilla raste fëmija po shfaq 

një pëlqim për një lojë, po krijon diçka dhe një reagim tipik i fëmijëve mund të jetë dhe 

mërzitja në rastet kur e ndërpresim nga loja. Ndërsa thënia: “Nuk krijon kontakt me sy” 

mund të perceptohej nga disa prindër si veprim që ndodh nga fëmija disa herë apo 

shpesh pasi e lidhnin këtë gjë vetëm me rastet kur fëmija mërzitej me prindin dhe mund 

të ulte kokën por kur prindi pyetej për raste të tjera të ndërveprimit me fëmijën ai 

shprehej se më së shumti fëmija formon kontakt me sy. 

Nga faza e pilotimit të kësaj shkalle u vëzhgua se gjuha e përdorur ishte e 

kuptueshme nga prindërit, por thëniet mund të kishin pikëzime të ndryshme, pavarësisht 

se shpeshtësia e veprimit tek fëmijët mund të ishte e njëjtë dhe prindërit mund të kishin 

perceptime të ndryshme të kuptimit të pyetjeve, që mund të ndikonte rezultatet e 

shkallës. Për këtë, u vendos që në fazën e studimit, kjo shkallë të merrej nga prindërit 

me anën e intervestimit në mënyrë të tillë që të shmangeshin keqinterpretimet e 

mundshme dhe pikëzimet e gabuara. 
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Dizenjimi i ndërhyrjes së hershme parandaluese
41

në studim 

Ndërhyrjet e hershme parandaluese kanë si qëllim parësor të parandalojnë 

probleme të mundshme zhvillimore, por gjithashtu këto ndërhyrje kanë si qëllim edhe të 

nxisin kushtet e nevojshme për zhvillimin e fëmijëve që ndërhyrje të tilla të 

kundërveprojnë me faktorë rreziku biologjik dhe mjedisor tek fëmijët duke zhvilluar 

trajektore më pozitive zhvillimore (Brookes-Gunn, Berlin & Fuligni, 2000). Në  

mjedisin e hershëm të fëmijës që frekuenton çerdhen, prindërit dhe kujdestaret mund të 

bëhen si faktor mbrojtës, por edhe faktor rrezikues për nevojat zhvillimore të fëmijëve. 

Në këtë fazë të studimit u vendos që ndërhyrja do të bazohej tek Modeli i Konsultimit 

për Zgjidhjen e Problemeve pasi ky model ashtu sikurse u diskutua dhe tek literatura 

bazohet në teoritë e të mësuarit social, bihevioral dhe ekologjike. Ndërhyrjet e 

ndërmarra, duke u bazuar në këto sfonde teorike, i japin rëndësi të veçantë ndryshimit të 

sjelljes duke përcaktuar faktorë të mundshëm të mjedisit që nxisin si sjelljet përshtatëse 

dhe ato keqpështatëse duke nxitur rezultate pozitive. Por duhet specifikuar se ndërhyrjet 

në këtë fazë të studimit janë ndërmarrë në formën e një studimi pilot. Qëllimi kryesor ka 

qenë të mateshin rezultatet e trajtimit në një numër të vogël pjesëmarrësish për të parë 

efikasitetin e ndërhyrjes dhe në cilin grup të trajtimit mund të jetë më rezultative 

ndërhyrja. Studimi pilot na mundëson një parashikim të efikasitetit të ndërhyrjes përpara 

se ndërhyrja të implementohet në një popullatë më të gjerë (Goodwin, 2005). 

Për të matur shkallën e ndikimeve që mund të ketë ndërhyrja tek prindërit dhe 

kujdestaret, u përdor lloji i dizanjit pothuajse-eksperimental
42 

me para dhe pas testim  

por edhe me grup kontrolli në mënyrë që të kontrollohet gabimi që mund të bëhet në 

përzgjedhjen jo rastësore të pjesëmarrësve në studim (Shadish, Cook, & Campbell, 

2002). Ky dizanj u përdor, pasi në këtë fazë studimi, qëllimet kryesore ishin të 

përcaktonin në radhë të parë nëse MKPZ me prindërit dhe kujdestaret do të kishte 

impakt pozitiv tek fëmijët e vegjël duke përmirësuar reagimet e tyre vetë-rregulluese 

dhe duke ulur rrezikshmërinë për shfaqjen e problemeve të jashtme dhe të brendshme të 
sjelljeve. Në radhë të dytë do të matej nëse MKPZ do të përmirësonte sjelljet e  

prindërve në aspektin e nivelit të pritshmërive zhvillimore ndaj fëmijëve, nivelit të 

përdorimit të disiplinimit dhe nivelin e mirërritjes ndaj fëmijëve. Në radhë të tretë do të 

matej nëse MKZP do të përmirësonte aftësitë e kujdestareve për të dëgjuar, për të folur 

dhe për të ndërvepruar pozitivisht me fëmijët e vegjël. Për të realizuar këto qëllime 

studimore u krijuan katër grupe: 

1) Grupi i ndërhyrjes me prindër dhe kujdestarë; 

2) Grupi i ndërhyrjes vetëm me prindërit; 

3) Grupi i ndërhyrjes vetëm me kujdestaret; 

4) Grupi i kontrollit. 
 

 

 

41  
Termi “ndërhyrje e hershme parandaluese” është një term i huazuar.   Në gjuhën angleze termi 

i përdorur është “early preventive intervention”. Ky term përdoret për ndërhyrjet që merren sidomos në 

foshënjëri apo fëmijërinë e hershme dhe kanë si qëllim parandalimin apo reduktimin e rrezikut për 

probleme të mundshme tek fëmijët që në mjedisin e tyre kanë faktorë më të lartë rreziku (Brookes-Gunn, 

Berlin, & Fuligni, 2000). 
42    

“Lloji  i  dizanjit  pothuajse-eksperimental”  është  huazuar  nga  termi  në  anglisht     “quasi- 

experimental research design”, që nënkupton dizenjot kërkimore që kanë më pak kontroll mbi variablat e 

pavarur dhe të varur pasi mënyra se si është përzgjedhur kampioni nuk është rastësore apo varibala të  

tjerë që nuk mund të kontrollohen ulin vlefshmërinë e brendshme të rezultateve (Shadish, Cook, & 

Campbell, 2002). 
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Shpërndarja në grupe e pjesëmarrësve u bazua më shumë tek grupet që kishin numrin 

më të lartë të fëmijëve dhe të kujdestareve pasi në këto grupe identifikoheshin më 

shumë fëmijë që mund të kishin probleme të sjelljes, ndërsa grupi i kontrollit u zgjodh 

nga çerdhja tjetër, me qëllim që të mos kishte kontakte midis kujdestareve në trajtim  

dhe atyre në këtë grup ose këto kontakte të ishin të limituara. Në grupin e prindërve, 

mbas refuzimit të dy prindërve u përzgjodhën me anën e teknikës së topit të dëborës dy 

prindër të tjerë nga dy çerdhe të tjera, por që plotësonin kriteret e moshës, frekuentimit 

në çerdhe të fëmijëve si dhe fëmijët shfaqnin sjellje që për prindërit ishin shqetësuese e 

që duheshin menaxhuar. Ndërhyrja me anën e MKZP ka ndjekur të njëjtat hapa si për 

prindërit  por dhe kujdestaret,  pavarësisht  se  plani  i  trajtimit  përshtatej  me natyrën e 

problemeve që identifikoheshin
43

. 

 

 
Analiza e të dhënave sasiore 

 

 
Për të matur ndikimin që ka pasur MKZP në proceset vetë-rregulluese, 

prindërim dhe përkujdesje është përdorur testi i shembujve të çiftëzuara, pasi në këtë 

rast kemi krahasim brenda grupeve të pjesëmarrësve por në kohë të ndryshme, kur 

ndodh një ndërhyrje ose kur ndërhyrja mungon. Krahasimi bëhet ndërmjet 

pjesëmarrësve të të njëjtit grup. Programi statistikor IMB SPSS 21 u përdor për të 

llogaritur rezultatet e të dhënave sasiore. Hipotezat paraprake që u ngritën ishin: 

1. Kur prindërit dhe kujdestaret ndërmarrin konsultim do të ketë rritje të cilësisë 

së prindërimit dhe përkujdesjes, ndërsa shkalla e rrezikut për probleme socio- 

emocionale tek fëmijët do të pësojë ulje. 

2. Kur prindërit ndërmarrin konsultim do të ketë rritje të cilësisë së prindërimit 

dhe ulje të shkallës së problemeve socio-emocionale tek fëmijët. 

3. Kur kujdestaret ndërmarrin konsultim do të ketë rritje të cilësisë së 

përkujdesjes dhe ulje të shkallës së problemeve socio-emocionale tek fëmijët. 

4. Kur prindërit dhe kujdestaret nuk ndërmarrin konsultim nuk do të ketë 

ndryshime në prindërim, përkujdesje, por shkalla e rrezikut për probleme socio- 

emocionale tek fëmijët do të pësojë rritje. 

Për të dhënat e marra nga vetë-raportimet e prindërve dhe të kujdestareve janë 

përdorur teknikat statistikore si frekuencat, statistikat përshkruese, teknika e analizave të 

shumëllojshme të variancës (MANOVA). Këto vetë-raportime që janë marrë në një 

shkallë më të gjerë të popullatës së prindërve dhe kujdestareve kanë pasur si qëllim 

kryesor të ekzaminojnë nivelin e prindërimit dhe përkujdesjes si dhe faktorë socio- 

demografikë të mundshëm që mund të ndikojnë në prindërim dhe përkujdesje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

43  
Në shtojcën I jepet hartimi i programit të ndërhyrjes i bazuar në MKZP. 
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Metoda e Intervistimit 

 

 
Intervista gjysëm e strukturuar 

 

 
Intervista gjysëm e strukturuar ofron një mundësi për të dëgjuar pjesëmarrësit që 

të flasin për përvoja apo aspekte të veçanta të jetës së tyre. Pavarësisht se kjo lloj 

interviste mund të shihet edhe si jo e drejtpërdrejtë, pasi i lihet mundësia të intervistuarit 

të flasë përtej pyetjeve të planifikuara, por intervistuesi e drejton intervistën me një grup 

pyetjesh të rëndësishme që janë planifikuar paraprakisht. Kështu që intervistuesi duhet 

të gjejë një ekuilibër midis kontrollit të intervistës por dhe se ku mund të shkojë 

intervista duke i lënë intervistuesit hapësirën që të ripërcaktojë çështjen në investigim 

dhe të gjenerojë perspektiva të reja dhe për intervistuesin. Për këtë arsye formulimi i 

pyetjeve kërkon qartësi dhe pyetjet e hapura duhet të jenë në një numër relativisht të  

ulët (Willig, 2008). 

Renditja e pyetjeve si në intervistat e prindërve dhe në ato të kujdestareve bëhej 

duke u bazuar nga pyetjet më të përgjithshme dhe më pas në pyetje më të specifikuara 

për çështjet që do të eksploroheshin. Kjo për arsye se në fillim kërkohet të vendoset një 

raport midis intervistuesit dhe të intervistuarit që nxit më pas dhënien e përgjigjeve për 

pyetjet në vazhdimësi (Willing, 2008). Pyetjet e përgjithshme në intervistën e prindërve 

fokusoheshin tek të dhënat demografike të prindërve, të fëmijëve. Më pas pyetjet 

bëheshin më specifike duke pyetur prindërit për mënyrën e bashkëpunimit në çift, për 

ndarjen e përgjegjësive familjare, e më pas për informimin rreth zhvillimit të fëmijës, 

disiplinimit, dyshimeve e pendimeve që prindi mund të kishte gjatë këtij procesi. 

Gjithashtu për kujdestaret u bënë pyetje të përgjithshme në fillim që lidheshin  më 

shumë me të dhënat demografike të tyre, më pas pyetjet u specifikuan më tej duke u 

fokusuar tek ndarja e punës, programi që përdorej. Pyetjet specifike lidheshin me 

natyrën e marrëdhënies që kujdestaret formonin me fëmijët dhe sfidat që hasnin gjatë 

punës me fëmijët. Pyetjet e fundit të intervistës sërish ishin më të përgjithshme si për 

prindërit dhe kujdestaret. Prindërit pyeteshin për bashkëpunimin me kujdestaret, 

reagimet e fëmijëve kur vinin dhe iknin nga çerdhja. Gjithashtu kujdestaret pyeteshin  

për bashkëpunimin me prindërit në fund të intervistës duke dalë nga temat specifike të 

marrëdhënies së kujdestareve me fëmijët gjatë orarit të punës. Ky ekuilibër i pyetjeve të 

përgjithshme dhe pyetjeve specifike krijon mundësi për të marrë një informacion më 

spontan dhe të pasur, duke ulur nivelet e rezistencës si tek prindërit dhe kujdestaret 

(Willing, 2008). 

 

 
Procesi i organizimit dhe analizimit të të dhënave cilësore 

 

 
Në momentin që u morën transkriptimet e intervistave, u lexuan të gjithë 

transkriptimet. Intervistat dëgjoheshin në formë audio, vetëm në rastet kur transkriptimi 

ishte i paqartë për arsye të pikëzimeve të shumta apo gabimeve në shkrim. Më pas u 

formulua një profil për çdo të intervistuar që përfshinte të dhënat për veten dhe për 

strukturën familjare, apo strukturën e punës e të marrëdhënies me fëmijët. Mbas leximit 

të tretë të transkriptimeve, u ndërmor një kodim paraprak duke nënvizuar sidomos fjalët 
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e pjesëmarrësve që ishin kyçe në kuptimin e përjetimeve të tyre. Duke i lexuar 

vazhdimisht fjalët e pjesëmarrësve u zhvilluan kode më përgjithësuese nga shprehjet e 

pjesëmarrësve si dhe kode që përfaqësonin konceptet të literaturës si prindërimi, cilësi e 

përkujdesjes dhe vetë-rregullimit. Duke i riparë kodet dhe duke i lexuar sërish 

transkriptimet për kodet përkatëse filluan të zhvilloheshin temat kryesore nga këto kode 

dhe nëntemat. Pyetja më kryesore gjatë procesit ishte se si mund të organizohej 

informacioni në pjesë më të reduktuara. Qëllimi kryesor gjatë këtij procesi ka qenë që 

interpretimi të bëhej sa më afër kuptimit të të intervistuarve dhe sa më afër hipotezës 

studimore duke marrë në analizë informacionet që vinin në pah rolin e prindërimit dhe  

të përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Gradualisht një kornizë 

konceptuale filloj të zhvillohej me temat kryesore që përfaqësonin përvojat aktuale të 

pjesëmarrësve dhe që ishin  gjetjet  kryesore.  Siç  mund  të vihet re,  gjatë  këtij procesi 

është përdorur metoda fenomenologjike e shpjegimit
44   

(Lindseth & Norberg, 2004). 

 

 
Limitet e studimit 

 

 
Një limit i këtij studimi është që kërkuesi ka ndërmarrë studimin dhe ka 

interpretuar rezultatet. Pjesa më e madhe e individëve i shpjegojnë përvojat personale 

duke u bazuar tek besimet, idetë, përvojat dhe opionionet personale. Kështu që në këtë 

studim mund të ketë pasur ndikime të brendshme të studiuesit që kanë influencuar 

analizën dhe interpretimin e të dhënave cilësore. Gjithashtu, kërkuesi nuk ka ndërmarrë 

një trajnim paraprak për implementimin e ndërhyrjes pavarësisht specializimit në këtë 

fushë. Por, ky kërkim nuk përpiqet të japë të vërteta absolute. Gjetjet dhe fenomenet që 

do të vërehen në këtë studim mund të tregojnë se ekzistencojnë edhe në një popullatë  

më të gjerë të prindërve, kujdestareve dhe fëmijëve. 

Një limit tjetër është se në studim ka vetëm një numër të vogël prindërish dhe 

kujdestaresh që do të përfshihen në ndërhyrjen e planifikuar. Pavarësisht se qëllimi i 

studimit ka qenë që ndërhyrja të implementohej në formën e një studimi pilot duke parë 

efektet në një numër të vogël pjesëmarrësish, gjithsesi ky numër i vogël i prindërve dhe 

kujdestareve ka ndikim tek rezultatet statistikore të cilat nuk mund  të përgjithësohen. 

Për më tepër efektet e konsultimit tek fëmijët do të maten me anën e raportimeve të 

prindërve dhe jo me matje direkte të vëzhgimit të fëmijëve. 

E treta, një limit lidhet me etikën e marrjes së shërbimit pasi prindërit dhe 

kujdestaret në grupin e kontrollit nuk do të kenë mundësi të përfitojnë nga ndërhyrja por 

nga ana tjetër mbas studimit prindërit dhe kujdestaret janë përfshirë në disa sesione 

konsultimi dhe informimi për shërbime të mëtejshme. 

E katërta, instrumentet e përdorur në studim pavarësisht se janë përdorur pas një 

faze pilotimi me prindërit dhe kujdestaret, janë përshtatur por nuk janë standartizuar   

për kontekstin shqiptar. 
 

 

 

 

 
 

44 
Termi është huazuar në shqip dhe në anglisht përkufizohet “phenomenological hermeneutical 

method” (Lindseth, & Norberg, 2004). 
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Përmbledhje 

 

 
Në këtë kapitull u përshkruan procedurat dhe metodat që u ndërmorën në 

studim. Dizanji kërkimor me metodologji të përzier u përdor për të ekzaminuar rolin e 

prindërimit dhe të përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Me anën e  

kësaj metodologjie u bë e mundur që të ndërmerrej ndërhyrja me anën e MKZP në tre 

grupe dhe të formohej grupi i kontrollit. Gjithashtu me anën e kësaj metodologjie u bë e 

mundur të ndërmerreshin 39 intervista me prindër dhe 26 intervista me kujdestarë. Për 

më tepër, në mënyrë që të hulumtohej mënyra e prindërimit dhe e përkujdesjes duke 

parë dhe faktorët e mundshëm ndikues socio-demografikë për prindërim dhe  

përkujdesje në një popullatë më të gjerë, u bë e mundur të merreshin të dhëna sasiore 

nga intrumentet e prindërve dhe kujdestareve. 
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KAPITULLI KATËRT: REZULTATET E TË DHËNAVE SASIORE DHE 

CILËSORE 
 

 

Hyrje 

Qëllimi   i  këtij  studimi  ka  qenë  të  ekzaminohej  roli  i  prindërimit  dhe       i 

përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve që frekuentojnë çerdhen. Duke u 

bazuar tek ky qëllim, rezultatet e të dhënave sasiore dhe cilësore janë organizuar në tre 

pjesë. Në pjesën e parë të rezultateve përmblidhen gjetjet kryesore të të dhënave të  

marra nga ndërhyrjet e zhvilluara me prindërit, kujdestaret dhe të dhënat e marra nga 

grupi i kontrollit. Në pjesën e dytë të rezultateve përmblidhen gjetjet e të dhënave 

cilësore të marra nga intervistat me prindërit dhe kujdestaret. Në pjesën e tretë të 

rezultateve paraqiten gjetjet kryesore të marra nga plotësimi i instrumenteve për 

prindërit dhe kujdestaret në një popullatë më të gjerë. Për marrjen e rezultateve të 

ndërhyrjes është përdorur testi i shembujve të çiftëzuara. Për marrjen e rezultateve të 

intervistimit është përdorur teknika fenomenologjike e shpjegimit. Ndërsa për marrjen e 

rezultateve nga plotësimi i shkallëve për prindërit dhe kujdestaret është përdorur teknika 

e korrelacionit të Pearson-it, teknika e MANOVA-s, teknika së analizës së variancës një 

drejtimëshe
45  

(ANOVA). 

 

 
Pjesa e Parë: Rezultatet sasiore të marra nga implementimi i ndërhyrjes me 

anën e MKZP 

 

 
Në këtë pjesë përmblidhen rezultatet e të dhënave sasiore që janë marrë nga 

implementimi i ndërhyrjes në grupin e parë, ku si prindërit dhe kujdestaret u përfshinë 

në konsultim, në grupin e dytë, ku prindërit por jo kujdestaret u përfshinë në konsultim, 

në grupin e tretë ku kujdestaret por jo prindërit u përfshinë në konsultim dhe në grupin e 

katërt ku prindërit dhe kujdestaret nuk u përfshinë në konsultim. Prindërit kanë  

plotësuar instrumentin për prindërit dhe instrumentin vetë-raportues për të matur 

proceset vetë-rregulluese të fëmijëve të tyre. Rezultatet janë të organizuara duke 

përmbledhur karakteristikat e kampionit të prindërve, fëmijëve dhe kujdestareve dhe më 

pas duke ekzaminuar hipotezat studimore. 

 

 
Karakteristikat e kampionit të prindërve, fëmijëve dhe kujdestareve 

 

 
Kampioni në fazën e ndërhyrjes me anën e MKZP përbëhej nga 40 prindër, 40 

fëmijë dhe 8 kujdestarë. Prindërit ishin nëna me moshë mesatare M = 30.4 vjeç, SD= 

4.1, ku 65.9% e nënave kishin një fëmijë, 26.8% kishin dy fëmijë dhe 2.4% kishin tre 

fëmijë. Vetëm një nga prindërit ishte e divorcuar. Prindërit të cilët kishin një diplomë 

universitare ishin 67.5%. Në fazën e matjes së parë, para se të fillonte ndërhyrja, 5 
 

45 
Termi “analizë e variancës një drejtimëshe” është huazuar nga termi në anglisht “one-way 

analysis of variance (One-way ANOVA)” (Goodwin, 2005). 
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prindër nga 10 prindër të grupit të parë pranuan të ndiqnin seksionet e konsultimit për 

zgjidhjen e problemeve (KZP) dhe sërish 5 nga 10 prindër në grupin e dytë të 

ndërhyrjeve pranuan të ndiqnin sesionet e KZP. Por edhe nga 10 prindërit e grupit të 

parë dhe të grupit të dytë që pranuan të ndiqnin seksionet vetëm dy prindër të grupit të 

dytë ndoqën seksionet e planifikuara
46

. Këto dy prindër u përzgjodhën nga çerdhe të 

tjera pasi shprehën dëshirën të ndiqnin konsultat dhe fëmijët e këtyre prindërve shfaqnin 

shkallë rrezikshmërie për probleme të mundshme socio-emocionale. 

Nga plotësimi i shkallëve të prindërve në matjen e parë doli se një numër i ulët i 
prindërve shfaqnin pritshmëri të papërshtatshme për sjelljet e fëmijëve, disiplinim të 
lartë ndëshkues. Gjithsesi, prindërit shfaqnin nivele mesatare të disiplinimit, që tregon  
se ato përdorin të bërtiturat e vazhdueshme në disiplinimin e fëmijëve si dhe nivel 
mirërritje mesatar, që tregon se koha që harxhojnë me fëmijët është e mjaftueshme por 

jo optimale për zhvillimin e aktiviteteve stimuluese me fëmijët
47

. 

Nga plotësimi i instrumenteve vetë-raportues të prindërve për sjelljet e fëmijëve 

të tyre dolën të dhënat për kampionin e fëmijëve. Mosha mesatare e fëmijëve ishte M  = 

22.15 muajsh; SD = 4. Fëmijët në studim ishin 16 meshkuj dhe 24 femra. 

Në grupin e parë të ndërhyrjes, nga 10 fëmijë në total, 4 fëmijë shfaqnin nivele  

të larta rreziku për probleme socio-emocionale, 1 fëmijë shfaqte nivel pikëzimi që ishte 

në kufi të pikëzimit për nivel të lartë të rrezikut për  probleme socio-emocionale,   

ndërsa 5 fëmijë nuk shfaqnin nivele rreziku për probleme socio-emocionale. 

Në grupin e dytë të ndërhyrjes, nga 10 fëmijë në total, 5 fëmijë shfaqnin nivele  

të larta rreziku për probleme socio-emocionale, 2 fëmijë shfaqnin nivele pikëzimi që 

ishin në kufi të pikëzimit për nivel të larta të rrezikut për probleme socio-emocionale, 

ndërsa 3 fëmijë nuk shfaqnin nivele rrezikut për problemeve socio-emocionale. 

Në grupin e tretë të ndërhyrjes, nga 10 fëmijë në total, 5 fëmijë shfaqnin nivele  

të larta rreziku për probleme socio-emocionale, 1 fëmijë shfaqte nivel pikëzimi që ishte 

në kufi të pikëzimit për nivele të larta rreziku për probleme socio-emocionale, ndërsa 4 

fëmijë nuk shfaqnin nivele të larta rreziku për problemeve socio-emocionale. 

Në grupin e katërt të ndërhyrjes, nga 10 fëmijë në total, 1 fëmijë shfaqte nivel të 
lartë rreziku për probleme socio-emocionale, 3 fëmijë shfaqnin nivele pikëzimi që ishin 
në kufi të pikëzimit për nivele të larta të rrezikut për probleme socio-emocionale, ndërsa 

6 fëmijë nuk shfaqnin nivele të mundshme të problemeve socio-emocionale
48

. Të gjithë 
fëmijët shfaqnin një nivel të kompetencave zhvillimore që përputhej me moshën e tyre. 

Ndërsa kujdestaret e përzgjedhura në studim kishin moshë mesatare M=45; SD = 

8.3. Përafërsisht raporti kujdestar/fëmijë ka qenë M=10; SD=2. Mesatarisht përvoja në 

punë e tyre ishte M=14.8 vjet; SD=10.9. Nga 8 kujdestaret, 7 kishin diplomë në 

infermieri dhe 1 kishte diplomë të shkollës së mesme. Nga matjet paraprake vërehej se 

përkujdesja ndaj fëmijëve ishte më së shumti në nivele minimale gjatë supervizimit të 

lojës, të nxënit dhe disiplinimit pavarësisht se kujdestaret në ndërveprimet e tyre me 

 
46  

Në Tabelën 1.1 të Shtojcës N jepen të dhënat e frekuentimit të konsultave nga prindërit. 
47 

Në Tabelat 1.2, 1.3 dhe 1.4 të Shtojcës N jepen të dhënat për nivelin e pritshmërive, 

disiplinimit dhe mirërritjes së prindërve. 
48  

Në tabelën 2 të Shtojcës N jepen të dhënat për shkallën e rrezikshmërisë për problemet  socio- 
emocionale të fëmijëve në këtë fazë studimore duke u bazuar nga vetë-raportimet e prindërve për 

instrumentin e sjelljeve të fëmijëve. 



57  

fëmijët apo ndërveprimet që nxisnin midis fëmijëve shfaqnin nivele të përshtatshme 

përkujdesjeje
49

. Kujdestaret e çerdheve ndoqën të gjitha sesionet e KZP. 

Përzgjedhja e kampionit në fazën e ndërhyrjes për kujdestaret, prindërit dhe 

fëmijët nuk ka qenë rastësore por e qëllimtë. Përzgjedhja e kujdestareve është vendosur 

të bëhej duke u bazuar tek ndarja e grupeve të tyre sipas moshës së fëmijëve, por edhe 

tek ndarja e grupeve në një dhomë apo në dhoma të veçanta. Më pas janë pyetur 

kujdestaret për fëmijët që shfaqin më shumë nivele agresioni apo nivele të frikës, të 

tërheqjes ndaj fëmijëve të tjerë apo vështirësive në lojë. Në këtë mënyrë janë 

identifikuar dhe prindërit e fëmijëve që do të plotësonin shkallët përkatëse. Gjithashtu  

në të njëjtat grupe janë marrë dhe prindër të tjerë për plotësimin e shkallëve, pavarësisht 

se fëmijët e tyre mund të shfaqnin nivele të ulëta rreziku për probleme socio- 

emocionale. Siç mund të vërehet përzgjedhja e kampionit nuk ka qenë rastësore. 

 

 
Rezultatet e marra nga grupi i parë i ndërhyrjes 

 

 
Në grupin e parë të ndërhyrjes si prindërit dhe kujdestaret u përfshinë në 

konsultim. Hipoteza paraprake studimore ka qenë se kur prindërit dhe kujdestaret 

ndërmarrin konsultim do të ketë rritje të cilësisë së prindërimit dhe përkujdesjes, ndërsa 

shkalla e rrezikut për probleme socio-emocionale tek fëmijët do të ulet. 

Siç mund të vihet re nga të dhënat e kampionit të prindërve vetëm 5 prindër kanë 

ndjekur përafërsisht 53% të seksioneve të konsultave. Për këtë arsye testi i shembujve të 

çiftëzuara, u përdor vetëm tek prindërit që janë përfshirë në konsulta dhe shkallët e 

plotësuara nga to për fëmijët. Niveli i rëndësisë statistikore është marrë p   0.05. 

Nga të dhënat e marra për prindërit e grupit të parë që ndoqën afërsisht gjysmat  

e seksioneve të konsultave vërehet se prindërit shfaqin nivel më të ulët   disiplinimi, t(4) 
= 13.5, p = .000, dhe nivel më të lartë të mirërritjes mbas ndërhyrjes, t(4) = -8.98, p = 

.001
50

. Por, rezultatet e marra nga të dhënat e shkallëve të fëmijëve, të cilët kanë pasur 

prindërit dhe kujdestaret e tyre në konsulta, tregojnë se nuk ka ndryshim të rëndësishëm 

statistikor në nivelin e kolonës së problemeve, t(4) = 1.83, p = .141 dhe komptencave, 

t(4) = -2.24, p = .089
51

. Kjo do të thotë që pavarësisht se cilësia e prindërimit pëson një 

rritje, pasi prindërit shfaqin ndjeshmëri më të lartë dhe nivele më të ulëta të ndëshkimit 

negativ, shkalla e rrezikshmërisë së lartë për shfaqjen e problemeve socio-emocionale 

nuk pëson rënie tek fëmijët. 

Gjithashtu, nga të dhënat e marra për kujdestaret e grupit të parë vërehet se nuk 

ka ndryshim të rëndësishëm para dhe pas ndërhyrjes
52 

në stimulimin gjuhësor dhe 

stimulimin e ndërveprimit. Si konkluzion hipoteza e parë studimore hidhet poshtë nga 
 
 

49 
Të tabelën 3 të Shtojcës N jepen të specifikuara të dhënat për nivelin e përkujdesjes së 

kujdestareve ndaj fëmijëve. 
50 

Në tabelën 4.1 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

prindërimin në grupin e parë. 
51 

Në tabelën 4.2 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

shkallën e rrezikshmërisë për problem socio-emocionale tek fëmijët në grupin e parë. 
52 

Në tabelën 4.3 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

përkujdesjen e kujdestareve ndaj fëmijëve në grupin e parë. 
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rezultatet e marra. Rezultatet nxjerrin se pas ndërhyrjes, prindërit shfaqin nivel më të 

lartë prindërimi pozitiv, por niveli i përkujdesjes mbetet i njëjtë nga kujdestaret dhe 

shkalla e rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve socio-emocionale tek fëmijët nuk 

pëson ulje. 

 

 
Rezultatet e marra nga grupi i dytë i ndërhyrjes 

 

 
Në grupin e dytë të ndërhyrjes vetëm prindërit u përfshinë në konsultim. 

Hipoteza paraprake studimore ka qenë se kur prindërit ndërmarrin konsultim do të ketë 

rritje të cilësisë së prindërimit dhe ulje të shkallës së problemeve socio-emocionale tek 

fëmijët. Në grupin e dytë, nga pesë prindër, dy prindër kanë ndjekur të gjitha seksionet e 

konsultave dhe tre prindër kanë ndjekur përafërsisht 54% të seksioneve të konsultave. 

Nga të dhënat e marra për prindërit e grupit të dytë vërehet se ato shfaqin nivele 

më të lartë të mirërritjes, t(4) = -6.19, p = .003
53

. Ndërsa nga rezultatet e marra për 
shkallët e fëmijëve del se ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor në  nivelin  e 

kolonës së problemeve, t(4) = 7.06, p = .002 dhe komptencave, t(4) = -2.746, p = .052
54

. 
Si konkluzion hipoteza e dytë studimore konfirmohet nga rezultatet e marra. Rezultatet 
nxjerrin se pas ndërhyrjes, prindërit shfaqin nivel më të lartë prindërimi pozitiv duke 
rritur nivelin e ndjeshmërisë ndaj fëmijëve, ndërsa tek fëmijët shkalla e rrezikshmërisë 
për shfaqjen e problemeve socio-emocionale ulet. Nga rezultatet vërehet se niveli i 
disiplinimit nuk pëson ulje. Ky rezultatet vjen pasi prindërit në këtë grup nuk shfaqnin 
prirje të lartë për të përdorur ndëshkimin negativ, por shfaqnin prirje për të përforcuar 

sjellje të padëshirueshme dhe për të qenë lejues gjatë disiplinimit. Ndërsa shkalla e 

disiplinimit maste prirjen për të përdorur apo jo ndëshkimin negativ si ndëshkimi verbal 

dhe fizik. Nëse niveli i disiplinimit ishte i lartë kjo nënkuptonte që prindërit përdornin 

ndëshkimin verbal dhe fizik, ndërsa nëse ky nivel ishte i ulët prindërit nuk përdornin 

këtë disiplinim negativ. Në rastin e grupit të dytë të prindërve vërehej se niveli i 

disiplinimit ndëshkues ishte i ulët si para dhe pas ndërhyrjes. Kjo sepse prindërit 

shfaqnin kërkesa të ulëta ndaj sjelljeve të fëmijëve dhe nuk përforconin limitet gjatë 

reagimeve kundërshtuese të fëmijëve ndaj këtyre limiteve para ndërhyrjes, pra këto 

prindër ishin lejues dhe nuk e përdornin në nivele të larta disiplinën ndëshkuese. 

 

 
Rezultatet e marra nga grupi i tretë i ndërhyrjes 

 

 
Në grupin e tretë të ndërhyrjes vetëm kujdestaret u përfshinë në konsultim. 

Hipoteza paraprake studimore ka qenë, se, kur kujdestaret përfshihen në konsultim do të 

ketë rritje të cilësisë së përkujdesjes dhe ulje të shkallës së problemeve socio- 

emocionale tek fëmijët. 
 

 
 

53 
Në tabelën 4.4 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

prindërimin në grupin e dytë. 
54 

Në tabelën 4.5 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

shkallën e rrezikshmërisë për problemet socio-emocionale tek fëmijët në grupin e dytë. 
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Nga të dhënat e marra për kujdestaret e grupit të tretë vërehet se nuk ka  
ndryshim të rëndësishëm para dhe pas ndërhyrjes në nivelin e përkujdesjes, si në 

aspektin e stimulimit gjuhësor dhe të ndërveprimit
55

. Gjithashtu, rezultatet e marra nga 
shkallët e fëmijëve të cilët nuk kanë pasur prindërit e tyre në konsulta por kujdestaret, 
tregojnë se nuk ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor në nivelin e kolonës së 

problemeve, t(9) = -1.59, p = .147 dhe komptencave, t(9) = .669, p = .520
56

. Si 
konkluzion, hipoteza e tretë studimore nuk konfirmohet nga gjetjet e studimit. 

 

 
Rezultatet e marra nga grupi i kontrollit 

 

 
Grupi i katërt u përcaktua si grupi i kontrollit ku nuk do të kishte ndërhyrje. 

Hipoteza paraprake ka qenë se kur prindërit dhe kujdestaret nuk ndërmarrin konsultim 

nuk do të ketë ndryshime në prindërim, në përkujdesje, por shkalla e rrezikut për 

problemet socio-emocionale tek fëmijët do të pësojë rritje. 

Gjithsesi, nga të dhënat e marra u vërejt se prindërit shfaqin një nivel më të lartë 

të disiplinimit ndëshkues në matjen e dytë krahasuar me matjen e parë, t(9) = -5.25, p  = 

.001
57

. Gjithashtu, tek të dhënat e marra nga shkallët e fëmijëve rezultoi se ka një 

ndryshim të rëndësishëm statistikor në nivelin e kolonës së problemeve, t(9) = -5.58, p = 
.000, dhe në nivelin e kolonës së komptencave, t(9) = .3.85, p = .004

58
. Ndërsa, nga të 

dhënat e marra nga kujdestaret nuk shihet ndonjë ndryshim i rëndësishëm statistikor  

para dhe pas ndërhyrjes në nivelin e përkujdesjes specifikisht në stimulimin gjuhësor 

dhe të ndërveprimit
59

. Si konkluzion, hipoteza e katërt studimore konfirmohet pjesërisht 

pasi vërehet se shkalla e rrezikut për problemet socio-emocionale tek fëmijët pëson një 

rritje. Rezultatet shfaqin një pikëzim më të lartë në kolonën e problemeve dhe një 

pikëzim më të ulët në kolonën e kompetencave të fëmijëve në matjen e dytë. Por, nga 
ana tjetër, vërehet se ka një ndryshim në prindërim, pasi prindërit në grupin e kontrollit 

priren të shfaqin disiplinim më të lartë ndëshkues ndaj fëmijëve, pra prindërit priren të 

përdorin më shumë ndëshkimin verbal apo fizik në matjen e dytë. 

 

 
Rezultatet për prindërit frekuentues dhe jo frekuentues të konsultimit dhe për 

fëmijët e tyre për grupin e parë dhe të dytë të ndërhyrjes 

 

Duke parë që në grupin e parë dhe të dytë të ndërhyrjes gjysma e prindërve kanë 

qenë frekuentues të konsultimit ndërsa gjysma tjetër e prindërve nuk frekuentuan 

konsultimin,  pavarësisht  se  fëmijët  e  tyre  shfaqnin  një  shkallë  rrezikshmërie     për 

 
55 

Në tabelën 4.6 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

përkujdesjen e kujdestareve ndaj fëmijëve në grupin e tretë. 
56 

Në tabelën 4.7 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

shkallën e rrezikshmërisë për problemet socio-emocionale tek fëmijët në grupin e tretë. 
57 

Në tabelën 4.8 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

prindërimin në grupin e kontrollit. 
58 

Në tabelën 4.9 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

shkallën e rrezikshmërisë për problemet socio-emocionale tek fëmijët në grupin e kontrollit. 
59 

Në tabelën 4.1.1 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

përkujdesjen e kujdestareve ndaj fëmijëve në grupin e kontrollit. 
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problemet socio-emocionale, u zhvilluan dy hipoteza të reja studimore. Gjithashtu në 

këtë mënyrë do të rritej mundësia që rezultatet të ndikoheshin më pak nga numri i ulët i 

pjesëmarrësve. Hipoteza e parë studimore parashikonte, se prindërit në grupin e parë  

dhe të dytë që frekuentuan konsultimin, do të shfaqnin nivele më të larta të prindërimit 

pozitiv dhe fëmijët e tyre do të shfaqnin shkallë më të ulët rrezikshmërie për problemet 

socio-emocionale. Ndërsa hipoteza e dytë studimore parashikonte që prindërit që nuk 

frekuentuan konsultimin në grupin e parë dhe të dytë do të shfaqnin nivel më të ulët të 

prindërimit, ndërsa shkalla e rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale tek fëmijët 

e tyre do të rritej. 

 

Nga të dhënat e marra për prindërit e grupit të parë dhe të dytë që ndoqën 

pjesërisht apo të gjitha seksionet e konsultave, rezultoi se prindërit shfaqin nivel më të 

ulët të disiplinimit ndëshkues, t(9) = 3.94, p = .003 dhe një nivel më të lartë të 

mirërritjes, t(9) = -10.1, p = .000
60

. Nga të dhënat e marra për shkallët e fëmijëve, 

prindërit e të cilëve frekuentuan pjesërisht apo të gjitha seksionet e konsultave në grupin 
1 dhe 2, u zbulua se tek këto fëmijë ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor në  

nivelin e kolonës së problemeve, t(9) = 4.41, p = .002, dhe kolonës së komptencave, t(9) 

= -3.43, p = .008
61

. Si konkluzion, hipoteza e parë konfirmohet pasi nga rezultatet 

vërehet se prindërit shfaqin ndjeshmëri më të lartë dhe disiplinim të ndëshkimit verbal 

dhe fizik më të ulët karshi fëmijëve dhe nga ana tjetër vërehet prirja tek fëmijët që të 

kenë pikëzim më të ulët në kolonën e problemeve dhe pikëzim më të lartë në kolonën e 

kompetencave. Në përmbledhje kur prindërit shfaqin ndjeshmëri më të lartë dhe 

ndëshkim verbal dhe fizik më të ulët, tek fëmijët ulet shkalla e rrezikshmërisë për 

shfaqjen e problemeve socio-emocionale. 

 
Nga ana tjetër, për prindërit që nuk frekuentuan konsultimin në grupin e parë  

dhe të dytë rezultoi se pati një ndryshim të rëndësishëm statistikor në rritjen e nivelit të 
disiplinimit ndëshkues në krahasim me matjen e parë që u është bërë prindërve, t(9) = - 

4.38, p = .002
62

. Nga të dhënat e marra për shkallët e fëmijëve të këtyre prindërve u 
zbulua se ka një ndryshim të rëndësishëm statistikor në nivelin e kolonës së problemeve, 

t(9) = - 3.474, p = .007, por jo një ndryshim të rëndësishëm në nivelin e kolonës së 

kompetencave, t(9) = .802, p = .443
63

. Si konkluzion, hipoteza e dytë konfirmohet pasi 

nga rezultatet vërehet se prindërit shfaqin një prindërim më të ulët duke rritur shkallën e 

përdorimit të ndëshkimit verbal apo fizik me fëmijët e tyre dhe nga ana tjetër pikëzimi 

për nivelin e problemeve tek fëmijët pëson një ngritje duke rritur kështu shkallën e 

rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve socio-emocionale tek fëmijët. 
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Në tabelën 4.1.2 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

prindërimin për grupin e parë dhe të dytë të prindërve frekuentues. 
61 

Në tabelën 4.1.3 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

shkallën e rrezikshmërisë për problemet socio-emocionale tek fëmijët prindërit e të cilëve ishin 

frekuentues të konsultimit në grupi e parë dhe të dytë të ndërhyrjes. 
62 

Në tabelën 4.1.4 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

prindërimin për grupin e parë dhe të dytë të prindërve jo frekuentues. 
63  

Në tabelën 4.1.5 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 
shkallën e rrezikshmërisë për problemet socio-emocionale tek fëmijët prindërit e të cilëve ishin jo 

frekuentues të konsultimit në grupi e parë dhe të dytë të ndërhyrjes. 
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Rezultatet e marra nga kujdestaret që frekuentuan konsultimin në grupin e parë dhe të 

tretë të ndërhyrjes 

 

 
Meqenëse numri i kujdestareve ishte shumë i ulët në grupin e parë dhe të tretë të 

ndërhyrjes, u hamëndësua se ky numër i ulët, ka pasur ndikim në rëndësinë e ulët 

statistikore të gjetjeve. Për këtë arsye u vendos që të bëhej një analizë statistikore për 

kujdestaret që kanë frekuentuar konsultimin në grupin e parë dhe të tretë të ndërhyrjes. 

Nga të dhënat e marra për kujdestaret e grupit të parë dhe të tretë vërehet se ka 

ndryshim të rëndësishëm para dhe pas ndërhyrjes në nivelin e kuptimit të gjuhës, t(3)   = 
-3.47, p = .040 dhe në nivelin e ndërveprimit të fëmijëve me njëri-tjetrin, t(3) = -3.90,  p 

= .030
64

. Nga ana tjetër, vërehet se në grupet dy dhe katër që nuk ka pasur ndërhyrje me 
kujdestaret, rezulton se nuk ka ndryshime të rëndësishme statistikore në rritjen e cilësisë 

së përkujdesjes
65

. Por në grupin e parë dhe të tretë të kujdestareve vërehet se ka pasur 
një rritje të përkujdesjes mbas ndërhyrjes në aspektin e stimulimit më të lartë të 
fëmijëve, për të kuptuar gjuhën dhe për të ndërvepruar fëmijët më pozitivisht me   njëri- 

tjetrin. 

 

 
Pjesa e Dytë: Gjetjet kryesore për të dhënat cilësore 

 

 
Seksioni A: Gjetjet kryesore të marra nga intervistimi i prindërve 

 

 
Fokusi kryesor i intervistimit me prindërit ka qenë që të eksploroheshin 

mënyra të prindërimit dhe impakti që mënyra të ndryshme prindërimi do të kishin në 

proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Mënyra e qëndrimeve të prindërve rreth 

prindërimit mund t’i drejtojë në përjetime emocionale dhe sjellje që formësojnë përvojat 

e hershme të fëmijëve. Pikërisht duke u bazuar tek përvojat e jetuara të pjesëmarrësve, 

ilustrohet se qëndrimet e prindërve dhe aktivizimi i gjendjeve emocionale drejton më  

pas dhe sjelljet e prindërve me fëmijët e tyre, duke ndikuar në zhvillimin e proceseve 

vetë-rregulluese. Temat e prindërimit dolën nga analiza e të dhënave cilësore që është 

përshkruar në kapitullin 3. Pasi pjesëmarrësit u morën të gjithë në intervistë, janë riparë, 

janë rilexuar transkriptimet afërsisht 5 herë dhe më pas trankriptimet janë koduar me 

dorë, gjithsej 201 nënkode që u kategorizuan në 10 kode
66

. Kodet ishin bazike për 2 
temat kryesore që u zhvilluan për modelet e prindërimit dhe nëntemat. Më pas u 
përzgjodhën thënie nga pjesëmarrësit që do të ndihmonin në shprehjen e gjetjeve. 
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Në tabelën 4.1.6 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

përkujdesjen e kujdestareve ndaj fëmijëve në grupin e parë dhe të tretë. 
65 

Në tabelën 4.1.7 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet e Pair-t test-it për variablat që masin 

përkujdesjen e kujdestareve ndaj fëmijëve në grupin e dytë dhe të katërt. 
66  

Në Shtojcën L janë të pasqyruara kodet e zhvilluara nga të dhënat e intervistave me prindërit. 
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Dy gjetjet për rolin e prindërimit në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve 

 

 
Temat për rolin e prindërimit në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve që u 

nxorën në pah nga të dhënat cilësore janë: 1) Prindërit që shfaqin prindërim pozitiv 

nxisin proceset vetë-rregulluese të fëmijëve; 2) Prindërit që shfaqin vetë-rregullim  të 

ulët rrezikojnë zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese të fëmijëve. Çdo pjesëmarrës 

raportoi qëndrime, përjetime për mënyrën e prindërimit, për reagimet emocionale dhe të 

sjelljes së fëmijëve të tyre që më pas u reflektua në një nga gjetjet kryesore. 

 

 
Gjetja e parë: Prindërit që shfaqin prindërim pozitiv raportojnë nivele më të 

larta të vetë-rregullimit tek fëmijët 

 

 
Modeli i prindërimit pozitiv u zhvillua nga të dhënat e marra të nëntemave: a) 

zhvillimi i vazhdueshëm i kompetencave prindërore; b) pritshmëri për zhvillimin 

psikologjik dhe fizik të fëmijës në përputhje me moshën; c) vetë-rregullim i lartë 

emocional; d) ndjeshmëria më e lartë prindërore; e) disiplinimi pozitiv. Nga ana tjetër 

nga raportimet e prindërve që shfaqin model të prindërimit pozitiv, u zhvillua një 

nëntemë për reagimet emocionale dhe sjelljet e fëmijëve, e cila ishte: a) nivele më të 

larta të vetë-rregullimit tek fëmijët. 

 

 
a) Zhvillimi i vazhdueshëm i komptencave prindërore 

 

 
Prindërit që shfaqnin modelin e prindërimit pozitiv vazhdimisht angazhoheshin 

në veprimtari që zhvillonin kompetencat e tyre prindërore. Prindërimi merrte rëndësi 

thelbësore për to, kështu që prindërit vazhdimisht shpreheshin se lexonin për t’u 

informuar mbi zhvillimin e fëmijës së tyre, madje, në disa raste, të dy prindërit 

angazhoheshin në marrjen e informacioneve nga librat dhe interneti. Gjithashtu prindërit 

shfaqnin interes të lartë për t’u konsultuar me specialistët e zhvillimit dhe në disa raste 

ato ishin konsultuar me psikologun e çerdhes. Më poshtë paraqiten raportimet e dy 

prindërve: 

Prindi 26: “...Kemi lexuar se duhet të kemi të njëjtin mendim që dhe ai ta kuptojëë 

(fëmija), se dhe nëse njëri thotë ndryshe, tjetri ndryshe, fëmija do të çorientohet...bashkë i 

lexojmë...ai (bashkëshorti) di më mirë anglishten...ai lexon dhe m’i përkthen dhe mua.” 
 

Prindi 6: “...Gjithmonë konsultë midis dy prindërve dhe pastaj bëhet cila është më e  

mira për fëmijën...” 
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b) Pritshmëri për zhvillimin fizik dhe psikologjik në përputhje me moshën e fëmijëve 

 

 
Prindërit që shfaqnin modelin e prindërit pozitiv kishin pritshmëri për zhvillimin 

psikologjik dhe fizik të fëmijës. Ato raportonin se fëmija kërkon kujdes të lartë jo vetëm 

në zhvillimin fizik, por gjithashtu edhe në zhvillimin psikologjik. Prindërit shprehnin se 

vazhdimisht pyesnin për angazhimin e fëmijëve në çerdhe, për mënyrën se si fëmija 

është socializuar me fëmijët e tjerë dhe si është aktivizuar në lojëra të ndryshme. 

Gjithashtu ato shprehnin se edhe pse fëmijët mund të jenë të vegjël, nëse arsyeton me  

to, fëmijët do të kuptojnë. Për këtë arsye prindërit që shfaqnin këto pritshmëri prireshin 

të gjenin vazhdimisht mënyra komunikimi me fëmijën që të ishin sa më afër kuptimit të 

fëmijës. Më poshtë paraqiten raportimet e dy prindërve: 

Prindi 20: “Si shkon me fëmijët e tjerë (e pyet kujdestaren), a ka shok ose shoqe, a është 

e shqetësuar, a vizaton dhe në fund e pyes për ushqimin.” 
 

Prindi 31: “...Kur ndodh bashkëbisedimi midis nënës dhe fetusit, jo më pastaj kur ka 

lindur arrin t’i kuptojë të gjitha...kështu që gjithmonë mundohemi t’i themi edhe pavarësisht që 

njerëzit thonë që nuk kupton fëmija, kështu që gjithmonë i flasim, i shpjegojmë të gjitha 

gjërat...të më kuptojë sepse natyra ka krijuar që të kuptohen...imagjino kuptohen njerëzit me 

kafshët jo më njerëzit me njerëz...njerëzit me fëmijët.” 

 

 

c) Vetë-rregullim i lartë emocional 

 

 
Prindërit që shfaqnin modelin e prindërimit pozitiv kishin një nivel të larta të 

vetë-rregullimit emocional. Ky grup prindërish shfaqnin nivele të lartë të 

ndërgjegjësimit gjatë ndërveprimeve me fëmijët, nivele të larta të lehtësimit për 

përgjegjësitë e punës dhe familjare, pasi ndarja e përgjegjësive familjare ndodhte si 

pasojë e bashkëpunimit dhe mbështetjes që partnerët shprehnin për njëri-tjetrin por edhe 

prindërve të tyre. Gjithashtu tek këto prindër shfaqeshin nivele të larta të besimit për 

mënyrën se si po rrisnin fëmijët. Ndërsa emocione si frustrimet ndaj  punës, 

përgjegjësive familjare, pavarësisht se përjetoheshin në nivele të konsiderueshme, në të 

shumtën e rasteve kontrolloheshin gjatë ndërveprimeve me fëmijët, duke përjetuar në 

nivele të ulëta emocionet e pendimit ndaj mënyrës se si janë sjellë  me  fëmijët.  

Gjithsesi disa prindër raportonin për ndjenja të pasigurisë gjatë ndërveprimeve me 

fëmijët, por këto ndjenja pasigurie i nxisnin prindërit që të reflektonin vazhdimisht për 

mënyrat e sjelljes me fëmijët, duke lexuar më shumë dhe duke kontrolluar më shumë 

ndjenjat e frustrimit gjatë ndërveprimit me fëmijët. Në përgjithësi këto prindër shfaqnin 

një ndërgjegjësim të lartë emocional për mënyrën se si mund të jetë më e përshtatshme 

të reagosh ndaj fëmijës. Më poshtë janë të pasqyruara raportimet e dy prindërve: 

 

 
Prindi 20: “Faktikisht unë lexoj shumë, mendoj që nuk kam dyshime te zgjedhja ime në 

raport me gocën, mendoj se jam e stabilizuar si prind dhe jo vetëm në periudhën e zhvillimit por 

edhe në atë emocionale …Nuk kam pasur pendime, sepse nuk kam pasur asnjëherë ndonjë 

sjellje të pa kontrolluar. Kam pasur shqetësime në lidhje me vajzën, janë atëherë kur 

marrëdhënia nuk ka lidhje me mua por me një problem të sajin si është rrëzuar gjëkundi ose 

problem shëndetësor..” 
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Prindi 26: “Zakonisht kur e vë në gjumë, mbrapa...(dyshon, reflekton)...që a jam nënë 

tamam...a mund ta edukoj çunin ashtu siç dua unë...po lexoj shumë...” 

 

 

d) Ndjeshmëri   më të   lartë prindërore 

 

 

Prindërit që shfaqnin modelin e prindërimit pozitiv prireshin të kishin 

komunikim të ngrohtë me fëmijët e tyre, të harxhonin kohë më shumë me fëmijët duke  

u përpjekur që të organizonin një mjedis stimulues për fëmijët. Edhe pse prindërit 

raportonin se mbingarkesa dhe orari i zgjatur në punë ishte faktor thelbësor në kufizimin 

e kohës për të ndërmarrë aktivitete të shumta me fëmijët, gjithsesi, ato evidentonin se 

organizonin kohën e mjaftueshme për të luajtur, për të lexuar apo për të shëtitur me 

fëmijët. Më poshtë pasqyrohet raportimi i një prindi: 

Prindi 1: “Mund të lë ndonjëherë dhe punët e shtëpisë fundja edhe pa bërë fare dhe rri 

me fëmijët…p.sh. me djalin…duke luajtur me plastelinë…duke bërë punë dore…domëthënë…i 

përkushtohem fëmijëve totalisht…kur them totalisht nuk më intereson (asgjë)…sa më 

interesojnë fëmijët…” 

 

 

e) Disiplinimi pozitiv 

 

 
Prindërit që orientoheshin drejt modelit të prindërimit pozitiv shfaqnin në nivele 

të larta përdorimin e disiplinës pozitive duke përdorur në nivele të larta udhëzimin, 

arsyetimin, të folurin me qetësi, kohën e veçimit
67 

për pak minuta, qortimin dhe më pak 
ose aspak përdornin e të bërtiturit, gjuajtjes apo forma të tjera të ndëshkimit verbal apo 
fizik. Nga ana tjetër vërehej që prindërit për të menaxhuar konfliketet e tyre apo për të 

arritur në marrëveshje për mënyrën e disiplinimit të fëmijëve përdornin komunikimin 

dhe leximin e vazhdueshëm. Gjithashtu prindërit përpiqeshin të gjenin mënyra të 

thjeshta komunikimi me fëmijët për të ulur kundërshtitë e fëmijës, duke vënë theksin tek 

pasojat e sjelljeve. Më poshtë pasqyrohen raportimet e tre prindërve: 

 

 
Prindi 31: “...Gjithmonë i flasim, ja shpjegojmë të gjitha gjërat...” 

 

Prindi 6: “...Në të njëjtin qëndrim nuk mund të thuash sepse gjithmonë ka ide të 

ndryshme...por    gjendet gjithmonë ideja e përbashkët...” 
 

Prindi 12: “Para ca ditësh më tha (kujdestarja) për vajzën e madhe që kishte 

kafshuar…e mora (vajzën) dhe i thashë mami është keq që të kafshosh, ja po të kafshoj një 

fëmijë ty...do të dhembi..duhet t’i flasësh...” 
 

 

 

 

 
67  

“Koha e veçimit” është huazuar nga termi në anglisht “time-out” dhe nënkupton kohën gjatë  

të cilës fëmija rri i veçuar mbas një sjellje të padëshiruar që ka shfaqur, kjo për arsye që fëmija të 

reflektojë për veprimin që ka bërë (Passini et al., 2013). 
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Nivele më të larta të vetë-rregullimit tek fëmijët 

 

 
Prindërit që shfaqnin modelin e prindërimit pozitiv raportonin nivele më të larta 

të vetë-rregullimt tek fëmijët. Kjo u vu në pah duke hulumtuar të dhënat e intervistimit 

të prindërve me model të prindërimit pozitiv gjatë fragmenteve të intervistës kur ato 

flisnin rreth reagimeve emocionale dhe sjelljeve të fëmijëve të tyre. Nga analiza e këtyre 

të dhënave u nxorrë se fëmijët shfaqnin reaktivitet emocional pozitiv dhe KMV në 

nivele të larta. 

Pavarësisht se gjatë raportimeve, u evidentuan dallime të temperamentit të 

fëmijëve për reagimet emocionale në situata të panjohura, gjithsesi prindërit që shfaqnin 

këtë model prindërimi, shprehnin se më së shumti fëmijët shfaqnin gjendje emocionale 

të cilat me kohën ishin bërë më të kontrollueshme dhe pozitive. Në thëniet e prindërve 

vërehej se jo të gjithë fëmijët kishin shfaqur të njëjtat reagime emocionale gjatë 

përshtatje në çerdhe, pasi disa fëmijë ishin përshtatur më shpejt, disa fëmijë kishin pasur 

një përshtatje më të vështirë dhe me reagime të larta emocionesh negative. Pavarësisht 

natyrës individuale të shfaqjes së reaktivitetit emocional të fëmijëve, prindërit me model 

prindërimi pozitiv që kishin fëmijë me një reaktivitet emocional më frenues apo negativ 

raportonin se mbasi kjo fazë e vështirë emocionale për fëmijët kishte kaluar, gjendja 

emocionale e tyre prirej të ishte në përgjithësi e qetë dhe pozitive. Gjithashtu prindërit 

evidentonin se fëmijët më së shumti ishin të afrueshëm, social, aktiv dhe të bindshëm. 

Më poshtë pasqyrohet raportimi i një prindi: 

 

 
Prindi 2: “…me gocën e vogël e pata pak problem në fillim por tani u mësua…edhe  

mua më vjen mirë se duke parë atë reagimin e fëmijës që shkon vetë tek edukatorja tregon se 

ndjen ngrohtësi në ambjentin që mbahet… vajza është goxha fëmijë i mbarë si për të ecur, si për 

të folur, si për shoqërimin me fëmijët e tjerë nuk është se më ka hapur problem…” 

 

Gjetja e dytë: Prindërit që shfaqin prindërim me ndërgjegjësim të ulët për 

nevojat zhvillimore të fëmijëve raportojnë nivele më të ulëta të vetë-rregullimit tek 

fëmijët 

 

 
Modeli i prindërimit me ndërgjegjshmëri të ulët për nevojat zhvillimore të 

fëmijëve u zhvillua nga të dhënat e marra të nëntemave: a) zhvillim më i ulët i 

kompetencave prindërore; b) pritshmëri më të ulëta ose më të larta për zhvillimin 

psikologjik të fëmijës; c) vetë-rregullim i ulët emocional; d) ndjeshmëria më e ulët 

prindëore; e) disiplinimi i paqëndrueshëm. Nga ana tjetër, nga raportimet e prindërve që 

shfaqin modelin e prindërimit me ndërgjegjshmëri të ulët për nevojat zhvillimore të 

fëmijëve, u zhvillua një nëntemë për reagimet emocionale dhe sjelljet e fëmijëve e cila 

ishte: a) nivele të ulëta të vetë-rregullimit tek fëmijët. 
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a) Zhvillim më i ulët i kompetencave prindërore 

 

 
Duke u bazuar në raportimet e prindërive që shfaqnin modelin e prindërimit me 

ndërgjegjshmëri të ulët për nevojat zhvillimore të fëmijëve vëreheshin dy prirje për 

zhvillimin e kompetencave prindërore: a) prindërit prireshin të merrnin si të mirëqena 

informacionet dhe sugjerimet nga familjarët apo rrethi shoqëror për praktiket që duhet të 

përdornin me fëmijët, por këto informacione nuk orientoheshin nga nevojat zhvillimore 

të fëmijëve; b) prindërit, pavarësisht se informoheshin duke lexuar apo duke marrë 

këshilla nga rrethi i tyre familjar apo shoqëror, raportonin se kishin nevojë për 

informacione nga specialistët e zhvillimit për të marrë modele efikase për prindërim. 

Prindërit që ndjeheshin kompetent për mënyrën e prindërimit duke u bazuar nga përvoja 

e prindërve të tyre nuk vinin në dyshim këto praktika, por nga ana tjetër evidentohej se 

prindërit udhëhiqeshin nga praktika që nuk përputheshin me nevojat zhvillimore të 

fëmijëve. Pikërisht ky besim tepër i lartë në modelimin e praktikave prindërore nga 

familjarët pengonte zhvillimin e kompetencave prindërore dhe përvetësimin e  

praktikave që ishin më afër nevojave zhvillimore të fëmijëve. Ndërsa prindërit që 

shprehnin dyshimet e tyre për praktikat e marra nga të tjerët, prireshin të lexonin 

informacione për zhvillimin e fëmijëve, por shpeshherë informacionet e lexuara  

sidomos për mënyrën e ndërveprimit me fëmijët nuk reflektoheshin në praktikat e tyre 

me to. Por edhe tek prindërit që prireshin të lexonin për zhvillimin e fëmijëve apo të 

reflektonin se mund të ketë praktika më efikase se praktikat e sugjeruara nga familjarët 

apo rrethi shoqëror shfaqej një përpjekje e ulët për të përvetësuar praktika më afër 

nevojave zhvillimore të fëmijëve. Më poshtë pasqyrohen raportimet e dy prindërve: 

Prindi 13: “Kemi prindërit që na ndihmojnë, që na këshillojnë më mirë…jo (nuk i vë në 

dyshim sugjerimet e tyre)…mund të kem pikëpyetje…që si plotësoj dot tekat (për shkak të 

gjendjes ekonomike)…për pikëpyetje kështu për zhvillim, për ta mbajtur ose për ta ushqyer, për 

t’i bërë qejfin në të gjitha kuptimet…jo, jo fare nuk kemi dyshime...zihemi edhe bashkë (me 

fëmijën), lozim dhe më vjen më gjuan edhe mua…i them do ngordhi mami dhe ai fillon e qan 

pastaj…” 
 

Prindi 10: “Shumë, kam qejf, duhet dhe duhet të marr shumë informacion por nga kush 

duhet marrë, nga cilët duhet marrë nuk është dhënë deri sot...thjesht ka qenë informacion midis 

miqsh, shokësh, prindërve...dikush me bindjen e vet personale të fëmijës...mendimet nuk bëhen 

të përbashkëta...duhet të jenë ca rregulla që duhet t’i zbatojmë që dhe ai (fëmija) të ketë një 

rregull familjarë...mbase nuk na kanë dhënë udhëzime të sakta, jo shumë të informuara nga 

një...një...psikolog...një specialist.” 

 

 

b) Pritshmëri më të ulëta ose më të larta për zhvillimin psikologjik të fëmijës 

 

 
Prindërit që shfaqnin një ndërgjegjësim të ulët për nevojat zhvillimore të 

fëmijëve me anën e raportimeve të tyre prireshin të shfaqnin pritshmëri më të ulëta ose 

më të larta për zhvillimin e fëmijëve të tyre. 

Prindërit me pritshmëri më të ulëta e shihnin zhvillimin e fëmijës në këtë moshë 

të lidhur shumë ngushtë me shëndetin fizik. Interesi më i lartë i këtyre prindërve për 

fëmijët lidhej me plotësimin e nevojave fiziologjike të fëmijëve si ushqimi, ndërrimi kur 

fëmija  djersitej,  ruajtja  e  temperaturës  trupore  të  fëmijës  në  nivele  optimale.   Ato 
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shfaqnin pritshmëri tepër të larta në aspektin e zhvillimit fizik si të ngrënit të të gjithë 

ushqimit, të sëmuren pak, të mos djersiten dhe nga ana tjetër e shihnin këtë periudhë 

zhvillimore të fëmijës si një periudhë ku përkujdesja lidhej me sigurimin e një shëndeti 

të mirë fizik. Ndërsa në aspektin e zhvillimit psikologjik, prindërit raportonin pritshmëri 

të ulëta për zhvillimin e fëmijëve. Ato evidentonin se në këtë moshë nuk ke çfarë të 

presësh nga fëmija dhe se sjelljet si kafshimi, pickimi, qarjet, prapësitë, gërvishtjet janë 

normale, madje në disa raste prindërit përforconin kafshimin tek fëmijët gjatë lojës. Më 

poshtë pasqyrohen thëniet e dy prindërve që shfaqnin pritshmëri të ulëta zhvillimore: 

 

 
Prindi 18: “Do më thënë ça bëri (pyet kujdestaren) ndonjë gjë tjetër përveç kafshimeve 

(qesh) ka fjetur, s’ka fjetur...jo s’kam lexuar, s’kam lexuar (për arsyet e kafshimit të 

fëmijës)...më kanë thënë...të paktën me të thënë e kam... kur është pjesa që i hajnë dhëmbët...por 

përveç kësaj pjese se ky i imi (fëmija) e ka edhe si lojë se e di që qeshim neve dhe e largojmë 

dhe sulet prap (qesh)...po që e di që edhe fëmijët e tjerë kështu reagojnë...nuk është se është ky i 

imi dhe s’ka njeri tjetër...ka që edhe pickojnë...tani biles e ka mësuar nuk e di kush e ka mësuar 

të pickojë...” 
 

Prindi 14: “Fëmija është i vogël, nuk ka ca merr, e ke parasysh se s’kupton, është i 

vogël, 2 vjeç...p.sh. nuk ke ça pret më shumë se aq është (prindi pyetet nëse informohet për 

zhvillimin e fëmijës duke lexuar).” 

Nga ana tjetër, prindërit me pritshmëri më të larta për zhvillimin psikologjik të 

fëmijës raportonin interes si për zhvillimin fizik dhe psikologjik të fëmijës. Gjithsesi, 

pritshmëritë e tyre për sjelljet e fëmijëve ishin më të larta në krahasim me moshën e 

fëmijës. Sipas këtyre prindërve fëmijët duhet të hanë të gjithë ushqimin që i serviret si 

në shtëpi por dhe në çerdhe, duhet të mësojnë rregullat, të edukohen sa më shumë, të 

dëgjojnë prindërit, pavarësisht mënyrës së komunikimit që përdor prindi. Më poshtë 

pasqyrohen thëniet e dy prindërve që shfaqnin pritshmëri më të larta zhvillimore: 

Prindi 24: “...I bërtas ndonjëherë...po dua që ti vë një çik rregull...që t’më bëhet fëmija, 

e ke parasysh t’më dëgjojë, që t’mos jetë siç janë ca fëmijë që s’ju flasin fare prindrit dhe nuk të 

dëgjojnë...dua që tani...atë disiplinën...po që t’më dëgjojë ta ketë të mamit dhe babit... (fëmija 

është 1vjeç)” 
 

Prindi 36: “...Edhe i thashë teta edukatores pse nuk i bërtiste ...(emri i fëmijës)... që e ka 

bërë në brekë?...(mosha e fëmijës afërsisht dy vjeç)” 

 

 

c) Vetë-rregullim i ulët emocional 

 

 
Gjatë raportimeve të prindërve me ndërgjegjshmëri të ulët të nevojave 

zhvillimore të fëmijëve u evidentua një nivel i ulët i vetë-rregullimit emocional. 

Prindërit shprehnin se kishin një nivel të lartë stresi si pasojë e ngarkesës dhe orareve të 

zgjatura në punë, përgjegjësive familjare dhe ekonomike. Ky vullnerabilitet negativ 

emocional që shkaktohej nga të tilla strese nxiste një nivel të ulët të tolerancës ndaj 

sjelljeve të padëshirueshme të fëmijës duke aktivizuar më pas tek prindërit reagime 

emocionale të pakontrolluara karshi fëmijëve por në disa raste dhe karshi partnerëve. 

Prindërit raportonin se menjëherë ndjeheshin të penduar dhe përpiqeshin të afronin 

sërish fëmijët duke i përkëdhelur, duke i puthur, duke i përqafuar. Shfaqja e niveleve  të 
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ulëta të vetë-rregullimit emocional ndikonte në shfaqjen e reagimeve të 

paparashikueshme emocionale në ndërveprimin me fëmijët. Disa prindër ndjeheshin 

akoma më shumë të penduar për të tilla reagime emocionale ndaj fëmijës pasi sipas tyre 

mërzitja, shkarkimi emocional nuk lidhej realisht me një sjellje të padëshiruar që fëmija 

shfaqte, por me streset e punës apo streset familjare duke projektuar të tilla emocione 

negative tek fëmija. Më poshtë pasqyrohet raportimi i një prindi: 

Prindi 19: “...Kur je lodhur nga puna, je e stresuar, ke lodhjen e punës, ndoshta dhe 

fëmija ka ato të vetat sepse nuk ka ambiente lodrash përjashta...lulishte...gjëra që të luajë dhe ai 

kërkon atë hapësirën e vet...ndërkohë që ne jemi të lodhur dhe ka momente që për një shkak të 

vogël që ai mund të ketë të drejtë edhe mundemi t’ia shkarkojmë nervat..po, po, patjetër 

(pendohemi)...e marrim, e puthim, e përkëdhelim...” 

 

 

d) Ndjeshmëria më e ulët prindërore 

 

 
Prindërit që shfaqin prindërim me ndërgjegjësim të ulët për nevojat zhvillimore të 

fëmijës raportonin një nivel më të ulët të ndjeshmërisë prindërore. Ky nivel më i ulët i 

ndjeshmërisë reflektohej në raportimet e prindërve. Pavarësisht se prindërit ishin të 

ndërgjegjësuar për nevojat e fëmijëve për të luajtur, ato raportonin se në shtëpi fëmijët 

shihnin më shumë televizor, ndërsa aktivizimi me lojëra ishte i pakët. Nga ana tjetër, 

prindërit evidentonin se gjatë eksplorimit fëmijët mund të ishin vetëm dhe të thyenin 

objekte apo të vinin veten në rrezik dhe në raste të tilla prindërit fokusoheshin tek 

situata irrituese për to duke përdorur reagime emocionale të pakontrolluara dhe të 

paparashikueshme ndaj fëmijëve e si rrjedhojë rrisnin nivelin e gjendjes së stresit tek 

fëmijët. Më poshtë evidentohen disa nga thëniet e prindërve që pasqyrojnë një nivel të 

ulët të ndjeshmërisë prindërore: 

 

Prindi 18: “…Në shpi, përveç televizorit dhe lodrave ça do i japësh fëmijës...” 

 

Prindi 9: “Ja...shembujt më të shpeshtë që ndodhin ke rrëmuja që bën fëmija me lodrat... 

kur e shikon shtëpinë kështu... dhe i kam qëlluar...” 

 

 

Gjithashtu ky grup prindërish shfaqnin ndjeshmëri më të ulët për të kuptuar 

sinjalet e fëmijëve dhe t’i përgjigjeshin fëmijëve duke u orientuar nga këto sinjale dhe 

duke zhvilluar marrëdhënien pozitive me fëmijët. Nga raportimet vërehej se prindërit 

shfaqnin reagime emocionale të paparashikueshme dhe të kundërta karshi të njëjtave 

sjelljeve të fëmijëve. Për shembull në raportimin e Prindit 36, ai vërente se fëmija kishte 

një dëshirë të ulët për t’u veshur gjë që e shqetësonte prindin. Por gjatë intervistës prindi 

evidentoi se orari i veshjes mund të jetë i këndshëm por dhe irritues për fëmijën në 

varësi të kohës në dispozicion. Më poshtë pasqyrohet raportimi i prindit: 

 

 
Prindi 36: “...problemi ka gjithmonë zgjidhje për momentin por jo ne gjithmonë jemi të 

gatshëm ta marrim me nge...p.sh. kur jemi për të dalë unë e vesh me nge, ndërsa kur jemi dhjetë 

minuta... ne duhet të dalim...e vesh me zor...” 



69  

e) Disiplinimi i paqëndrueshëm 

 

 
Nga raportimet e prindërve me nivel të ulët të ndërgjegjësimit për nevojat e 

fëmijëve u evidentua se mënyra e disiplinimit ishte e paqëndrueshme. 

Në radhë të parë prindërit raportonin qëndrime të ndryshme për disiplinimin e 

fëmijëve duke shprehur se njëri nga partnerët ishte më tolerant ndërsa partneri tjetër më  

i rreptë apo dhe raste kur partnerët vazhdimisht shfaqnin qëndrime të kundërta ndaj 

mënyrës së disiplinimit të fëmijëve. Në të tilla raste prindërit evidentonin se  nëse 

partneri shfaqte një reagim të rreptë ndaj fëmijës, partneri tjetër do të ishte më tolerant 

dhe e kundërta. Disiplinimi i fëmijëve bëhej akoma më i paqëndrueshëm në rastet kur 

familja jetonte me prindërit e bashkëshortit dhe prindërit e bashkëshortit shfaqnin 

kundërshti me strategjitë disiplinore që përdornin prindërit. Më poshtë pasqyrohen 

thëniet e dy prindërve: 

 

 
Prindi 4: “Ndonjëherë që i bërtet ai (bashkëshorti fëmijës) i bërtas unë (bashkëshortit) 

pse i bërtet, kur i bërtas unë, më flet ai (bashkëshorti)...” 
 

Prind 35: “...Kur i kanë gjyshin dhe gjyshen fëmijët tërbohen...i llastojnë nuk të lënë që 

t’u flasësh...nuk të lënë se është gjynah dhe fëmija e kap në ajër situatën dhe nuk flet...bën  

gabim dhe e di që do fshihet diku...edhe ne fillojmë debatin...ai përfiton nga rasti dhe ikën fare 

dhe më shumë krijohet debat midis nesh se sa të disiplinojmë fëmijët.” 
 

Nga ana tjetër, prindërit raportonin përdorimin në nivele më të larta të teknikave 

disiplinore që e vënë theksin tek pushteti prindëror dhe jo tek mundësia e zgjidhjes së 

konfliktit duke mos nxitur arritjen e një marrëveshje me fëmijët dhe duke penguar 

zhvillimin e empatisë. Për më tepër, kur prindërit përdornin strategjitë si ndëshkimi 

verbal dhe ndëshkimi fizik, ato raportonin ndjenja të pendimit e si rrjedhojë shfaqnin 

reagime të menjëhershme të afrimit me fëmijën duke i përqafuar, duke i puthur apo  

duke i përkëdhelur, duke transmetuar paqëndrueshmëri në disiplinim. Më poshtë 

pasqyrohen dy raportime nga prindërit: 

Prindi 10: “...Një goditje, një shpullë që ai mund të kërkojë diçka, një shuplakë që nuk 

mund të jetë e drejtë e kam bërë...me keqardhje e shikoj sjelljen e atij (fëmijës), pezmatohet...rri 

urtë...më sheh me një mospëlqim se mund të thotë pse më gjuajti babi...(jam afruar) duke e 

përkëdhelur, duke e përqafuar, puthur...” 
 

Prindi 39: “...Ndonjëherë kur i bërtas pendohem realisht...filloj e puth dhe e përqafoj 

(mëpas)...” 

Prindërit shfaqnin ndërgjegjshmëri të ulët për impaktin që mund të kishin disa 

strategji disiplinore që prindërit përdornin e që nuk e reduktonin sjelljen e 

padëshirueshme por i rrisnin gjasat për shfaqjen e sjelljes tek fëmijët. Për shembull, 

prindërit evidentonin se plotësonin kërkesat e fëmijëve, mbasi ato pushonin së qari, apo  

i plotësonin këto kërkesa në disa raste. Më poshtë pasqyrohet një thënie e njërit prind: 

Prindi 5: “...Pak a shumë i di ato të fëmijës si duhet edukuar...si do e përkëdhel deri në 

atë pikë sa lejohet, pastaj i tërheq veshin atje kur duhet...p.sh. kur dalim në dyqan kërkon 

patetinë duke qarë...nuk i blej në momentin që ai e kërkon, sepse ai e fikson, sado që është dy 

vjeç e fikson, që...unë qaj thotë mi plotësojnë tekat...nuk i blej për momentin, i blej dhjetë 

minuta apo gjysëm ore më pas, se i ngelet në mendje se është fëmijë...” 
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Gjithashtu, prindërit shfaqnin disiplinim të paqëndrueshëm në rastet kur gjatë 

eksplorimit të fëmijëve prindërit nuk shfaqnin sjellje për të monitoruar dhe menaxhuar 

sjelljet e tyre duke vënë limite, por kur fëmijët në eksplorim shfaqnin sjellje të 

padëshirueshme nga prindërit, ndëshkoheshin verbalisht ose fizikisht e mëpas prindi 

mbasi pendohej shfaqte reagime të pakontrolluara të afrimit me fëmijët. Më poshtë 

pasqyrohet raportimi i Prindit 16: 

Prindi 16: “...Rasti më esktrem është që i kam gjuajtur (fëmijës)...(në rastin kur)...merr 

thyen gjërat...merr dhe i thyen prapë...dhe i lëshon... edhe pendohem (mëpas)... e marr,e puth,e 

përkëdhel,e hedh lart...” 
 

Vërehej se prindërit kishin një ndërgjegjshmëri të ulët për mënyrën se si 

strategjitë e tyre disiplinore ndikonin përforcimin në ekstrem të reaktivitetit emocional  

të fëmijëve duke penguar proceset vetë-rregulluese tek to. Nga raportimet e prindërve 

evidentohej se prindërit përdornin më pak strategji për të zhvilluar nivele më të larta të 

reagimeve të sjelljes tek fëmijët që ishin të frenuar e që shfaqnin introversion, ndërsa  

tek fëmijët me nivele të larta ekstraversioni prindërit ishin më lejues dhe niveli i 

monitorimit të sjelljeve të fëmijëve ishte më i ulët, ndërsa tek fëmijët që shfaqnin nivele 

më të larta të frustrimit, prindërit prireshin të shfaqnin ndëshkime më të larta. Më poshtë 

paraqiten disa nga raportimet e prindërve: 

Prindi 35: “ ...Kurse ky i vogli si i vogli, ky është i urtë, nuk i ngelet gjë se ja merr të 

gjitha ai (fëmija më i madh)...është mësuar, me çerdhen jam shumë e kënaqur...është më i urtë 

ky (fëmija më i vogël)...është më i bindur...” 
 

Prindi 4: “...Ai është...i çik fëmijë i prapët...për moshën që ka është shumë i lëvizur nuk 

rri dot në një vend, do vetëm të prekë, të lëvizë gjërat, po e lëmë, nuk i themi gjë...në fillim fare 

çunin e kam sjellë që gjashtë muaj e gjysëm...nuk qante...vetëm ditët e...nja dy javët e para që 

vinim ne e linim ose e merrnim pak më shpejt po pastaj të them të drejtën nuk ka qarë...vetëm 

tani kur kaloi tek grupi i dytë nja dy, tre javët e para e pati të...(vështirë)por tani nuk po 

qan...shumë fëmijë i prapërt më thonë ato (kujdestaret), nuk lë gjë pa prekur, kaq këto gjëra 

normale...” 
 

Prindi 7: “... I kam bërtitur gocës së madhe...kjo është më e qetë si fëmijë (fëmija i 

dytë)...nuk më ka mërzitur...” 

 

 

Vetë-rregullim më i ulët tek fëmijët 

 

 

Prindërit me ndërgjegjshmëri të ulët të nevojave zhvillimore të fëmijëve 

raportonin më së shumti se fëmijët e tyre ishin më agresiv, më të pabindur, më të 

llastuar, vriteshin vazhdimisht pasi ishin shumë të lëvizshëm. Prindërit raportonin se 

sjellja agresive e fëmijëve shfaqej duke qarë vazhdimisht, duke kafshuar, duke pickuar. 

Por nga ana tjetër prindërit i shihnin të qarat e fëmijëve, kafshimet apo grindjet si pjesë 

normale, e pranueshme e zhvillimit të fëmijës. Gjithashtu prindërit raportonin se fëmijët 

shfaqnin reagime të paqëndrueshme. Ato evidentonin se fëmijët refuzonin ushqimin në 

shtëpi aq sa ky orar ishte një stres për prindërit pasi duhet t’i tërhiqnin vëmendjen 

fëmijës në mënyra nga më të ndryshmet ndërsa në çerdhe fëmijët nuk refuzonin të hanin 

ushqimin. Prindërit evidentonin se fëmijët shfaqnin reagime të ndryshme ndaj tyre si për 

shembull; fëmijët qanin më shumë me njërin prind por jo me tjetrin. Nga raportimi i 

prindërve vërehej se fëmijët e kishin më të vështirë përshtatjen në çerdhe, madje edhe 
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pse kishin kaluar disa muaj fëmijët qanin herë pas here. Por nga ana tjetër, disa prindër 

evidentonin se fëmijët ishin më të shoqërizuar, më të disiplinuar në çerdhe madje nuk 

dëshironin të largoheshin nga çerdhja kur vinin prindërit për t’i marrë. Më poshtë 

pasqyrohen raportimet e tre prindërve për sjelljet e fëmijëve të tyre: 

 

 
Prindi 5: “...Në shtëpi nuk më ha (fëmija), në shtëpi më fal për shprehjen do hamë edhe 

në vc (tualet) kur i thonë, atje ku do ai, në ballkon...me pjatë, me lugë, kurse këtu edukatorët 

thonë ha...” 
 

Prindi 28: “...Si të rritesh ashtu do të bëjnë dhe fëmijët, edhe gocën e madhe e kam 

shumë agresive...nxehet shpejt...” 
 

Prindi 33: “...Në fillim e kishte që qante (fëmija në çerdhe), kurse tani është mësuar aq 

sa s’pranon të vijë në shtëpi, se është mësuar dhe qan kur e marrë unë...” 

 

 

Seksioni B: Gjetjet kryesore të marra nga intervistimi me kujdestaret 

 

 
Kujdestareve në intervistë nuk u është kërkuar emri për të ruajtur anonimatin e 

tyre. Për këtë arsye profilet e kujdestareve janë grupuar duke u bazuar në rendin 

kronologjik të marrjes në intervista. 

 

 
Gjetjet kryesore 

 

 
Fokusi kryesor i intervistimit me kujdestaret ka qenë që të eksplorohej 

përkujdesja që fëmijët marrin në çerdhe dhe si praktikat në çerdhe mund të ndikonin tek 

proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Pikërisht duke u bazuar tek përvojat e jetuara të 

pjesëmarrësve, ilustrohet se kushtet e punës së kujdestareve aktivizojnë gjendje 

emocionale që drejtojnë më pas dhe sjelljet e tyre me fëmijët duke formësuar përvojat e 

hershme të fëmijëve në çerdhe. Temat e cilësisë së përkujdesjes dolën nga analiza e të 

dhënave cilësore që është përshkruar në kapitullin tre. Pasi pjesëmarrësit u morën të 

gjithë në intervistë, janë riparë, janë rilexuar transkriptimet afërsisht pesë herë dhe më 

pas trankriptimet janë koduar me dorë, gjithsej 251 nënkode që u kategorizuan në 14 

kode. Kodet ishin bazike për tre temat kryesore dhe nëntemat. Më pas u përzgjodhën 

thënie nga pjesëmarrësit që do të ndihmonin në shprehjen e gjetjeve. 

 

 
Tre gjetjet për rolin e përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese në çerdhe 

 

 
Temat për cilësinë e përkujdesjes dhe ndikimin e përkujdesjes në proceset vetë- 

rregulluese të fëmijëve në çerdhe që u nxorën në pah nga të dhënat cilësore janë: 1)  

paga minimale dhe raporti i ulët i kujdestareve me numrin e lartë të fëmijëve, ndikon në 

shkallën  e  lartë  të  ezaurimit  emocional  dhe  përkujdesje  më  të  ulët  tek  fëmijët; 2) 
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kujdestaret me ndjeshmëri më të lartë shfaqin nivele më të larta të stimulimit të fëmijëve 

dhe raportojnë nivele më të larta të ndërveprimeve pozitive midis fëmijëve; 3) 

kujdestaret me ndjeshmëri më të ulët shfaqin nivele më të ulëta të stimulimit të fëmijëve 

dhe raportojnë nivele më të larta të ndërveprimeve negative midis fëmijëve. Çdo 

pjesëmarrës raportoi qëndrime, përjetime në lidhje me përkujdesjen, për reagimet 

emocionale dhe të sjelljes së fëmijëve që më pas çuan në gjetjet kryesore. 

 

 
Gjetja e parë: Paga minimale dhe raporti i ulët i kujdestareve në krahasim me 

numrin e lartë të fëmijëve ndikonin në ezaurimin e lartë emocional dhe nivelin më të  

ulët të përkujdesjes 

 

 
Nga raportimet e shumta të kujdestareve u evidentua se paga minimale dhe 

raporti i ulët i kujdestareve në krahasim me numrin e lartë të fëmijëve ndikonin në 

ezaurimin emocional dhe nivelin më të ulët të përkujdesjes ndaj fëmijëve. Kujdestaret 

vazhdimisht raportonin se përgjegjësitë në punë ishin shumë të larta. Ato kishin 

përgjegjësi për t’u përkujdesur për fëmijët dhe të nxisnin të nxënit e hershëm me anën e 

zbatimit të programit edukativ. Sipas tyre përgjegjësitë e larta dhe të shumta në punë 

lidheshin me përkujdesjen e vazhdueshme për fëmijët, ndërhyrjen në rastet e 

emergjencave shëndetësore tek fëmijët duke i dhënë edhe ndihmën e parë, zbatimin e 

programit edukativ, shkrimin e fletoreve individuale, pastrimin dhe sistemimin e 

dhomave. Por nga ana tjetër statusi i kujdestareve ishte më i ulët se statusi i edukatoreve 

dhe paga ishte në nivele minimale, duke nënvlerësuar rolin e tyre të rëndësishëm. Më 

poshtë pasqyrohet një raportim: 

Kujdestarja 2: “...Me pagën që marrim i bie 400 lekë të vjetra për fëmijë në ditë, për një 

foshnje, për një qënie njerëzore, shihe çfarë vlerësimi kemi ne...” 
 

Nga ana tjetër kujdestaret evidentonin se raporti i ulët i tyre në krahasim me 

numrin e lartë të fëmijëve ndikonte në mbingarkesën e punës, në stresin e lartë të 

përjetuar gjatë punës dhe në uljen e cilësisë së përkujdesjes ndaj fëmijëve. Sipas 

raportimeve të kujdestareve numri i fëmijëve ishte në nivele aq të larta sa po kalonte  

dhe mundësitë për të menaxhuar hapësirat fizike. Kujdestaret evidentonin se sa më i  

lartë të ishte numri i fëmijëve aq më shumë shtoheshin kërkesat e shumëllojshme të 

fëmijëve duke u krijuar një stres i lartë tek kujdestaret për plotësimin e këtyre  

kërkesave. Gjithashtu, kujdestaret raportonin se mbikqyrja e fëmijëve bëhej e vështirë 

duke pasur një numër të lartë fëmijësh. Nëse kujdestaret ndërprisnin programin për t’u 

marrë me ndërrimin e një fëmijë, fëmijët e tjerë shpërqendroheshin dhe reagimet e tyre 

mund të ishin të vështira për t’u mbikqyrur në të tilla raste. Kujdestaret raportonin se 

gjatë programit në momentet që shkruanin në tabelë, ndodhte të dëgjonin të qarat e 

fëmijëve, duke mos kuptuar arsyet e këtyre të qarave, pasi numri i fëmijëve ishte i lartë  

e si pasojë supervizimi ulej. 

Për më tepër, librat dhe lodrat ishin të limituara për t’i eksploruar çdo fëmijë dhe 

kjo çonte në ndërveprime negative midis fëmijëve, që shpesh nuk mund të 

parandaloheshin, pasi supervizimi për arsye të numrit të lartë të fëmijëve ishte i ulët. 

Rastet e mbikqyrjes së ulët të fëmijëve vëreheshin edhe gjatë rutinave ditore të fëmijëve 

si ndërrimi apo gjatë vakteve të ushqimit. Më poshtë është evidentuar raportimi i 

Kujdestares 3 dhe 4: 
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Kujdestarja 3: “Mosha e fëmijëve...16, 17, 18 deri në 20 muaj, deri në 24 muaj, 

kaq...numri mos e pyet, këtë vit 16 kalamaj, unë kam kaq vjet 16...18 kam në listë...por 16 është 

një tmerr...jemi dy veta...jo ai si problem është i asimilueshëm (për zbatimin e programit)...nuk 

kemi asnjë vështirësi...është numeracioni i fëmijëve...është si me thanë me i ngarku një vaporri 

ose një anije...ti ngarkosh disa tonë më tepër do fundoset....” 
 

Kujdestarja 4: “Po për Zotin ka shumë ngarkesë se nuk arrin, unë me të vërtetë jam 

dyshe por të ngresh 30 latantë mbasdite është një sforcim si do t’i ngresh, si do t’i ushqesh, do  

t’i ndërrosh, do t’i përcjellësh...është shumë e vështirë...ne vërtetë jemi...po është gjynah dhe për 

fëmijën se nuk ja bën dot...se dy duar ke, janë 30...” 

Të gjithë kujdestaret raportuan ndjenja të larta të ezaurimit emocional si pasojë 

e mbingarkesës fizike dhe psikologjike në punë. Gjithashtu, kujdestaret raportonin se 

orari i punës ishte i gjatë dhe pa pushim, duke bërë që kujdestaret të akumulonin shumë 

zhurma aq sa ky ezaurim emocional ndikonte edhe në marrëdhënien me familjarët e  

tyre, duke u shprehur se kërkojnë të qetësohen në shtëpi, duke mos dëgjuar zhurma dhe 

më pas të ndërmarrin përgjegjësitë familjare. Më poshtë pasqyrohen raportimet e 

Kujdestares 15 dhe 24: 

Kujdestarja 15: “...Është lodhje të merresh me një fëmijë në familje, me fëmijën tënd 

është strapacim, jo më të merresh me 30, që jemi nëna dhe e dyta që i lajmë, i ushqejmë, i 

ndërrojmë, nuk është thjesht programi...nuk jam për fëmijën tim, aq e lodhur jam, e lodhur edhe 

nga ana psikologjike se edhe orari është i gjatë, normal duhet të kemi një pauz, fëmijët reagojnë, 

qajnë, lozin, bërtasin dhe domëthënë...akumulojnë shumë zhurma gjatë gjithë ditës...në kohën e 

drekës që fëmijët pushojnë ne duhet të shkruajmë fletoren individuale të fëmijëve, ato që 

zhvillohen duhet ta shkruajmë tek çdo fëmijë...” 
 

Kujdestarja 24: “...Po t’ikën zemra, t’ikën zemra se kujton se s’po merr frymë fëmija 

(grupi i fëmijëve latant), sikur s’ka frymëmarrje, i afrohesh akoma më shumë që ta shikosh, ça 

flet...ne gjithë ëndrrat i shohim me fëmijët...gjithë ëndrrat i shikojmë me fëmijët këtu në çerdhe, 

se gjithë puna jonë...jeta jonë është këtu në çerdhe...” 

 

 

Gjetja e dytë: Kujdestaret me ndjeshmëri më të lartë shfaqin nivele më të larta të 

stimulimit të fëmijëve dhe raportojnë nivele më të larta të ndërveprimeve pozitive midis 

fëmijëve 

 

 
Kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më të lartë ndaj fëmijëve evidentonin se 

kënaqësinë më të lartë nga puna e merrnin nga zhvillimi i fëmijëve dhe dashuria që 

fëmijët formonin ndaj tyre, si në rastet kur fëmijët përqafonin kujdestaret përpara se të 

largoheshin apo në rastet kur gëzoheshin që shihnin kujdestaret në mëngjes apo kur 

duartrokisnin, përfshiheshin me entuziasëm gjatë lojërave të ndryshme që 

organizoheshin. Gjithashtu, ato raportonin se vazhdimisht reflektonin dhe analizonin 

punën e tyre që të zhvillonin një ndërveprim sa më optimal me fëmijët, pavarësisht 

kushteve të vështira të punës. Ky grup kujdestaresh shprehte qëndrimin se fëmijët janë 

tejet të pambrojtur dhe për të punuar me to duhet të jesh i qetë, i durueshëm, i drejtë, të 

mos i veçosh fëmijët që vijnë nga familje të varfëra nga ato që vijnë nga familje të 

pasura, dhe vazhdimisht t’i përshtatesh nevojave të fëmijëve e sidomos nevojave për 

siguri dhe edukim. Këto kujdestare shprehnin interes të lartë për t’u përfshirë në  

trajnime dhe kualifikime të vazhdueshme duke integruar informacionin e marrë, në 

punën e tyre të vazhdueshme me fëmijët. Ky grup kujdestaresh raportonin se është 
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shumë e rëndësishme të identifikohen nevojat zhvillimore të fëmijëve, të kuptohet 

temperamenti i tyre duke nxitur vazhdimisht fëmijët jo vetëm gjatë programit por edhe 

në aktivitetet e tjera ditore. Ky grup kujdestaresh e shihnin programin si një mundësi për 

të kuptuar temperamentet dhe për të aktivizuar të tërë fëmijët në aktivitete që janë me 

interes për to, duke lënë tema të tjera të cilat nuk marrin interesin e fëmijëve.  

Kujdestaret evidentuan se duke përshtatur reagimet e tyre, me reagimet e fëmijëve, arrin 

të stimulosh zhvillimin e fëmijëve dhe t’i orientosh drejt rregullave, rutinave të çerdhes. 

Kujdestaret që shfaqnin nivele më të larta të ndjeshmërisë orientoheshin më shumë nga 

interesat e fëmijëve për të implementuar aktivitetet e programit edukativ. Pavarësisht se 

ky program organizohej në lojëra të strukturuara, ato përpiqeshin që të përzgjidhnin 

lojëra që përputheshin me nevojat zhvillimore të çdo grupmoshe. Sipas tyre programi 

edukativ nuk kishte qëllim që fëmijët të mësojnë si në shkollë por që fëmijët të 

angazhoheshin në lojëra duke shfaqur në radhë të parë interes për to dhe duke mësuar 

gjatë eksplorimit në lojë. Gjithashtu, kujdestaret me ndjeshmëri të lartë, ishin vigjelente 

ndaj reagimeve të të gjithë fëmijëve, duke angazhuar vazhdimisht, si fëmijët që merrnin 

iniciativa dhe që ishin më të mëdhenj në moshë ashtu dhe fëmijët më të vegjël, fëmijët 

që nuk flisnin, frenoheshin. Kujdestaret vazhdimisht nxisnin interesin e fëmijëve duke i 

pyetur, duke i ofruar lojëra. Madje, ato tregonin, se fëmijët më të vegjël, imitonin 

reagimet e fëmijëve më të mëdhenj. Kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri të lartë 

raportonin për ndërveprime më të qeta midis fëmijëve. Më poshtë pasqyrohen komentet 

e kujdestareve: 

Kujdestarja 9: “...Me thënë të drejtën kam bërë shumë trajnime...kam shkuar dhe jashtë 

orarit domëthënë për vete, me shoqet e punës...na kanë ndihmuar shumë në atë që jemi përshtat, 

domëthënë që i njohim fëmijët kur vijnë...tipat e fëmijëve...po i marrim ato (materialet e 

trajnimeve)...i hapim dhe me shoqet themi duhet bërë kështu, domëthënë e trajtoj fëmijën që kur 

vjen...e shikojmë ça temperamenti ka...” 
 

Kujdestarja 20: “...Kur çohem në mëngjes...ky është pikësynimi im kryesor ose kur iki 

nga puna...sa i kam shërbyer...i bëj analizën punës time , sa i kam shërbyer ketij fëmije...këtë e 

kam nga ndërgjegja ime...” 
 

Kujdestaret raportonin dhe për raste kur fëmijët kishin nevoja aq të larta për 

komfort sa për t’i qetësuar, për t’i dhënë komfortin emocional fëmijës, kujdestarja 

krijonte kontaktin e vazhdueshëm fizik derisa fëmija të qetësohej. Gjithashtu, 

ndjeshmëria e lartë e kujdestareve shfaqej në rastet kur kujdestaret formonin kontaktin 

me fëmijët duke u folur për çdo veprim që fëmijët bënin, duke u dhënë shumë dashuri 

derisa ato filluan të bëheshin shumë të afërt me kujdestaret dhe t’i ndiqnin nga pas nëse 

largoheshin nga dhoma. Për më tepër, kujdestaret raportonin se mundoheshin t’u flisnin 

me zë tepër të qetë, të butë fëmijëve. Kujdestaret shprehnin se inkurajonin ndërveprimet 

pozitive midis fëmijëve, ndalonin ndërveprimet negative dhe lënduese duke u shpjeguar 

fëmijëve pasojat e ndërveprimeve negative midis njëri-tjetrit. Këto kujdestarë shprehnin 

se marrëdhënia e formuar me fëmijët kishte një nivel të lartë ndjeshmërie ndaj nevojave 

të fëmijëve edhe për ngrohtësi, kontakt fizik, sidomos në kohën e gjumit dhe të lojërave. 

Ato raportonin se më së shumti përdornin strategji të disiplinimit si arsyetimi, udhëzimi, 

theksimi i pasojave negative të sjelljeve dëmtuese karshi fëmijëve, gjetjen e 

marrëveshjes dhe në raste të ulëta ngritjen e zërit. Nga raportimet e kujdestareve vërehej 

se ato ofronin më shumë stimulim mendor, verbal, emocional vazhdimisht me të gjithë 

fëmijët dhe raportonin më pak situata ku fëmijët bëheshin agresiv ndaj njëri-tjetrit. Më 

poshtë evidentohen disa nga thëniet e kujdestareve: 
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Kujdestarja 8: “...Kur marrin lodrat njëri-tjetrit...gjendet një mesatare që mos preket 

asnjëri, as tjetri...të lutem të kam xhan, jemi shok...gjendet një mënyrë që mos të kemi 

problem...fëmijët t’i kalojnë sa më lehtë këto gjëra që ndodhin...” 
 

Kujdestarja 12: “...E kam si natyrë që nuk...sillem keq me fëmijët...i përkëdhel shumë...i 

mbaj shumë afër...ja p.sh...tashti e kishte zënë një fëmijë gjumi në dorë edhe më vinte shumë 

keq që ta lija aty sepse flejnë kështu...20 minuta me batanije...dhe nëna e vet e ka mësuar me 

gjoks dhe do të flejë vetëm kështu...” 

 

 

Gjetja e tretë: Kujdestaret me ndjeshmëri më të ulët shfaqin nivele më të ulëta të 

stimulimit të fëmijëve dhe raportojnë nivele më të larta të ndërveprimeve negative midis 

fëmijëve 

 

 
Kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më të ulët, raportonin se ndërmerrnin më 

shumë aktivitete të strukturuara me fëmijët dhe orarin e programit edukativ e shihnin si 

orar më së shumti mësimor, ku duhej të zbatonin temat përkatëse. Pavarësisht se ato 

evidentonin se programi edukativ nuk ishte i përshtatshëm për fëmijët në çerdhe e 

sidomos për më të vegjëlit pasi ishte tepër i ngjeshur, i vështirë për t’u zbatuar, 

kujdestaret përpiqeshin të zbatonin temat e programit me anën e aktiviteteve të 

strukturuara. Gjithashtu ky grup kujdestaresh shprehnin nevojën për të patur  

demonstrim praktik nga profesionistët për zbatimin e programit. Disa kujdestarë 

raportonin gjatë intervistës fjalët si mësim, zhvillimi i mësimit duke e parë programin 

edukativ si një proces mësimor që mund të drejtohej si i tillë nga kujdestaret e ku fëmija 

duhet të mësojë. Këto kujdestarë raportonin se programi të jepte kënaqësi sidomos kur 

fëmijët shfaqnin temperament të lehtë apo një shkallë më të lartë të vëmendjes. Për më 

tepër kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më të ulët kategorizonin fëmijët si të vështirë, 

të lehtë, aktivë, të shkathët, dembelë, të vështirë, fëmijë që kuptojnë ngadalë, fëmijë që 

kuptojnë shpejtë. Kujdestaret prireshin të stimulonin në nivele më të larta fëmijët që 

shfaqnin vëmendje më të lartë, fëmijë të cilët ishin më aktivë, më të zhvilluar si në 

aspektin gjuhësor dhe atë social, apo që ishin më të mëdhenj në moshë, duke stimuluar 

më pak në aspektin zhvillimorë fëmijët e tjerë. Ato raportonin se fëmijët më aktiv dhe 

më të zgjuar përfshiheshin vazhdimisht në aktivitetet e programit por nga ana tjetër 

tërhiqnin më shumë vëmendjen e kujdestareve. Nga intervistimi evidentohej se 

kujdestaret me ndjeshmëri më të ulët raportonin më pak mbi formimin e lidhjes 

emocionale me fëmijët dhe kur kishte një raport të tillë vërehej se kjo lidhje ndodhte më 

shumë me fëmijët më aktiv. Më poshtë pasqyrohet komenti i Kujdestares 6: 

Kujdestarja 6: “...po ( i drejtojmë fëmijët) në fillim ne pastaj sa të fiksohen vetë....(nëse 

gjatë lojës një fëmijë gabon)...jo s’ka gjë, e marrim për dore dhe i themi duhet kështu, vazhdoje 

kështu...p.sh. ka fëmijë shumë të zgjuar, ka dhe fëmijë që nuk kuptojnë shumë, por kur ka  

fëmijë të zgjuar punon me kënaqësi...ke kënaqësi normal si në shkolla, si mësuesit me nxënësit   

e tyre në shkolla...” 
 

Kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më të ulët dhe prireshin të stimulonin  

fëmijët më aktivë, evidentonin më shumë raste të supervizimit të ulët apo të përforcimit 

të sjelljeve të padëshirueshme tek fëmijët. Përforcimi i sjelljeve të padëshirueshme 

ndodhte kur kujdestaret në rastet e shfaqjes së këtyre sjelljeve nga fëmijët i shpërblenin 

me lodra, ushqim apo vëmendje që fëmijët të ndalonin sjelljen e padëshirueshme si të 

qarin apo gjuajtjen e fëmijëve. Gjithashtu, nga raportimet, u identifikua prirja e disa 
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kujdestareve që të mos vinin limite tek fëmijët. Më poshtë pasqyrohen komentet e 

Kujdestareve 1 dhe 26: 

Kujdestarja 1: “...Ka momente që unë po shpjegoj mësimin e dikush qëllon shokun... 

ndodh që je me disa prej fëmijëve dhe në një moment të caktuar ti nuk sheh se kush mund të  

jetë fajtori dhe mund ta kritikosh…” 
 

Kujdestarja 26: “...Fëmija në jetën kolektive... çdo gjë mund të ndodhë... dhe na ka 

ndodhur ... janë aq të shkathët sa nuk pyesin p.sh...  shohin një lodër që e duan shkojnë direkt 

dhe e marrin... është i ulur mund të çohet me vrap merr lodrën...është i lirshëm...” 

Kujdestaret raportonin raste më të shpeshta të ndërveprimeve negative midis 

fëmijëve si grindje, gjuajtje, qarje por edhe raste më të shpeshta kur fëmijët vriteshin. 

Sipas tyre arsyet më të shpeshta të agresionit midis fëmijëve lidheshin me dëshirën e 

fëmijëve për të luajtur me të njëjtën lodër, ndërkohë kujdestaret nuk kishin mundësi t’u 

ofronin fëmijëve lodrën e ngjashme. Në të tilla raste kujdestaret reagonin më shpesh 

duke injoruar të qarat e fëmijëve, duke marrë lodrën dhe duke e vendosur në një vend 

larg tyre. Më poshtë evidentohen komentet e Kujdestareve 15 dhe 25: 

Kujdestarja 15: “...Reagimi i fëmijëve është i ndryshëm...njëri qan kot për një lodër pa 

shkak...mundohemi që në qoftë se dy fëmijët qajnë për një lodër, ja marr... i them teta ta vë tek 

vendi dhe asnjëri as tjetri në kuptimin që mos të zihen...” 
 

Kujdestarja 25: “Ky momenti, kur ata kacafyten me njeri -tjetrin dhe duhet t’i 

shkëputësh prej këtej...puna jonë është të vemi me qetësi...se po të vemi vrullshëm ai trembet 

dhe  tërhiqet...mundohemi që me metoda të ndryshme ta marrim me të mirë se bëhen agresiv  

me njëri-tjetrin... tërhiq lodrat njëri, tërhiq tjetri, çirren...ka fëmijë që këmbëngulin...dua  

ketë...se s’bën dhe e duan të dy të njëjtën lodër...mundohemi ti largojmë...ka ndodh shumë 

herë...” 
 

Nga ana tjetër, kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më të ulët e shihnin përvojën 

e gjatë në punë, përvojën e të qenit nënë si aspekte tepër të rëndësishme të të qenit 

kujdestar. Ndërkohë ky grup kujdestaresh shfaqte nevoja më të larta për t’u trajnuar pasi 

shprehnin se gjatë trajnimeve, informacionet teorike ishin sfiduese për t’u integruar në 

punën e tyre, nëse nuk pasoheshin nga modele praktike në kontekstet ku ato punonin me 

fëmijët. Si pasojë, kujdestaret gjatë punës me fëmijët, bazoheshin më shumë në përvojat 

e tyre të mëparshme dhe shfaqnin një nivel më të ulët të integrimit të informacioneve 

zhvillimore të marra në trajnime. Më poshtë pasqyrohet komenti i Kujdestares 3: 

Kujdestarja 3: “...Psikologu duhet, nuk është se nuk duhet...po të kemi një ndihmë 

konkrete...këtë temë do na e zhvillojë psikologu sot...ose këtë javë...ne jemi kujdestarë...do ta 

ndërrojmë, do ta ushqejmë...tani temën do ta bëjmë por ndoshta si mund ta zhvillosh ti ose një 

psikolog (mund të jetë ndryshe)...” 

 

 

Pjesa e tretë: Rezultatet sasiore të marra nga shkallët e prindërve dhe kujdestareve 

 

 
Në këtë pjesë përmblidhen rezultatet e të dhënave sasiore që janë marrë nga 

shpërndarja e shkallëve në një popullatë më të gjerë të prindërve dhe kujdestareve. 

Rezultatet e marra do të mund të nxjerrin faktorë ndikues socio-demografikë që mund të 

ndikojnë në prindërim apo përkujdesjen e fëmijëve në çerdhe. Paraqitja e rezultateve 

është organizuar në dy seksione të ndara për prindërit dhe kujdestaret. 
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Seksioni A: Rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve të prindërve 

 

 
Në këtë pjesë përmblidhen rezultatet e të dhënave sasiore që janë marrë nga 

plotësimi i shkallëve të prindërve. Rezultatet janë të organizuara duke përmbledhur 

karakteristikat e kampionit të prindërve dhe më pas duke ekzaminuar mënyrën e 

prindërimit dhe faktorët e mundshëm socio-demografikë që ndikojnë prindërimin. 

 

 
Karakteristikat e kampionit të prindërve 

 

 
Në fazën e dytë të studimit në pesë çerdhe u shpërndanë 350 shkallë të Listë 

Kontrollit të Sjelljes së Prindit në formën e shkurtuar (LSP-FSH). Në çdo çerdhe u 
shpërndanë 70 shkallë. Në total nga 350 shkallë të shpërndara, 195 u kthyen dhe nga 

këto  shkallë  vetëm  183  ishin  të  vlefshme
68

.  Shkallët  që  dolën  të  pavlefshme   nuk 

plotësonin kriterin e moshës për fëmijën ose ishin plotësuar dy herë. Nga prindërit, 95% 

e tyre ishin femra dhe vetëm 5% meshkuj. Meqenëse nga 350 shkallët e shpërndara 

vetëm 183 dolën të vlefshme dhe nga këto pjesa më e madhe ishin të plotësuara nga 

nënat, u vendos që të shpërndaheshin në një çerdhe të re 80 pyetësorë ku 60 kishin kriter 

të plotësoheshin nga baballarët dhe 20 nga nënat. Nga këto pyetësorë vetëm 32 u  

kthyen, ku 27 ishin të plotësuar nga baballarët dhe 5 nga nënat. Siç mund të vërehet 

përqindja e kthyeshmërisë së pyetësorëve ka qenë e ulët. 

Kampioni përfundimtar përbëhej nga 215 prindër, 182 (84.7%) nëna dhe 33 
(15.3%) baballarë. Mosha e prindërve ka qenë nga 21 vjeç deri në 45 vjeç. Nga 
prindërit, 208 (96.7%) kishin statusin i/e martuar. Nënat me arsim të lartë ishin 139 
(64.7%), ndërsa baballarët me arsim të lartë ishin 120 (55.8%). Mosha e fëmijëve ka 

variuar nga 12 muajsh deri në 45 muajsh
69

. 

Prindërit pjesëmarrës në këtë fazë të studimit u përzgjodhën duke u bazuar në 

kriterin që fëmijët e tyre të frekuentonin 1 nga 6 çerdhet që u bënë pjesë e studimit dhe 

të pranonin të plotësonin shkallën. 

 

 
Rezultatet e marra nga prindërit 

 

 
Rezultatet e marra nga frekuencat për kategoritë e nivelit të pritshmërive, të 

disiplinimit dhe mirërritjes nxjerrin se për nivelin e pritshmërive 6 (2.8%) prindër 

shfaqin pritshmëri tepër të ulëta zhvillimore për fëmijët e tyre, 11 (5.1%)  prindër 

shfaqin pritshmëri të ulëta për zhvillimin e fëmijëve të tyre, 166 (77.2%) prindër shfaqin 

pritshmëri mesatare për zhvillimin e fëmijëve të tyre, 23 (10.7%) prindër shfaqin 

pritshmëri  të  larta  për  zhvillimin  e  fëmijëve  të  tyre  dhe  9  (4.2%)  prindër  shfaqin 

 
68 

Në tabelën 5.1 të Shtojcës N pasqyrohen të detajuara nivelet e kthyeshmërisë për çdo çerdhe 

dhe përqindja e shkallëve të vlefshme. 
69 

Të dhënat e detajuara mbi kampionin e prindërve jepen nga tabela 5.2 deri në tabelën 5.1.1 të 

Shtojcës N. 
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pritshmëri tepër të larta për zhvillimin e fëmijëve të tyre. Në total, përqindja  e  

prindërve që shfaqin pritshmëri zhvillimore mesatare ndaj fëmijëve është 77.2% ndërsa 

përqindja e prindërve që shfaqin ose pritshmëri të ulëta ose të larta zhvillimore ndaj 

fëmijëve janë 22.8%. Për nivelin e disiplinimit vërehet se 12 (5.6%) prindër shfaqin 

nivel disiplinimi të ulët ndëshkues, 190 (88.4%) prindër shfaqin nivel disiplinimi 

mesatar ndëshkues dhe 13 (6%) prindër shfaqin nivel disiplinimi të lartë ndëshkues. Për 

nivelin e mirërritjes vërehet se 2 (0.9%) prindër shfaqin nivel tepër të ulët, 4 (1.9%) 

prindër shfaqin nivel të ulët, 186 (86.5%) prindër shfaqin nivel mesatar, 16 (7.4%) 

prindër shfaqin nivel të lartë dhe 7 (3.3%) prindër shfaqin nivel tepër të lartë të 

mirërritjes. Siç mund të vërehet 2.8% e prindërve përkojnë në nivelin poshtë  mesatares, 

86.5% e prindërve përkojnë në nivelin mestar, dhe 10.7% e prindërve përkojnë në 

nivelin mbimesatar apo tepër të lartë të mirërritjes
70

. Pjesa më e madhe e prindërve 

shfaqin pritshmëri të përshtatshme zhvillimore për sjelljet e fëmijëve, përdorin 

mesatarisht ndëshkimin verbal apo fizik dhe shfaqin dimensionin e ndjeshmërisë ndaj 

fëmijëve në nivel mesatar duke u përfshirë në aktivitete që stimulojnë ndërveprimin 
pozitiv dhe zhvillimin e fëmijës. Vërehet se përqindja më e lartë e prindërve harxhon 

kohë në nivel mesatar në përfshirjen e fëmijëve në aktivitete stimuluese, por vetëm një 

përqindje e ulët e prindërve shfaq nivel të lartë të mirërritjes duke harxhuar kohën në 

nivel optimal me fëmijët për të stimuluar zhvillimin e tyre në tërësi. 

Nga të dhënat e marra u zbulua se ka një marrëdhënie pozitive korrelacionale 

ndërmjet nivelit të pritshmërive dhe nivelit të disiplinimit, r(213) = .35, p = .000. 

Gjithashtu nga të dhënat e marra u zbulua se ka një marrëdhënie negative korrelacionale 

ndërmjet nivelit të mirërritjes dhe nivelit të disiplinimit, r(213) = -.27, p = .000
71

. Sa më 

të larta të jenë pritshmëritë e prindërve për fëmijët, aq më shumë prindërit priren të 

ndëshkojnë verbalisht apo fizikisht fëmijët. Nga ana tjetër sa më nivele të larta 

ndjeshmërie të shfaqin prindërit ndaj fëmijëve, aq më shumë priren të mos përdorin 

ndëshkimin verbal dhe fizik ndaj fëmijëve. Vërehet se informacionet e marra nga të 
dhënat sasiore përputhen me informacionet e marra nga të dhënat cilësore, pasi nga 

raportimet e prindërve evidentohej se prindërit që kishin pritshmëri më të larta apo më  

të ulëta ndaj fëmijëve, ishin ose më ndëshkues ose më lejues. Gjithashtu, prindërit që 

kalonin më shumë kohë me fëmijët e tyre, duke luajtur dhe duke i dhënë më pak rëndësi 

pastërtisë së shtëpisë, raportonin disiplinim të ulët ndëshkues. Ndërsa prindërit me 

ndjeshmëri të ulët dhe kur kishin kohën për të përfshirë fëmijët në aktivitete stimuluese 

për to, shfaqnin ngarkesë të lartë emocionale nga streset e punës aq sa dhe në këtë kohë 

përdornin disiplinim ndëshkues. 

Gjithashtu, nga të dhënat e marra u zbulua se ka një lidhje negative 

korrelacionale që është statistikisht e rëndësishme ndërmjet moshës së fëmijëve dhe 

nivelit të pritshmërive, r(213) = -.47, p = .000, si dhe moshës së fëmijëve dhe nivelit të 

disiplinimit, r(213) = -.23, p = .001
72

. Ky rezultat pasqyron, se, sa më të vegjël të jenë 

fëmijët në moshë, aq më të larta janë pritshmëritë e prindërve për fëmijët dhe aq më i 
lartë priret të jetë disiplinimi ndëshkues ndaj fëmijëve. Ndërsa kur fëmijët janë në një 

moshë më të mëdha, prindërit priren të ulin pritshmëritë e tyre dhe të shfaqin disiplinim 

më pak ndëshkues ndaj fëmijëve. 
 

 

 
 

70  
Të dhënat janë të përmbledhura në histogramat 1.1, 1.2, 1.3 të Shtojcës O. 

71  
Marrëdhëniet lineare pasqyrohen në grafiqet 1.4 dhe 1.5 të Shtojcës O. 

72  
Marrëdhëniet lineare pasqyrohen në grafiqet 1.6 dhe 1.7 të Shtojcës O. 
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Nga rezultatet vërehet se mosha e fëmijëve korrelon me nivelet e pritshmërive, 

disiplinimit, mirërritjes që prindërit shfaqin. Por në këtë rast vërehet një prirje negative 

ndërmjet moshës dhe nivelit të pritshmërive, disipliminimit. Prindërit shfaqin më shumë 

pritshmëri për sjelljet e fëmijëve, kur fëmijët janë më të vegjël dhe më pak, kur fëmijët 

rriten dhe prirja për të ndëshkuar është më e lartë tek fëmijët më të vegjël se tek fëmijët 

me moshë më të madhe. Por në disa raportime të prindërve evidentohej se prindërit e 

rinj kalonin një periudhë të vështirë tranzicioni gjatë vitit të parë të të qenit prind. 

Gjithashtu disa prindër raportonin se disiplinimi duhet të fillonte që herët tek fëmija, 

fëmija duhej të kuptonte rregullat, madje edhe duke e ndëshkuar verbalisht fëmijën apo 

duke e dënuar. Më pas prindërit ndjeheshin të penduar, apo dyshonin për të tilla strategji 

disiplinimi me fëmijët. Pra mund të vërehet një përputhje midis të dhënave sasiore dhe 

të dhënave cilësore të marra nga një grup prindërish të cilët shfaqnin pritshmëri më të 

larta për moshën e fëmijës që korrelonte me një sjellje më ndëshkuese nga ana e 

prindërit ndaj fëmijës dhe ndjeshmëri më të ulët. 

Nga të dhënat e marra me anën e MANOVA-s u zbulua se ka pasur një  

ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet gjinisë së prindërve, kur variablat e 

pritshmërisë, disiplinës dhe mirërritjes janë llogaritur së bashku, Wilk’s Λ = .957,   F(3, 

211) = 3.17, p = .025,  2 
= .04. Një analizë e ndarë e variancave u ndërmor (ANOVA) 

për çdo variabël të varur, me secilën ANOVA që u vlerësua statistikisht e rëndësishme 

me vlerën e alfës α  .025. Rezultatet nxorën se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm 
statistikor ndërmjet meshkujve dhe femrave për nivelin e mirërritjes, F(1, 213) = 6.31, p 

=   .013, 
2
 = .03, ku femrat (M = 54.34) kishin rezultate më të larta se meshkujt (M   = 

49.69). Nga të dhënat u vëzhgua se nuk ka pasur ndryshime të rëndësishme statistikore 

ndërmjet femrave dhe meshkujve për nivelin e pritshmërive, F(1, 213) = 1.65, p =  .200, 
2 2 73 

 p    = .01, si dhe për nivelin e disiplinimit, F(1, 231) = .003, p = .959,   p = .00  . 
 

Nga të dhënat vërehet se nënat shfaqin ndjeshmëri më të lartë ndaj fëmijëve se  

sa baballarët. Nënat harxhojnë më shumë kohë për mirërritjen e fëmijëve. Gjithashtu  

nga të dhënat e intervistave, një grup i lartë i nënave raportonin se oraret e 

bashkëshortëve ishin të zgjatura dhe më së shumti merreshin ato me përkujdesjen e 

fëmijëve. Për më tepër baballarët raportonin në intervistat e tyre që koha për t’u 

përkujdesur për fëmijët ishte e limituar në krahasim me bashkëshortet e tyre, duke u 

angazhuar më pak në mirërritjen e fëmijëve. 

Nga të dhënat e marra me anën e MANOVA-s u zbulua se nuk ka pasur një 

ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet gjinisë së fëmijëve kur variablat e 

pritshmërisë, disiplinës dhe mirërritjes janë llogaritur së bashku, Wilk’s Λ = .972,   F(3, 

211) = 2.05, p =  .108,  2 
= .03. Por në  analizën  e  ndarë të variancave që u ndërmor 

për çdo variabël të varur, me vlerën e alfës α  .025, u vëzhgua se ka pasur një  

ndryshim  të  rëndësishëm  statistikor  ndërmjet  meshkujve  dhe  femrave  për  nivelin e 

pritshmërisë,  F(1,  213)  =  5.93,  p = .016, 
2
 = .027, ku meshkujt (M = 54.50)   kishin 

rezultate më të larta se femrat (M =50.54). Gjithashtu, nga të dhënat e marra me anën e 

MANOVA-s u zbulua se nuk ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet 

grupmoshave të prindërve kur variablat e pritshmërisë, disiplinës dhe mirërritjes janë 
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Në tabelat 5.1.2, 5.1.3 dhe 5.1.4 të Shtojcës N pasqyrohen të dhënat për ndikimin e gjinisë në 

prindërim. 
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llogaritur së bashku, Wilk’s Λ = .947, F(6, 420) = 1.94, p = .073,  2 
= .03. Por në 

analizën  e  ndarë  të variancave  që u  ndërmor për çdo  variabël  të  varur, me vlerën e 

alfës α    .025, u vëzhgua se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet 

grupmoshave të prindërve dhe nivelit të pritshmërisë, F(2, 212) = 3.87, p = .022, 
2    

= 

.035, ku vërehej se prindërit e grupmoshës 20 deri 29 vjeç kishin pritshmëri më të larta 

(M = 55.79) ndaj fëmijëve se sa grupmoshat e prindërve 30 deri 39 vjeç (M = 51.02), 40 

deri 49 vjeç (M = 52.13)
74

. Nga të dhënat sasiore del se prindërit shfaqin pritshmëri më 

të larta për djemtë se për vajzat. Nga ana tjetër këto pritshmëri të larta për djemtë janë  

në përputhje me moshën e tyre. Nga kjo del se prindërit shfaqin pritshmëri më të ulëta 

për sjelljet e vajzave se sa të djemve. Gjithashtu prindërit në grupmoshën nga 20 deri 29 

vjeç priren të shfaqin pritshmëri më të larta ndaj fëmijëve, se prindërit në grupmosha të 

tjera. Por vërehet se pikëzimi i prindërve të kësaj grupmoshe për nivelin e pritshmërive 

është në nivelin mesatar. Nga kjo del se prindërit e kësaj moshe janë më të prirur për   të 
pasur pritshmëri në nivel mesatar në krahasim me prindërit e grupmoshave të tjera që 

priren të kenë pritshmëri më të ulëta për fëmijët. 

Nga të dhënat e marra duke përdorur MANOVA-n u zbulua se ka pasur një 

ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet grupmoshave të fëmijëve kur variablat e 

pritshmërisë, disiplinës dhe mirërritjes janë llogaritur së bashku, Wilk’s Λ = .655, F(15, 

571) = 6.31, p = .000,  2 
= .132. Në analizën e   ndarë të variancave që u ndërmor për 

çdo variabël të varur, me vlerën e alfës α  .025, u vëzhgua se ka pasur një ndryshim të 

rëndësishëm statistikor ndërmjet grupmoshave të  fëmijëve dhe nivelit të    pritshmërisë, 

F(5,  209)  =  15.65,  p = .000, 
2
 = .272, ku vërehet se niveli i pritshmërive është më   i 

lartë në grupmoshat më të vogla dhe vjen duke u zvogëluar për grupmoshat më të 

mëdha. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm statistikor u vëzhgua ndërmjet   grupmoshave 

të fëmijëve dhe nivelit të disiplinimit, F(5, 209) = 3.56, p   = .004, 
2
 = .078, ku vërehet 

se niveli i disiplinimit ndëshkues është më i lartë në grupmoshat më të vogla dhe vjen 

duke u zvogëluar për grupmoshat më të mëdha. Gjithashtu një ndryshim i rëndësishëm 

statistikor u vëzhgua ndërmjet grupmoshave të fëmijëve dhe nivelit të mirërritjes,    F(5, 

209)  =  3.42,  p = .005, 
2
 = .076, ku vërehet se niveli i mirërritjes është më i ulët në 

grupmoshat më të vogla dhe vjen duke u rritur në grupmosha më të mëdha
75

. Vërehet se 

rezultatet e marra nga të dhënat korrelacionale mbi moshën dhe prindërimin mbështeten 

dhe nga rezulatet e marra nga MANOVA dhe ANOVA. Por rezulatet e dyta tregojnë se 

një faktor i rëndësishëm socio-demografik që ndikon në prindërim është grupmosha e 

fëmijëve. Sipas këtyre rezultateve, prindërit shfaqin pritshmëri të larta zhvillimore, 

disiplinim në nivele më të larta dhe ndjeshmëri më të ulët tek fëmijët e grupmoshave të 

vogla. Por me rritjen e fëmijëve prindërit ulin pritshmëritë e tyre zhvillimore, ulin 

nivelin e disiplinimit ndëshkues dhe rrisin ndjeshmërinë ndaj fëmijëve. Rritja e 

ndjeshmërisë me rritjen e fëmijës mund të vijë si pasojë e zhvillimit të aftësive të reja 

tek fëmijët më të mëdhenjë. Duke zhvilluar aftësi fëmija bëhet më ndërveprues. Në 

intervistim disa prindër shprehnin qëndrimin se kur fëmijët janë të vegjël nuk mund të 

presësh asgjë nga to por kur ato rriten mund të krijohen më shumë mundësi për të  lozur 
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Në tabelat 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 dhe 5.1.8 të Shtojcës N pasqyrohen të dhënat për ndikimin e 

gjinisë së fëmijëve dhe grupmoshave të prindërve në prindërim. 
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Në tabelat 5.1.9, 5.2.1 dhe 5.2.2 të Shtojcës N pasqyrohen të dhënat për ndikimin e moshës së 

fëmijëve në nivelin e pritshmërisë, disiplinimit dhe mirërritjes që shfaqin prindërit. 
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me fëmijët. Por nga ana tjetër prirja që shfaqet nga këto rezultatet sasiore është në 

përpjestim të zhdrejtë me nevojat zhvillimore të fëmijëve dhe stimulimit për vetë- 

rregullim. Tek fëmijët më të vegjël pritshmëritë zhvillimore duhet të jenë më të pakta, 

ndjeshmëria prindërore kërkohet të jetë e lartë dhe disiplinimi i ulët. 

Gjithashtu, u ndërmorën dy teste të analizave të shumëfishta të variancave duke  

u bazuar tek ndikimi i mundshëm i arsimimit të prindërve në prindërim. Nga të dhënat e 

marra u zbulua se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet arsimimit  

të  nënave,  kur  variablat  e  pritshmërisë,  disiplinës  dhe  mirërritjes  janë  llogaritur së 

bashku, Wilk’s Λ = .912, F(6, 418) = 3.27, p =  .004,  2 
= .045. Në analizën e ndarë të 

variancave që u ndërmor për çdo variabël të varur, me vlerën e alfës α  .025, u  

vëzhgua  se  ka  pasur  një  ndryshim  të  rëndësishëm  statistikor  ndërmjet  arsimimit të 

nënave dhe nivelit të disiplinimit, F(2, 211) = 4.20, p = .016, 
2
 = .038, ku vërehet se 

niveli i disiplinimit ndëshkues është më i lartë tek nënat me arsim 9-vjeçar ose të mesëm 

(M = 50.71) dhe më i ulët tek nënat me arsim të lartë (M = 46.70). Gjithashtu, u vëzhgua 

se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet arsimimit të nënave dhe 

nivelit  të  mirërritjes,  F(2,  211)  =  7.70,  p  =  .001, 
2
 = .068, ku vërehet se niveli     i 

mirërrëritjes është më i lartë tek nënat me arsim të lartë (M = 55.47) dhe më i ulët tek 

nënat me arsim 9-vjeçar ose të mesëm (M = 49.57)
76

. 

Nga të dhënat e marra nga baballarët duke përdorur testin e analizave të 

shumëfishta të variancave u zbulua se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor 

ndërmjet arsimimit të baballarëve kur variablat e pritshmërisë, disiplinës dhe mirërritjes 

janë llogaritur së bashku, Wilk’s Λ = .914, F(6, 420) = 3.20, p = .004,  2 
= .044. Në 

analizën  e  ndarë  të variancave  që u  ndërmor për çdo  variabël  të  varur, me vlerën e 

alfës α    .025, u vëzhgua se ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet 

arsimimit  të baballarëve  dhe nivelit  të mirërritjes,  F(2, 212)  = 5.07,  p    = .016, 
2    

= 

.046, ku vërehet se niveli i mirërritjes është më i lartë tek baballarët me arsim të lartë (M 

= 55.00) dhe më i ulët tek baballarët me arsim 9-vjeçar ose të mesëm (M = 50.00)
77

. 

Nga këto rezultate del se një faktor tjetër i rëndësishëm socio-demografik që 

ndikon në prindërim është arsimimi i prindërve. Vihet re prirja se nënat me arsim të  

lartë shfaqin një nivel më të ulët të disiplinimit ndëshkues dhe nivel më të lartë të 

ndjeshmërisë prindërore në krahasim me nënat që kanë arsimim të ulët. Nga ana tjetër, 

vihet re prirja se baballarët me arsim të lartë shfaqin një nivel më të lartë të  

ndjeshmërisë prindërore se baballarët me arsim të ulët. 

Por këto prirje u shfaqën edhe në të dhënat e marra nga intervistat. Prindërit me 

arsim të lartë shfaqnin më shumë tendencë për të zhvilluar kompetencat prindërore, për 

të kuptuar këndvështrimin e fëmijës, për të gjetur më shumë kohë për të luajtur me 

fëmijët. Por nga të dhënat cilësore identifikoheshin raste specifike kur prindërit me 

arsim të lartë shfaqnin pritshmëri të larta ndaj sjelljes së fëmijëve, disiplinim të lartë 

ndëshkues dhe nivel të ulët të ndjeshmërisë, ashtu sikur kishte raste specifike të 

prindërve me arsim të ulët që shfaqnin pritshmëri sipas zhvillimit të fëmijës,   ndëshkim 
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Në tabelat 5.2.3, 5.2.4 dhe 5.2.5 të Shtojcës N pasqyrohen të dhënat për ndikimin e arsimimit  

të nënave në nivelin e pritshmërisë, disiplinimit dhe mirërritjes. 
77 

Në tabelat 5.2.6, 5.2.7 dhe 5.2.8 të Shtojcës N pasqyrohen të dhënat për ndikimin e arsimimit  

të baballarëve në nivelin e pritshmërisë, disiplinimit dhe mirërritjes. 
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të ulët ndëshkues dhe ndjeshmëri të lartë. Por në të dhënat sasiore arsimi i lartë i 

prindërve rezulton të jetë një faktor ndikues në shfaqjen e një niveli më të lartë të 

prindërimit pozitiv. 

Nga të dhënat e marra duke përdorur testin e analizave të shumëfishta të 

variancave u zbulua se nuk ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet 

numrit të fëmijëve dhe ndikimit që ky numër mund të ketë në prindërim, specifikisht në 

variablat e pritshmërisë, disiplinës dhe mirërritjes kur janë llogaritur së bashku,   Wilk’s 

Λ  =  .957,  F(6,  418)  =  1.53,  p  =  .166,  2 
=  .022,  por  edhe  kur  është ndërmarrë 

ANOVA
78

. Si konkluzion del se faktorët socio-demografikë të gjinisë së prindërve, 

gjinisë së fëmijëve, grupmoshës së prindërve, grupmoshës së fëmijëve dhe arsimimit të 

prindërve kanë ndikim në mënyrën e prindërimit. 

 

 
Seksioni B: Rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve të kujdestareve 

 

 
Në këtë pjesë përmblidhen rezultatet e të dhënave sasiore që janë marrë nga 

plotësimi i shkallëve të kujdestareve. Rezultatet janë të organizuara duke përmbledhur 

karakteristikat e kampionit të kujdestareve dhe më pas duke ekzaminuar mënyrën e 

përkujdesjes dhe faktorët e mundshëm socio-demografikë që ndikojnë në përkujdesje. 

 

 
Karakteristikat e kampionit të kujdestareve 

 

 
Në fazën e dytë të studimit u shpërndanë 100 pyetësorë të Shkallës së 

Klasifikimit të Mjedisit në Çerdhe për Kujdesin ndaj Fëmijës, nënshkalla e dëgjimit/të 

folurit dhe ndërveprimit (SHKMÇKF-D/F&N) për kujdestaret në pesë çerdhe, ku në çdo 

çerdhe do të plotësoheshin 20 shkallë nga kujdestaret. Gjithsej shkallët e kthyera ishin 

57
79 

. Kujdestaret pranuan të plotësonin shkallët duke plotësuar vetëm të dhënat 

demografike të moshës së fëmijëve që kishin nën përgjegjësi. Kampioni ka pasur si 

kriter të përzgjedhë kujdestaret që punojnë në 5 çerdhet e përfshira në studim. Meqenëse 

në fazën e pilotimit vlefshmëria e brendshme e nënshkallës së të dëgjuarit/të folurit ishte 

e papranueshme, α = 0.18
80

, u bë sërish matja e kësaj vlefshmërie përpara përpunimit të 

të dhënave. Vlefshmëria e brendshme për nënshkallën e të dëgjuarit/të folurit rezultoi  α 
= 0.91 ndërsa për nënshkallën e ndërveprimit rezultoi α = 0.89, parametra të cilat 

tregojnë një qëndrueshmëri të brendshme jo vetëm të pranueshme statistikisht por dhe të 

lartë. 
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Në tabelat 5.2.9 dhe 5.3.1 të Shtojcës N pasqyrohen të dhënat për ndikimin e numrit të 

fëmijëve në prindërim, specifikisht në nivelin e pritshmërisë, disiplinimit dhe mirërritjes. 
79 

Në tabelën 6.1 të Shtojcës N paraqiten të dhënat e detajuara të kthimit të shkallëve nga 

kujdestaret për çdo çerdhe. 
80  

Vlefshmëria e brendshme bazohet tek treguesi i alfës së Kronbahut (Cronbach’s Alpha). 
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Rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve të kujdestareve 

 

 
Nga të dhënat e marra nga frekuencat për nënshkallën e të dëgjuarit/të folurit, 

specifikisht për 3 variablat e kësaj nënshkalle që janë niveli i ndihmës për kuptimin e 

gjuhës, niveli i ndihmës për përdorimin e gjuhës, niveli i përdorimit të librave, vërehet  

se për variablin e nivelit të ndihmës që i jepet fëmijës për kuptimin e gjuhës 1 (1.8%) 

kujdestare shfaq nivel të papërshtatshëm, 1 kujdestare (1.8%) shfaq nivel minimal, 34 

(59.6%) kujdestarë shfaqin nivel të përshtatshëm dhe 21 (36.8%) kujdestarë shfaqin 

nivele optimale për dhënien e ndihmës tek fëmijët që ato të kuptojnë gjuhën. Në total 

përqindja e kujdestareve që shfaqin nivel të papërshtatshëm ose minimal është 3.6%, 

nivel të përshtatshëm është 59.6% dhe nivel optimal është 36.8%. Për variablin e dytë të 

nënshkallës së të dëgjuarit/të folurit, niveli i ndihmës që i jepet fëmijëve për përdorimin 

e gjuhës 1 (1.8%) kujdestare shfaq nivel të papërshtatshëm, 21 (36.8%) e kujdestarë 

shfaqin nivel të përshtatshëm dhe 35 (61%) e kujdestarë shfaqin nivel optimal për 

dhënien e ndihmës tek fëmijët që ato të përdorin gjuhën. Në total përqindja e 

kujdestareve që shfaqin nivel të papërshtatshëm është 1.8%, nivel të përshtatshëm 

36.8% dhe nivel optimal është 61%. Për variablin e tretë të nënshkallës së të dëgjuarit/të 

folurit, niveli i përdorimit të librave 1 (1.8%) kujdestar shfaq nivel të papërshtatshëm,  

11 (19.3%) kujdestarë shfaqin nivel minimal, 40 (70.2%) kujdestarë shfaqin nivele të 

përshtatshme dhe 5 (8.8%) kujdestarë shfaqin nivele optimale të përdorimit të librave 

me fëmijët. Në total përqindja e kujdestareve që shfaqin nivel të papërshtatshëm apo 

minimal është 21%, nivel të përshtatshëm është 70.2%, dhe nivel optimal 8.8%
81

. 
Përqindjet përmbledhëse për nënshkallën e të dëgjuarit/të folurit rezultuan se 1.8% e 
kujdestareve shfaqin nivel të papërshtatshëm, 84.2% e kujdestareve shfaqin nivel të 

përshtatshëm dhe 14% e kujdestareve shfaqin nivel optimal
82

. 

Nga rezultatet e shkallëve vetë-raportuese vërehet se përqindja më e lartë e 

kujdestareve shfaqin stimulim gjuhësor ndaj fëmijëve në nivele të përshtatshme, ndërsa 

një përqindje tepër e ulët e kujdestareve shfaqin nivele të papërshtatshme apo minimale 

të stimulimit gjuhësor. Por, nga ana tjetër, rezulton se ka pasur një përqindje të 

konsiderueshme të kujdestareve që shfaqin nivele optimale të stimulimit gjuhësor. Këto 

rezultate shfaqin mospërpuethshmëri me rezulatet e marra po nga e njëjta shkallë, jo në 

formë vetë-raportuese, por duke vëzhguar kujdestaret. Në rezulatet e marra nga 

plotësimi i nënshkallës së dëgjimit dhe të folurit me anën e vëzhgimit del se në  

përqindje tepër të lartë (86%) kujdestaret shfaqin nivele të përshtatshme të ndihmës që u 

japin fëmijëve për kuptimin e gjuhës dhe në përqindje të ulët (14%) kujdestaret shfaqin 

nivele minimale. Gjithashtu, kujdestaret në një përqindje mbi mesatare (60%) shfaqin 

nivele të përshtatshme për të stimuluar përdorimin e gjuhës nga fëmijët, por nga ana 

tjetër në një përqindje nën mesatare (40%) kujdestaret shfaqin nivele minimale të 

dhënies së ndihmës tek fëmijët për të përdorur gjuhën. Për më tepër në të dhënat e marra 

nga vëzhgimi vërehet se 7 kujdestare (86%) shfaqin një nivel minimal të përdorimit të 

librave duke u bazuar tek nevojat zhvillimore për përdorimin e librave nga çdo fëmijë 

dhe 1 kujdestare (14%) shfaq nivel të papërshtatshëm të stimulimit gjuhësor të fëmijëve 

duke përdorur librat. Nga vëzhgimi që është bërë rezulton se kujdestaret nuk shfaqin 

nivele  optimale  të  stimulimit  gjuhësor  tek  fëmijët.  Gjithashtu,  nga  raportimet       e 
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Në tabelat 6.2, 6.3 dhe 6.4 të Shtojcës N paraqiten frekuencat për çdo variabël të 

operacionalizuar për nënshkallën e dëgjimit dhe të folurit. 
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Në grafikun 2.1 të Shtojcës O paraqitet histograma e frekuencave për nënshkallën e  të 

dëgjuarit dhe të folurit. 



ndërveprimit. 
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kujdestareve gjatë intervistave, evidentohej se numri i lartë i fëmijëve në raport me 

numrin e ulët të kujdestareve ndikonte negativisht në komunikimin me fëmijët pasi 

krijoheshin vazhdimisht zhurma. Nga ana tjetër, më së shumti kujdestaret raportonin se 

kishin numër të ulët të librave që ruheshin me kujdes duke mos bërë të mundur që  

fëmija ta ketë të lehtë ta marrë librin, ta shfletojë apo që nevojat moshore të fëmijës për 

stimulimin me anën e librave të plotësoheshin vazhdimisht. Si konkluzion, del një 

mospërputhje e të dhënave të marra nga vetë-raportimet dhe të dhënave të marra nga 

vëzhgimet dhe intervistimi i kujdestareve për përkujdesjen që shfaqin në aspektin e 

stimulimit gjuhësor. 

Nga frekuencat për nënshkallën e ndërveprimit, specifikisht për 4 variablat e 

kësaj nënshkalle, që janë supervizimi i lojës dhe të mësuarit, ndërveprimi i kujdestareve 

me fëmijët, disiplina, ndërveprimi i fëmijëve, rezultoi se për variablin supervizimi i 

lojës dhe të mësuarit 1 (1.8%) kujdestare shfaq nivel të papërshtatshëm, 29 (50.9%) 

kujdestarë shfaqin nivele të përshtatshme dhe 27 (47.4%) kujdestarë shfaqin nivele 

optimale. Në total përqindja e kujdestareve që shfaqin nivel të papërshtatshëm është 

1.8%, nivel të përshtatshëm 50.9% dhe nivel optimal 47.4%. Për variablin e dytë të 

nënshkallës së ndërveprimit, niveli i ndërveprimit midis kujdestareve dhe fëmijëve, 5 

(8.8%) kujdestarë shfaqin nivel minimal, 42 (73.7) kujdestarë shfaqin nivel të 

përshtatshëm dhe 10 (17.5%) kujdestarë shfaqin nivel optimal të ndërveprimit me 

fëmijët. Në total përqindja e kujdestareve që shfaqin nivel minimal është 8.8%, nivel të 

përshtatshëm është 73.7%, nivel optimal është 17.5%. Për variablin e tretë të 

nënshkallës së ndërveprimit, disiplinimi, 1 (1.8%) kujdestare shfaq nivel të 

papërshtashëm, 45 (78.9%) kujdestarë shfaqin nivele të përshtatshme dhe 11 (19.3%) 

kujdestarë shfaqin nivele optimale të disiplinimit të fëmijëve. Në total përqindja e 

kujdestareve që shfaqin nivel të papërshtatshëm është 1.8%, nivel të përshtatshëm 

78.9%, nivel optimal 19.3%. Për variablin e katërt të nënshkallës së ndërveprimit, 

ndërveprimi i fëmijëve me njëri-tjetrin, 1 (1.8%) kujdestare shfaq nivel minimal, 35 

(61.4%) shfaqin nivel të përshtatshëm dhe 21 (36.8%) kujdestarë shfaqin nivele  

optimale të mënyrës se si orientojnë fëmijët drejt ndërveprimit me njëri-tjetrin. Në total 

përqindja e kujdestareve që shfaqin nivel minimal është 1.8%, nivel të përshtatshëm 

61.4% dhe nivel optimal 36.8%
83
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Përqindjet përmbledhëse për nënshkallën e ndërveprimit rezultuan 1.8% e 
kujdestareve shfaqin nivel minimal, 89.5% e kujdestareve shfaqin nivel të përshtatshëm 

dhe 8.8% e kujdestareve shfaqin nivel optimal
84

. 

Në rezulatet e marra nga plotësimi i nënshkallës së ndërveprimit me anën e 

vëzhgimit del se 33% e kujdestareve shfaqin nivele të përshtatshme të supervizimit në 

lojë dhe në të nxënë ndërsa 64% e kujdestareve shfaqin nivele minimale, 100% e 

kujdestareve shfaqin nivele të përshtatshme të stimulimit të ndërveprimit pozitiv midis 

tyre dhe fëmijëve, 14% e kujdestareve shfaqin nivele të përshtatshme të disiplinimit 

pozitiv, ndërsa 86% e tyre shfaqnin nivele minimale, 64% e kujdestareve stimulonin në 

nivel të përshtatshëm ndërveprimet pozitive midis fëmijëve dhe 34% stimulonin në  

nivel minimal të tilla ndërveprime. 
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Në tabelat 6.5, 6.6, 6.7 dhe 6.8 të Shtojcës N paraqiten frekuencat për çdo variabël të 
operacionalizuar për nënshkallën e ndërveprimit. 
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Nga vëzhgimi që është bërë rezulton se kujdestaret nuk shfaqin nivele optimale 

të stimulimit të ndërveprimit. Gjithashtu, nga raportimet e kujdestareve gjatë 

intervistave, evidentohej se numri i lartë i fëmijëve në raport me numrin e ulët të 

kujdestareve, ndikonte negativisht në komunikimin me fëmijët. Nga ana tjetër, më së 

shumti kujdestaret raportonin se numri i lartë i fëmijëve vazhdimisht pengonte 

supervizimin e fëmijëve gjatë lojës apo të nxënit. Gjatë intervistimit kujdestaret sillnin 

shembuj kur fëmijët gjuanin njëri-tjetrin, shembuj kur ato nuk kishin mundësi të 

vëzhgonin të gjithë fëmijët, shembuj ku mund të përdorin strategji disiplinimi të 

ndëshkimit verbal, kontrollit dhe kriticizmit të fëmijëve duke mos marrë parasysh nëse 

këto teknika përputhen me moshën dhe nevojat zhvillimore të fëmijëve ose duke 

përforcuar sjellje të padëshirueshme tek fëmijët. Edhe në disa kujdestarë që raportonin 

nivele të larta të ndjeshmërisë ndaj nevojave të fëmijëve vërehej se numri i lartë i 

fëmijëve vështirësonte supervizimin e tyre dhe ndërveprimet e fëmijëve me njëri-tjetrin. 

Sërish rezulton një mospërputhje midis të dhënave të marra nga vetë-raportimet e 

kujdestareve dhe të dhënave të marra nga vëzhgimi dhe intervistimi. 

Nga korrelacionet u zbulua se ka një marrëdhënie pozitive ndërmjet dëgjimit/të 

folurit dhe ndërveprimit, r(55) = .82, p = .000. Siç vërehet kemi një marrëdhënie të 

fuqishme korrelacionale pozitive midis nivelit të dëgjimit/të folurit dhe nivelit të 

ndërveprimit, pra prirja është që nëse niveli i të dëgjuarit/të folurit është i lartë apo i ulët 

ashtu priret të jetë i lartë apo i ulët dhe niveli i ndërveprimit. Për të specifikuar më tej 

lidhjen, u ndërmorën analiza korrelacionale midis variablave që masin shkallën e 

dëgjimit/të folurit tek kujdestaret dhe variablave që masin shkallën e ndërveprimit. Nga 

të dhënat e marra për nivelin e kuptimit të gjuhës u zbulua se ka një marrëdhënie 

pozitive korrelacionale, ndërmjet nivelit të kuptimit të gjuhës dhe nivelit të supervizimit 

të lojës e të mësuarit, r(55) = .79, p = .000, nivelit të ndërveprimit të kujdestareve me 

fëmijët, r(55) = .62, p = .000, nivelit të disiplinimit, r(55) = .51, p = .000, nivelit të 

ndërveprimit të fëmijëve, r(55) = .66, p = .000. Nga të dhënat e marra për nivelin e 

përdorimit të gjuhës u zbulua se ka një marrëdhënie pozitive korrelacionale ndërmjet 

nivelit të përdorimit të gjuhës dhe nivelit të supervizimit të lojës e të mësuarit, r(55) = 

.83, p = .000, nivelit të ndërveprimit të kujdestareve me fëmijët, r(55) = .69, p = .000, 

nivelit të disiplinimit, r(55) = .66, p = .000, nivelit të ndërveprimit të fëmijëve,    r(55) = 

.68, p = .000. Nga të dhënat e marra për nivelin e përdorimit të librave u zbulua se ka  
një marrëdhënie pozitive korrelacionale ndërmjet nivelit të përdorimit të librave dhe 
nivelit të supervizimit të lojës e të mësuarit, r(55) = .63, p = .000, nivelit të ndërveprimit 
të kujdestareve me fëmijët, r(55) = .55, p = .000, nivelit të ndërveprimit të fëmijëve, 

r(55) = .62, p = .000
85
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Lidhjet e larta korrelacionale pasqyrojnë se sa e rëndësishme është të formohet 

një mjedisi i pasur gjuhësor në çerdhe, pasi sa më i lartë të jetë ky mjedis gjuhësor aq  

më shumë rritet probabiliteti që fëmijët të supervizohen, të mësojnë me anën e lojërave 

të përshtatshme dhe të zhvillojnë ndërveprime pozitive me kujdestaret dhe me njëri- 

tjetrin. 
 

Nga raportimet e kujdestareve, të marra nga të dhënat cilësore, vërehet se 

kujdestaret vazhdimisht përpiqen që të përdorin gjuhën për të ndihmuar fëmijët të 

kuptojnë të folurën, por nga ana tjetër kujdestaret evidentojnë se numri i fëmijëve është 

tepër i lartë, duke evidentuar zhurmat e larta aspekte të përditshme në mjedisin e  punës. 
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Në tabelën 6.9 të Shtojcës N pasqyrohen të dhënat korrrelacionale ndërmjet variablave të 

nënshkallës së dëgjimit/të folurit dhe variablave të nënshkallës së ndërveprimit. 
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p 

Gjithashtu, kujdestaret raportonin për përdorimin e strategjive disiplinore, si ngritja e 

zërit, e bërtitura, për të kontrolluar sjelljet e fëmijëve, të cilat, nga ana tjetër, pengojnë 

kuptimin dhe përdorimin e gjuhës nga fëmijët. Për më tepër, numri i librave ishte i ulët, 

përdorimi i tyre bëhej me shumë kujdes dhe shpesh përdorej një libër për një grup 

fëmijësh. Si rrjedhojë, ndihma për kuptimin dhe përdorimin e gjuhës tek fëmijët duke u 

bazuar tek nevojat zhvillimore të çdo fëmije është më e ulët. Ndërkohë, numri i lartë i 

fëmijëve ndikonte negativisht në supervizimin e tyre, në lojëra të përshtatshme, të 

pastrukturuara, si dhe në procesin e të nxënit të hershëm, në ndërveprimin me 

kujdestaret dhe ndërveprimin me njëri-tjetrin, duke ulur mundësitë për krijuar një  

mjedis të pasur gjuhësor. 

Nga të dhënat e marra, duke përdorur testin e analizave të shumëfishta të 

variancave, u zbulua se nuk ka pasur një ndryshim të rëndësishëm statistikor ndërmjet 

grupmoshave të fëmijëve dhe variablave të nivelit të kuptimit të gjuhës, përdorimit të 

gjuhës, përdorimit të librave, supervizimit të lojës e të mësuarit, ndërveprimit me 

kujdestarjan, disiplinës dhe ndërveprimit midis fëmijëve kur janë llogaritur së bashku, 

Wilk’s Λ = .530, F(21, 135) = 1.60, p =   .059,  2 
= .191

86
. Në këtë analizë ka pasur  7 

variabla të varur dhe një shpërndarje e variablit të pavarur të grupmoshave, e cila kanë 

qenë në numër të ulët dhe të pabarabartë. Grupmoshat e fëmijëve kanë qenë latant (N = 

10), grupi i dytë (N = 5), grupi i tretë (N = 13) dhe grupi miks (N = 29). Për këtë arsye u 

krijua një variabël i grupmoshave të ndarë në 3 nivele, grupi latant dhe grupi i dytë (N = 

15), grupi i tretë (N = 13) dhe grupi miks (N = 29). Më pas u ndërmor analiza e  

variancës një drejtimëshe (ANOVA) me çdo variabël të nënshkallëve. Nga të dhënat e 

marra u zbulua se grupmoshat e fëmijëve kanë një ndikim të rëndësishëm statistikor në 

përdorimin e librave nga kujdestaret, F(2, 54) =    3.95, p = .025. Vërehet se grupi 2  (M 

= 73.62) që i përket grupmoshës nga 2 deri në 3 vjeç ka një ndryshim të rëndësishëm në 
krahasim me grupin 1 (M = 63.27), që i përket grupmoshave 6 muajsh deri 1 vjeç dhe 1 
deri 2 vjeç, dhe grupit 3 (M = 62.96) që i përket grupmoshave nga 1 deri në 3 vjeç. Në 
grupmoshën e fëmijëve nga 2 deri në 3 vjeç niveli i përdorimit të librave është më i lartë 

se në grupmoshat e tjera
87

. Nga rezultatet vërehet se mjedisi më i pasur gjuhësor është 

tek fëmijët e grupmoshës 2 deri në 3 vjeç pasi këtu niveli i përdorimit të librave është 

më i lartë. Në grupet e tjera përdorimi i librave ndodh në nivele më të ulëta për arsye të 

disa faktorëve që janë evidentuar nga intervistat me kujdestaret. Nga raportimet me 

kujdestaret vërehet se në grupet mikse bëhet më i vështirë supervizimi i fëmijëve, jo 

vetëm pasi numri i fëmijëve është i lartë, por edhe sepse nevojat e tyre zhvillimore janë 

të larmishme. Kujdestaret raportonin se disa fëmijë shfaqnin varësi më të lartë ndaj 

kujdestares, ndërsa disa fëmijë të grupit miks shfaqnin nivel eksplorimi më të lartë. Nga 

ana tjetër, në grupin latantë apo të fëmijëve me moshë më të vogël, përdorimi i librave 

duhet të ndodhë së bashku me fëmijën, ku çdo kujdestare duhet të ketë nga një libër për 

fëmijë dhe koha e shfletimit të librit duhet të pasohet nga shpjegimet që kujdestaret u 

bëjnë ilustrimeve të librit. Por sërish mungesa e një numri të lartë librash që përputhen 

me nevojat zhvillimore të çdo grupmoshe të fëmijëve e që vazhdimisht pasurohet, por 

edhe numri i lartë i fëmijëve në grup e sidomos në grupin latant ku nevojat për 

përkujdesje dhe komfort janë tepër të larta, pengojnë një aktivitet të rëndësishëm për 

zhvillimin gjuhësor të fëmijëve siç është përdorimi i librave. 
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Në tabelën 6.1.1 të Shtojcës N pasqyrohen rezultatet për ndikimin e grupmoshës së fëmijëve  

në përkujdesje 
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grupmoshës së fëmijëve në nivelin e përdorimit të librave. 
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Përmbledhje 

 

 
Rezultatet e këtij studimi kanë pasur si qëllim të zbulojnë ndikimin e prindërimit 

dhe përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese tek fëmijët që frekuentojnë çerdhet. 

Ndërhyrja pilot që u ndërmor me prindërit dhe kujdestaret mbështeti një nga hipotezat 

kryesore të studimit. Nga rezultatet e grupit të parë u vëzhgua se konsultimi pati ndikim 

pozitiv në prindërim por jo në uljen e shkallës së rrezikshmërisë për probleme socio- 

emocionale tek fëmijët. Nga rezultatet e grupit të dytë u vëzhgua që konsultimi pati 

ndikim pozitiv në prindërim dhe në uljen e shkallës së rrezikshmërisë për probleme 

socio-emocionale tek fëmijët. Rezultatet për grupin e parë dhe të dytë mund të kenë 

qenë të tilla për numrin e ulët të prindërve në konsultim, por edhe, pasi në grupin e parë 

prindërit ndoqën pjesërisht konsultimin në krahasim me grupin e dytë të ndërhyrjes. Për 

këtë arsye u morën rezultatet e prindërve të grupit të parë dhe të grupit të dytë që 

frekuentuan konsultimin dhe atyre prindërve që nuk frekuentuan konsultimin. Nga 

rezultatet u evidentua se prindërit frekuentues shfaqnin nivel më të lartë të prindërimit 

pozitiv ndërsa fëmijët e tyre shfaqnin një shkallë më të ulët rrezikshmërie për probleme 

socio-emocionale. Ndërsa prindërit që nuk frekuentuan konsultimin shfaqën disiplinim 

ndëshkues më të lartë dhe nga ana tjetër fëmijët e tyre shfaqnin një rritje të shkallës së 

rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale. Për më tepër, në grupin e kontrollit u 

evidentua se prindërit në matjen e dytë shfaqnin nivel më të lartë të disiplinimit 

ndëshkues ndërsa tek fëmijët shkalla e rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale u 

rrit. Gjithashtu gjetjet e intervistimit me prindërit përforcuan më shumë rezultatet e 

marra nga ndërhyrja pilot. Nga këto gjetje vërehet se prindërit që priren drejt prindërimit 

pozitiv raportojnë sjellje me rrezikshmëri të ulët për probleme socio-emocionale tek 

fëmijët e tyre, pavarësisht temperamentit të fëmijës, ndërsa prindërit që shfaqin një vetë- 

rregullim më të ulët emocional dhe ndërgjegjësim të ulët për nevojat zhvillimore të 

fëmijëve të tyre, raportojnë sjellje me rrezikshmëri më të lartë për probleme socio- 

emocionale tek fëmijët e tyre. Këto gjetje konfirmojnë hipotezën studimore që 

prindërimi është një faktor mbrojtës apo pengues në zhvillimin e proceseve vetë- 

rregulluese tek fëmijët. 

Nga ana tjetër rezultatet për kujdestaret tregojnë se cilësia e përkujdesjes rritet 

kur të dhënat e grupit të parë dhe të tretë të kujdestareve analizohen së bashku. Gjithsesi 

nga rezultatet nuk evidentohet ulje në shkallën e rrezikshmërisë për probleme socio- 

emocionale tek fëmijët, duke hedhur poshtë hipotezën se rritja e nivelit të përkujdesjes 

nga kujdestaret do të ndikojë në uljen e shkallës së rrezikshmërisë për probleme socio- 

emocionale tek fëmijët. Ndërsa nga gjetjet e intervistimit vërehet se dy faktorë të 

rëndësishëm strukturorë që ndikojnë negativisht cilësinë e përkujdesjes ndaj fëmijëve në 

çerdhe dhe rritjen e ezaurimit emocional në punë tek kujdestaret janë raporti i ulët i 

kujdestareve me numrin e lartë të fëmijëve dhe paga minimale. Gjithashtu nga gjetjet e 

intervistimit doli se një variabël i procesit që ndikon cilësinë e përkujdesjes në çerdhe 

është niveli i ndjeshmërisë që shfaq kujdestarja ndaj fëmijëve. Nga gjetjet u evidentua  

se kujdestaret me ndjeshmëri më të lartë raportonin më shumë raste stimulimi dhe 

ndërveprimi pozitiv pavarësisht temperamentit që shfaqnin fëmijët ndërsa kujdestaret 

me ndjeshmëri më të ulët raportonin në nivel më të lartë ndërveprime negative të 

fëmijëve dhe stimulim më të lartë të fëmijëve aktiv dhe ekstrovert. Pavarësisht se në 

gjetjet e marra nga ndërhyrja nuk mbështetet hipoteza se cilësia e lartë e përkujdesjes në 

çerdhe  nxit  proceset  vetë-rregulluese  tek  fëmijët,  tek  gjetjet  e  të  dhënave  cilësore 



88  

shfaqet një prirje që fëmijët të nxisin proceset vetë-rregulluese kur kujdestaret shfaqin 

ndjeshmëri dhe stimulim më të lartë ndaj tyre. 

Nga të dhënat sasiore të marra në një popullatë më të gjerë të prindërve vërehet 

prirja e lartë e tyre për të përdorur në nivele mesatare disiplinën ndëshkuese ndaj 

fëmijëve, të shfaqin ndjeshmëri në nivel mesatar ndaj fëmijëve dhe pritshmëri në nivel 

mesatar. Gjithashtu evidentohet se kur prindërit shfaqin pritshmëri të larta kanë më 

shumë probabilitet të shfaqin disiplinë më ndëshkuese ndërsa kur shfaqin ndjeshmëri të 

lartë probabiliteti për të përdorur disiplinën ndëshkuese ulet. Nga të dhënat 

korrelacionale shfaqet tendenca se grupmosha e ulët e fëmijëve shoqërohet me nivele  

më të larta të pritshmërisë dhe disiplinimit ndëshkues dhe nivele më të ulëta të 

ndjeshmërisë prindërore, ndërsa për grupmosha më të mëdha prirja që shfaqet është e 

kundërt. Këto të dhëna mbështeten dhe nga të dhënat me anën e MANOVA-s dhe 

ANOVA-s. Nga rezultatet e marra nga MANOVA-t dhe ANOVA-t del se gjinia e 

prindërve, gjinia e fëmijëve, grupmosha e prindërve, grupmosha e fëmijëve dhe  

arsimimi i prindërve ndikojnë në cilësinë e prindërimit. Në mënyrë specifike doli se 

nënat shfaqin nivel më të lartë të ndjeshmërisë se sa baballarët, prindërit kanë pritshmëri 

më të ulëta për vajzat se sa për djemtë, prindërit në grupmoshën 20 deri 29 vjeç janë më 

të prirur të shfaqin pritshmëri në përputhje me nevojat zhvillimore të fëmijëve në 

krahasim me grupmoshat e tjera të prindërve që shfaqin pritshmëri më të ulëta, nënat e 

arsimuara shfaqin nivel më të ulët të disiplinimit ndëshkues dhe nivel më të lartë të 

ndjeshmërisë prindërore ndërsa baballarët e arsimuar shfaqin nivel më të lartë të 

ndjeshmërisë prindërore. Por nga ana tjetër një faktor i rëndësishëm socio-demografik 

që ndikonte prindërimin ishte grupmosha e fëmijëve. Specifikisht prindërit shfaqnin 

nivele më të larta të pritshmërive, disiplinim më ndëshkues dhe nivele më të ulëta të 

ndjeshmërisë prindërore tek fëmijët në grupmosha më të vogla ndërsa tek fëmijët me 

grupmosha më të mëdha prindërit shfaqnin pritshmëri më të ulëta zhvillimore, ulje të 

disiplinimit ndëshkues dhe rritje të ndjeshmërisë prindërore. Kjo prirje është në 

përpjestim të zhdrejtë me nevojat zhvillimore të fëmijëve dhe mund të reflektojë një 

tranzicion sfidues të të qenit prind që ndikon tek cilësia e prindërimit. 

Nga të dhënat sasiore të marra në një popullatë më të gjerë të kujdestareve 

vërehet prirja për të shfaqur nivel të përshtatshëm përkujdesje ndaj fëmijëve. Për më 

tepër, nga këto të dhëna vetë-raportuese evidentohet prirja tek një grup i  

konsiderueshëm kujdestaresh për të dhënë përkujdesje optimale ndaj fëmijëve sidomos 

në stimulimin e ndërveprimit. Por nga ana tjetër, këto rezultate nuk mbështeten nga 

rezultatet e marra me anën e vëzhgimeve në fazën e ndërhyrjes dhe rezultateteve të 

marra gjatë intervistimit. Në rezultatet vetë-raportuese del se kujdestaret shfaqin një 

nivel më të lartë të përkujdesjes në krahasim me rezultatet e marra nga metoda e 

vëzhgimit dhe intervistimit. Por, si në metodën e vëzhgimit dhe atë të intervistimit, del 

se një nga variablat strukturorë pengues për cilësinë e përkujdesjes, është raporti i ulët i 

kujdestareve me numrin e lartë të fëmijëve. Nga të dhënat korrelacionale u evidentua se 

ka një lidhje të fuqishme dhe pozitive midis stimulimit gjuhësor dhe ndërveprimit. 

Rrjedhimisht nivele të larta të dhënies së ndihmës nga kujdestaret për kuptimin e gjuhës, 

përdorimin e gjuhës, zhvillimin e fjalorit me anën e librave do të rrisin probabilitetin për 

nivele të larta të supervizimit të lojës dhe të të nxënit, ndërveprimeve pozitive midis 

kujdestareve dhe fëmijëve, disiplinës pozitive dhe ndërveprimeve pozitive midis 

fëmijëve dhe anasjelltas. Nga ana tjetër të dhënat e marra nga ANOVA për ndikimin e 

grupmoshës së fëmijëve në cilësinë e përkujdesjes evidentuan se përdorimi i librave 

është më i lartë tek fëmijët e grupmoshës dy deri tre vjeç. 
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KAPITULLI PESTË: DISKUTIME DHE PËRFUNDIME 
 

 

Hyrje 

Qëllimi kryesor i këtij studimi ka qenë të ekzaminohej roli i prindërimit dhe 

përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet. Studimi 

me metodologji të përzier përfshiu përdorimin e intervistimit, instrumenteve të Listë 

Kontrollit të Sjelljes së Prindit, Shkallën e Klasifikimit të Mjedisit në Çerdhe për 

Kujdesin ndaj Fëmijës, nënshkallën e dëgjimit/të folurit dhe ndërveprimit, Vlerësimin e 

Shkurtër për Foshnjat dhe Fëmijët e Vegjël për Zhvillimin Socio-Emocional, ndërhyrjen 

e bazuar në Modelin e Konsultave për Zgjidhjen e Problemit (MKZP). Ky studim 

demonstroi se prindërimi pozitiv ndikon në stimulimin e proceseve vetë-rregulluese tek 

fëmijët ndërsa prindërimi me ndërgjegjshmëri të ulët ndaj nevojave të fëmijëve ndikon 

në pengimin e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët. Kur prindërit zhvillojnë aftësitë e 

tyre prindërore, tek fëmijët ulet shkalla e rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve 

socio-emocionale. Nga ana tjetër, kur prindërit shfaqin ndërgjegjshmëri të ulët për 

nevojat zhvillimore të fëmijëve dhe vetë-rregullim të ulët emocional, rritet shkalla për 

shfaqjen e problemeve socio-emocionale tek fëmijët. Gjithashtu, studimi demonstroi se 

përkujdesja që fëmijët marrin në çerdhe nuk ndikon në proceset vetë-rregulluese të 

fëmijëve. Gjithsesi, nga gjetjet cilësore, u zbulua se niveli i lartë i ndjeshmërisë së 

kujdestareve shoqërohet me raportime më të larta për sjellje me rregullim më të lartë tek 

fëmijët. Për më tepër u zbuluan disa faktorë që ndikojnë cilësinë e prindërimit dhe 

përkujdesjes ndaj fëmijëve. Tek prindërit u zbulua se, veçanërisht mosha e fëmijëve, 

arsimimi i prindërve, gjinia e prindërve janë faktorë ndikues në cilësinë e prindërimit. 

Tek kujdestaret u zbulua se mosha e fëmijëve është një faktor ndikues në cilësinë e 

përkujdesjes në çerdhe. Më poshtë jepet diskutimi mbi gjetjet duke analizuar dhe 

literaturën e rëndësishme në fushën e prindërimit, përkujdesjes, proceseve vetë- 

rregulluese dhe ndërhyrjeve të hershme parandaluese. 

 

 
Diskutime për rezultatet e marra nga implementimi i ndërhyrjes tek prindërit  

dhe kujdestaret 

 

 
Pavarësisht se nga literatura vërehet një ndërlidhje e rëndësishme midis 

sistemeve të familjes dhe sistemeve të tjera të fëmijës në zhvillim e tij (Conoley, 1987), 

rezultatet e marra nga grupet e ndërhyrjeve me prindërit dhe kujdestaret sugjerojnë se 

sistemi familjar luan një rol tepër të rëndësishëm në proceset vetë-rregulluese të 

fëmijëve, ndërsa sistemi i përkujdesjes në çerdhe nuk ka ndikim tek këto procese. 

Në grupin e parë të ndërhyrjes ku prindërit dhe kujdestaret u përfshinë në 

konsultim, rezultoi se pati ndryshime pozitive në prindërim por nuk pati ndryshime  

mbas ndërhyrjes tek cilësia e përkujdesjes dhe proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. 

Pavarësisht se vërehet një pikëzim më i lartë për kompetencat e fëmijëve dhe një 

pikëzim më i ulët për sjelljet problematike të fëmijëve, gjithsesi, ky pikëzim nuk shfaq 

rëndësi statistikore. Këto rezultate në grupin e parë mund të kenë ardhur pasi vetëm një 

numër i ulët i prindërve dhe i kujdestareve u përfshinë në konsultim. Për më tepër, 

prindërit  në  këtë  grup,  që  u  përfshinë  në  konsultim,  ndoqën  pjesërisht  seksionet e 
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konsultave. Gjithsesi, ndërhyrja është hartuar në formën e një studimi pilot, duke  

shfaqur një përpjekje për të implementuar programe parandaluese që masin impaktin e 

tyre, si tek prindërit, edhe tek fëmijët, pasi nga literatura vërehet se pjesa më e madhe e 

programeve, afërsisht 90% e tyre, të cilat ofrohen si shërbime nuk kanë mbështetje 

faktike për shkallën e efikasitetit (Greenwood, 2006). 

Në grupin e dytë, ndërhyrja ka ndodhur brenda sistemit familjar. Në këtë grup 

vetëm prindërit e fëmijëve janë konsultuar, por ndryshe nga grupi i parë, në këtë grup  

dy nga prindërit kanë ndjekur të gjitha seksionet e konsultimit dhe kanë shprehur 

dëshirën për të qenë pjesë e programit. Në këtë grup vërehet se ka pasur ndryshime 

pozitive si në rritjen e cilësisë së prindërimit, por dhe në uljen e shkallës së 

rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale tek fëmijët duke nxitur proceset vetë- 

rregulluese tek to. Vërejmë se në këtë grup, prindërit nuk shfaqin një ulje të disiplinimit 

ndëshkues por vetëm rritje të ndjeshmërisë prindërore. Ky rezultatet vjen pasi në grupin 

e dytë, prindërit nuk shfaqnin disiplinë ndëshkuese të lartë ndaj fëmijëve të tyre, por ato 

raportonin se nuk vinin limite tek sjelljet e fëmijëve. Gjatë konsultimit prindërit 

përvetësuan strategji për vënien e limiteve tek fëmijët e tyre por pa përdorur ndëshkimin 

fizik apo verbal, por duke përdorur teknika të përshtatshme disiplinore si arsyetimi, 

përforcimi i sjelljes së dëshiruar, injorimi i sjelljes së padëshiruar, heqja e privilegjeve, 

përdorimi i kohës së veçimit. Vërehet se përdorimi i strategjive efikase të disiplinimit 

tek fëmijët e vegjël krijon një klimë pozitive të marrëdhënies prind-fëmijë dhe nxit 

bashkëpunimin e fëmijës ndaj prindërit për të shfaqur sjelljet e dëshiruara (Passini et al., 

2013). Prindërit gjatë konsultimit kanë raportuar përdorimin e strategjive më efikase 

disiplinore duke vënë më shumë limite për sjelljet e fëmijëve të tyre. Gjithsesi ky 

ndryshim nuk është bërë i matshëm në shkallën e përdorur për prindërit pasi në këtë 

shkallë matej përdorimi i ndëshkimit verbal dhe fizik me fëmijët. 

Ndërsa në grupin e katërt, ku nuk pati ndërhyrje, rezultatet treguan se prindërit 

rrisnin shkallën e përdorimit të disiplinës ndëshkuese me fëmijët ndërsa tek fëmijët 

vërehej se shkalla e rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve socio-emocionale rritej 

duke u evidentuar një rënie në përvetësimin e kompetencave zhvillimore. Gjithsesi 

pavarësisht se vërehej një rënie e tillë, ky pikëzim ishte brenda kufirit të zhvillimit tipik 

të fëmijëve. Këto rezultate sugjerojnë se, fëmijët në këtë grup shfaqin shkallë 

rrezikshmërie më të lartë për probleme socio-emocionale pasi niveli i problemeve, 

pavarësisht se nuk rritet, bëhet pengues për përvetësimin e kompetencave zhvillimore 

tek fëmijët dhe i rrezikon proceset vetë-rregulluese. Nga ana tjetër, prindërit bëhen më 

ndëshkues ndaj fëmijëve, duke supozuar ndëshkimin si një mjet në kontrollimin e 

sjelljeve jo të dëshirueshme tek fëmijët. Studimet nxjerrin në pah se sjelljet  

problematike si agresioni i fëmijëve të vegjël, kanë ndërlikime nëse nuk ndryshon 

mjedisi i këtyre fëmijëve, apo nuk ndërhyhet, sepse me rritjen e fëmijëve këto sjellje 

përkeqësohen (Lavigne, Arend, & Rosenbaum, 1998). Gjithashtu, rezultatet e marra nga 

të gjithë prindërit që u përfshinë në konsultim si në grupin e parë dhe të dytë, nxorën se 

prindërit shfaqnin nivele më të ulëta të disiplinimit ndëshkues dhe nivele më të larta të 

ndjeshmërisë prindërore, ndërsa fëmijët shfaqnin një shkallë më të ulët të rrezikshmërisë 

për probleme socio-emocionale e si rrjedhojë nxiteshin më shumë për proceset vetë- 

rregulluese. Nga ana tjetër, rezultatet për të gjithë prindërit që nuk i ndoqën seksionet e 

konsultimit treguan se prindërit shfaqnin disiplinim më ndëshkues se në matjen e parë 

dhe fëmijët e tyre shfaqnin shkallë më të lartë rrezikshmërie. Nga studimet vërehet se 

familjet që kanë më shumë nevojë për trajnim prindëror shpesh janë familjet që  

kërkojnë më pak ndihmë (Coie et al., 1993). Këto rezultate sugjerojnë se studime të 

mëtejshme duhen ndërmarrë për të ekzaminuar faktorë të mundshëm të    mospërfshirjes 
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së prindërve në ndërhyrje dhe identifikimin e strategjive të mundshme për aktivizimin e 

kësaj kategorie të prindërve. 

Rezultatet e marra nga grupi i parë dhe nga grupi i dytë i prindërve shfaqin  

rëndësi statistikore si për prindërit ashtu dhe për fëmijët. Këto rezultate konfirmojnë 

hipotezën se kur prindërimi është pozitiv nxiten proceset vetë-rregulluese tek fëmijët, në 

të kundërt, proceset vetë-rregulluese pengohen. Edhe pse studimet nxjerrin se faktorë të 

temperamentit të fëmijës si KMV ndikojnë në sjelljet problematike duke i rrezikuar më 

shumë fëmijët që shfaqin prirje për një kontroll më të ulët të vëmendjes, gjithsesi 

ndjeshmëria prindërore (Kochanska et al., 2000), dhe disiplinimi i qëndrueshëm  

(Lengua et al., 2007) ndikon në mënyrë pozitive tek fëmijët, duke nxitur proceset vetë- 

rregulluese, sidomos gjatë viteve të hershme të jetës, ndërsa disiplina ku theksohet 

pushteti prindëror pengon arritjen e aftësive vetë-rregulluese (Kochanska & Knaack, 

2003). Rezultatet e marra nga prindërit në grupet e ndërhyrjes dhe të kontrollit zgjerojnë 

literaturën për impaktin e rëndësishëm të prindërimit në proceset vetë-rregulluese të 

fëmijëve gjatë viteve të hershme të jetës. Gjithsesi, nga studimet është parë gjithashtu,  

se prindërit që kanë vështirësi të përdorin aftësitë e mësuara gjatë ndërhyrjeve, kanë 

probabilitet të lartë t’i rikthehen përqasjeve të tyre të mëparshme për të menaxhuar 

sjelljet e fëmijëve (Siegel & Hartzell, 2004). 

Në këtë studim nuk u ndërmorr një matje e tretë për të parë efektet aftagjata të 

ndërhyrjes tek prindërit dhe fëmijët, por sugjerohet në studime të mëtejshme që të 

ekzaminohen efektet afatgjata të ndërhyrjeve. Gjithashtu, pavarësisht se në studim, 

ndëhyrjet u bazuan në perspektivën ekologjike dhe socio-konjitive, duke ekzaminuar 

mjedise të shumëfishta të fëmijës por dhe ndërveprimit të faktorëve personal, të mjedisit 

dhe shfaqjes së sjelljes, nga ana tjetër, mbledhja e të dhënave për fëmijët edhe pse duhet 

të jetë më e individualizuar duke përfshirë teknika si vëzhgimi, intervistimi (Gutkin & 

Curtis, 2009), në këtë studim është bazuar vetëm nga raportimet e prindërve, duke 

limituar identifikimin në mënyrë të detajuar të problemit të fëmijëve. Sugjerohet që në 

studime të mëtejshme, në fushën e ndërhyrjeve me anën e MKZP, të përdoren më  

shumë burime për marrjen e informacionit mbi fëmijën në mënyrë të tillë që  

identifikimi i problemit të detajohet nga një grumbull i gjerë të dhënash, kjo sepse sa më 

shumë sjellja problematike të shihet në kontekste të ndryshme, aq më shumë problemi 

është unik për fëmijën, ndërsa, nëse sjellja shihet vetëm në një mjedis, aq më shumë 

problemi lidhet me mjedisin ku shfaqet sjellja. 

Ndryshe nga matjet e bëra me vetë-raportim për prindërimin dhe proceset vetë- 

rregulluese tek fëmijët, në matjet e bëra për kujdestaret, listë kontrolli për cilësinë e 

përkujdesjes u plotësua me anën e vëzhgimit. Nga vëzhgimi para ndërhyrjes u vërejt se 

variablat strukturore të raportit të kujdestareve me fëmijët, të hapësirave fizike, të 

programit edukativ ndikonin në uljen e cilësisë së përkujdesjes tek fëmijët, sepse raporti 

i kujdestareve ishte i ulët në krahasim me numrin e fëmijëve, hapësirat fizike ishin tepër 

të limituara dhe programi edukativ ishte hartuar duke u vënë theksin lojërave të 

strukturuara ndërkohë që fëmijët në këtë moshë orientohen nga i nxëni holistik. Një 

tjetër aspekt që ka ndikuar në rezultatet e ulëta të marra pas ndërhyrjes tek kujdestaret 

dhe në mospasjen e rezultateve tek fëmijët mund të lidhet me kushtet e punës së 

kujdestareve. Në rastin konkret, kujdestaret që morën pjesë në konsultim kishin 

ndërmarrë trajnime të specializuara por gjatë ndërhyrjes, pavarësisht se marrëdhënia me 

konsultuesin ishte pozitive, shfaqej prirja e kujdestareve për të shprehur qëndrimin se 

ato nuk ndjeheshin të mbështetura në punën e tyre. Kujdestaret shprehnin se ndërhyrjet  

e sukseshme me to kërkojnë një ndjeshmëri të lartë nga ana e konsultuesit ndaj kushteve 
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të vështira të punës me të cilat ato përballen vazhdimisht dhe një ndjeshmëri më të 

madhe për garantimin e kushteve për fëmijët që frekuentonin çerdhet. Teknika e  

videove pavarësisht se me prindërit ishin efikase, me kujdestaret nuk ishin efikase pasi 

ato shfaqnin interes të ulët për të tilla video, sepse mjedisi në to ishte më stimulues se 

mjedisi i punës që përballeshin kujdestaret. Në mjedisin e kujdestareve ambientet ishin 

tepër të kufizuara për numrin e lartë të fëmijëve, ambientet e jashtme nuk përdoreshin  

në çerdhe dhe si rrjedhojë mungonte organizimi i hapësirave me lojëra të ndryshme për 

çdo fëmijë. Nga ana tjetër, mund të ketë arsye të tjera të rëndësishme që lidhen me 

variablat e procesit të përkujdesjes si ndjeshmëria, niveli i ezaurimit emocional të 

kujdestareve, që mund të kenë ndikuar rezultatet, e që duhen investiguar në studime të 

mëtejshme. Siç u vërejt edhe në kapitullin e literaturës çerdhet me cilësi të lartë mund të 

mbrojnë fëmijët, sidomos fëmijët që vijnë nga familje ku mund të rrezikohet zhvillimi i 

tyre, duke nxitur të nxënit e hershëm dhe zhvillimin socio-emocional. Gjithsesi, në të 

tilla studime (p.sh. Ramey & Ramey, 1998) janë bërë ndërhyrje, si në ndryshimin e 

variablave strukturor dhe të procesit, që të arrihet niveli optimal i përkujdesjes në 

çerdhe. Ndërsa, në këtë studim gjetjet e marra nga ndërhyrja vetëm me kujdestaret 

sugjerojnë se faktorët strukturorë mund të kenë një ndikim të lartë në cilësinë e 

përkujdesjes, por kjo lidhje duhet investiguar më specifikisht në studime të mëtejshme. 

Pavarësisht se, në studimet bashkëkohore që janë ndërmarrë, vërehet një fokus më i  

lartë për të studiuar karakteristikat e marrëdhënies midis kujdestareve dhe fëmijëve, kjo 

pasi mendohet se është bërë një progres i lartë në përmirësimin e variablave strukturore 

(Jaminson et al., 2014), nga ana tjetër vërehet se në programet ku ndërhyrja ndodh 

vetëm me kujdestaret në grup edhe individualisht evidentohen rezultate të ulëta ose nuk 

evidentohen rezultate (Campbell & Milbourne, 2005; Weinstock et al., 2012). Gjetjet e 

këtyre studimeve sugjerojnë se vetëm ndërhyrjet për zhvillimin profesional të 

kujdestareve nuk janë të mjaftueshme për të rritur cilësinë e marrëdhënies midis 

kujdestareve dhe fëmijëve. Aspekte sfiduese të variablave strukturore mund të jenë 

pengues të fuqishëm të garantimit të cilësisë së lartë të përkujdesjes në çerdhe. Për më 

tepër, pavarësisht se në shumë shtete shfaqen përmirësime në standartet për mjediset në 

çerdhe, sërish nuk janë arritur të plotësohen raportet optimale të kujdestareve me fëmijët 

(Lally, 2008). Si rrjedhojë, këto barriera sistematike e bëjnë jo realiste pritshmërinë për 

të pasur rezultate në sjelljen e kujdestareve mbas një ndërhyrje për zhvillimin 

profesional (Moreno, Green & Koehn, 2015). 

Në këtë studim, gjetjet e marra nga ndërhyrja me kujdestaret nxorën, se cilësia e 

përkujdesjes tek kujdestaret që ndoqën konsultimin rritet në dhënien e ndihmës për të 

kuptuar gjuhën fëmijët dhe për të ndërvepruar fëmijët më pozitivisht me njëri-tjetrin. 

Nga ana tjetër, kujdestaret gjatë konsultimit raportonin se përdornin më shumë strategji 

për ndërveprimin e fëmijëve me njëri-tjetrin gjatë lojës, duke i supervizuar më shumë,  

se sa duke u përfshirë në lojën e një grupi dhe duke supervizuar më pak grupet e tjera të 

fëmijëve. Ky rezultat u vëzhgua vetëm kur përpunimi i të dhënave bëhej me kujdestaret 

e dy grupeve të ndërhyrjes së bashku, por jo kur përpunoheshin të dhënat e grupeve të 

ndara. Kjo tregon se numri tepër i ulët i kujdestareve ka ndikuar dhe në rëndësinë 

statistikore të të dhënave, por nga ana tjetër edhe pse vërehet një prirje për rritjen e 

cilësisë së përkujdesjes nga ana e kujdestareve, gjithsesi, tek fëmijët nuk pati rezultate 

për uljen por as për rritjen e shkallës së rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve socio- 

emocionale. Ndërsa në grupin e kontrollit vërehet një rritje për shkallën e  

rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve socio-emocionale. Vazhdimisht studimet 

nxjerrin se përkujdesja në çerdhe me kohë të zgjatur shihet si një tregues i fuqishëm i 

problemeve të sjelljes tek fëmijët (p.sh. Bradley & Vandell, 2007). Rezultatet e marra 
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nga ndërhyrja sugjerojnë se cilësia e përkujdesjes në çerdhe mund të ndikojë si në 

përforcimin e sjelljeve keqpërshtatëse të fëmijëve por dhe në nxitjen e sjelljeve 

përshtatëse të fëmijëve. Për më tepër, në studimet ku është implementuar ndërhyrja me 

anën e MKZP vërehet se konsultimi me kujdestaret ka rritur cilësinë e programeve të 

ulëta duke u afruar me nivelin e cilësisë së mesme (Palsha & Wesley, 1998). Gjithashtu, 

çerdhet që kanë kujdestarë me kompetenca të larta në punën e tyre kanë ndryshime më 

të rëndësishme në rritjen e cilësisë së programeve të çerdheve (Alkon et al., 2003). Në 

rastin konkret, kujdestaret që u përfshinë në ndërhyrje kishin arsimim të lartë për 

infermieri dhe shfaqnin kompetenca të larta në identifikimin dhe menaxhimin e 

nevojave fizike të fëmijëve. Si rrjedhojë, ndërhyrja me MKZP dhe kualifikimi i 

kujdestareve, mund të kenë ndikuar në rritjen e cilësisë së përkujdesjes edhe pse 

rezultatet ishin të pakta. Por, nga ana tjetër, evidentohej një gjendje konstante dhe jo e 

përkeqësuar e shkallës së rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve socio-emocionale 

tek fëmijët. 

 

 
Diskutime për gjetjet kryesore të intervistimit me prindërit 

 

 
Gjetjet e marra nga të dhënat cilësore mbështesin hipotezën që prindërimi  

pozitiv stimulon proceset vetë-rregulluese tek fëmijët, ndërsa prindërimi me 

ndërgjegjshmëri të ulët për nevojat zhvillimore të fëmijëve rrezikon proceset vetë- 

rregulluese të fëmijëve. Nga intervistat u zbulua se prindërit që shfaqnin prindërim 

pozitiv raportonin më shumë sjellje prosociale dhe të rregulluara tek fëmijët e tyre. 

Pavarësisht se në disa raste prindërit evidentonin se fëmijët e tyre shfaqnin një  

reaktivitet të lartë emocional, gjithsesi me mbështetjen e vazhdueshme të prindërve, 

fëmijët zbusnin të tilla reagime emocionale. Nga ana tjetër u evidentua se prindërit që 

shfaqnin një vetë-rregullim të ulët emocional, kontroll të ulët për të menaxhuar 

emocionet e tyre gjatë disiplinimit të fëmijëve, raportonin për vetë-rregullim të ulët tek 

fëmijët dhe sjellje shqetësuese. Mund të jetë e nevojshme për prindërit që të mësojnë të 

rregullojnë reagimet e tyre emocionale në fillim, në mënyrë të tillë që të aftësohen dhe  

të implementojnë aftësitë e reja me fëmijët (Gavita et al., 2012). Nga gjetjet e 

intervistave me prindërit u vu re se vetë-rregullimi i ulët i prindërve që reflektohej me 

reagime të paqëndrueshme dhe të paparashikueshme pengonte fëmijët të merrnin 

modele që nxisin vetë-rregullimin e tyre emocional, pasi aktivizoheshin në ekstrem 

prirjet individuale emocionale të fëmijëve duke penguar rregullimin e reagimeve dhe 

duke rritur shkallën e rrezikshmërisë për shfaqjen e problemeve të jashtme apo të 

brendshme të sjelljeve. 

Duke qenë se në maturimin e proceseve vetë-rregulluese, rregullimi emocional 

shfaqet më herë se sa KMV (Blair, 2002), në vitin e parë të jetës fëmijët kanë nevojë për 

përvoja që ulin stresin emocional apo përvoja që balancojnë reagimet e tyre emocionale. 

Por prindërit që shfaqin vetë-rregullim të ulët emocional rrezikojnë këtë proces të 

rëndësishëm zhvillimor tek fëmijët. Gjithashtu, nga literatura vërehet se mënyra se si 

arrihet marrëveshja midis prindit dhe fëmijës gjatë konfliktit është një dimension i 

rëndësishëm i prindërimit, pasi mendohet se origjina e hershme e problemeve 

psikosociale tek fëmijët mund të lidhet me zgjidhjen e konflikteve midis prindërve dhe 

fëmijëve (White et al., 1990). Kur prindërit janë të aftë të menaxhojnë konfliktet duke i 

ndihmuar  fëmijët  të  mësojnë  se  si  të  përballen  me  mosmarrëveshjet,  ato  u ofrojnë 
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fëmijëve një burim për zhvillimin e empatisë dhe motivimit prosocial duke zhvilluar 

aftësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me të tjerët (Goodnow, 1997). Specifikisht 

vërehet se menaxhimi i konflikteve tek prindërit që shfaqin prindërim pozitiv ndodhte  

në nivele më të larta duke komunikuar me fëmijën, por tek prindërit që shfaqnin vetë- 

rregullim të ulët emocional, menaxhimi i konflikteve ndodhte më së shumti duke 

përdorur pushtetin prindëror për të imponuar fëmijën ose duke shfaqur paqëndrueshmëri 

në reagime. Këto prindër shfaqnin nivele më të ulëta të shpjegimit të gjendjeve 

emocionale, duke penguar tek fëmijët përdorimin e të folurit vetjak, i folur që ka 

funksione vetë-rregulluese (Winsler et al.,1999), kjo pasi e ndihmon fëmijën që të 

objektivizojë përvojën dhe të gjenerojë aktivitete mendore që pezullojnë ose 

ngadalësojnë reagimin e ngarkuar emocional të fëmijës (Cole et al., 2010). Rrjedhimisht 

kur reagimet emocionale janë të paparashikueshme, sjelljet e prindërve të 

paqëndrueshme dhe komunikimi nuk është koherent, fëmijët e kanë të vështirë të 

kuptojnë përse duhet të veprojnë në një mënyrë të caktuar dhe demotivohen për t’iu 

bindur standarteve të sjelljeve nga ana e prindërve. Vërehet se origjina e hershme e 

problemeve psikosociale tek fëmijët, si sjellja e tërhequr apo sjellja agresive, lidhet se si 

prindi arrin marrëveshjet me fëmijët kur ndodh konflikti (White et al., 1990). Fëmijët në 

vitin e dytë dhe të tretë të jetës duhet të zhvillojnë kapacitetet e tyre për bashkëpunim 

dhe për të kuptuar të tjerët (Kopp & Wyer, 1994). Por kjo gjë ndodh kur prindërit 

përdorin shumë strategji disiplinore si pritja, shtyrja, kompromisi, dhënia e arsyetimit, 

injorimit (të sjelljes së padëshiruar) (Leonard, 1993), në mënyrë të vazhdueshme, pasi 

fëmijët në këtë moshë shfaqin prirje për të refuzuar standartet e sjelljeve përpara se të 

binden e të bëjnë kompromise (Gralinski & Kopp, 1993). Por duke nxitur 

bashkëpunimin fëmijët zhvillojnë ndërgjegjen e tyre (Eisenberg & Murphy, 1995). 

Rezultatet sugjerojnë se vetë-rregullimi i ulët i prindërve mund të jetë një faktor kritik 

dhe tepër rrezikues në pengimin e proceseve vetë-rregulluese tek fëmijët në këtë moshë. 

Nga literatura vërehet se pavarësisht streseve të kontekstit të fëmijës, prindërimi ka një 

ndikim më të lartë në KMV. 

Specifikisht, vendosja e limiteve të qarta, të qëndrueshme gjatë sjelljeve 

kundështuese të fëmijëve, mësimi i sjelljeve të përshtatshme si dhe të qenit reagues ndaj 

emocioneve negative të fëmijës duke e ndihmuar që të menaxhojë këto emocione, duke 

e ndihmuar të jetë i pavarur, parashikon rritje të rëndësishme në KMV tek fëmijët 

(Lengua, Honorado & Bush, 2007). Gjithashtu vërehet se disa programe për prindërimin 

kanë hedhur idenë se prindërit duhet të jenë të aftë të monitorojnë dhe rregullojnë 

sjelljen e tyre përpara se të miratojnë përdorimin e strategjive të reja prindërore duke e 

vënë kështu theksin tek vetë-rregullimi prindëror (Sanders & Mazzucchelli, 2013). 

Pavarësisht se të dhënat cilësore nuk përcaktojnë shkakun dhe pasojat e fenomeneve në 

këtë studim, këto të dhëna mbështesin hipotezën se prindërimi ndikon proceset vetë- 

rregulluese duke i nxitur apo duke i penguar. Specifikisht evidentohet se prindërit që 

zhvillojnë kompetencat prindërore, që shfaqin pritshmëri si për zhvillimin fizik dhe 

psikologjik në përputhje me moshën e fëmijës, që shfaqin disiplinim pozitiv, ndjeshmëri 

të lartë, kontroll të lartë emocional nxisin proceset vetë-rregulluese tek fëmijët. E 

kundërta ndodh me prindërit që shfaqin pritshmëri të ulëta apo të larta për sjelljet e 

fëmijëve, që shfaqin kompetenca më të ulëta prindërore, disiplinim më ndëshkues apo 

lejues, vetë-rregullim të ulët e ndjeshmëri më të ulët prindërore. 
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Diskutime për gjetjet kryesore të intervistimit me kujdestaret 

 

 
Gjetjet e marra nga të dhënat cilësore me kujdestaret nxjerrin në pah rëndësinë e 

faktorëve që ndikojnë në cilësinë e përkujdesjes në çerdhe dhe si kjo cilësi mund të ketë 

një impakt në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Nga gjetjet e marra del se në 

dhënien e përkujdesjes dy faktorë të rëndësishëm strukturor janë: paga dhe raporti i ulët  

i kujdestareve me numrin e lartë të fëmijëve, ndërsa një faktor i procesit është 

ndjeshmëria e kujdestareve ndaj fëmijëve. 

Paga minimale dhe raporti i ulët i kujdestareve me numrin e lartë të fëmijëve 

ndikonin në rritjen e ezaurimit emocional në punë dhe në uljen e cilësisë së  

përkujdesjes. Një ndër studimet që është ndërmarrë për rëndësinë e pagës në cilësinë e 

përkujdesjes në Portugali nxorri se kujdestaret që paguheshin më pak në punë kishin 

cilësi më të ulët se kujdestaret që paguhen më mirë, duke e nxjerrë pagën si një tregues i 

rëndësishëm i cilësië së marrëdhënies me fëmijën (Pessanha, Aguiar & Bairrao, 2007). 

Ky rezultat është i rëndësishëm pasi rroga është një variabël që mund të jetë një target 

për ndërhyrje dhe rregullim. Sidomos kur vërehet se kujdestaret kanë rrogë më të ulët 

dhe kushte më të vështira pune në krahasim me edukatorët, duke krijuar një besim se 

kujdestaret janë të nënvlerësuar si në nivel shtetëror dhe në nivel shoqëror (Pessanha, 

Aguiar & Bairrao, 2007). Rezutatet e marra nga studimi sugjerojnë se, për kujdestaret 

kërkohet të ketë më shumë mundësi për zhvillimin profesional, në mënyrë të tillë, që 

statusi i tyre të jetë i barabartë me statusin e edukatorëve. Gjithashtu, nga literatura 

vërehet se pagesa minimale është faktori bazë që përcakton largimin nga puna të 

kujdestareve dhe ndikon negativisht në cilësinë e përkujdesjes (Whitebook et al., 1990). 

Por në këtë studim, kujdestaret nuk shfaqën prirje për t’u larguar nga puna, pavarësisht 

pakënaqësisë nga paga minimale. Gjithsesi, ato shfaqnin një ezaurim emocional të lartë 

nga kushtet e vështira të punës që ndikonte negativisht cilësinë e përkujdesjes. 

Gjithashtu, nga literatura vërehet se një nga treguesit kryesorë të cilësisë së 

përkujdesjes është raporti midis kujdestareve dhe fëmijëve nën përgjegjësi (NICHD, 

2002). Nga raportimet e të gjithë kujdestareve vërehet se numri tepër i lartë i fëmijëve 

nën mbikëqyrje bëhet një faktor rrezikues për uljen e stimulimit mendor, socio- 

emocional, verbal tek fëmijët si dhe uljen e ndjeshmërisë dhe reagueshmërisë ndaj 

nevojave të fëmijëve. Nga ana tjetër, për të plotësuar nevojat zhvillimore të fëmijëve për 

eksplorim dhe ndërveprim me objektet kërkohet një ambient i pasur me lodra, libra, 

materiale, hapësira që ofrojnë përvoja të përshtatshme për fëmijët e kësaj moshe. Nga 

raportimi i kujdestareve vërehej se numri i lartë i fëmijëve pengonte që të formoheshin 

të tilla ambiente loje për çdo fëmijë. Nga literatua evidentohet se foshnjat dhe fëmijët e 

vegjël kërkojnë më shumë përkujdesje dhe ndërveprime më të individualizuara për të 

mbështetur të nxënit e hershëm dhe zhvillimin socio-emocional (Ruzek, Burchinal, 

Farkas & Duncan, 2013). Këto rezultate sugjerojnë se në garantimin e cilësisë së 

përkujdesjes në çerdhe duhet të merren parasysh kriteret optimale për raportin midis 

kujdestareve dhe numrit të fëmijëve në mënyrë që të krijohen kushtet për ndërveprime  

të individualizuara. 

Nga ana tjetër, rezultatet e të dhënave cilësore nxorën një faktor të rëndësishëm 

të procesit që është ndjeshmëria e kujdestareve. Kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më 

të lartë ndaj fëmijëve raportonin se vazhdimisht përpiqeshin të aktivizonin të gjithë 

fëmijët  në  veprimtari  që  stimulonin  zhvillimin  e  tyre.  Gjithashtu  këto  kujdestarë e 
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bazonin ndërveprimin me fëmijët duke marrë parasysh temperamentin e tyre dhe duke u 

përpjekur që t’i përshtateshin nevojave zhvillimore të fëmijëve. Nga studimet nxirret se, 

fëmijët me temperament më të vështirë, mund të përballen me më shumë sfida në  

çerdhe duke u rrezikuar më shumë për shfaqjen e sjelljeve problematike në moshën 30 

muajshe, në krahasim me fëmijët që shfaqin irritim më të ulët (Crockenberg, 2003; 

Crockenberg & Leerkes, 2005). Kur cilësia e përkujdesjes është e lartë, fëmijët që 

shfaqin reaktivitet emocional negativ, përfitojnë nga efektet pozitive të mjedisit duke 

ulur shkallën e rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale në vitet e mëvonshme, 

por kur cilësia e përkujdesjes është e ulët, këto fëmijë rrezikohen për shfaqjen e 

problemeve socio-emocionale sidomos kur frekuentojnë çerdhen që në vitin e parë të 

jetës me orare të zgjatura (Belsky & Pluess, 2009). 

Në studim, kujdestaret që shfaqnin nivele më të ulëta të ndjeshmërisë prireshin  

të aktivizonin më shumë fëmijët që shfaqnin një temperament të lehtë dhe që ishin më 

aktivë gjatë programit edukativ ndërsa fëmijët me temperament të vështirë frenoheshin, 

kufizoheshin më shumë ose përforcoheshin për sjelljet e tyre pasi për të mos qarë mund 

t’i jepej ajo çfarë fëmijët kërkonin. Ky grup kujdestaresh evidentonin në nivele më të 

larta ndërveprime negative midis fëmijëve. Nga ana tjetër, grupi i kujdestareve që 

shfaqnin nivele më të larta të ndjeshmërisë raportonin më shumë për ndërveprime 

pozitive midis të gjithë fëmijëve. Gjithashtu, nga gjetjet e marra për kujdestaret, vërehej 

se kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më të ulët prireshin të drejtonin fëmijët në lojëra 

të strukturuara për të zbatuar programin edukativ. Por aktivitetet dhe lojërat e 

strukturuara janë në përpjestim të zhdrejtë me nevojat zhvillimore të foshnjave dhe 

fëmijëve të vegjël, ndërsa loja e pastrukturuar është thelbësore për të ndihmuar fëmijët 

që të arrijnë etapat e rëndësishme zhvillimore në aspektin social, emocional dhe konjitiv 

(Webb, 2007), pasi fëmijët, sidomos gjatë tre viteve të para të jetës, orientohen drejt të 

nxënit holistik, të mësuarit nga e gjithë përvoja dhe nuk mund të ndahet përvoja e 

mësimit nga përvojat e tjera, për të këtë arsye nevoja për të nxënit është eksplorimi dhe 

ndërveprimi me objektet e me njerëzit (CDE/CDD, 2012). Tek kujdestaret që shfaqnin 

ndjeshmëri më të lartë ndaj nevojave zhvillimore të fëmijëve, vërehej prirja për të 

krijuar lojra të pastrukturuara gjatë orarit të programit edukativ pavarësisht se hasnin 

vështirësi në supervizimin e fëmijëve. Pavarësisht sfidave në supervizim, kujdestaret 

evidentonin se fëmijët stimuloheshin më shumë në të tilla veprimtari të pastrukturuara. 

Gjithsesi, rezultatet e marra nga të dhënat cilësore për kujdestaret nxjerrin si një 

shqetësim imediat numrin tepër të lartë të fëmijëve për kujdestare, që ndikon cilësinë e 

përkujdesjes duke penguar vazhdimisht garantimin e një mjedisi të përshtatshëm për 

plotësimin e nevojave zhvillimore të çdo fëmije, pavarësisht nivelit të ndjeshmërisë që 

kujdestaret shfaqin ndaj fëmijëve. Në raportimet e të gjithë kujdestareve evidentohet se 

nëse numri i fëmijëve do të ishte më i ulët, cilësia e përkujdesjes do të ishte më e lartë. 

Por nga ana tjeter vërehet se kujdestaret që shfaqnin ndjeshmëri më të lartë raportonin 

në nivele më të larta për ndërveprime pozitive midis fëmijëve. Ky rezultat sugjeron se 

një faktor i rëndësishëm për cilësinë e marrëdhënies midis kujdestareve dhe fëmijëve 

është ndjeshmëria. Pavarësisht se nga të dhënat sasiore u hodh poshtë hipoteza se cilësia 

e lartë e përkujdesjes do të ndikonte pozitivisht në nxitjen e proceseve vetë-rregulluese 

tek fëmijët, në të dhënat cilësore vërehet prirja që cilësia më e lartë e përkujdesjes 

ndikon në nxitjen e proceseve vetë-rregulluese pasi fëmijët shfaqin më shumë sjellje 

prosociale, bindje ndaj rregullave dhe ndërveprime pozitive. Gjithsesi rezultatet 

sugjerojnë që studime më të specifikuara kërkohen të ndërmerren për të ekzaminuar 

ndikimin e ndjeshmërisë në cilësinë e marrëdhënies së kujdestareve me fëmijët dhe si 

mund të ndikojë në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. 
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Diskutime për rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve për prindërit 

 

 
Rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve për prindërit kanë zbuluar disa 

faktorë të rëndësishëm demografikë që ndikojnë prindërimin. Vërehet se gjinia e 

prindërve ka ndikim në cilësinë e prindërimit, duke sugjeruar se baballarët shfaqin 

ndjeshmëri më të ulët ndaj fëmijëve në krahasim me nënat. Këto të dhëna reflektohen 

edhe në të dhënat e marra nga ndërhyrja me prindërit dhe intervistimi. Prindërit që u 

përfshinë në ndërhyrje ishin vetëm nëna, ndërsa gjatë intervistimit një numër i lartë i 

baballarëve dhe i nënave evidentonin se disiplinimi dhe mirërritja shihej si një proces 

mëmësor. Në pjesën më të madhe të studimeve që janë ndërmarrë duke përdorur 

instrumentin e Listë Kontrollit të Sjelljes së Prindit fokusi kryesor ka qenë krahasimi i 

praktikave të ndryshme prindërore duke u bazuar në impaktin që ka kultura në  

prindërim (Cardona, Nicholson & Fox, 2000). Ky rezultat është i rëndësishëm pasi jep 

një krahasim midis praktikave prindërore të nënave dhe baballarëve. Gjithashtu, nga 

literatura nxirret se përfshirja e baballarëve në jetën e fëmijëve është tepër e 

rëndësishme, por më së shumti kjo përfshirje nuk lidhet me sasinë e kohës që baballarët 

harxhojnë me fëmijët, por sa mbështetës janë ato ndaj fëmijëve, sa kuptojnë nevojat 

zhvillimore të fëmijëve dhe sa i stimulojnë këto nevoja gjatë ndërveprimit me to (DPC, 

2007). Gjetjet e marra evidentuan se baballarët shfaqin ndjeshmëri më të ulët se nënat 

duke vënë në pah rëndësinë e përfshirjes së baballarëve në prindërim. 

Një faktor tjetër i rëndësishëm që u zbulua e që ndikon në praktikat prindërore 

është mosha e fëmijëve. Prindërit në varësi të moshës së fëmijës ndryshojnë praktikat e 

tyre prindërore. Por nga gjetjet u zbulua se prindërit shfaqin pritshmëri më të larta, 

disiplinim më ndëshkues dhe mirërritje më të ulët kur mosha e fëmijëve është më e 

vogël, ndërsa kur mosha e fëmijëve rritet pritshmëritë zhvillimore ulen, disiplinimi 

bëhet më pak ndëshkues dhe rriten nivelet e mirërritjes. Këto gjetje reflektojnë një 

paqëndrueshmëri të praktikave prindërore ndaj fëmijëve. Fëmijët më të vegjël kanë 

nevoja më të larta për mirërritje dhe pritshmëritë për shfaqjen e sjelljeve kërkohet të 

jenë më të ulëta por me zhvillimin e fëmijës, niveli i mirërritjes kërkohet të mbetet i 

qëndrueshëm dhe i lartë ndërsa pritshmëritë për fëmijët kërkohet të jenë më të larta. Në 

gjetjet e marra nga studimi vihet re prirja e prindërve për të qenë të paqëndrueshëm në 

ndjeshmërinë që shfaqin ndaj fëmijëve, në pritshmëritë dhe disiplinimin e përdorur. 

Tranzicioni i të qenit prind mund të gjejë prindërit e papërgatitur për praktikat më të 

përshtatshme që mbështesin zhvillimin e fëmijëve të tyre. Këto rezultate reflektojnë 

nevojën e lartë të prindërve për t’u informuar mbi zhvillimin e fëmijëve dhe për të 

krijuar pritshmëri në përputhje me stadet zhvillimore që fëmija kalon. 

Një faktor tjetër që mund të ndikojë praktikat prindërore është gjinia e fëmijëve. 

Nga studimi u nxorr se prindërit shfaqin pritshmëri më të larta për djemtë se sa për 

vajzat. 
 

Pavarësisht se nga studimet vërehet se nënat janë më të ashpra dhe kontrolluese 

me djemtë se sa me vajzat (McKee et al., 2008), në këtë studim prindërit shfaqin 

pritshmëri më të larta për djemtë se sa për vajzat, por duhet theksuar se ky ndryshim 

ishte brenda nivelit mesatar të pritshmërive. Këto rezultate sugjerojnë se, studime më 

specifike kërkohet të ndërmerren për të kuptuar se si ndikon gjinia e fëmijëve në 

prindërim dhe impaktin e mundshëm që mund të ketë në proceset vetë-rregulluese. 
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Gjithashtu, nga gjetjet u zbulua se arsimimi i prindërve ndikonte në praktikat 

prindërore të nënave dhe baballarëve. Rezultatet nxorën se nënat me arsim të lartë 

shfaqnin disiplinim më të ulët ndëshkues dhe nivele më të larta të ndjeshmërisë në 

krahasim me nënat me arsim të ulët, ndërsa baballarët me arsim të lartë shfaqnin nivele 

më të larta të ndjeshmërisë në krahasim me baballarët me arsim të ulët. Nga studimet e 

ndërmarra vërehet se arsimimi i ulët i nënave ndikon në praktika më pak të favorshme 

prindërore (Fox, Platz & Bentley, 1995) por gjithashtu evidentohet se baballarët me të 

ardhura më të pakta ekonomike përdorin më shumë ndëshkim ndaj fëmijëve dhe shfaqin 

ndjeshmëri më të ulët se sa baballarët me të ardhura më të larta ekonomike (Fox & 

Solis-Camara, 1997). Gjithsesi këto studime kanë matur dhe faktor të tjerë përveç 

arsimimit që mund të rrezikojnë praktikat prindërore si të qenit i divorcuar, të pasurit  

më shumë se një fëmijë, të pasurit e një niveli të ulët ekonomik, të qenit në moshë të re. 

Nga ana tjetër, gjetjet e marra nga studimi, pavarësisht se nxjerrin një ndryshim në 

prindërim, që ndikohet nga niveli i arsimimit të nënave dhe baballarëve, gjithashtu 

reflektojnë se këto rezultate janë të përafërta. Për më tepër, nga studimet evidentohet se 

pavarësisht karakteristikave demografike, prindërit që përdorin vazhdimisht ndëshkimin 

verbal dhe fizik, shfaqin ndjeshmëri më të ulët ndaj fëmijëve ndërsa fëmijët e këtyre 

prindërve shfaqin sjellje problematike në krahasim me prindërit e tjerë që kanë të njëjtat 

karakteristika demografike por që përdorin më pak ndëshkimin fizik dhe shfaqin më 

shumë ndjeshmëri ndaj fëmijëve (Perez & Fox, 2008). Gjithashtu evidentohet se 

prindërit përdorin më shumë ndëshkim fizik dhe ndjeshmëri të ulët kur fëmijët shfaqin 

një predispozitë për sjellje problematike, ku sjellja e vështirë e fëmijëve kërkon 

vëmendje nga prindi dhe mënyra se si prindi reagon, duke përshkallëzuar ndëshkimin 

nxit më shumë sjelljen problematike tek fëmija (Perez & Fox, 2008). Siç vërehet nga 

literatura fëmijët kanë faktorë mbrojtës apo rreziku për nxitjen e proceseve vetë- 

rregulluese. Fëmijët që shfaqin faktorë të brendshëm rreziku janë më vullnerabël ndaj 

praktikave jo të favorshme prindërore. 

Gjithashtu rezultatet shfaqin se pikërisht prindërit në moshën 20 deri në 29 

vjeçare janë më të prirur për të shfaqur pritshmëri më afër zhvillimit të fëmijëve se 

grupmoshat e tjera të prindërve që prireshin të shfaqnin pritshmëri më të ulëta. Nga 

intervistimi u vëzhgua se prindërit e kësaj grupmoshe ishin më të prirur të merrnin 

informacione për zhvillimin e fëmijëve, kryesisht nga interneti, pasi mund ta përdornin 

në çdo kohë dhe në disa raste edhe në punë. Këto rezultate sugjerojnë se, një nga arsyet 

e mundshme që ky grup prindërish mund të shfaqin më shumë pritshmëri të përafërta 

zhvillimore me moshën e fëmijëve mund të jetë informimi nga interneti, duke nxitur 

programe që mund të ofrohen për prindërit në internet dhe që janë lehtësisht të 

aksesueshme. 

Pavarësisht se rezultatet evidentojnë disa faktorë demografikë që ndikojnë në 

praktika të ndryshme të prindërimit duhet specifikuar se një ndër faktorët më të 

rëndësishëm që ndikonte praktikat prindërore ishte mosha e fëmijëve, duke nxjerrë 

fëmijët më të vegjël më të rrezikuar ndaj praktikave të pafavorshme të prindërimit. Kjo 

shkallë më e lartë rrezikshmërie për fëmijët më të vegjël mund të vijë si pasojë e 

tranzicionit që kalojnë prindërit, por nga ana tjetër dhe të reaktivitetit emocional që 

shfaqet më dukshëm gjatë vitit të parë të jetës. Studime të mëtejshme nevojiten për të 

ekzaminuar ndërveprimin e hershëm të temperamentit dhe prindërimit në proceset vetë- 

rregulluese. Nga ana tjetër, rezultatet e marra nxjerrin në pah nevojën për studime të 

mëtejshme në popullata më të mëdha prindërish. 
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Diskutime për rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve për kujdestaret 

 

 
Nga rezultatet e marra për kujdestaret evidentohet se ka një lidhje të fuqishme 

pozitive midis stimulimit gjuhësor dhe ndërveprimit. Për më tepër,  fëmijët  e 

grupmoshës dy deri në tre vjeç marrin cilësi më të lartë përkujdesje, sepse stimulohen  

në nivele më të larta gjuhësore. Kujdestaret përdorin në nivele më të larta librat me këtë 

grupmoshë të fëmijëve se sa me grupmoshat e tjera të fëmijëve. Por nga ana tjetër, 

gjetjet e marra nga shkallët vetë-raportuese të kujdestareve nxjerrin se 84.4% e 

kujdestareve shfaqin nivel të përshtatshëm të stimulimit gjuhësor ndërsa afërsisht 14.8% 

e kujdestareve shfaqin nivel optimal të stimulimit gjuhësor. Gjithashtu gjetjet nxjerrin se 

afërsisht 61.4% e kujdestareve shfaqin nivel të përshtatshëm të ndërvperimit me fëmijët 

dhe afërsisht 36.8% e kujdestareve shfaqin nivel optimal. Këto rezultate nuk mbështeten 

nga rezultatet e marra me anën e vëzhgimeve në fazën e ndërhyrjes dhe rezultateteve të 

marra gjatë intervistimit. Të dhënat e marra nga vëzhgimi dhe intervestimi evidentojnë 

se cilësia e përkujdesjes është në nivele më të ulëta. Për më tepër, nga studimet e marra 

nga literatura, vërehet se niveli mesatar gjuhësor në çerdhe është 1.91 nga vlerësimi 1 

deri 7, që do të thotë mundësi shumë minimale për të stimuluar dhe ndihmuar fëmijët 

për përvetësimin gjuhësor (Thomason & LaParo, 2009), evidentohet se fëmijët kanë 

mundësi të limituar ose nuk kanë mundësi për të përjetuar vëmendje të përbashkët me 

kujdestaren e tyre (Smith, 1999), dhe gjysma e ndërveprimeve me foshnjat janë të 

papërshtatshme pasi foshnjave nuk u jepet përgjigje ose përgjigjet janë të mundimshme, 

përfundojnë papritur apo në mënyrë të vrazhdë (Rhyner et al., 2013). Ndërsa në një 

studim me popullatë më të gjerë që është ndërmarrë në SH.B.A, vërehet se çerdhet me 

cilësi të lartë të përkujdesjes përbëjnë afërsisht 8% të numrit të tyre, ndërsa 40% e 

fëmijëve frekuentonin çerdhe me cilësi të ulët në nivel të papërshtatshëm ose minimal, 

madje në disa raste të rrezikshme për shëndetin dhe sigurinë, duke penguar zhvillimin 

konjitiv dhe social të fëmijëve (CQCOST, 1995). Rezultatet e marra nga literatura 

evindentojnë se cilësia e përkujdesjes në çerdhe është një sfidë serioze për t’u garantuar 

në nivel ndërkombëtar. Duke parë mospërputhjet  midis të  dhënave  vetë-raportuese  

dhe të dhënave të marra nga intervistimi, vëzhgimi, si dhe të dhënave të marra nga 

literatura, vërehet se rezultatet e marra nga vetë-raportimet e kujdestareve shfaqin 

gabimin e dëshirueshmërisë sociale
88 

duke ulur vlefshmërinë e rezultateve. Gjetjet e 

marra nga vetë-raportimet e kujdestareve sugjerojnë që për të vlerësuar cilësinë e 

përkujdesjes në çerdhe kërkohet të ndërmerren studime me anën e vëzhgimit të 

kujdestareve duke zvogëluar mundësinë për gabimin e dëshirueshmërisë sociale. Nga 

ana tjetër, shkalla vetë-raportuese që u përdor me kujdestaret, mat cilësinë e  

përkujdesjes duke u bazuar tek variablat e procesit por jo tek variablat strukturorë. 

Studime më specifike sugjerohen të ndërmerren për të matur cilësinë e përkujdesjes në 

çerdhe si për variablat e procesit dhe për variablat strukturorë, që të ekzaminohet 

rëndësia e këtyre variablave në garantimin e cilësisë së përkujdesjes në çerdhe. Në  këtë 
mënyrë mund të hartohen ndërhyrje më specifike, si në nivelin e zhvillimit profesional  

të kujdestareve dhe në nivelin e përmirësimit të kushteve të punës e mjedisit të 

çerdheve. 
 

 

 
 

88 
“Gabimi i dëshirueshmërisë sociale” është term i huazuar nga termi në anglisht “social 

desirability bias” që nënkupton prirjen për t’iu përgjigjur pyetësorit në një mënyrë që shihet si e 

favorshme nga të tjerët (Krathwohl, 1998). 
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Përfundimet 

 

 
Ky studim ka pasur si qëllim që të ekzaminojë rolin e prindërimit dhe cilësisë së 

përkujdesjes në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve që frekuentojnë çerdhet e Tiranës. 

Për të arritur këtë qëllim, u përdor metodologjia e përzier dhe të dhënat u morën nga 

studimi pilot me anën e MKZP, metodës së intervistimit me prindërit dhe kujdestaret, 

shkallët për prindërit dhe kujdestaret. Përdorimi i metodologjisë së përzier ndihmoi në 

qartësimin dhe përforcimin e informacioneve të marra nga burime të ndryshme 

(Krathwohl, 1998). 

Studimi pilot u ndërmorr për të matur ndikimet e konsultimit si ndërhyrje 

parandaluese brenda sistemeve dhe ndërmjet sistemeve të mjedisit të fëmijëve. Nga ana 

tjetër, studimi pilot, pothuajse eksperimental, mundësoi të kuptohej se ndërhyrja me 

anën e konsultimit është efikase për kategorinë e prindërve të cilët janë  të 

ndërgjegjësuar për të zhvilluar kompetencat prindërore dhe shfaqin motivim të lartë për 

të fituar shprehi të prindërimit pozitiv duke u përfshirë në konsultim. Ndërsa prindërit  

që refuzuan të përfshiheshin në ndërhyrje, pavarësisht se fëmijët e tyre shfaqnin 

rrezikshmëri për shfaqjen e problemeve socio-emocionale, kanë nevojë për ndërhyrje  

me fokus kryesor prindin. Për prindërit refuzues është e rëndësishme që ndërhyrjet të 

bazohen në radhë të parë tek nevojat psikologjike të tyre duke zhvilluar besimin dhe 

vetë-efikasitetin në prindërim. 

Nga ana tjetër ndërhyrja me anën e konsultimit tek kujdestaret pati rezultatet të 

pakta të cilat nuk ndikonin në proceset vetë-rregulluese të fëmijëve. Një nga faktorët 

kryesorë është se ka faktorë më të rëndësishëm që ndikojnë në cilësinë e përkujdesjes se 

sa ndërhyrja tek kujdestaret për zhvillimin profesional. Këto faktorë lidhen me kushtet e 

punës së kujdestareve dhe programin që implementohet në çerdhe. Për këtë arsye fokusi 

për rritjen e cilësisë së përkujdesjes duhet të jetë më i gjerë, duke u fokusuar si tek 

faktorët strukturorë, në mënyrë që të përmirësohen standartet për mjedisin, dhe për 

programin edukativ në çerdhe, por dhe tek faktorë që provomojnë zhvillimin e 

marrëdhënies midis kujdestareve dhe fëmijëve. Për më tepër kujdestarja duhet të 

vlerësohet si edukatorja, mësuesi dhe duhet të krijohen mundësi shkollimi, kualifikimi  

të vazhdueshëm për të, pasi kujdestarja është në radhë të parë një specialist zhvillimi, që 

mbështet fëmijët duke i garantuar përvoja të përshtatshme zhvillimore në çerdhe 

(Copple & Bredekamp, 2009). 

Metoda e intervistimit me prindërit dhe kujdestaret mundësoi një informacion të 

pasur empirik për të kuptuar ndikimin e prindërve dhe kujdestareve në proceset vetë- 

rregulluese të fëmijëve. Të dhënat cilësore të marra nga intervistimi me prindërit 

zbuluan se prindërit që shfaqin një vetë-rregullim të ulët pengojnë proceset vetë- 

rregulluese tek fëmijët, ndërsa prindërit që orientohen drejt prindërimit pozitiv 

promovojnë proceset vetë-rregulluese tek fëmijët e tyre. Gjithashtu nga këto të dhëna u 

zbulua se prindërit kanë nevojë për mbështje në zhvillimin e kompetencave prindërore, 

kanë nevojë për programe ndërhyrëse që modelojnë shprehitë e prindërimit pozitiv. Nga 

ana tjetër, të dhënat cilësore, të marra nga intervistat me kujdestaret, ndihmuan për të 

kuptuar më qartazi se si kushtet e punës së kujdestareve dhe ndjeshmëria e tyre ndikojnë 

në cilësinë e përkujdesjes që fëmijët marrin në çerdhe. Duke pasur një burim të pasur të 

të dhënave cilësore, u gjeneruan shpjegime të mundshme edhe për rezultatet sasiore që 

përputheshin ose jo me të dhënat cilësore duke krijuar më shumë objektivitet në gjetjet e 

marra. 
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Shkallët për prindërit dhe kujdestaret ndihmuan për të kuptuar faktorët mbrojtës 

apo të rrezikut në prindërim dhe përkujdesje. Të dhënat e marra nga shkallët për 

prindërit evidentuan rëndësinë e moshës së fëmijës si një faktor që ndikon në prindërim 

por dhe faktorë të tjerë si arsimimi i prindërve, gjinia e prindërve dhe e fëmijëve. Këto  

të dhëna ndihmuan për të kuptuar se ndërhyrjet parandaluese duhet të fillojnë sa më 

herët me prindërit, pasi prindërit shfaqin pritshmëri më të larta, ndjeshmëri më të ulët 

dhe disiplinim më ndëshkues, sidomos gjatë vitit të parë dhe të dytë të të qenit prind. 

Gjithashtu ndërhyrjet duhet të përfshijnë jo vetëm nënat por dhe baballarët dhe në 

veçanti prindërit që kanë një arsimim më të ulët. Ndërsa të dhënat e marra nga shkallët e 

kujdestareve ndihmuan për të kuptuar se grupmoshat mikse dhe grupmoshat më të vogla 

janë më të rrezikuara për stimulim gjuhësor në krahasim me grupmoshat e fëmijëve dy 

deri në tre vjeç duke e parë si të nevojshme sidomos ndërhyrjen në këto grupe fëmijësh. 

Nga studimi vërehet se fëmijët që frekuentojnë çerdhet rrezikohen më shumë në 

zhvillimin e proceseve vetë-rregulluese kur marrin modele me ndërgjegjshmëri të ulët të 

prindërimit, nga kushtet e limituara të mjedisit në çerdhe dhe kur kujdestarja i tyre shfaq 

ndjeshmëri më të ulët. Ndërsa fëmijët që rrezikohen më pak në zhvillimin e proceseve 

vetë-rregulluese janë fëmijë që marrin modele të prindërimit pozitiv dhe pavarësisht 

kushteve të limituara të mjedisit në çerdhe stimulohen nga marrëdhënia që formojnë me 

kujdestaret që shfaqin ndjeshmëri të lartë. Por nga ana tjetër ndjeshmëria e kujdestareve 

ndaj nevojave zhvillimore të fëmijëve ndikohet negativisht nga ezaurimi i lartë 

emocional që përjetohet si pasojë e kushteve të vështira të punës me fëmijët. 

Gjithsesi nga studimi pilot u evidentua se roli i prindërimit është bazik në nxitjen 

apo pengimin e proceseve vetë-rregulluese të fëmijëve që frekuentojnë çerdhen. Kështu 

që ndërhyrjet e hershme parandaluese me prindërit promovojnë proceset vetë- 

rregulluese të fëmijëve edhe kur përkujdesja që fëmija merr në çerdhe është në nivel 

minimal. Mjedisi i hershëm stimulues i fëmijëve sidomos në ambientin e ngushtë 

familjar ka një rol kritik në nxitjen e proceseve vetë-rregulluese edhe kur fëmijët kanë 

faktorë të brendshëm rrezikues që lidhen me tiparet e temperamentit. Por ky mjedis kur 

është pengues ndikon në përforcimin e faktorëve të brendshëm rrezikues tek fëmijët 

duke rrezikuar proceset vetë-rregulluese dhe duke rritur shkallën e rrezikut për shfaqjen 

e problemeve socio-emocionale tek fëmijët. 

Ky studim zgjeroi literaturën që mbron hipotezën se proceset vetë-rregulluese 

janë të ndikuara si nga faktorë të brendshëm të fëmijëve por dhe nga mjedisi i hershëm 

që përforcon apo moderon tiparet e temperamentit tek fëmijët duke ndikuar më pas në 

proceset vetë-rregulluese. Gjithashtu, ky studim zgjeron literaturën në fushën e 

ndërhyrjeve me anën e MKZP me prindërit dhe kujdestaret kur fëmijët janë në moshën 

një deri tre vjeç. Ky studim jep kontributin në fushën e psikologjisë së zhvillimit të 

hershëm dhe fushës së psikologjisë së zhvillimit të aplikuar. 



102  

BIBLIOGRAFIA 

 

 
NAEYC, National Association for the Education of Young Children. (2014, March 26). 

Retrieved from The 10 NAEYC Program Standards: 

http://families.naeyc.org/accredited-article/10-naeyc-program-standards 

Ahnert, L., Gunnar, M., Lamb, M., & Barthel, M. (2004). Transition to child care: 

Associations with infant-mother attachment, infant negative emotion, and 

cortisol elevations. Child Development, 639-650. 

Ainslie, R. C., & C. W., Anderson. (1984). Daycare children's relationships to their 

mothers and caregivers: An inquiry into the conditions for the development of 

attachment. In A. R.C., The Child and the Day Care Setting: Qualitative 

Variations and Development. New York: Praeger. 

Alkon, A., Ramler, M., & Mclennan, K. (2003). Evaluation of mental health 

consultation in child care centers. Early Childhood Education Journal, 91-99. 

Alpert, J. L., Taufique, S. R. (2002). Consultation training: 26 years and three questions. 

Journal of Educational and Psychological Consultation, 13-34. 

Amanda J. Moreno, Sheridan Green & Jo Koehn. (2015). The Effectiveness of 

Coursework and Onsite Coaching at Improving the Quality of Care in Infant- 

Toddler Settings. Early Education and Development, 66-88. 

American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, National 

Resource Center (AAP, APHA, NRC). (2011). Caring for our children:  

National health and safety performance standards; Guidelines for early care  

and education programs, 3rd edition. Elk Grove Village, IL; Washington, DC: 

American Academy of Pediatrics; American Public Health Association. 

Anderson, C. (1983). An ecological developmental model for a family orientation in 

school psychology. Journal of School Psychology, 179-189. 

Aos S. Lieb R. Mayfield J. Miller M. & Pennucci A. . (2004). Benefits and costs of 

prevention and early intervention programs for youth. Olympia WA:  

Washington State Institute for Public Policy. 

APA, American Psychological Association. (2002). Ethical principles of psychologists 

and code of conduct. American Psychologist, 1060-1073. 

Arnsten, A. F. (2009). Stress signaling pathways that impair prefrontal cortex structure 

and function. . Nature Reviews Neuroscience, 410-422. 

Barnett, W. (1995). Long-term effects of early childhood programs on cognitive and 

school outcomes. The Future of Children, 25-50. 

Beijers, R., Riksen-Walraven, M., Putnam, S., De Jong, M., De Weerth, C. (2013). 

Early non-parental care and toddler behaviour problems: Links with 

temperamental negative affectivity and inhibitory control. Early Childhood 

Research Quarterly, 714-722. 

Bell, M. A., & Wofle, C. D. (2004). Emotion and cognition: An intricately bound 

developmental process. Child Development, 366-370. 

Bell, M. A., Greene, D. R., & Wolfe, C. D. (2010). Psychobiological mechanisms of 

cognition-emotion integration in early development. In S. D. Bell, Child 

development at the intersection of emotion and cognition. (pp. 115-132). 

Washington, DC: American Psychological Association. 

Bell, M. A., Wolfe, C. D., & Adkins, D. R. (2007). Frontal lobe development during 

infancy and childhood: Contributions of brain electrical activity, temperament, 

and  language  to  individual  differences  in  working  memory  and    inhibitory 

http://families.naeyc.org/accredited-article/10-naeyc-program-standards


103  

control. In G. D. D. Coch, Human behavior, learning, and the developing brain: 

Typical development (pp. 247-276). New York: Guilford Press. 

Belsky, J. (2005). Differential susceptibility to rearing influence: An evolutionary 

hypothesis and some evidence. In B. &. Ellis, Origins of the social mind: 

Evolutionary psychology and child development (pp. 139-163). New York, NY: 

Guilford Press. 

Belsky, J., & Fearon, R. M. P. (2002). Early attachment security, subsequent maternal 

sensitivity, and later child development: Does continuity in development depend 

upon continuity of caregiving? Attachment and Human Development, 361-387. 

Belsky, J., & Pluess, M. (2009). Beyond diathesis stress: Differential susceptibility to 

environmental influences. Psychological Bulletin, 885-908. 

Belsky, J., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Van Ijzendoorn, M. H. (2007). For better 

and for worse: Differential susceptibility to environmental influences. Current 

Directions in Psychological Science, 300-304. 

Belsky, J., Booth-LaForce, C. L., Bradley, R., Brownell, C. A., Burchinal, M., 

Weinraub, M., et al. (2006). Child-care effect sizes for the NICHD Study of 

Early Child Care and Youth Development. American Psychologist, 99-116. 

Belsky, J., Friedman, S., & Hsieh, K. (2001). Testing a core emotion-regulation 

prediction: Does early attentional persistence moderate the effect of infant 

negative emotionality on later development. Child Development, 123-133. 

Belsky, J., S. Woodworth, and K. Crnic. (1996). Trouble in the second year: Three 

questions about family interaction. Child Development, 556-578. 

Bergan, J. R. (1977). Behavioral consultation. Columbus, OH: Merrill. 

Bergan, J. R., & Kratochwill, T. R. (1990). Behavioral consultation and therapy. New 

York: Plenum Press. 

Berk, L. E., & Spuhl, S.T. (1995). Maternal interaction, private speech, and task 

performance in preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 145- 

169. 

Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a 

neurobiological conceptualization of children's functioning at school entry. 

American Psychologist, 111-127. 

Bleecker, T., & Sherwood, D. L. (2004). San Francisco high quality child care mental 

health consultation initiative. San Francisco: Department of Public Health, 

Community Behavioral Services. 

Botwinick, M. M., Braver, T. S., Barch, D. M., Carter, C.S., & Cohen, J> D. (2001). 

Conflict monitoring and cognitive control. Psychological Review, 624-652. 

Bradley, R. G. et al. (2008). Influence of child abuse on adult depression: Moderation  

by the corticotropin-releasing hormone receptor gene. Archives of General 

Psychiatry, 190-200. 

Bradley, R. H., & Vandell, D. L. (2007). Child care and the well-being of children. 

Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 669-676. 

Briggs-Gowan, M.J., & Carter, A.,S. (2006). Brief Infant-Toddler Social and Emotional 

Assessment Examiner's Manual. San Antonio, TX: PsychCorp: Harcourt 

Assessment. 

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. 

American Psychologists, 513-529. 

Bronson, M. (2000). Self-regulation in early childhood. The Guilford Press. 

Brookes-Gunn J, Berlin L.J & Fuligni AS. (2000). Early childhood intervention 

programs:  What  about   the  family?   In   J.  &.  Shonkoff,   Hanbook  of   early 



104  

childhood intervention (2nd ed.,) (pp. 549-588). New York: Cambridge 

University Press. 

Bryant, D., Maxwell, K., Taylor, K., Poe, M., Peisner-Feinberg, E., & Bernier, K. 

(2003). Smart Start and Preschool Child Care Quality in NC: Change Over  

Time and Relation to Children's Readiness. Chapel Hill, NC: FPG Child 

Development Institute. 

Burchinal, M. R., Cryer, D., Clifford, R. M. & Howes, C. (2002). Caregiver training and 

classroom quality in child care centers. Applied Developmental Science, 2-11. 

Burchinal, M.R., F.A. Campbell, D.M. Bryant, B.H. Wasik, & C.T. Ramey. (1997). 

Early intervention and mediating processes in cognitive performance of children 

of low-income African American families. . Child Development, 935-954. 

Buysse,   V.,   &  Wesley,   P.  W.   (2005).   Consultation  in  early  childhood  settings. 

Baltimore: Bookes. 

Buysse, V., & Wesley, P. W. (2008). A framework for understanding the consultation 

process: Stage-by-stage. Young Exceptional Children, 2-9. 

Calkins, S. (2004). Early attachment processes and the development of emotional self- 

regulation. In R. B. Vohs, Handbook of self-regulation: Research, theory, and 

applications (pp. 324-339). New York: Guilford Press. 

Calkins, S. D., & Hill, A. (2007). Caregiver influences on emerging emotion regulation: 

biological and environmental transactions in early development. In J. Gross, 

Handbook of emotion regulation (pp. 229-248). New York: Guilford Press. 

Calkins, S. D., Smith, C. L., Gill, K. L., & Johnson, M. C. (1998). Maternal interactive 

style across contexts: Relations to emotional, behavioral and physiological 

regulation during toddlerhood. Social Development, 350-369. 

Calkins, S.D., Dedmon, S. E., Gill, K. L., Lomax, L. E., & Johnson, L. M. (2002). 

Frustration in infancy: Implications for emotion regulation, physiological 

processes, and temperament. Infancy, 175-197. 

Campbell, P. H., & Milbourne, S. A. (2005). Improving the quality of infant-toddler 

care through professional development. Topics in Early Childhood Special 

Education, 3-14. 

Caplan, G., & Caplan, R. B. (1993). Mental health consultation and collaboration. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Cardona, P.G, Nicholson, B.C., & Fox, R. (2000). Parenting Among Hispanic and 

Anglo-American Mothers With Young Children. The Journal of Social 

Psychology, 357-365. 

Caughy, M.O., J. DiPietro, & D.M. Strobino. (1994). Day-care participation as a 

protective factor in the development of low-income children. Child  

Development, 457-471. 

CDE/CDD, California Department of Education/Child Development Division. (2012). 

California Infant/Toddler Curriculum Framework. Sacramento, CA: California 

Department of Education. 

Champagne, F. A. & Curley, J. P. (2009). Epigenetic mechanisms mediating the long- 

term effects of maternal care on development. Neuroscience and Biobehavioral 

Reviews, 593-600. 

Cipriano, E. A., & Stifter, C. A. (2010). Predicting preschool effortful control from 

toddler temperament and parenting behavior. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 221-230. 

Cohn, J.F., S.B. Campbell, & S. Ross. (1991). Infant response in the still-face paradigm 

at 6 months predicts avoidant and secure attachment at 12 months. Development 

and Psychopathology, 367-376. 



105  

Coie, J. D., Watt, N. F., West, S. G., Hawkins, J. D., Asarnow, J. R., Markman, H. J., et 

al. (1993). The science of prevention: A conceptual framework and some 

directions for a national research program. American Psychologist, 1013-1022. 

Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific 

construct: Methodological challenges and directions for child development 

research. Child Development, 317-333. 

Colombo, J. (2001). The development of visual attention in infancy. Annual Reviews 

Psychology, 337-367. 

Colombo, J., & Saxon, T. F. (2002). Infant attention and the development of cognition: 

Does the environment moderate continuity? In K. H. H. E. Fitzgerald, Infant 

development: Ecological perspectives (pp. 35-60). Washington, DC: Garland 

Press. 

Committee of Ministers of the Council of Europe (CMCE). (2006). Recommendation  

19. 

Community-University Partnership for the Study of Children, Youth and Families, 

CUPSCYF. (2011). Review of the Brief Infant-Toddler Social and Emotional 

Assessment (BITSEA). Alberta, Canada: Edmonton. 

Conoley,  J.  C.  (1987a).  Schools  and  families:  Theoretical  and  practical      bridges. 

Professional School Psychology, 191-203. 

Conoley, J. C. (1987b). Strategic family intervention: Three cases of school-aged 

children. School Psychology Review, 469-486. 

Copple, C., & Bredekamp, S. (2009). Developmentally appropriate practice in early 

childhood programs serving children from birth through age eight (3rd ed.). 

Washington, DC: NAEYC. 

Cost, Quality, Child Outcomes Study Team (CQCOST). (1995). Cost, quality, and child 

outcomes in child care centers public report (2nd ed.). Denver: Economics 

Department, University of Colorado at Denver. 

Creswell, J. W., & Plano Clarck, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed 

Methods Research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. 

Crockenberg, S. C. (2003). Rescuing the baby from the bathwater: How gender and 

temperament (may) influence how child care affects child development. Child 

Development, 1034-1038. 

Crockenberg, S. C., & Leerkes, E. M. (2005). Infant temperament moderates 

associations between childcare type and quantity and externalizing and internalizing 

behaviours at 2.5 years. Infant Behaviour and Development, 20-35. Crockenberg, S. C., 

& Leerkes, E. M. (2006). Infant and maternal behavior moderate reactivity to novelty 

to  predict anxious behavior at 2.5  year.  Development  and 

Psychopathology, 17-34. 

Crockenberg, S., Leerkes, E., & Barrig Jo, P. (2008). Predicting aggressive behavior in 

the third year from infant reactivity and regulation as moderated by maternal 

behavior. Development and Psychopathology, 37-54. 

Crockenberg, S.C., & Leerkes, E. M. (2004). Infant and maternal behaviors regulate 

infant reactivity to novelty at 6 months. Developmental Psychology, 1123-1132. 

Curley, J. P. (2009). Social enrichment during postnatal development induces 

transgenerational effects on emotional and reproductive behavior in mice. 

Frontiers in Behavioral Neuroscience, 1-14. 

Denham, S. A. (1998). Emotional Development in Young Children. New York: The 

Guilford Press. 



106  

Diamond, A., Prevor, M. B., Callender, G., & Druin, D. P. (1997). Prefrontal cortex 

cognitive deficits in children treated early and continuously for PKU. 

Monographs of the Society for Research in Child Development, 62. 

Diener, M., Mangelsdorf, S., McHale J., & Frosch, C. (2002). Infants' behavioral 

strategies for emotion regulation with fathers and mothers: Associations with 

emotional expressions and attachment quality. Infancy, 153-174. 

Dodge, K. (1990). Nature versus nurture in child conduct disorder: It is time to ask a 

different question. Developmental Psychology, 698-701. 

Dolinoy, D. C., Weidman, J. R., & Jirtle, R. L. (2007). Epigenetic gene regulation: 

Linking early developmental environment to adult disease. Reproductive 

Toxicology, 297-307. 

Donahue, P. (2002). Promoting social and emotional development in young children: 

The role of mental health consultants in early childhood setting. The Kauffman 

Early Education Exchange, 64-79. 

Donahue, P. J., Falk, B., & Provet, A. G. (2000). Mental health consultation in early 

childhood. Baltimore: Brookes. 

Dumas, J. E.,& Wekerle, C. (1995). Maternal reports of child behavior problems and 

personal distress as predictors of dysfunctional parenting. Development and 

Psychopathology, 465-479. 

Dunn, L. (1993). Proximal and distal features of the day care quality and children's 

development. Early Childhood Research Quarterly, 167-192. 

Durham's Partnership for Children (DPC): A Smart Start Initiative. (2007). Fatherhood 

initiative: Determining a course of action for Durham County, NC. Executive 

summary. Durham, NC: Author. 

ECLC, Early Care & Learning Council. (2011). Social-Emotional Consultation in Infant 

and Toddler Child Care Programs. New York, NY: New York's child care 

resource network. 

Eisenberg, M., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Reiser, M., Cumberland, A., Shepard, S. A., 

et al. (2004). The relations of effortful control and impulsivity to children's 

resiliency and adjustment. Child Development, 25-46. 

Eisenberg, N., & B. Murphy. (1995). Parenting and children's moral development. In M. 

Bornstein, Handbook of Parenting, Volume 4: Applied and practical parenting 

(pp. 227-257). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Eisenberg, N., Hofer, C., & Vaughan, J. (2007). Effortful control and its socioemotional 

consequences. In J. Gross, Handbook of emotion regulation (pp. 287-306). New 

York: Guilford Press. . 

Eisenberg, N., Spinrad, T., Fabes, R., Reiser, M., Cumberland, A., Shepard, S., et al. 

(2004). The relations of effortful control and impulsivity to children's resiliency 

and adjustment. Child Development, 25-46. 

Eisenberg, N., Valiente, C., Spinrad, T., Cumberland, A., Liew, J., Reiser, M., et al. 

(2009). Longitudinal relations of children's effortful control, impulsivity, and 

negative emotionality to their externalizing, internalizing, and co-occurring 

behavior problems. Developmental Psychology, 988-1008. 

Elkind, D. (2007). The Power of Play: How Spontaneous, Imaginative Activities Lead to 

Happier, Healthier Children. Cambridge, MA: De Capo Press. Retrieved from 

Greater Good Magazine: The Science of a Meaningful Life IV (4). 

Elkind, D. (2008, March 1). Can we play? Retrieved from Greater Good Magazine: The 

Science of a Meaningful Life IV (4): 

http://greatergood.berkeley.edu/article/item/can_we_play 

http://greatergood.berkeley.edu/article/item/can_we_play


107  

Erchul, W. P., & Martens, B. K. (2010). School Consultation: Conceptual and  

Empirical Bases of Practice (Issues in Clinical Child Psychology), 3rd edition. 

New York, NY: Springer. 

Field, S., Mackrain, M., & Sawilowsky, D. (2004). Caring for Kids Initiative: 

Evaluation report. Wayne State University, College of Education: Detroit, MI. 

Fiese, B. H., A.J. Sameroff, H.D. Grotevant, F.S. Wamboldt, S. Dickstein, D. Fravel, K. 

Marjinsky, D. Gorall, J. Piper, M. St. Andre, R. Seifer, M. Schiller. (1999). The 

stories that families tell: Narrative coherence, narrative interaction, and 

relationship beliefs. Monographs of the Society for Research in Child 

Development, 1-162. 

Fine, M. J., & Holt, P. (1983). Intervening with school problems: A family systems 

perspective. Psychology in the Schools, 59-66. 

Finnie, V., & A. Russell. (1988). Preschool children's social status and their mothers' 

behavior and knowledge in the supervisory role. Developmental Psychology, 

789-801. 

Fox, N. A., & Calkins, S. D. (2003). The development of self-control of emotion: 

Intrinsic and extrinsic influences. Motivation and Emotion, 7-26. 

Fox, N. A., & Hane, A. A. (2008). Studying the biology of human attachment. In J. C. 

Shaver, Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications, 

2nd ed. (pp. 217-240). New York: Guilford Press. 

Fox, R. A. (1994). Parent behavior checklist. Austin, TX: ProEd. 

Fox, R. A., & Solis-Camara, P. (1997). Parenting of young children by fathers in  

Mexico and the United States. The Journal of Social Psychology, 489-495. 

Fox, R. A., Platz, D. L., & Bentley, K. S. (1995). Maternal factors related to parenting 

practices, developmental expectations, and perceptions of child behavior 

problems. Journal of Genetic Psychology, 431-441. 

Gavita, O., David, D., Bujoreanu, S., Tiba, A., & Ionutiu, D. R. (2012). The efficacy of 

a short cognitive-behavioral parent program in the treatment of externalizing 

behavior disorders in Romanian foster care children: Building parental emotion- 

regulation through unconditional self- and child-acceptance strategies. Children 

and Youth Services Review, 1290-1297. 

Gilliam, W. S. (2007). Early childhood consultation partnership: Results of a random- 

controlled evalution. New Haven, CT: Yale University, Child Study Center. 

Gilliom, M., Shaw, D. S., Beck, J. E., Schonberg, M. A., & Lukon, J. L. (2002). Anger 

regulation in disadvanteged preschool boys: Strategies, antecedents, and the 

development of self-control. Developmental Psychology, 222-235. 

Goodnow, J. (1996). Acceptable ignorance, negotiable disagreement: Alternative views 

of learning. . In D. O. Torrance, The Handbook of Education and Human 

Development: New Models of Learning, Teaching and Schooling. (pp. 355-367). 

Oxford, UK: Blackwell Publishers. 

Goodnow, J. (1997). Parenting and the transmission and internalization of values: From 

social-cultural perspectives to within-family analyses. In J. E. Kuczynski, 

Parenting strategies and Children's Internalization of Values: A Handbook of 

Contemporary Theory (pp. 333-361). New York: Wiley. 

Goodwin,   C.   (2005).   Research  in  Psychology  Methods  and  Design  (4th edition). 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

Gralinski, J. H., & C. B. Kopp. (1993). Everyday rules for behavior: Mothers' requests  

to young children. Developmental Psychology, 573-584. 



108  

Gray, J. R. (2001). Emotion modulation of cognitive control: Approach-withdrawal 

states double-dissociate spatial from verbal two-back task performance. Journal 

of Experimental Psychology, 436-452. 

Green, B. L., Everhart, M. C., Gordon, L., & Gettman, G. M. (2006). Characteristics of 

effective mental health consultation in early childhood settings: Multilevel 

analysis of a national survey. Topics in Early Childhood Special Education, 142- 

152. 

Green, B. L., Simpson, J., Everhart, M. C., Vale, E., & Gettman, M. G. (2004). 

Understanding integrated mental health services in Head Start: Staff  

perspectives on mental health consultation. National Head Start Association 

Dialogue, 35-60. 

Greenwood, P. W. (2006). Changing lives: Delinquency prevention as crime-control 

policy. Chigago: University of Chicago Press. 

Guli,  L.  A. (2005). Evidence-based parent  consultation with  school-related outcomes. 

School Psychology Quarterly, 455-472. 

Gump, P. V. (1977). Ecological psychologists: Critics or contributors to behavior 

analysis. In A. R.-W. Warren, Ecological perspectives in behavior analysis (pp. 

133-147). Baltimore: University Park Press. 

Gunnar, M. R., Kryzer, E., Van Ryzin, M.J., & Phillips, D. A. (2010). The rise in 

cortisol in family day care: Associations with aspects of care quality, child 

behavior, and child sex. Child Development, 851-869. 

Gutkin, T., & Curtis, M. (2009). Handbook of school psychology. In T. &. Gutkin, 

School-based consultation: The science and practice of indirect service delivery 

(pp. 591-635). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Han, S. S., Catron, T., Weiss, B., & Marciel, K. K. (2005). A teacher consultation 

approach to social skills training for pre-kindergarten children: Treatment model 

and short-term outcome effects. Journal of Abnormal Child Psychology, 681- 

693. 

Harms, Th., Cryer, D., & Clifford, R. M. (2007). Family Child Care Environment 

Rating Scale, revised edition. New York, NY: Teachers College Press. 

Harris, P. L. (1996). Desires, beliefs and language. In P. C. Smith, Theories of theories 

of mind (pp. 344-354). Cambridge, England: Cambridge University Press. 

Helburn, S. (. (1995). Cost, quality, and child outcomes in child care centers. Denver, 

CO: Department of Economics Center for Research in Economic and Social 

Policy, University of Colorado at Denver. 

Helburn, S., & Howes, C. (1996). Child care cost and quality. The Future of Children: 

Financing Child Care, 62-82. Retrieved from The Future of Children: Financing 

Child Care. 

Hemphill, S., & Sanson, A. (2001). Matching parenting to child. Family Matters, 42-47. 

Henry, B., Caspi, A., Moffitt, T.E., Harrington, H., & Silva, P.A. (1999). Staying in 

school protects boys with poor self-regulation in childhood from later crime: A 

longitudinal  study.  International  Journal  of  Behavioral  Development,  1049- 

1073. 

Herrera, C., & J. Dunn. (1997). Early experiences with family conflict: Implications for 

arguments with a close friend. Developmemntal Psychology, 869-881. 

Hofer, M. A. (1994). Hidden regulators in attachment, separation, and loss. Monographs 

of the Society for Research in Child Development, 192-207. 

Howes, C. (2000). Social-emotional classroom climate in child care, child-teacher 

relationships and children's second grade peer relations. Social Development, 

191-205. 



109  

Howes, C. M., Whitebook, M. & Phillips, D. (1992). Teacher characteristics and 

effective teaching in child care: Findings from the National Child Care Staffing 

Study. Child and Youth Care Forum, 399-414. 

Howes, C., & C. E., Hamilton. (1992). Children's relationships with caregivers: Mothers 

and child care teachers. Child Development, 859-866. 

Howes, C., & D. Norris. (1997). Adding two school age children: Does it change  

quality in family child care? Early Childhood Research Quarterly, 327-342. 

Jablonka, E., & Lamb, M. J. . (2002). The changing concept of epigenetics. Annals of 

the New York Academy of Sciences, 82-96. 

Jahromi, L., Putnam, S., & Stifter, C. (2004). Maternal regulation of infant reactivity 

from 2 to 6 months. Developmental Psychology, 477-487. 

Jamison, K. R., Cabell, S. Q., LoCasale-Crouch, J., Hamre, B. K., & Pianta, R. C. 

(2014). CLASS-Infant: An observational measure for assessing teacher-infant 

interactions in center-based child care. Early Education & Development, 553- 

572. 

Johnston, K., & Brinamen, C. (2005). Integrating and adapting infant mental health 

principals in the training of consultants to child care. Infants & Young Children, 

269-281. 

Jovanovic, J. (2013). Retaining Early Childcare Educators. Gender, Work & 

Organization, 528-544. 

Keenan, S. P., & Wakschlag, L. S. (2004). Are oppositional defiant and conduct  

disorder symptoms normative behaviors in preschoolers? A comparison of 

referred and nonreferred children. American Journal of Psychiatry, 356-358. 

Kiff, C. J., Lengua, L. J., & Zalewski, M. (2011). Nature and Nurturing: Parenting in the 

context of child temperament. Clinical Child Family Psychological Review, 251- 

301. 

Klein, M. D., & Harris, K. C. (2004). Considerations in the personnel preparation of 

itinerant early childhood special education consultants. Journal of Educational 

and Psychological Consultation, 151-166. 

Kochanska, G. (2001). Emotional development in children with different attachment 

histories: The first three years. Child Development, 474-490. 

Kochanska, G., & Knaack, A. (2003). Effortful control as a personality characteristic of 

young children: Antecedents, correlates, and consequences. . Journal of 

Personality, 1087-1112. 

Kochanska, G., Aksan, J., Prisco, T. R., & Adams, E. E. (2008). Mother-child and 

father-child mutually responsive orientation in the first 2 years and children's 

outcomes at preschool age: Mechanisms of influence. Child Development, 30- 

44. 

Kochanska, G., Askan, N., & Joy, M. E. (2007). Children's fearfulness as a moderator   

of parenting in early socialization: Two longitudinal studies. . Developmental 

Psychology, 222-237. 

Kochanska, G., Coy, K. C., Tjebkes, T. L., & Husarek, S. J. (1998). Individual 

differences in emotionality in infancy. Child Development, 375-390. 

Kochanska, G., Coy, K.C., & Murray, K.T. (2001). The development of self-regulation 

in the first four years of life. Child Development, 1091-1111. 

Kochanska, G., Murray, K. T., & Harlan, E. (2000). Effortful control in early childhood; 

Continuity and change, antecedents, and implications for social development. 

Developmental Psychology, 220-232. 

Kochanska, G., R. Casey, & A. Fukumoto. (1995). Toddlers' sensitivity to standard 

violations. Child Development, 643-656. 



110  

Kontos, S. (1994). The ecology of family day care. Early Childhood Research 

Quarterly, 87-110. 

Kontos, S., C. Howes, M. Shinn, & E. Galinsky. (1995). Quality in Family Child Care 

and Relative Care. New York: Teachers College Press, Columbia University. 

Kopp, C. B. (1989). Regulation of distress and negative emotions: A developmental 

view. Developmental Psychology, 343-354. 

Kopp, C.B., & N. Wyer. (1994). Self-regulation in normal and atypical development. 

Disorders and Dysfunctions of the Self: Rochester Symposium on Developmental 

Psychopathology (pp. 31-56). Rochester, NY: University of Rochester Press. 

Krathwohl, D. R. (1998). Methods of educational and social research. New York, NY: 

Addison Wesley Logan. 

Kratochwill, T. R. (2008). Best practices in school-based problem-solving consultation: 

Applications in prevention and intervention systems. In A. T. (Eds.), Best 

practices in school psychology V (pp. 1673-1688). Bethesda, MD: National 

Association of School Psychologists. 

Kratochwill, T. R., & Pittman, P. H. (2002). Expanding problem-solving consultation 

training: Prospects and frameworks. Journal of Educational and Psychological 

Consultation, 69-95. 

Kratochwill, T. R., Elliott, S. N., & Callan-Stoiber, K. (2002). Best practices in school- 

based problem-solving consultation. In A. T. (Eds.), Best practices in school 

psychology IV (pp. 283-608). Washington, DC: National Association of School 

Psychologists. 

Kuczynski, L., & G. Kochanska. (1990). Development of children's noncompliance 

strategies from toddlerhood to age 5. Developmental Psychology, 398-408. 

Kuczynski, L., S. Marshall, K. Schell. (1997). Value socialization in a bidirectional 

context. In J. E. Kuczynski, Parenting Strategies and Children's Internalization 

of Values: A Handbook of Theoretical and Research Perspectives (pp. 23-50). 

New York: Wiley. 

Kyros, M., & Prior, M. (1990). Temperament, stress, and family factors in behavioral 

adjustment of 3-5-year-old children. International journal of behavioral 

development, 67-93. 

Lally, J. R. (2008). Caring for infants and toddlers in groups. Washington, DC: Zero to 

Three. 

Lamb, M. (1998). Nonparental child care: Context, quality, correlates. In I. S. W. 

Damon, Handbook of Child Psychology, Volume 4: Child Psychology in 

Practice, 5th Edition (pp. 73-134). New York: Wiley & Sons, Inc. 

Landry, S., Miller-Loncar, C., Smith, K., & Swank, P. (2002). The role of early 

parenting in children's development of executive processes. Developmental 

Neuropsychology, 15-41. 

Lavigne, J. V., Arend, R., & Rosenbaum, D. (1998). Psychiatric disorders with onset in 

the preschool years: I. Stability of diagnosis. Journal of the American Academy 

of Child & Adolescent Psychiatry, 1246-1254. 

Lawson, K. R., & Ruff, H. A. (2004). Early attention and negative emotionality predict 

later cognitive and behavioural function. International Journal of Behavioral 

Development, 157-165. 

Leerkes, E. M., Blankson, A. N., & O'Brien, M. (2009). Differential effects of maternal 

sensitivity to infant distress and nondistress on social-emotional functioning. 

Child Development, 762-775. 



111  

Lengua, L. J. (2008). Anxiousness, frustration, and effortful control as moderators of the 

relation between parenting and adjustement problems in middle-childhood. 

Social Development, 554-577. 

Lengua, L. J., Wolchik, S. A., Sandler, I. N., & West, S. G. (2000). The additive and 

interactive effects of parenting and temperament in predicting adjustment problems of 

children of divorce. Journal of Clinical Child Psychology, 232-244. Lengua, L., J., 

Honorado, E., & Bush, N. R. (2007). Contextual risk and parenting as predictors  of  

effortful  control  and  social  competence  in  preschool  children. 

Journal of Applied Developmental Psychology, 40-55. 

Leonard, R. (1993). Mother-child disputes as arenas for fostering negotiation skills. 

Early Development and Parenting, 157-167. 

Leve, L. D., Kim, H. K., & Pears, K. C. (2005). Childhood temperament and family 

environment as predictors of internalizing and externalizing trajectories from 

ages 5 to 17. Journal of Abnormal Child Psychology, 505-520. 

Levitt, P. (2003). Structural and functional maturation of the developing primate   brain. 

Journal of Pediatrics, 35-45. 

Lewis, M. D., & Stieben, J. . (2004). Emotion regulation in the brain: Conceptual issues 

and directions for developmental research. Child Development, 371-376. 

Lindseth, A., & Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for 

researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 145- 

153. 

Loeb, S., Fuller, B., Kagan, S. L. et al. (2004). Child care in poor communities: early 

learning effects of type, quality and stability. Child Development, 47-66. 

Mark-Wilson, P., Hopewell, A., & Gallagher, J. (2002). Perceptions of child care 

professionals in California regarding challenging behaviors exhibited by young 

child in care: Findings and recommendations of focus group study. Washington, 

DC: Health Systems Research, Inc. 

Mathewes, B., & Ross, L. Metodat e hulumtimit-Udhëzues praktik për shkencat humane 

dhe sociale. Tiranë: CDE për botimin në shqip, 2011. përkthyer nga Majlinda 

Nishku. 

McKee, L. G., Colletti, C. J. M., Rakow, A., Jones, D. J., & Forehand, R. L. (2008). 

Parenting and child externalizing behaviors: Are associations specific or diffuse? 

Aggression and Violent Behavior, 201-215. 

Meaney, M. (2010). Epigenetics and the biological definition of gene x environment 

interactions. Child Development, 41-79. 

Minuchin, S., & Fishman, H. (1981). Family therapy techniques. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 

Morris, A. S., Silk, J. S., Steinberg, L, Myers, S. S., & Robinson, L. R. (2007). The role 

of family context in the development of emotional regulation. Social 

Development, 361-388. 

Mowder, B. A., Goliger, I., Sossin, K. M. & Rubinson, F. D. (2003). Continuing 

education interests and needs of New York State early childhood school 

psychologists. The School Psychologist, 130-139. 

Mowder, B.A., Rubinson, F., & Yasik, A.E. (2009). Evidence-Based Practice in Infant 

and Early Childhood Psychology. New Yersey: John Wiley & Sons, Inc., 

Hoboken. 

Nachmias, M., Gunnar, M., Mangelsdorf, S., Parritz, R. H., & Buss, K. (1996). 

Behavioral inhibition and stress reactivity: The moderating role of attachment 

security. Child Development, 508-522. 



112  

National Scientific Council on the Developing Child (NSCDC). (2010). Early 

Experiences Can Alter Gene Expression and Affect Long-Term Development: 

Working Paper No. 10. 

NICHD Early Child Care Research Network. (1997). The effects of infant child care on 

infant-mother attachment security: Results of the NICHD Study of Early Child 

Care. Child Development, 860-879. 

NICHD Early Child Care Research Network. (2000). Characteristics and  quality of 

child care for toddlers and preschoolers. Applied Developmental Science, 116- 

135. 

NICHD Early Child Care Research Network. (2000). The relation of child care to 

cognitive and language development. Child Development, 958-978. 

NICHD Early Child Care Research Network. (2002). Child-Care Structure → Process 

→ Outcome: Direct and Indirect Effects of Child-Care Quality on Young 

Children's Development. Psychological Science, 199-206. 

NICHD Early Child Care Research Network. (2006). Infant-mother attachment 

classification: Risk and protection in relation to changing maternal caregiving 

quality. Developmental Psychology, 38-58. 

NICHD, National Institute of Child Health and Human Development Early Child Care 

Research Network. (1996). Characteristics of infant child care: Factors 

contributing to positive care giving. Early Childhood Research Quarterly, 269- 

306. 

Niffenegger, J. P. (1997). Proper hand washing promotes wellness in child care. Journal 

of Pediatric Health Care, 26-31. 

Ontai, L. L., & Thompson, R. A. (2002). Patterns of attachment and maternal discourse 

effects on children's emotion understanding from 3 to 5 years of age. Social 

Development, 433-450. 

P.M. Cole, L. M. Armstrong, & C.K. Pemberton. (2010). The Rolde of Language in the 

Development of Emotion Regulation. In S. C. Bell, Child Development at the 

Intersection of Emotion and Cognition (pp. 59-77). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Palsha, S., & Wesley, P. W. (1998). Improving quality in early childhood environments 

through onsite consultation. Topics in Early Childhood Special Education, 243- 

253. 

Parke, R. D., & R. Buriel. (1998). Socialization in the family: Ethnic and ecological 

perspectives. In W. D. Eisenberg, Handbook of Child Psychology, Volume 3: 

Social, Emotional, and Personality Development, Fifth Edition (pp. 463-552). 

New York: Wiley. 

Parpal, M., & E. E. Maccoby. (1985). Maternal responsiveness and subsequent child 

compliance. Child Development, 1326-1334. 

Parsons, R. D. (1996). The skilled consultant: A systematic approach to the theory and 

practice of consultation. Boston: Allyn & Bacon. 

Passini, C.M., Pihet, S., & Favez, N. (2013). Assessing Specific Discipline Techniques: 

A Mixed-Methods Approach. Journal of Child and Family Studies, 1389-1402. 

Peisner-Feinberg, E.S., M.R. Burchinal, R.M. Clifford, M.L. Culkin, C. Howes, S.L. 

Kagan, N. Yazejian, P. Byler, J. Rustici, & J. Zelazo. (2000). The Children of  

the Cost, Quality, and Outcomes Study Go To School: Technical Report. Chapel 

Hill, NC: Frank Porter Graham Child Development Center, University of North 

Carolina at Chapel Hill. 

Perez, M. E., & Fox, R. (2008). Parenting Latino Toddlers and Preschoolers: Clinical 

and Nonclinical Samples. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 481-499. 



113  

Perry, D. F., Dunne, M. C., McFadden, L., & Campbell, D. (2007). Reducing the risk 

for preschool expulsion: Mental health consultation for young children with 

challenging behaviors. Journal of Family Studies, 44-54. 

Pessanha, M., Aguiar, C., & Bairrao, J. (2007). Influence of structural features on 

Portuguese toddler child care quality. Early Childhood Research Quarterly, 204- 

214. 

Pettit, G.S., J.E. Bates, & K.A. Dodge. (1997). Supportive parenting, ecological context, 

and children's adjustment: A seven-year longitudinal study. Child Development, 

908-923. 

Phillipsen, L.C., Burchinal, M.R., Howes, C. & Cryer, D. (1997). The prediction of 

process quality from structural features of child care. Early Childhood Research 

Quarterly, 281-303. 

Polan, H. J., & Hofer, M. A. (2008). Psychobiological origins of infants attachment and 

its role in development. In J. C. Shaver, Handbook of attachment: Theory, 

research, and clinical applications, 2nd ed. (pp. 158-172). New York: Guilford 

Press. 

Posner, M. I. & Rothbart, M. K. (2007). Educating the human brain. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Posner, M.  I.,  & Rothbart, M. K. (2000).  Developing mechanisms of    self-regulation. 

Development and Psychopathology, 427-441. 

Posner, M.  I.,  & Rothbart, M. K. (2000).  Developing mechanisms of    self-regulation. 

Development and Psychopathology, 427-441. 

Putnam, R. F., Handler, M. W., Rey, J., & McCarty, J. (2005). The development of 

behaviorally based public school consultation services. Behavior Modification, 

521-538. 

Ramey, C.T., & S.L.Ramey. (1998). Early intervention and early experience. American 

Psychologist, 109-120. 

Rhyner, P. M., Guenther, K. L., Pizur-Barnekow, K., Cashin, S. E., & Chavie, A. L. 

(2013). Child caregivers' contingent responsiveness behaviors during  

interactions with toddlers within three day care contexts. Communications 

Disorders Quarterly, 232-241. 

Richards, J. M., & Gross, J. J. (2000). Emotion regulation and memory: The cognitive 

costs of keeping one's cool. Journal of Personality and Social Psychology, 410- 

424. 

Roberts, J. E., S. Rabinowitch, D.M. Bryant, & M.R. Burchinal. (1989). Language skills 

of children with different preschool experiences. Journal of Speech and Hearing 

Research, 773-786. 

Rodriguez, M., Ayduk, O., Aber, J., Mischel, W., Sethi, A., & Shoda, Y. (2005). A 

contextual approach to the development of self-regulatory competencies: The 

role of maternal unresponsivity and toddlers' negative affect in stressful 

situations. Social Development, 136-157. 

Roth, T. L., Lubin, F. D., Funk A., & Sweatt, J. (2009). Lasting epigenetic influence of 

early-life adversity on the BDNF gene. Biological Psychiatry, 760-769. 

Rothbart et al. (2007). Executive attention and effortful control: Linking temperament, 

brain networks, and genes. Child Development Perspectives, 2-7. 

Rothbart, M. K. & Jones,  L.  B.  (1999). Temperament, self-regulation and    education. 

School Psychology Review, 479-491. 

Rothbart, M. K. (2004). Temperament and the pursuit of an integrated developmental 

psychology. Merrill-Palmer Quarterly, 492-505. 



114  

Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (2006). Temperament in children's development. In W. 

&. Damon, Handbook of child psychology: Vol. 3. Socioal, emotional, and 

personality development (pp. 99-166). New York: Wiley. 

Rothbart, M. K., & Rueda, M. R. (2005). The development of effortful control. In U. A. 

Mayr, Developing individuality in the human brain: A tribute to Michael I. 

Posner (pp. 167-188). Washington, D.C.: American Psychological Association. 

Rothbart, M.K., & Derryberry, D. (1981). Development of individual differences in 

temperament. In M. &. Lamb, Advances in developmental psychology (pp. 37- 

86). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Rothbart, M.K., Sheese, B.E., & Posner, M.I. (2007). Executive Attention and Effortful 

Control: Linking Temperament, Brain Networks, and Genes. Child Development 

Perspectives, 2-7. 

Rubin, K. H., Burgess, K. B., & Hastings, P. D. (2002). Stability and social-behavioral 

consequences of toddlers' inhibited temperament and parenting bheaviors. Child 

Development, 483-495. 

Rubinson, F. D., Sweeny, K. A., Mowder, B.A., & Sossin, K. M. (2003). Collaborative 

practices of New York State early childhood school psychologists. The school 

Psychologist, 73-85. 

Rueda, M. R., Posner, M. I., & Rothbart, M. K. (2004). Attentional control and self- 

regulation. In R. F. Vohs, Handbook of self-regulation: Research, theory, and 

applications. (pp. 283-300). New York: Guilford Press. 

Ruff, H. A., & Rothbart, M. K. (1996). Attention in early development: Themes and 

variations. New York: Oxford University Press. 

Ruzek, R., Burchinal, M., Farkas, G., & Duncan, G.J. (2013). The quality of toddler 

child care and cognitive skills at 24 months: Propensity score analysis results 

from the ECLS-B. Early Childhood Research Quarterly, 12-21. 

Sanders, M. R., & Mazzucchelli, T. G. (2013). The promotion of self-regulation through 

parenting interventions. Clinical Child and Family Psychology Review. 

doi:10.1007/s10567-013-0129-z 

Scarr, S., M. Eisenberg, & K. Deater-Deckard. (1994). Measurement of quality in child 

care centers. Early Childhood Research Quarterly, 131-151. 

Scarr. S., & M. Eisenberg. (1993). Child care research: Issues, perspectives, and results. 

Annual Review of Psychology, 613-644. 

Schulte, A.C., & Osborne, S. S. (2003). When assumptive worlds collide: A review of 

definitions of collaboration in consultation. Journal of Educational and 

Psychological Consultation, 109-138. 

Schweinhart, L. J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W. S., Belfield, C. R., & Nores, M. . 

(2005). Lifetime effects: The High/Scope Perry Preschool study through age 40. 

Ypsilanti, MI: High/Scope Press. 

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, T.D. (2002). Experimental and Quasi- 

Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Boston: Houghton 

Mifflin. 

Sheridan, M.S., Kratochwill, Th. R., & Bergan, J.R. (1996). Conjoint Behavioral 

Consultation: A Procedural Manual. New York, NY: Plenum Press. 

Sheridan, S. M., & Kratochwill, T. R. (2008). Conjoint behavioral consultation: 

Promoting family-school connections and interventions. New York: Springer. 

Sheridan, S. M., Clarke, B. L., Knoche, L. L., & Edwards, C. P. (2006). The effects of 

conjoint behavioral consultation in early childhood settings.  Early Education 

and Development, 593-617. 



115  

Shields, A., Dickstein, S., Seifer, R., Giusti, L., Magee, K. D., & Spritz, B. (2001). 

Emotional competence and early school adjustment: A study of preschoolers at 

risk. Early Education and Development, 73-96. 

Shonkoff, J. & Meisels, S. (2000). Handbook of early childhood intervention. New 

York: Cambridge University Press. 

Shonkoff, J. P., Boyce, W. T., & McEwen, B. S. (2009). Neuroscience, molecular 

biology and the childhood roots of health disparities: Building a new framework 

for health promotion and disease prevention. JAMA, 2252-2259. 

Siegel, D. J., & Hartzell, M. (2004). Parenting from the inside out: How a deeper self 

understanding can help you raise children who thrive. New York: Penguin. 

Smith, A. B. (1999). Quality child care and joint attention. International Journal of 

Early Years Education, 85-95. 

Smith, C. L., Calkins, S. D., & Keane, S. P. (2006). The relation of maternal behaviour 

and attachment security to toddlers' emotions and emotion regulation. Research 

in Human Development, 21-31. 

Spangler, G., & Schieche, M. (1998). Emotional and adrenocortical responses of infants 

to the Strange Situation: The differential function of emotional expression. 

International Journal of Behavioral Development, 681-706. 

Stifter, C. A., Spinrad, T., & Braungart-Rieker, J. (1999). Toward a developmental 

model of child complience: The role of emotion regulation. Child Development, 

21-32. 

Stifter, C.A., Cipriano, E., Conway, A., & Kelleher, R. (2009). Temperament and the 

Development of Conscience: The Moderating Role of Effortful Control. Social 

Development (Oxford, England), 353-374. 

Sweatt, J. D. (2009). Experience-dependent epigenetic modifications in the central 

nervous system. Biological Psychiatry, 191-198. 

Swick, K. (2004). Empowering parents, families, schools, and communities during the 

early childhood years. Champaign, IL: Stipes. 

Swim, T. (2007). Infants & Toddlers. New York: Thomson Delmar Learning. 

Symons, D. (1998). Post-partum employment patterns, family-based care arrangments, 

and the mother-infant relationship at age two. Canadian Journal of Behavioural 

Science, 121-131. 

Szyf, M. (2009). The early life environment and the epigenome. Biochimica Biophysica 

Acta (BBA), 878-885. 

Thomason, A. C., & La Paro, K. M. (2009). Measuring the quality of teacher-child 

interactions in toddler child care. Early Education & Development, 285-304. 

Van Den Boom, D. C. (1994). The influence of temperament and mothering on 

attachment and exploration: An experimental manipulation of sensitive 

responsiveness among lower-class mothers with irritable infants. Child 

Development, 1457-1477. 

Vandell, D.L. & Wolfe, B. (2000). Child care quality: Does it matter and does it need  

to be improved? University of Wisconsin. Madison, WI: Institute for Research 

on Poverty. 

Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological 

Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Wahler, R. G., & Fox, J.J. (1981). Setting events in applied behavior analysis: Toward a 

conceptual and methodological expansion. Journal of Applied Behavior 

Analysis, 327-338. 

Webb, S. (2007). Educating Children in the New Millennium: Child's Play. Education 

Week, p. 24. 



116  

Weinstock, P., Bos, J., Tseng, F., Rosenthal, E., Ortiz, L., Dowsett, C., ...Bentley, A. 

(2012). Evaluation of Program for Infant/Toddler Care (PITC): An on-site 

training of caregivers (NCEE 2012-4003). Washington, DC: National Center for 

Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education  Sciences, 

U.S. Department of Education. 

Wesley, P. W., & Buysse, V. (2006). Ethics and evidence in consultation. Topics in 

Early Childhood Special Education, 131-141. 

White, J.L., T.E. Moffitt, F. Earls, L. Robins, and P. A. Silva. (1990). How early can we 

tell?: Predictors of childhood conduct disorder and adolescent delinquency. 

Criminology, 507-533. 

Whitebook, M., & D. Bellm. (1999). Taking on Turnover: An Action Guide for Child 

Care Center Teachers and Directors. Washington, DC: Center for the Child 

Care Workforce. 

Whitebook, M., & Sakai, L. (2000). Turnover begets turnover: An examination of job 

and occupational instability among child care center staff. Berkley, CA: Center 

for Study of Child Care Employment. 

Whitebook, M., L. Sakai, & C. Howes. (1997). NAEYC Accreditation As a Strategy for 

Improving Child Care Quality: An Assessment by the National Center for the 

Early Childhood Work Force. Washington, DC: National Center for the Early 

Childhood Work Force. 

Willig,   C.   (2008).   Introducing  Qualitative  Research  in  Psychology,  2nd  Edition. 

Berkshire & New York, NY: Open University Press, McGraw-Hill Education. 

Winsler, A., Diaz, R. M., McCarthy, E. M., Atencio, D. J., & Chabay, L. A. (1999). 

Mother-child interaction, private speech, and task performance in preschool 

children with behavior problems. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 

891-904. 

Wolfe, C. D., & Bell, M. A. (2004). Working memory and inhibitory control in early 

childhood: Contributions from electrophysiology, temperament, and language. 

Developmental Psychobiology, 68-83. 

Xu, Y., Farver, J. M., & Zhang, Z. (2009). Temperament, harsh and indulgent parenting, 

and Chinese children's proactive and reactive aggression. Child Development, 

244-258. 

Zahn-Waxler, C., P.M. Cole, and K. C. Barret. (1992). Development of concern for 

others. Developmental Psychology, 126-136. 



117  

 

 

 

SHTOJCAT 

 

 
Shtojca A: Pyetjet e intervistës me prindërit 

Prezantimi: “Qëllimi i këtij studimi është të ekzaminohet roli i prindërimit dhe 

përkujdesjes tek zhvillimi socio-emocional dhe mendor i fëmijëve. Kjo është faza e parë 

e studimit dhe ka si qëllim të merren intervista me prindërit dhe kujdestaret për të 

kuptuar më shumë për mënyrat e prindërimit dhe përkujdesjes që fëmija merr në 

çerdhe.” 

Pyetjet kryesore: 

 A mbani të njëjtin qëndrim me bashkëshortin në disiplinimin e fëmijëve? 

 Lexoni për zhvillimin e fëmijëve? 

 A keni dyshime për mënyrën se si silleni me fëmijën tuaj? 

 Jeni penduar për mënyrën se si silleni me fëmijën tuaj? 

 Si reagon fëmija kur vjen në çerdhe dhe kur e merrni nga çerdhja? 

 

Pyetje ndihmëse: 

 A mund të më jepni një shembull? 

 Sa herë mund të ndodhë diçka e tillë? 

 Kur mund të ndodhë zakonisht? 

 A mund të më thoni se çfarë kuptoni ju me këtë fjalë? 
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Shtojca B: Pyetjet e intervistës me kujdestaret 

 

 
Prezantimi: “Qëllimi i këtij studimi është të ekzaminohet roli i prindërimit dhe 

përkujdesjes tek zhvillimi socio-emocional dhe mendor i fëmijëve. Kjo është faza e parë 

e studimit dhe ka si qëllim të merren intervista me prindërit dhe kujdestaret për të 

kuptuar më shumë për mënyrat e prindërimit dhe përkujdesjes që fëmija merr në 

çerdhe.” 

Pyetjet kryesore: 

 A mund të më flisni mbi shkollimin tuaj? 

 Sa është numri i fëmijë në grupin tuaj? Sa është numri i edukatorëve? 

 Sa është paga juaj? 

 A keni ndërmarrë trajnime dhe nëse po, si kanë ndikuar në punën tuaj me 

fëmijët? 

 A mund të më flisni për programin që ndiqni me fëmijët? Cilat janë sfidat e 

mundshme që hasni gjatë zbatimit të programit? 

 A lexoni mbi zhvillimin e fëmijëve? 

 A keni dyshime për mënyrën se si silleni me fëmijët gjatë orarit të punës? 

 A keni pendime për mënyrën se si silleni me fëmijët gjatë orarit të punës? 

 A mund të më flisni për bashkëpunimin me prindërit? 

 

Pyetje ndihmëse: 

 A mund të më jepni një shembull? 

 Sa herë mund të ndodhë diçka e tillë? 

 Kur mund të ndodhë zakonisht? 

 A mund të më thoni se çfarë kuptoni ju me këtë fjalë? 
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Shtojca C: Miratimi i pjesëmarrësve në fazën e tretë të studimit 

Miratimi i pjesëmarrësve 

 

Me anën e këtij miratimi ju kërkohet që të merrni pjesë në një studim për 

doktoraturë që ndërmerret nga Oriola Hamzallari, një studente doktorature në 

Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Pedagogjise dhe 

Psikologjisë, në Tiranë. Në fazën e tretë të studimit përfshihen: plotësimi i shkallës së 

komunikimit dhe disiplinimit nga ana e kujdestareve, plotësimi i shkallës së sjelljes 

prindërore dhe zhvillimit socio-emocional të fëmijës nga ana e prindërve. Më pas, 

zhvillohen 24 konsulta, tre herë në javë, mesatarisht nga 30 minuta për prindërit dhe 

kujdestaret dhe mbas 24 konsultave plotësohen sërish shkallët e sipërpërmendura. Ju  

jeni zgjedhur në këtë fazë të studimit pasi ju jeni ose një kujdestar, i punësuar në çerdhet 

shtetërore, ose një prind, që merrni shërbimin e çerdheve shtetërore dhe që keni të 

paktën një fëmijë të moshës 1 deri në 3 vjeç në këto çerdhe. Studimi supervizohet nga 

Prof. Dr. Milika Dhamo. 

 

Gjatë konsultave kujdestaret dhe prindërit do të përfshihen në: 

a) Diskutimin e rezultateve të marra nga shkallët e plotësuara; 

b) Reflektim mbi mënyrat e disiplinimit dhe ndërveprimit me fëmijët; 

c) Informim mbi informacionet më të fundit në lidhje me zhvillimin e fëmijëve 

në 3 vitet e para të jetës duke shikuar video të ekspertëve të fushës. 

d) Dhënie e modeleve përkatëse për nxitjen e komunikimit dhe disiplinimit 

pozitiv për kujdestaret dhe nxitjen e prindërimit pozitiv për prindërit; 

e) Reflektime mbi përdorimin e modeleve që nxisin komunikimin, disiplinimin 

dhe prindërimin pozitiv 

f) Ripërshtatje e modeleve të dhëna duke u bazuar tek reagimet dhe 

temperamenti i fëmijëve; 

g) Reflektim mbi ndryshimet emocionale që vihen re tek fëmijët si pasojë e 

përdorimit të teknikave që përputhen me stadin zhvillimor të fëmijës. 

 

Gjithashtu përgjatë kësaj kohe do të ndërmerren dhe vëzhgime jo direkt  të 

sjelljes së fëmijëve gjatë lojës, gjatë zhvillimit të programit, gjatë aktiviteteve ditore si  

të ngrënit apo ndërrimi i pelenave për arsye që të merret një informacion shtesë, që 

mbështet të dhënat e marra nga plotësimi i shkallës së zhvillimit socio-emocional të 

fëmijës. Gjithashtu plotësimi i shkallës së komunikimit dhe disiplinimit do të bazohet në 

vëzhgim. 

 

Informacioni që do të merret do të mbahet anonim dhe konfidencial. Të dhënat e 

mbledhura do të shihen nga unë dhe mundet të shihen nga komisioni i ngritur për 

mbrojtjen e titullit Doktor Shkencash. 

 

Pjesëmarrja në studim mund të ketë disa përparësi pasi ju mund të informoheni 

në mënyrë specifike mbi nevojat zhvillimore të fëmijëve në 3 vitet e para të jetës, mund 

të ndërgjegjësoheni mbi reagimet tuaja emocionale ndaj fëmijës/fëmijëve dhe mund të 

zhvilloni ndërveprimin me fëmijën/fëmijët në mënyrë të tillë që të nxitet zhvillimi 

socio-emocional i fëmijës/fëmijëve. Në studim mund të ketë edhe disa rreziqe minimale 

që mund të përjetoni. Gjatë plotësimit të shkallëve, gjatë konsultave mund të përjetoni 

një 
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gjendje 

emocionale jo të rehatshme që mund të lidhet me informimin dhe ndërgjegjësimin e 

gjendjeve emocionale të fëmijës/fëmijëve. Ju lutem më informoni nëse përjetoni gjendje 

të tilla pasi mund të lëmë një orar të përshtatshëm për konsulta individuale. 

Nëse gjatë studimit, nuk ndjeheni rehat dhe kërkoni të mos jeni pjesë e studimit 

mund ta lini studimin në çdo moment. 

Në fund do të ndërmerret një takim me të gjithë pjesëmarrësit për t’ju informuar 

mbi rezultatet e studimit. 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë miratim, ju lutem pyesni përpara se të 

firmosni miratimin. 

Ju lutem firmosni miratimin mbasi ta keni lexuar, kuptuar dhe të jeni dakord për 

përfshirjen tuaj në këtë fazë të studimit. 

 

 

 

Emri dhe firma e pjesëmarrësit 
 

 
 

Data 
 

 
 

 

Oriola Hamzallari, Doktorante 

 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, 

Departamenti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë, 

Rruga: Dora D’istria 

Numri i telefonit: 0682195279 
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Shtojca D: Instrumenti për prindërit para fazës së pilotimit 
 

 

1. Data:   

E  plotësuar  nga (Ju lutem   Mami 
shkruani emrin): 

3. Mosha juaj:   

Emri i fëmijës:   

4. a. Ditëlindja:   
b.   Mosha:  (sa muajsh) 

 
 

Babi 

5. Numri i fëmijëve:    

6. Statusi:  I   Martuar   I   divorcuar  I ve 
Puna e prindërve – Ju lutem shkruani punën e të dy prindërve (shembull: shtëpiake, mësues, shofer, teknik, rrobaqepse etj) 

7. Puna e Mamasë:    
Puna e Babait:     

 
Udhëzimet 

 

Lista e Sjelljes së Prindit përfshin thënie të mënyrës sesi prindërit rrisin fëmijët e tyre të vegjël. Për çdo thënie, 

rrethoni A nëse thënia është gjithmonë apo pothuajse gjithmonë e vërtetë për ju. Rrethoni F nëse thënia përputhet me 

sjelljen tuaj shpesh. Rrethoni S nëse thënia disa herë përputhet me sjelljen tuaj. Rrethoni N nëse thënia përputhet 

shumë rrallë apo asnjeherë me sjelljen tuaj. Rrethoni vetëm një shkronjë për çdo thënie. Nëse thënia nuk përputhet 

aspak me atë që ju mendoni qarkoni N (Asnjëherë). Mos anashkaloni pa qarkuar asnjë thënie. Ju lutem filloni të 

qarkoni 

thëniet sipas renditjes. 

 

 

 

A  =  Pothuajse gjithmonë/ Gjithmonë F  =  Shpesh S  = Disa herë N = 

Pothuajse asnjëherë/Asnjëherë 

 

 P D M 

1. Unë e lavdëroj fëmijën tim kur mëson gjëra të reja. A F S 

N 

   

2. Unë dhe fëmija im luajmë së bashku në dysheme. A F S 

N 

   

3. Nëse  fëmija  im  do  gjuajë,  do  kafshojë,  do  gërvishtë  dikë  unë  i jap një 

shuplakë në prapanica. 
A F S 

N 

   

4. Të paktën një herë në muaj unë marr libra për fëmijën tim. A F S 

N 

   

5. Kur  fëmija  im nuk  bën  atë që i  them unë  të bëj,  unë i  jap     shuplakë në 

prapanica. 
A F S 

N 

   

6. Nëse fëmija im është tepër energjik, unë e përfshij atë në lojra të ndryshme. A F S 

N 

   

7. Unë i bërtas fëmijës tim kur qan dhe ankohet. A F S 

N 

   

8. Fëmija im duhet të jetë në gjendje të kuptojëë se në lojë ka një radhë të 

caktuar. 
A F S 

N 

   

9. Unë i them fëmijës tim që është i keq. A F S 

N 

   

10.   Si ndëshkim unë e çoj në dhomë të rrijë vetëm apo në një qoshe të dhomës. A F S 

N 

   

11. Unë do t’i jepja një shuplakë në prapanica fëmijës tim edhe në ambjente 

publike nëse sillet keq. 
A F S 

N 

   

2. 
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12.   Fëmija im duhet të jetë i aftë për të ngarë biçikletë me tre rrota. A F S 

N 

   

13.   Fëmija im duhet të rrijë urtë kur unë flas në telefon. A F S 

N 

   

14. Unë harxhoj minimumi 1 orë në ditë duke luajtur apo duke i lexuar libra 

fëmijës sim. 
A F S 

N 

   

15.   Unë i bërtas fëmijës tim kur bëhet shumë i zhurmshëm në shtëpi. A F S 

N 

   

16.   Unë qortoj fëmijën tim kur ai bëhet pis. A F S 

N 

   

17.   Fëmija im duhet të jetë aq i pjekur sa të ndajë lodrat me të tjerët. A F S 

N 

   

18.   Unë e lejoj lojën e rrëmujshme. A F S 

N 

   

19.   Fëmija im duhet të jetë i aftë të vizatojë një rreth. A F S 

N 

   

20.   Fëmija im duhet të jetë i aftë të thotë emrin e tij kur të tjerët e pyesin. A F S 

N 

   

21.   Unë inatosem aq shumë me fëmijën tim sa që i jap shuplakë në prapanica. A F S 

N 

   

22.   Fëmija im duhet të jetë i aftë të kuptojëë gjërat që i them të bëjë. A F S 

N 

   

23. Unë organizojë aktivitete për fëmijën tim si të ngjyrosë, të vizatojë apo të 

luajë me lojra. 
A F S 

N 

   

24.   Fëmija im duhet t’i vendosë lodrat në vendin e tyre. A F S 

N 

   

25.   Unë i jap shuplakë në prapanicë fëmijës sim të paktën një herë në javë. A F S 

N 

   

26.   Fëmija im është aq i rritur sa të flasë me fjali të qarta. A F S 

N 

   

27. Fëmija im ka një rutinë të rregullt gjumi (si për shembull lahet, vesh  

pizhamat, i lexojmë një tregim, lutet). 
A F S 

N 

   

28.   Unë e çoj fëmijën tim në park, tek këndi i lojrave, librari, ose lojrat me top. A F S 

N 

   

29.   Fëmija im duhet të jetë i aftë të laj dhe të thajë vetë duart e tij. A F S 

N 

   

30. Kur fëmijës tim i hipin nervat dhe shpërthen nga inati unë i jap një shuplakë 

në prapanicë. 
A F S 

N 

   

31.   Fëmija im duhet të jetë i aftë të mos urinojë në pelena gjatë ditës. A F S 

N 

   

Pikët e papërpunuara të shkallës: 
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Shtojca E: Instrumenti për prindërit pas fazës së pilotimit 
 

 

 

 

 
 

1. Data:   

2. E plotësuar nga (Ju lutem shkruani   Mam_i   Babi
 

3. Mosha juaj_:     

Emri i 
fëmijës: 

4. a. Ditëlindja: 
b. Mosha: 

c. Gjinia: _________________ 

5. Numri i fëmijëve: 
 

6. Statusi:  I Martuar I   divorcuar  I ve 

Puna e prindërve – Ju lutem shkruani punën e të dy prindërve (shembull: shtëpiake, mësues, shofer, teknik, rrobaqepse etj) 
7. Puna e Mamit:    

Puna e Babit:    

8. Numri i  telefonit (ose celularit):  (Arsyeja që kërkohet numri i telefonit 

është për t’ju njoftuar nëse jeni përzgjedhur në mënyrë rastësore në grupin e konsultave) 

 

 

 

 

 

Udhëzimet 
 

Listë Kontrolli e Sjelljes së Prindit përfshin thënie të mënyrës sesi  prindërit  rrisin fëmijët  e  tyre  të 

vegjël. Për çdo thënie, rrethoni Gj nëse thënia është gjithmonë apo pothuajse gjithmonë e vërtetë për ju. 

Rrethoni Sh nëse thënia përputhet me sjelljen tuaj shpesh. Rrethoni D nëse thënia disa herë përputhet me 

sjelljen tuaj. Rrethoni A nëse thënia përputhet shumë rrallë apo asnjeherë me sjelljen tuaj. Rrethoni vetëm 

një shkronjë për çdo thënie. Nëse thënia nuk përputhet aspak me atë që ju mendoni rreth zhvillimit të 

fëmijës suaj qarkoni sërish A (asnjëherë). Mos anashkaloni pa qarkuar asnjë thënie. Ju lutem  

tregohuni të sinqertë në plotësimin e testit pasi vetëm në këtë mënyrë testi mund të jetë i vlefshëm. 

 

 

 

 

 

 

Gj = Pothuajse  gjithmonë/ Gjithmonë Sh  =  Shpesh D = Disa herë        A 

= Pothuajse asnjëherë/Asnjëherë 



 

 

 
 

 
P D M 

1. Unë e lavdëroj fëmijën tim kur mëson gjëra të reja. GJ SH D 

A 

   

2. Unë dhe fëmija im luajmë   së bashku në tapet. 
GJ SH D 

A 
   

3. Nëse fëmija im gjuan, kafshon, gërvisht dikë unë i jap   një shuplakë 

në prapanica. 
GJ SH D 

A 
   

4. Të paktën një herë në muaj unë blej libra për fëmijën tim ose   i marr 

ato në bibliotekë. 
GJ SH D 

A 
   

5. Kur fëmija im nuk bën atë që i them unë të bëj, unë i jap shuplakë në 

prapanica. 
GJ SH D 

A 
   

6. Nëse  fëmija  im  është  tepër  i  papërmbajtur  unë  e  përfshij atë në 

aktivitete të ndryshme. 
GJ SH D 

A 
   

7. Unë i bërtas fëmijës tim kur ka teka dhe bëhet qaraman. 
GJ SH D 

A 
   

8. Fëmija im duhet të jetë i aftë që të ndjekë radhën gjatë lojrave. 
GJ SH D 

A 
   

9. Unë i them fëmijës tim se është i keq. 
GJ SH D 

A 
   

10. Si ndëshkim unë e çoj në qoshe të dhomës ose në dhomë të rrijë 

vetëm. 
GJ SH D 

A 
   

11. Unë do t’i jepja një shuplakë në prapanica fëmijës tim edhe në 

ambjente publike nëse sillet keq. 
GJ SH D 

A 
   

12.  Fëmija im duhet të jetë i aftë për të ngarë triçikletën. 
GJ SH D 

A 
   

13.  Fëmija im duhet të rri urtë kur unë flas në telefon. 
GJ SH D 

A 
   

14. Unë harxhoj minimumi 1 orë në ditë duke lozur apo duke i lexuar 

libra fëmijës sim. 
GJ SH D 

A 
   

15.  Unë i bërtas fëmijës tim kur bëhet shumë i zhurmshëm në shtëpi. 
GJ SH D 

A 
   

16. Unë e qortoj dhe e godas në duar fëmijën tim kur ai ndot të  

mbathurat. 
GJ SH D 

A 
   

17.  Fëmija im, për moshën që ka, duhet të ndajë lodrat me të tjerët. 
GJ SH D 

A 
   

18.  Unë e lejoj lojën e rrëmujshme. 
GJ SH D 

A 
   

19.  Fëmija im duhet të jetë i aftë të bëjë një rreth. 
GJ SH D 

A 
   

20.  Unë dal shëtitje me fëmijën tim një herë në javë. 
GJ SH D 

A 
   

21.  Fëmija im duhet të jetë i aftë të thotë emrin e tij kur të tjerët e pyesin. 
GJ SH D 

A 
   

22. Unë inatosem aq shumë me fëmijën tim sa që e rrah me pëllëmbë në 

prapanica. 
GJ SH D 

A 
   

23.  Fëmija im duhet të jetë i aftë të kuptojëë gjërat që i them të bëjë. 
GJ SH D 

A 
   

24. Unë organizoj veprimtari për fëmijën tim që të luajë si p.sh. të 

ngjyrosë, të vizatojë , aktivitete me lodra. 
GJ SH D 

A 
   

25.   Fëmija im duhet t’i vendosë lodrat në vendin  e tyre. 124 GJ SH D 

A 
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26.  Unë i jap shuplakë në prapanicë fëmijës tim të paktën një herë në javë. 
GJ SH 

D A 
   

27.  Fëmija im është aq i rritur sa duhet që të flasë me fjali të qarta. 
GJ SH 

D A 
   

28. Fëmija im ka një rutinë të rregullt gjumi (si për shembull lahet,  vesh  

pizhamat, i lexojmë një tregim, lutet). 

GJ SH 

D A 
   

29.  Unë e çoj fëmijën tim në park, tek këndi i lojrave, librari, ose lojrat me top. 
GJ SH 

D A 
   

30.  Fëmija im duhet të jetë i aftë të lajë dhe të fshijë   vetë duart e tij. 
GJ SH 

D A 
   

31.  Kur fëmijës sim i hipin nervat unë i jap një shuplakë në prapanicë. 
GJ SH 

D A 
   

32.  Fëmija im duhet të jetë i aftë të mos urinojë në mbathje gjatë ditës. 
GJ SH 

D A 
   

Pikët e papërpunuara të shkallës:    
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Shtojca F: Instrumenti për kujdestaret para fazës së pilotimit 

  Shkalla e Klasifikimit të Mjedisit në Çerdhe për Kujdesin ndaj Fëmijës  
 

Udhëzime: Shkalla e Klasifikimit të Mjedisit në Çerdhe për Kujdesin ndaj Fëmijës, 

nënshkalla e dëgjimit, bisedimit dhe ndërveprimit përfshin deklaratat në lidhje me atë se 

si i dëgjojnë, si bisedojnë dhe ndërveprojnë kujdestaret me fëmijët e vegjël. Për çdo 

deklaratë, rrethoni një nga numrat nga 1 deri 7. Njëshi është e papërshtatshme, 3 

minimale, 5 Mirë, 7 Shkëlqyeshëm. Shënoni vetëm një numër për çdo deklaratë. Mos 

anashkaloni asnjë çështje.   Ju lutemi, filloni me çështjen e parë. 
 

 

Ndihma ndaj fëmijëve për të kuptuar gjuhën  

1.  Bisedoj pak ose aspak me fëmijët. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Zhurma e lartë shpesh ndërhyn në aftësinë e fëmijëve 
për të dëgjuar gjuhën. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Bisedoj shpesh me fëmijët në mënyrë të pakëndshme 
(me ton të ashpër zëri, kërcënime të shpeshta, me 
deklarata dekurajuese ose negative) 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Përdor një fjalor tepër të kufizuar kur bisedoj me  
fëmijët (duke përdorur atë, këtë, kjo në vend të 
emrave të objekteve ose veprimeve) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.   Bisedoj mjaft me fëmijët gjatë lojërave rutinë. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Në dhomë ka qetësi të arsyeshme kështu që fëmijët 
mund ta dëgjojnë gjuhën. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Bisedoj me fëmijët me një ton zëri asnjanës ose të 
këndshëm. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Përmbajtja e bisedës në përgjithësi është inkurajuese 
dhe pozitive në vend që të jetë dekurajuese ose 
negative. 

1 2 3 4 5 6 7 

9.   Bisedoj me fëmijët shpesh gjatë gjithë ditës. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Bisedoj në mënyrë kuptimplotë me fëmijët (p.sh., 
bisedoj për gjërat që fëmijët përjetojnë) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Komunikimi verbal personalizohet (p.sh., kam kontakt 
me sy me fëmijën; përdor emrin e fëmijës; bisedoj me 
fëmijën në gjuhën parësore të fëmijës; përdor shenjat 
ose komunikimin alternativ kur është i nevojshëm). 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Zakonisht përdor fjalë përshkruese për objektet dhe 
veprimet në komunikimin me fëmijët. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Përdor një gamë të gjerë fjalësh të sakta në 
komunikimin me fëmijët (p.sh., emrat e shumë 
objekteve dhe veprimeve të ndryshme; përdor fjalë 
përshkruese). 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Bisedoj për shumë tema të ndryshme me fëmijët 
(p.sh., bisedoj për ndjenjat; shpreh synimet e fëmijës 
me fjalë, përveç emërtimit të objekteve  dhe 
veprimeve) 

1 2 3 4 5 6 7 
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15. E përshtas kompleksitetin e gjuhës duke e përputhur 
me aftësitë e fëmijëve (p.sh., përdor fjali më 
komplekse me fëmijët më të rritur) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ndihma ndaj fëmijëve për të përdorur gjuhën  

16. Komunikimi verbal dhe jo verbal i fëmijëve 
dekurajohet shumë (p.sh., unë u përgjigjem 
negativisht; iu them fëmijëve shpesh që të rrinë urtë; 
foshnjat injorohen dhe mbahen të izoluara). 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Bisedat përdoren vetëm për të kontrolluar sjelljen e 
fëmijëve (unë nuk bëj biseda me fëmijët ose nuk i 
inkurajoj ata që të komunikojnë) 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Përdor një sasi të moderuar përgjigjesh verbale  dhe 
jo verbale pozitive ndaj komunikimit të fëmijëve gjatë 
gjithë ditës. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. I inkurajoj fëmijët të komunikojnë (p.sh., përpiqem të 
interpretoj atë që fëmija përpiqet të thotë; dëgjoj me 
vëmendje; bëj pyetje) 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Përdor disa biseda sociale me fëmijët gjatë gjithë 
ditës (p. sh., bisedat për interesat e fëmijëve; lojëra 
verbale me foshnjat; fëmijët më të rritur i pyes për 
ditën e tyre). 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Fëmijëve u lejohet që të bisedojnë shumë gjatë ditës. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Në përgjithësi u përgjigjem në kohën e duhur dhe në 
mënyrë pozitive përpjekjeve të fëmijëve për të 
komunikuar dhe i ndjek ato siç duhet (p.sh., i 
përgjigjem me shpejtësi një të qare; kujdesem për 
kërkesat verbale; i përgjigjem komunikimit të fëmijëve 
gjatë lojës). 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Shpesh i inkurajoj fëmijët të komunikojnë me mua 
gjatë gjithë ditës. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. I inkurajoj fëmijët të komunikojnë me njëri tjetrin. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Kryej shumë biseda ku i vjen radha secilit nga fëmijët 
(p.sh., imitimin e tingujve të foshnjave; përsëritja e 
atyre që thonë foshnjat sapo ecin; fëmijët më të vegjël 
i lë ata që të shtojnë diçka tjetër; diskutim i ideve me 
fëmijët më të rritur) 

1 2 3 4 5 6 7 

26. I shtoj fjalë të tjera dhe ide asaj që thonë  fëmijët 
(p.sh., kur një foshnje që sapo është ngritur në këmbë 
thotë “lëng” i përgjigjem duke i thënë “ja ku është 
lëngu i yt i portokallit. Është në filxhanin tënd.”) 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Ju bëj fëmijëve pyetje për të inkurajuar përgjigje me 
komplekse (p.sh., i pyes dhe u përgjigjem pyetjeve  
për foshnjat; fëmijëve më të vegjël u bëj pyetjet me 
“çfarë” ose “ku”; fëmijëve më të rritur u  bëj  pyetje 
“pse” ose “si”). 

1 2 3 4 5 6 7 
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28. Zakonisht ruaj një drejtpeshim të mirë midis të 
dëgjuarit dhe të biseduarit (p.sh., u jap fëmijëve  
kohën që të përpunojnë informacionin dhe përgjigjen; 
më tepër bisedim për foshnjat; u jepet radha në 
mënyrë të barabartë me fëmijët më të rritur). 

1 2 3 4 5 6 7 

29. E lidh bisedën e fëmijëve më të rritur me shkrimin 
(p.sh., shkruaj atë që fëmijët diktojnë dhe lexojnë atë 
përsëri) 

1 2 3 4 5 6 7 

Përdorimi i Librave  

30. Në qoftë se regjistrohet një grup moshor, ka më pak 
se 6 libra të përshtatshëm ndaj të cilave kanë akses 
përditë. Në qoftë se regjistrohen më shumë se një 
grup moshor, ka më pak se 3 libra të përshtatshëm 
ndaj të cilave kanë akses çdo grup moshor. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Librat në përgjithësi janë të riparuar keq (p.sh., të 
grisur ose libra të paplotë; fotografi të prishura; libra të 
shkarravitur). 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Nuk u lexoj libra fëmijëve çdo ditë. 1 2 3 4 5 6 7 

33. Ka të paktën 6 libra të përshtatshëm por jo më pak se 
3 për çdo grup moshor të regjistruar ndaj të cilit kanë 
akses çdo ditë, për shumicën e ditës. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Pothuajse të gjithë librat janë të riparuar mirë. 1 2 3 4 5 6 7 

35. I lexoj librat me fëmijët çdo ditë. 1 2 3 4 5 6 7 

36. Inkurajoj pjesëmarrjen vetëm kur fëmijët janë të 
interesuar; fëmijët nuk detyrohen që të marrin pjesë. 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Ka të paktën 12 libra të përshtatshëm për çdo grup 
moshor, por jo më pak se 2 për çdo fëmijë në çdo  
grup moshor, që të ketë akses gjatë ditës për kohën 
më të madhe të ditës. 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Është e mundur një përzgjedhje e madhe librash. 1 2 3 4 5 6 7 

39. I lexoj librat në mënyrë jo formale me individët ose me 
grupe shumë të vogla të fëmijëve të interesuar çdo 
ditë. 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Koha e librit është e këndshme dhe interaktive (p.sh., 
foshnjat gëzohen kur mbahen gjatë leximit të librit; ato 
që sa kanë filluar të ecin tregojnë interes për kthimin e 
faqeve dhe tregojnë fotografi; fëmijëve më të rritur u 
lejohet që të bëjnë pyetje dhe të bëjnë komente). 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Librat mblidhen së bashku në një ose më shumë 
vendndodhje për përdorim me lehtësi dhe në mënyrë 
të rehatshme nga fëmijët. 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Jam e përfshirë në përdorimin e librave me fëmijët në 
mënyrë periodike gjatë gjithë ditës (të paktën dy herë 
në ditë). 

1 2 3 4 5 6 7 
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43. Inkurajoj fëmijët në të gjitha grupmoshat e regjistruara 
për të lexuar sipas nivelit të tyre të aftësisë (p.sh., 
emërtimi i fotografive për foshnjat; ndihmohen ata që 
sa kanë filluar të ecin të identifikojnë fotografitë dhe të 
kthejnë faqet; u tregohen fëmijëve më të rritur fjalët që 
përputhen me figurat) 

1 2 3 4 5 6 7 

44.  Librat shtohen ose ndryshohen për të ruajtur 
interesin. 

1 2 3 4 5 6 7 

Mbikëqyrja e Ndërveprimit të lojës dhe mësimnxënies  

45. Mbikëqyrja zakonisht nuk është e mjaftueshme për 
moshën dhe aftësinë e fëmijëve (p.sh., shpesh unë i 
lë fëmijët dhe nuk mund t’i shoh, t’i dëgjoj ose të kem 
kontakt me ta; fëmijët shpesh nuk janë nën kujdes në 
situata të rrezikshme) 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Pjesa më e madhe e mbikëqyrjes është ndëshkuese 
ose tepër kontrolluese (p.sh., bërtitje, “jo”, të 
vazhdueshme, duke i nënvlerësuar fëmijët) 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Mbikëqyrja zakonisht është e përshtatshme për 
moshat dhe aftësitë e fëmijëve (p.sh., foshnjat/ ata që 
sa kanë filluar të ecin brenda rrezes së shikimit dhe 
lehtësisë për t’i kontaktuar me kalime vetëm të 
momentit; unë qëndroj jashtë me fëmijët) 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Shumica e mbikëqyrjes nuk është ndëshkuese dhe 
kontrolli ushtrohet në mënyrë të arsyeshme. 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Unë mbikëqyr aktivisht: puna ose interesat e tjera nuk 
m'i largojnë përgjegjësitë për dhënien e kujdesit. 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Ka mbikëqyrje të kujdesshme në mënyrë të 
vazhdueshme të të gjithë fëmijëve të përshtatur siç 
duhet për mosha dhe aftësi të ndryshme (p.sh.,  
fëmijët më të vegjël ose më impulsiv mbikëqyren më 
nga afër). 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Unë jam në dijeni të të gjithë grupit edhe kur punoj me 
një fëmijë ose një grup të vogël (p.sh., kujdestarja 
shpesh e kontrollon dhomën kur punon me një  
fëmijë). 

1 2 3 4 5 6 7 

52. Unë reagoj me shpejtësi për të zgjidhur problemet në 
mënyrë të rehatshme dhe mbështetëse. 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Marr pjesë në aktivitetet me fëmijët dhe tregoj interes 
ose vlerësim për atë që ata bëjnë (p.sh., u jap  
fëmijëve ndihmë dhe inkurajim kur nevojitet; i ndihmoj 
fëmijët që sillen rrotull për t’u përfshirë në lojë;  
ndihmoj foshnjat që të marrin lodrën në raft). 

1 2 3 4 5 6 7 

54. Zakonisht veproj për të shmangur problemet përpara 
se ato të ndodhin (p.sh., nxjerr lojëra të tjera; e largoj 
një lodër aktive përpara se ajo të ndërpresë një lojë të 
qetë). 

1 2 3 4 5 6 7 

55. Bisedoj me fëmijët për idetë që lidhen me aktivitetet e 
tyre (p.sh., u bëj pyetje; shtoj informacion për të 
zgjeruar të kuptuarit e fëmijëve). 

1 2 3 4 5 6 7 
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56. Ruaj një drejtpeshim midis nevojës së fëmijëve për të 
eksploruar në mënyrë të pavarur dhe kontributit tim  
në mësimnxënies (p.sh., fëmija lejohet që të plotësojë 
pikturën përpara se të pyetet për të folur për të; fëmija 
lejohet të zbulojë se ndërtimi me blloqe është jo i 
drejtpeshuar përpara se ai të rrëzohet). 

1 2 3 4 5 6 7 

Ndërveprimi kujdestare – fëmijë  

57. Nuk përfshihem me fëmijët (p.sh., i injoroj fëmijët; 
duke i distancuar ose e ftoh). 

1 2 3 4 5 6 7 

58. Ndërveprimet janë të pakëndshme (p.sh., tingulli i 
zërave i sforcuar dhe irritues). 

1 2 3 4 5 6 7 

59. Kontakti fizik nuk është i ngrohtë ose reagues; 
përdoret kontakt i ashpër ose jo siç duhet (p.sh., 
tërhiqet fëmija nga krahu; ka përqafime ose gudulisje 
të panevojshme). 

1 2 3 4 5 6 7 

60. Zakonisht u përgjigjem fëmijëve dhe përfshihem me 
ta. 

1 2 3 4 5 6 7 

61. Kam pak ndërveprime të pakëndshme, në qoftë se 
kam; nuk ka ndërveprim verbal ose fizik të ashpër 
midis meje dhe fëmijës. 

1 2 3 4 5 6 7 

62. Herë pas here kam buzëqeshje dhe biseda me fëmijët 
gjatë gjithë ditës. 

1 2 3 4 5 6 7 

63. Kam afeksion të ngrohtë dhe reagues fizik gjatë gjithë 
ditës në veprimet rutinë ose lojën (p.sh., mbajtja e 
fëmijës lehtë kur lexohet një libër; përkëdhelja e 
foshnjës gjatë ushqimit me shishe) 

1 2 3 4 5 6 7 

64. Përdor shpesh ndërveprim pozitiv verbal dhe fizik me 
fëmijët gjatë gjithë ditës (p.sh., kujdestaret dhe fëmijët 
zakonisht janë të relaksuar; zërat janë të këndshëm; 
prekjet janë të lehta). 

1 2 3 4 5 6 7 

65. Unë tregoj respekt për fëmijët (p.sh., dëgjoj me 
vëmendje; mbaj kontakt me sy; i trajtoj fëmijët në 
mënyrë të drejtë; nuk i diskriminoj). 

1 2 3 4 5 6 7 

66. Reagoj me keqardhje për të ndihmuar fëmijët që janë 
të trazuar, të lënduar, ose të inatosur (ndjenjat 
pranohen por sjellja jo e duhur nuk lejohet). 

1 2 3 4 5 6 7 

67. Zakonisht jam e ndjeshme për ndjenjat dhe reagimet  
e fëmijëve (p.sh., shmang ndërprerjet e 
menjëhershme; e paralajmëroj foshnjën përpara se ta 
ngre atë). 

1 2 3 4 5 6 7 

68. Inkurajoj zhvillimin e respektit reciprok të fëmijëve dhe 
të rritur (p.sh., pres derisa fëmijët të mbarojnë së bëri 
pyetjet përpara se tu përgjigjem; me mirësi, nuk i lë 
foshnjat që të më tërheqin flokët dhe u them “më 
dhembin”). 

1 2 3 4 5 6 7 

Disiplina Ndërvepruese  



131  

69. Fëmijët kontrollohen me metoda të rrepta  (p.sh.,  
duke i qëlluar; duke u bërtitur; duke izoluar fëmijët për 
periudha të gjata; duke mos u dhënë ushqim). 

1 2 3 4 5 6 7 

70. Disiplina është kaq e lëshuar sa që nuk ka rregull ose 
kontroll. 

1 2 3 4 5 6 7 

71. Pritshmëritë për sjelljen zakonisht janë jo të 
përshtatshme për moshën dhe nivelin zhvillimor të 
fëmijës (p.sh., secili duhet të rrijë urtë gjatë vakteve; 
fëmijët duhet të presin për periudha të gjata  kohe 
duke mos bërë asgjë; kujdestarja inatoset kur qajnë 
foshnjat). 

1 2 3 4 5 6 7 

72. Nuk janë përdorur asnjëherë ndëshkime fizike ose 
metoda të ashpra. 

1 2 3 4 5 6 7 

73. Zakonisht unë kam kontroll të mjaftueshëm për t’i 
parandaluar problemet, të tilla si lëndimi që fëmijët i 
bëjnë njëri tjetrit, rrezikimi i vetes së tyre ose qenia 
shkatërrues. 

1 2 3 4 5 6 7 

74. Pritshmëritë janë realiste dhe të bazuara tek mosha 
dhe aftësia e fëmijëve me pak përjashtime në qoftë se 
ka (p.sh., ndarja e gjërave nuk është e detyruar 
megjithëse për të mund të flitet; fëmijët nuk pritet që  
të presin për periudha të gjata). 

1 2 3 4 5 6 7 

75. Programi është i ndërtuar për të shmangur konfliktin 
dhe për të promovuar ndërveprimin e duhur (p.sh., ka 
akses ndaj lojërave të tjera; fëmija që ka një lodër të 
preferuar mbrohet nga të tjerët; fëmijët nuk bëhen 
grumbull; unë reagoj me shpejtësi ndaj problemeve; 
kalime pa probleme). 

1 2 3 4 5 6 7 

76. Metodat pozitive të disiplinës përdoren në mënyrë 
efektive (p.sh., i kushtohet vëmendje fëmijëve kur 
përfshihen dhe sillen mirë; riudhëzohen fëmijët nga 
situatat negative tek një aktivitet tjetër; ndërhyrje në 
kohë për të shmangur problemet). 

1 2 3 4 5 6 7 

77. U kushtohet vëmendje shpesh kur fëmijët sillen mirë 
(p.sh., unë i vështroj, u buzëqesh ose marr pjesë 
ndërsa fëmijët janë duke luajtur të lumtur). 

1 2 3 4 5 6 7 

78. Unë reagoj në mënyrë të vazhdueshme ndaj sjelljeve 
të fëmijëve. 

1 2 3 4 5 6 7 

79. I ndihmoj fëmijët të kuptojnë efektet e veprimeve të 
tyre tek të tjerët (p.sh., u tërheq vëmendjen atyre që 
sa kanë filluar të ecin për fytyrat e buzëqeshura të 
fëmijëve të tjerë kur u ofroj një lodër; shpjegoj inatin 
që vjen nga rrëzimi i strukturave të blloqeve të fëmijës 
tjetër). 

1 2 3 4 5 6 7 

80. I përfshij aktivisht fëmijët në zgjidhjen e konflikteve 
dhe problemeve (p.sh., i ndihmoj fëmijët të përdorin 
komunikimin në vend të agresionit; u jap fjalën atyre 
që nuk flasin; i ndihmojmë fëmijët më të rritur që t’i 
thonë problemet dhe të mendojnë për zgjidhjet). 

1 2 3 4 5 6 7 

81. Kujdestarja kërkon këshilla nga profesionistë të tjerë 
në lidhje me problemet e sjelljes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Ndërveprimet midis fëmijëve  

82. Ndërveprimet midis fëmijëve nuk inkurajohen. (p.sh., 
foshnja shpesh mbahet e izoluar, në lëkundëse ose 
karrige, biseda mes fëmijëve dekurajohet; nuk ka 
raste për fëmijët që të zgjedhin shokët e tyre të lojës). 

1 2 3 4 5 6 7 

83. Ndërveprimet negative mes fëmijëve ose injorohen 
ose trajtohen me ashpërsi. 

1 2 3 4 5 6 7 

84. Ndërveprimet mes fëmijëve shpesh janë negative 
(p.sh., ngacmime, grindjet e vogla, zënkat janë të 
zakonshme). 

1 2 3 4 5 6 7 

85. Ndërveprimi inkurajohet mes fëmijëve (p.sh., foshnjat 
që nuk lëvizin vendosen aty ku ata mund të 
ndërveprojnë me të tjerët; fëmijët vendosen që të 
lëvizin lirshëm në mënyrë që të ndodhin grupimet 
natyrale dhe ndërveprimet). 

1 2 3 4 5 6 7 

86.  Zakonisht i ndaloj ndërveprimet negative dhe 
lënduese (p.sh., ndaloj sharjet, zënkat). 

1 2 3 4 5 6 7 

87. Shumica e ndërveprimeve midis fëmijëve janë 
asnjanëse ose pozitive (p.sh., luajnë qetësisht pranë 
njëri tjetrit; fëmijët më të rritur janë të kujdesshëm me 
foshnjat). 

1 2 3 4 5 6 7 

88. Në mënyrë të vazhdueshme modeloj shprehi të mira 
sociale (p.sh., është i mirë me të tjerët, dëgjon, ka 
empati, bashkëvepron; është i sjellshëm me fëmijët 
dhe jo “bosi”). 

1 2 3 4 5 6 7 

89. Lehtësoj ndërveprimet pozitive të moshatarëve mes  
të gjithë fëmijëve (p.sh., i vendos foshnjat aty ku ato 
mund të shikojnë dhe të reagojnë ndaj të tjerëve; 
ndihmoj fëmijët që sapo kanë filluar të ecin të gjejnë 
lodrat e tyre dublikate; përfshij fëmijët me aftësi të 
kufizuara në lojë me të tjerët) 

1 2 3 4 5 6 7 

90. U tregoj dhe bisedoj për rastet e ndërveprimit pozitiv 
social midis fëmijëve ose midis të  rriturve  dhe 
fëmijëve (p.sh., i lavdëroj fëmijët për qetësimin e 
foshnjës; e lavdëroj fëmijën që ka marrë një  lodër 
tjetër në vend që të zihej; e falenderoj fëmijën më të 
rritur që e ka ndihmuar). 

1 2 3 4 5 6 7 

91. Nis disa aktivitete të përshtatshme që u japin fëmijëve 
përvojë në punë ose lojë që bëjnë së bashku (p.sh., iu 
fryj tullumbacet disa foshnjeve për të parë së bashku;  
i mësoj ata që kanë filluar të ecin  që  të  rrokullisin 
topin tek të tjerët; fëmijët ndihmojnë që të bëhet 
pastrimi). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Shtojca G: Instrumenti për kujdestaret pas fazës së pilotimit 

Shkalla e Klasifikimit të Mjedisit në Çerdhe për Kujdesin ndaj Fëmijës 

 

Data:  /  /   
 

Mosha e fëmijëve në grupin tuaj:    
 

Udhëzime: Shkalla e Klasifikimit të Mjedisit në Çerdhe për Kujdesin ndaj Fëmijës, 
nënshkalla e dëgjimit, bisedimit dhe ndërveprimit përfshin thënie në lidhje me atë se si i 
dëgjojnë, si bisedojnë dhe ndërveprojnë kujdestaret me fëmijët e vegjël. Vlerësoni çdo 
thënie duke qarkuar vetëm një numër nga 1 deri 7 sa jeni dakord apo jo për 
thënien. Mos anashkaloni asnjë thënie. Ju lutemi, tregohuni sa më të sinqertë në 
dhënien e përgjigjeve, pasi vetëm në këtë mënyrë testi është i vlefshëm. 

 

Ndihma e kujdestares që fëmija të kuptojë gjuhën 

1.   Bisedoj pak ose aspak me fëmijët. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Shpesh, zhurma e lartë ndërhyn në  aftësinë  e  
fëmijëve për të dëgjuar gjuhën. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Bisedoj shpesh me fëmijët në mënyrë të pakëndshme 
(me ton të ashpër, kërcënime të shpeshta, me thënie 
dekurajuese) 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Përdor një fjalor tepër të kufizuar kur bisedoj me  
fëmijët (përdor atë, këtë, kjo, në vend që të përdor 
emrat e objekteve ose veprimeve) 

1 2 3 4 5 6 7 

5.   Bisedoj shumë me fëmijët gjatë lojërave. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Në dhomë mbahet qetësi e mjaftueshme që fëmijët të 
dëgjojnë gjuhën. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Bisedoj me fëmijët me një ton zëri asnjanës ose të 
këndshëm. 

1 2 3 4 5 6 7 

8.   Në përgjithësi, bisedat janë inkurajuese dhe pozitive. 1 2 3 4 5 6 7 

9.   Bisedoj shpesh me fëmijët gjatë ditës. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Bisedat me fëmijët kanë kuptim për to (p.sh., bisedoj 
për gjërat që fëmijët përjetojnë, për lojrat në të cilët 
janë përfshirë etj.) 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Komunikimi gojor personalizohet (p.sh., kam kontakt 
me sy me fëmijën; përdor emrin e fëmijës; bisedoj me 
fëmijën me një gjuhë të kuptueshme për të; përdor 
shenjat kur është e nevojshme). 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Në komunikimin me fëmijët, zakonisht përdor fjalë që 
përshkruajnë objekte apo veprimet që fëmija po 
ndërmerr. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Përdor një mori fjalësh të përpikta në komunikimin me 
fëmijët (p.sh., emëroj shumë objekte dhe veprime të 
ndryshme; përdor fjalë që përshkruajnë cilësi të 
objekteve dhe veprimeve). 

1 2 3 4 5 6 7 
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14. Me fëmijët bisedoj për shumë tema të ndryshme 
(p.sh., bisedoj për ndjenjat; përveç emërtimit të 
objekteve apo veprimeve i shpreh synimet e fëmijës 
me fjalë) 

1 2 3 4 5 6 7 

15. E përshtas të folurin tim me atë të fëmijës (p.sh., 
përdor fjali më komplekse me fëmijët më të rritur) 

1 2 3 4 5 6 7 

Ndihma që jep kujdestarja që femija ta perdorë gjuhën 

16. Komunikimi gojor dhe jo gojor i fëmijëve dekurajohet 
shumë (p.sh., unë u përgjigjem negativisht; iu them 
fëmijëve shpesh që të rrinë urtë; foshnjat injorohen 
dhe mbahen të izoluara). 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Gjuha përdoret vetëm për të kontrolluar sjelljen e 
fëmijëve (unë nuk bëj biseda me fëmijët ose nuk i 
inkurajoj ata që të komunikojnë) 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Inkurajoj komunikimin e fëmijëve (p.sh., përpiqem të 
shpjegoj atë që fëmija mundohet të thotë; dëgjoj me 
vëmendje; bëj pyetje) 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Disa herë gjatë ditës, bëj biseda shoqërore me fëmijët 
(p.sh., bisedat për interesat e fëmijëve; lojëra gojore 
me foshnjat; fëmijët më të rritur i pyes për ditën e  
tyre). 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Fëmijëve u lejohet të flasin pjesën më të madhe të 
ditës. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Në përgjithësi, u përgjigjem në kohën e duhur dhe 
pozitivisht përpjekjeve të fëmijëve për të komunikuar 
dhe i ndjek ato siç duhet (p.sh., i përgjigjem me 
shpejtësi një të qare; kujdesem për kërkesat që kanë; 
i përgjigjem komunikimit të fëmijëve gjatë lojës). 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Unë i inkurajoj shpesh fëmijët të komunikojnë me mua 
gjatë ditës. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. I inkurajoj fëmijët të komunikojnë me njëri-tjetrin. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Bëj shumë biseda me secilin nga fëmijët (p.sh., 
imitimin e tingujve të foshnjave; përsëritja e atyre që 
thonë foshnjat sapo ecin; i le fëmijët që të shtojnë 
diçka tjetër; diskutim i ideve me fëmijët më të rritur) 

1 2 3 4 5 6 7 

25. I shtoj fjalë dhe ide të tjera asaj që thonë  fëmijët 
(p.sh., kur një foshnje që sapo është ngritur në këmbë 
thotë “lëng” i përgjigjem duke i thënë “ja ku është 
lëngu i yt i portokallit. Është në filxhanin tënd.”) 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Ju bëj fëmijëve pyetje për të inkurajuar përgjigje më 
komplekse (p.sh., i pyes foshnjat dhe u përgjigjem 
pyetjeve që i bëj; fëmijëve më të vegjël u bëj pyetjet 
me “çfarë” ose “ku”; fëmijët më të rritur u bëj pyetje 
“pse” ose “si”). 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Zakonisht ruaj një balancë të mirë midis dëgjimit dhe 
të folurit (p.sh., u jap fëmijëve kohën që të kuptojnë 
informacionin dhe më pas të përgjigjen; flas më 
shumë me foshnjat; u jepet radha në mënyrë të 
barabartë fëmijëve më të rritur). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Përdorimi i librave me fëmijët 

28. Në përgjithësi, librat janë në gjendje të keqe (p.sh., të 
grisur ose libra të paplotë; fotografi të prishura; libra të 
zhkarravitur). 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Nuk u lexoj libra fëmijëve çdo ditë. 1 2 3 4 5 6 7 

30. Pothuajse të gjithë librat janë në gjendje të mirë. 1 2 3 4 5 6 7 

31. Lexoj libra bashkë me fëmijët çdo ditë. 1 2 3 4 5 6 7 

32. Inkurajoj fëmijët të dëgjojnë tregime vetëm kur ato 
janë të interesuar; fëmijët nuk detyrohen që të marrin 
pjesë në të tilla aktivitete. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Ka të paktën 2 libra për çdo fëmijë në çdo grup dhe 
fëmijët e vegjël por dhe ato më të rritur kanë leje t’i 
marrin e t’i shfletojnë. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Është e mundur një përzgjedhje e madhe librash. 1 2 3 4 5 6 7 

35. Çdo ditë, u lexoj librat fëmijëve, që janë të interesuar 
për to, duke i ndarë në grupe shumë të vogla. 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Koha kur lexohen librat është e këndshme dhe 
ndërvepruese (p.sh., foshnjat gëzohen kur i mbaj  
gjatë leximit të librit; ato që sa kanë filluar të ecin 
tregojnë interes për kthimin e faqeve dhe fotografitë; 
fëmijëve më të rritur u lejohet që të bëjnë pyetje dhe 
komente). 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Librat vendosen në një ose më shumë rafte ku mund 
të merren dhe përdoren me lehtësi nga fëmijët. 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Unë i përdor librat me fëmijtë gjatë ditës (të paktën dy 
herë në ditë). 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Inkurajoj fëmijët që të lexojnë por duke  pasur 
parasysh zhvillimin e tyre (p.sh., emërtimi i fotografive 
për foshnjat; ndihmohen ata që sa kanë filluar të ecin 
të identifikojnë fotografitë dhe të kthejnë faqet; u 
tregohen fëmijëve më të rritur fjalët që përputhen me 
figurat) 

1 2 3 4 5 6 7 

40.  Librat shtohen ose ndryshohen për të ruajtur 
interesin. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Supervizimi i lojës dhe të mësuarit (Ndërveprimi) 

 
41. Zakonisht, mbikëqyrja nuk është e mjaftueshme për 

moshën dhe aftësitë e fëmijëve (p.sh., shpesh lë 
fëmijët dhe nuk mund t’i shoh, t’i dëgjoj ose të kem 
kontakt me ta; fëmijët shpesh nuk janë nën kujdesin 
tim në situata të rrezikshme) 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Më së shumti, mbikëqyrja është ndëshkuese ose  
tepër kontrolluese (p.sh., “jo” të vazhdueshme, bërtitje 
duke i nënvlerësuar fëmijët) 

1 2 3 4 5 6 7 
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43. Zakonisht, mënyra si mbikëqyren fëmijët  përputhet 
me moshën dhe aftësitë e tyre. (p.sh.,foshnjat/fëmijët 
më të vegjël kontrollohen më nga afër, fëmijët më të 
mëdhenj mund të dalin dhe përjashta e të 
kontrollohen nga larg). 

1 2 3 4 5 6 7 

44. Unë mbikëqyr fëmijët gjatë gjithë kohës. Puna ose 
interesat e tjera nuk m'i largojnë përgjegjësitë për 
dhënien e kujdesit. 

1 2 3 4 5 6 7 

45. Mbikëqyrja e fëmijëve është e kujdesshme, e 
vazhdueshme dhe përshtatet siç duhet për moshat 
dhe aftësitë e fëmijëve (p.sh., fëmijët më të vegjël ose 
më impulsiv mbikëqyren më nga afër). 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Unë jam në dijeni se çfarë po ndodh në grup edhe kur 
punoj me një fëmijë ose një grup të vogël fëmijësh 
(p.sh., kujdestarja shpesh kontrollon se çfarë po bëjnë 
fëmijët e tjerë në dhomë kur punon me një fëmijë). 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Unë reagoj me shpejtësi për të zgjidhur problemet që 
fëmijët mund të kenë duke i qetësuar, duke  i 
inkurajuar dhe duke i mbështetur ato. 

1 2 3 4 5 6 7 

48. Marr pjesë në aktivitetet e fëmijëve dhe tregoj interes 
ose vlerësim për atë që ata bëjnë (p.sh., u jap  
fëmijëve ndihmë dhe inkurajim kur nevojitet; i ndihmoj 
fëmijët që sillen rrotull për t’u përfshirë në lojë;  
ndihmoj foshnjat që të marrin lodrën në raft). 

1 2 3 4 5 6 7 

49. Zakonisht, ndërhyj për të shmangur problemet  
përpara se ato të ndodhin (p.sh., nxjerr lojëra identike 
për fëmijët që duan të njëjtën lodër; e largoj një lodër 
të zhurmshme përpara se të ndërpritet një lojë e  
qetë). 

1 2 3 4 5 6 7 

50. Flas me fëmijët në lidhje me aktivitetet që ndërmarrin 
(p.sh., u bëj pyetje; shtoj informacion për të zgjeruar 
njohuritë e fëmijëve). 

1 2 3 4 5 6 7 

51. Mbahet një ekuilibër midis nevojës që fëmijët kanë  
për të eksploruar në mënyrë të pavarur dhe asaj që 
mësojnë prej meje. (p.sh., fëmija lejohet që  të 
plotësojë pikturën përpara se të pyetet për të; fëmija 
lejohet të zbulojë se ndërtimi me blloqe nuk është i 
drejtpeshuar përpara se blloqet të rrëzohen). 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ndërveprimi fëmijë-kujdestarë 

52. Nuk jam përgjegjëse dhe nuk përfshihem në  

aktivitetet e fëmijëve (p.sh., i injoroj fëmijët; jam e 
distancuar ndaj tyre). 

1 2 3 4 5 6 7 

53. Ndërveprimet janë të pakëndshme (p.sh., tingulli i 
zërave i sforcuar dhe irritues). 

1 2 3 4 5 6 7 

54. Kontakti fizik nuk është i ngrohtë; përdoret kontakt i 
ashpër ose jo siç duhet (p.sh., tërhiqet fëmija nga 
krahu; ka përqafime ose gudulisje të panevojshme). 

1 2 3 4 5 6 7 
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55. Zakonisht, mbaj përgjegjësi për fëmijët duke iu 
përgjigjur atyre dhe përfshihem në aktivitetet e 
fëmijëve. 

1 2 3 4 5 6 7 

56. Ndodh rrallë që të kem ndërveprime të pakëndshme 
me fëmijët. Ndërveprimi me fëmijët nuk është i ashpër 
(as gojarisht as fizikisht). 

1 2 3 4 5 6 7 

57. Me raste i buzëqesh dhe i flas fëmijëve gjatë ditës. 1 2 3 4 5 6 7 

58. Shfaq disa reagime të ngrohta gjatë ditës në veprimet 
rutinë ose gjatë lojës me fëmijët (p.sh., mbajtja e 
fëmijës lehtë kur lexohet një libër; përkëdhelja e 
foshnjës gjatë ushqimit me shishe) 

1 2 3 4 5 6 7 

59. Shfaq shpesh ndërveprim pozitiv, si kur flas, por edhe 
me gjeste, ndaj fëmijëve gjatë ditës (p.sh., kujdestaret 
janë të qetë dhe të çlodhur gjatë kontaktit me fëmijët; 
zërat janë të këndshëm; prekjet janë të lehta). 

1 2 3 4 5 6 7 

60. Unë i respektoj fëmijët (p.sh., dëgjoj me vëmendje; 
mbaj kontakt me sy; i trajtoj fëmijët në mënyrë të 
drejtë; nuk i diskriminoj). 

1 2 3 4 5 6 7 

61. Unë reagoj me dashamirësi dhe mundohem t’i 
ndihmoj fëmijët kur ato janë të mërzitur, të lënduar  
ose të inatosur (ndenjat kuptohen dhe pranohen por  
jo sjellja e papërshtatshme). 

1 2 3 4 5 6 7 

62. Zakonisht jam e ndjeshme ndaj ndjenjave dhe 
reagimeve të fëmijëve (p.sh., shmang ndërprerjet e 
menjëhershme; e paralajmëroj foshnjën përpara se ta 
ngre atë). 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Disiplina 

 
63. Sjellja e fëmijëve kontrollohet me metoda të rrepta 

(p.sh., duke i qëlluar; duke u bërtitur; duke izoluar 
fëmijët për periudha të gjata; duke mos u dhënë 
ushqim). 

1 2 3 4 5 6 7 

64. Disiplina është kaq e pakët sa që nuk ka rregull ose 
kontroll. 

1 2 3 4 5 6 7 

65. Unë pres nga fëmijët të shfaqin sjelljet e duhura 
pavarësisht nga mosha që kanë. (p.sh., secili duhet të 
rrijë urtë gjatë vakteve; fëmijët duhet të presin për 
periudha të gjata kohe duke mos bërë asgjë; 
kujdestarja inatoset kur qajnë foshnjat). 

1 2 3 4 5 6 7 

66. Për të kontrolluar sjelljen e fëmijëve nuk janë përdorur 
asnjëherë ndëshkime fizike ose metoda të ashpra. 

1 2 3 4 5 6 7 

67. Zakonisht unë i parandaloj problemet  mes fëmijëve, 
të tilla si lëndimi që fëmijët i bëjnë njëri tjetrit, dëmtimi  
i vetes ose kur shkatarrojnë gjërat përreth. 

1 2 3 4 5 6 7 
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68. Unë kam parasysh moshën dhe aftësitë e fëmijëve  
kur pres nga to të shfaqin një sjellje apo një tjetër. 
(p.sh., t’i ndash gjërat me të tjerët nuk është e 
detyrueshme por gjithsesi mund të flitet se si t’i 
ndajmë gjërat me të tjerët; fëmijët nuk kanë durim të 
presin për një kohë të gjatë dhe unë jam e 
vetëdijshme për këtë gjë). 

1 2 3 4 5 6 7 

69. Programi është i ndërtuar në mënyrë të tillë që 
shmang konfliktet dhe nxit ndërveprimin e duhur 
(p.sh., lejohen lojëra të ndryshme; fëmijët që kanë një 
lodër të preferuar luajnë me të; fëmijët nuk bëhen 
grumbull). 

1 2 3 4 5 6 7 

70. Metodat pozitive të disiplinës përdoren me efikasitet 
(p.sh., i kushtohet vëmendje fëmijëve kur ato 
përfshihen në aktivitetet e përcaktuara dhe sillen mirë; 
fëmijët përfshihen në aktivitete të përshtatshme dhe jo 
në situata të papërshtatshme). 

1 2 3 4 5 6 7 

71. I kushtohet shpesh vëmendje fëmijëve kur sillen mirë 
(p.sh., unë i vështroj, u buzëqesh ose marr pjesë, 
ndërsa fëmijët janë duke luajtur të lumtur). 

1 2 3 4 5 6 7 

72. Vazhdimisht reagoj ndaj sjelljeve të fëmijëve. 1 2 3 4 5 6 7 

73. I ndihmoj fëmijët të kuptojnë pasojat e veprimeve të 
tyre tek të tjerët (p.sh., u tërheq vëmendjen fëmijëve 
më të vegjël se si fëmijët e tjerë gëzohen kur unë u 
jap një lodër; shpjegoj se si inatoset një fëmijë kur i 
rrëzohen blloqet me të cilat po luan). 

1 2 3 4 5 6 7 

74. Kërkoj këshilla nga profesionistë të tjerë në lidhje me 
problemet e sjelljes tek fëmijët. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Ndërveprimi ndërmjet fëmijëve 

 
75. Ndërveprimet midis fëmijëve nuk inkurajohen. (p.sh., 

foshnjat shpesh mbahen të izoluara në lëkundëse ose 
karrige, biseda mes fëmijëve dekurajohet; nuk ka 
raste për fëmijët që të zgjedhin shokët e tyre të lojës). 

1 2 3 4 5 6 7 

76. Ndërveprimet negative mes fëmijëve ose injorohen 
ose trajtohen me ashpërsi. 

1 2 3 4 5 6 7 

77. Ndërveprimet mes fëmijëve shpesh janë negative 
(p.sh., fëmijët ngacmojnë njeri-tjetrin, grinden dhe 
zihen shpesh). 

1 2 3 4 5 6 7 

78. Ndërveprimi pozitiv inkurajohet mes fëmijëve (p.sh., 
foshnjat që nuk lëvizin vendosen në mënyrë të tillë që 
të shohin fëmijët e tjerë; fëmijët vendosen në mënyrë 
të tillë që të lëvizin lirshëm e të ndërveprojnë). 

1 2 3 4 5 6 7 

79.  Zakonisht i ndaloj ndërveprimet negative dhe 
lënduese (p.sh., ndaloj sharjet, zënkat mes fëmijëve). 

1 2 3 4 5 6 7 

80. Shumica e ndërveprimeve midis fëmijëve janë  
pozitive (p.sh., luajnë qetësisht pranë njëri tjetrit; 
fëmijët më të rritur janë të kujdesshëm me foshnjat). 

1 2 3 4 5 6 7 
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81. Në mënyrë të vazhdueshme modeloj shprehi sociale 
tek fëmijët (p.sh., fëmijët sillen mirë me fëmijët e tjerë, 
dëgjojnë, bashkëveprojnë). 

1 2 3 4 5 6 7 

82. I lehtësoj ndërveprimet pozitive midis fëmijëve (p.sh., i 
vendos foshnjat aty ku ato mund të shikojnë dhe të 
reagojnë ndaj të tjerëve; ndihmoj fëmijët që sapo  
kanë filluar të ecin të gjejnë lodrat; përfshij fëmijët me 
aftësi të kufizuara në lojë me të tjerët) 

1 2 3 4 5 6 7 

83. Vë në dukje rastet kur fëmijët shfaqin ndërveprime 
pozitive mes njëri-tjetrit dhe gjithashtu bisedoj për 
ndërveprimet pozitive midis fëmijëve dhe të rriturve 
(p.sh., i lavdëroj fëmijët kur qetësojnë njëri-tjetrin; 
lavdëroj fëmijën që ka marrë një lodër tjetër në vend 
që të zihej; e falenderoj fëmijën më të rritur që ka 
ndihmuar fëmijën më të vogël). 

1 2 3 4 5 6 7 

84. Unë ndërmarr disa aktivitete të përshtatshme për 
moshën e fëmijëve të cilat i ndihmojnë fëmijët të 
punojnë dhe të luajnë së bashku (p.sh., i mësoj ata që 
kanë filluar të ecin që të rrokullisin topin tek të tjerët; 
fëmijët më të mëdhenj më ndihmojnë që të bëhet 
pastrimi). 

1 2 3 4 5 6 7 
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Shtojca H: Instrumenti për fëmijët 

Vlerësim i shkurtër i foshnjave dhe fëmijëve të vegjël për zhvillimin socio-emocional 

 

Emri i fëmijës       
Ditëlindja    

Gjinia   

 

Emri i Prindit   Data   
 

A ka lindur fëmija juaj para kohe?     
pritej të lindte?    

Nëse po, kur ka qenë dita që 

 

Udhëzime: Shumë thënie përshkruajnë ndjenja dhe sjellje normale, por disa thënie 
përshkruajnë ndjenja dhe sjellje që mund të jenë problematike. Ju lutem bëni më të 
mirën e mundshme për të plotësuar çdo thënie. Ju lutem qarkoni alternativën që 
përshkruan më së miri sjelljen e fëmijës suaj muajin e fundit. 

 
0 = Jo e  vërtetë/Shumë rrallë 1 =    Disa herë 2    =    Shumë    e 
vërtetë/ Shpesh 

 

 

1.   Shfaq kënaqësi kur fëmija arrin sukses (p.sh kur duartroket për veten) 0 1 2 

2.   Vritet aq shumë sa nuk mund t’ia heqësh sytë për një sekondë fëmijës. 
0 1 2 

3.   Fëmija duket nervoz, i tensionuar, i frikësuar. 
0 1 2 

4.   Është i pandalshëm dhe nuk mund të qëndrojë i qetë. 
0 1 2 

5. Ndjek rregullat. 0 1 2 

6.   Zgjohet natën dhe kërkon ndihmë për ta zënë gjumi sërish. 
0 1 2 

7.   Qan ose shpërthen nga inati deri sa është i lodhur (i rraskapitur). 0 1 2 

8. A është fëmija i frikësuar nga disa vende, kafshë apo objekte? 

Nga se ka frikë?    

0 1 2 

9.   Gëzohet më pak se fëmijët e tjerë. 0 1 2 

10. Të kërkon ty (apo prindin tjetër) kur është i mërzitur. 
0 1 2 

11. Qan ose të ngjitet kur ti kërkon të largohesh. 
0 1 2 

12. Shqetësohet shumë ose bëhet shumë serioz. 
0 1 2 

13. Të sheh menjëherë kur ti i thua emrin. 
0 1 2 

14. Nuk reagon kur vritet. 
0 1 2 

15. Është e dashur me më të afërmit. 
0 1 2 

16. Nuk do të prekë disa objekte për shkak të ndjesisë që i krijohet kur i  
prek. 
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17. E ka problem ta zërë gjumi apo të fle. 
0 1 2 

18. Të largohet në vende publike. 
0 1 2 

19. Luan mirë me fëmijët e tjerë (nuk përfshihen motrat apo vëllezërit) 

(Qarko J nëse nuk ka kontakt me fëmijët e tjerë) 

J 0 1 
2 

20. Mund ta mbajë vëmendjen për një kohë të gjatë (përveç se kur sheh 
televizor) 

0 1 2 

21. E ka të vështirë të përshtatet me ndryshimet. 0 1 2 

22. Mundohet të ndihmojë kur dikush vritet (p.sh i jep një lodër) 
0 1 2 

23. Mërzitet shumë. 0 1 2 

24. Mbyll gojën dhe nuk e gëlltit ushqimin. 0 1 2 

25. Imiton tinguj lozonjarë kur i kërkohet ta bëjë një gjë të tillë. 
0 1 2 

26. Refuzon që të hajë ushqimin. 
0 1 2 

27. I gjuan, i shtyn, i shkelmon, apo i kafshon fëmijët e tjerë (duke mos 
përfshirë vëllezërit dhe motrat). 

(Qarko J nëse nuk ka kontakt me fëmijët e tjerë) 

J 0 1 
2 

28. Është shkatërrimtar. I thyen ose i prish gjërat me qëllim. 
0 1 2 

29. Tregon me gisht për diçka që është larg. 
0 1 2 

30. Të gjuan, të kafshon apo të shkelmon ty (apo prindin tjetër). 
0 1 2 

31. Përqafon ose ushqen kukullat apo kafshët me pellush. 
0 1 2 

32. Duket shumë e/i trishtuar, e/i tërhequr, jo e/i gëzuar. 0 1 2 

33. Me qëllim kërkon të lëndojë ty (apo prindin tjetër). 
0 1 2 

34. Kur është e mërzitur, rri shumë urtë, bllokohet dhe nuk lëviz. 0 1 2 

Thëniet e mëposhtme përshkruajnë ndjenjat dhe sjelljet që mund të shfaqin 
probleme për fëmijët e vegjël. 

Disa nga thëniet mund të jenë pak të vështira për t’u kuptuar, sidomos nëse nuk 
e ke parë sjelljen tek fëmija juaj. Ju lutem bëni më të mirën e mundshme për t’iu 
përgjigjur të gjitha thënieve. 

Ju lutem qarkoni përgjigjen që përshkruan më së miri sjelljen e fëmijës në 
muajin e fundit. 

 

35. I vë gjërat sipas një rregulli të caktuar vazhdimisht dhe mërzitet kur e 
ndërpresin. 

0 1 2 

36. Vazhdimisht përsërit të njëjtat veprime dhe thënie pa gëzim. Ju lutem 
jepni një shembull: 

0 1 2 

37. Përsërit një lëvizje të veçantë vazhdimisht (p.sh. lëkundet, rrotullohet). Ju 
lutem jepni një shembull: 

0 1 2 
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38. Shpërqendrohet. Është tërësisht i pavetëdijshëm se çfarë po ndodh rreth 
tij. 

0 1 2 

39. Nuk krijon kontakt me sy. 
0 1 2 

40. Shmang kontaktin fizik. 
0 1 2 

41. Lëndon, plagos, vret, dëmton veten qëllimisht (p.sh. godet kokën fort). Ju 
lutem përshkruani: 

0 1 2 

42. Ha ose pi gjëra që nuk janë të ngrënshme, ushqimore (si letër ose bojë). 
Ju lutem përshkruani: 

0 1 2 

1-Nuk   jam   e   shqetësuar 2-   Jam   pak   e   shqetësuar 3-  Jam  e 
shqetësuar 4- Jam shumë e shqetësuar 

 
A. Sa të shqetësuar jeni për sjelljen e fëmijës, emocionet dhe marrëdhëniet e tij 
me të tjerët? 

 
B. Sa i shqetësuar jeni rreth zhvillimit të gjuhës tek fëmija juaj? 

 
 
 
 

1 2   3   4 
 
 

1 2   3   4 

Shënimet e prindit:  
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Shtojca I: Hartimi i programit të ndërhyrjes i bazuar në MKZP 

1) Identifikimi i problemit (4 seanca) 

 
 Interpretimi i pikëve të shkallëve të plotësuara me prindërit për fëmijët 

 Interpretimi i pikëve të shkallëve të prindërve 

 Interpretimi i shkallëve për kujdestaret 

 

2) Analizimi i problemit (8 seanca) 

 
 Marrja e informacionit nga prindërit, kujdestaret për shfaqjen e sjelljeve të 

padëshirueshme të fëmijës, duke analizuar kohën dhe shpeshtësinë e këtyre 
sjelljeve. 

 Marrja e informacionit nga prindërit, kujdestaret për ndikimet e mjedisit përpara 

se fëmija të shfaqë sjelljen e padëshirueshme. 

 Shkëmbimi i informacionit tek prindërit dhe kujdestaret për mënyrën se si fëmija 

i shfaq sjelljet në shtëpi dhe në çerdhe. 

 Shpjegimi i nevojave zhvillimore të fëmijëve, arsyeve të mundshme për shfaqjen 

e sjelljeve të fëmijëve dhe ndikimi që reagimet e prindërve dhe kujdestareve 
kanë tek sjellja që fëmija shfaqë. 

 

3) Plani i trajtimit (10 seanca) 

 
 Implementimi i teknikave disiplinore për të menaxhuar sjelljen e fëmijës nga 

prindërit dhe kujdestaret. 

 Implementimi i aktiviteteve në përputhje me moshën e fëmijës, që nxisin të 

nxënit e hershëm dhe rrisin nivelin e ndjeshmërisë midis prindërit, kujdestareve 

dhe fëmijës. 

 Modelimi i teknikave disiplinore duke u bazuar tek videot për prindërit dhe 

kujdestaret. 

 Shkëmbimi i informacionit tek prindërit dhe kujdestaret për mënyrën e 

implementimit të teknikave disiplinore në shtëpi dhe në çerdhe. 

 Video shpjeguese nga ekspertët e fushës së zhvillimit për rëndësinë e 

implementimit të teknikave disiplinore dhe aktiviteteve të të nxënit tek fëmijët 

në këtë moshë. 

 

4) Vlerësimi i planit të trajtimit (2 seanca) 

 
 Marrja e informacionit nga prindërit, kujdestaret për ndryshimet e sjelljes së 

fëmijës. 

 Shkëmbimi i informacioneve tek prindërit dhe kujdestaret për mënyrën e 

ndryshimeve të sjelljes së fëmijës në shtëpi dhe në çerdhe. 
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Shtojca J: Profilet e prindërve të intervistuar 

Prindi 1 

Prindi i parë është një nënë 32 vjeçare me profesion ekonomiste. Ajo ka dy 

fëmijë, një në moshën 10 muajshe ndërsa fëmijën tjetër në moshën 4 vjeç. Lejet e 

lindjeve i ka marrë të plota. Djalin 10 muajsh e ka regjistruar në çerdhe, pavarësisht se 

është akoma me leje, por kjo për arsye që t’i japë mbështetjen e duhur për fazën e 

përshtatjes. Sipas saj prioriteti parësor janë fëmijët pastaj vijnë përgjegjësitë e tjera, por 

streset e punës ndikojnë edhe në lidhjen e saj me fëmijët, pasi nga këto strese mund të 

gabojë në sjelljen me to. Ndjehet në faj pasi oraret e tejzgjatura të punës e bëjnë të 

kalojë më pak kohë me fëmijët dhe kishte një moment që shprehet se më shumë i njihte 

edukatorja se sa ajo vetë. 

Prindi 2 

Prindi i dytë është një nënë 33 vjeçare me profesion inxhiniere elektronike. 

Prindi ka dy fëmijë, njëra vajzë është 14 muajsh ndërsa tjetra është 5 vjeç. Të dyja 

vajzat i ka çuar në çerdhe. Sipas saj vajza që ka qenë më e lidhur me të e ka pasur 

shumë të vështirë përshtatjen në çerdhe, ndërsa vajza tjetër më të lehtë dhe nuk reagon 

shumë si kur e lënë sikur e marrin nga çerdhja, ndërsa vajza e dytë po, kjo mbase edhe 

ngaqë vajza e dytë është e ndrojtur. Sipas prindit shpesh mbilodhja nxit sjellje agresive 

me fëmijët duke gabuar më pas, gjithashtu prindi shprehet se në fillim ka qenë më  

strikte me fëmijët ndërsa bashkëshorti më tolerant, pasi nuk kalonte kohë me to, më 

vonë ajo shprehet se edhe ai ka filluar të ndryshojë e të bëhet strikt. 

Prindi 3 

Prindi i tretë është një nënë 20 vjeçare me profesion parukiere. Ndërsa djali i saj  

i vetëm është 19 muajsh. Nëna kishte tre javë që kishte sjellë djalin në çerdhe, dhe 

fëmija sapo kishte kaluar periudhën e përshtatjes, pasi gjatë komunikimit shprehet se në 

fillim fëmija bëhej shumë agresiv kur ajo largohej nga çerdhja. Nëna komunikonte me 

edukatorët sidomos për t’u interesuar për ushqimin dhe gjendjen shëndetësore të fëmijës 

në çerdhe. 

Prindi 4 

Prindi i katërt është një nënë 25 vjeçare me profesion juriste. Nëna ka një djalë 

në moshën dy vjeç e dy muajsh. Ajo shprehet se është e interesuar të marrë më shumë 

informacion për shenjat e hershme të autizmit, shqetësohet kur fëmija vret veten, por ajo 

shprehet se rrallë herë i bërtet fëmijës. Gjithashtu shprehet se fëmija është shumë i 

prapët, i lëvizshëm dhe se në çerdhe ushqimin fëmija e ha ndërsa në shtëpi është shumë 

e vështirë të hajë, gati e pamundur. Ajo priret ta gënjejë fëmijën, t’i plotësojë çdo gjë që 

fëmija kërkon vetëm që ai të hajë ushqimin në shtëpi. Nga ana tjetër sipas saj ajo e lë të 

lirshëm fëmijën, por në raste të rralla i bërtet sidomos kur fëmija mund të bëjë ndonjë 

gjë që mund ta vrasë, si të ngjitet në tavolinë apo kur qan shumë gjatë natës. 
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Prindi 5 

Prindi i pestë është një nënë 29 vjeçare me profesionin mësuese, por punon si 

edukatore në një kopsht privat. Nëna ka një fëmijë në moshën 2 vjeç të regjistruar në 

çerdhe. Sipas saj fëmija është shumë i lodhshëm, ajo kujdeset gjatë gjithë kohës për të, 

ndërsa bashkëshorti ka orare të tejzgjatura pune dhe ka raste që e sheh fëmijën edhe 

mbas dy ditësh, dhe është prind lejues. Ndërsa shprehet se kur fëmija kërkon diçka dhe 

qan ajo e lë të qajë, e mbasi fëmija qetësohet ajo ia plotëson atë që fëmija ka kërkuar 

pasi sipas prindit punojmë për të plotësuar kërkesat e fëmijës. Prindi e ka vitin e dytë që 

e sjell fëmijën në çerdhe, por shqetësohet pasi pavarësisht se sipas prindit fëmija është i 

zgjuar dhe i dashur, shfaq nervozizëm të lartë që shkon deri në dridhje dhe kafshim 

duarsh. Ndërkohë që prindi thotë që fëmija është i dashur, në një moment shprehet se ai 

është vrarë pasi është zënë me një fëmijë tjetër. Nga intervista del që prindi është 

kontradiktor, ndërkohë që thotë më intereson të kontaktoj psikologun, shprehet se më 

intereson të pyes për ushqimin, për fjetjen pasi këto janë primare. Ndërkohë që shprehet 

se nuk ka problem se fëmija vritet, shprehet se i erdhi keq kur e pa të vrarë por nuk i tha 

gjë edukatorës, nuk e shprehu si problem. 

Prindi 6 

Prindi i gjashtë është një baba 29 vjeçar me profesion ekonomist. Babai ka një 

fëmijë në moshën 13 muajshe. Sipas tij prindi gjithmonë duhet të pretendojë më të  

mirën e mundshme për fëmijën, të mundohet vazhdimisht për këtë gjë. Fëmija është 

shumë i vogël, kështu që prindi shprehet se sjellja karshi fëmijës është shumë e 

kontrolluar dhe priret të luajë shumë me fëmijën, të lexojë shumë, të konsultohet 

vazhdimisht me bashkëshorten për të shfaqur sjelljen më të mirë të mundshme tek 

fëmija. Fëmija ka rreth 5-6 muaj që vjen në çerdhe, por sipas prindit ka pasur një kohë  

të vështirë për t’u ambjentuar. Gjithsesi fëmija reagon më pozitivisht ndaj mjedisit në 

çerdhe dhe kujdestareveve. Prindi tregon se janë shumë të interesuar, si ai dhe 

bashkëshortja mjeke, për të parë zhvillimin psikomotor të fëmijës, madje bashkëshortja  

i bën edhe teste vazhdimisht. 

Prindi 7 

Prindi i shtatë është një nënë 31 vjeçare me profesion edukatore, ndërsa fëmijën 

në çerdhe e ka në moshën 2 vjeç e tre muajsh, por ka dhe një vajzë tjetër që është 6 vjeç. 

Fëmija ka një javë që ka ardhur në çerdhe dhe mamaja shfaq shqetësimin e saj për fazën 

e përshtatjes, pasi vajza qan vazhdimisht gjatë largimit të nënës. Sipas saj ndihma nga 

bashkëshorti mungon dhe ai është shumë i ngarkuar me punë, oraret e punës i ka të 

tejzgjatura. Ndërsa pavarësisht se shpreh dëshirën për të takuar psikologun, sërish prindi 

shprehet se nuk është e nevojshme, pasi nuk mendon se vajza mund të ketë ndonjë 

problem, se në shtëpi është shumë aktive, por vetëm në çerdhe është e ndrojtur dhe nuk 

luan me fëmijët. Shqetësimi kryesor i prindit është se vajza në çerdhe nuk ushqehet 

shumë, ndërsa në shtëpi nuk shfaq probleme të tilla me ushqimin. 

Prindi 8 

Prindi i tetë është një nënë 25 vjeçare e cila është studente në vitin e dytë të 

masterit. Ajo ka një vajzë të moshës 3 vjeç. Prindi shprehet se jeton në një shtëpi me 

familjen e bashkëshortit dhe merr ndihmë si në punët e shtëpisë por dhe në rritjen e 

fëmijës nga to. Sipas prindit, gjyshërit kanë prirje për ta përkëdhelur shumë, por nga ana 

tjetër, ajo shprehet se gjyshërit nuk janë dakord kur nëna i bërtet vajzës, ndërsa sidomos 
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gjyshi e mbështet shumë vajzën në zhvillimin e saj, duke i shpjeguar çdo gjë që vajza 

shfaq interes të njohë. Gjatë periudhës së shtatzanisë dhe vitit të parë të lindjes prindi ka 

lënë shkollën, pasi edhe bashkëshorti dhe prindërit e tij dëshironin që nëna të 

përkushtohej tërësisht tek fëmija. Por nëna shprehet se ka kaluar një periudhë të vështirë 

shtatzanie. Tani ajo i është rikthyer studimeve dhe ndërkohë interesohet që vajza të 

përshtatet me oraret e gjumit në çerdhe, pasi e ka pasur të vështirë. 

Prindi 9 
 

Prindi i nëntë është një nënë 19 vjeçare e cila është studente. Ajo ka një djalë  

që është 2 vjeç e gjysëm në çerdhe. Djalin ka rreth një vit e gjysëm që e sjell këtu. Sipas 

kësaj nëne, bashkëshorti e ndihmon shumë në punët e shtëpisë, por dhe e mbështet 

shumë në studimet universitare. Gjithashtu, nëna shprehet se mundohet të lexojë shumë 

për zhvillimin e fëmijëve, pavarësisht se kohën e ka të kufizuar. Për më tepër ka dëshirë 

të kontaktoj vazhdimisht me psikologun për shqetësimet e ndryshme që mund të ketë si 

nënë e re, duke e parë psikologun si mbështetës në rolin prindëror. Ajo është e 

ndërgjegjësuar se, pavarësisht se e di që mënyra më e mirë e disiplinimit është të flasësh 

dhe të bindësh fëmijën, ajo sërish gjatë momenteve kur ndjehet e ngarkuar me punë 

priret t’i bërtasë, ndonjëherë dhe t’i qëllojë fëmijës duke u ndjerë fajtore dhe duke e 

riafruar sërish. 

Prindi 10 

Prindi i dhjetë në intervistë është një baba që ka sjellë djalin e vetëm 22 muajsh 

në çerdhe dhe si në profesion është teknik kondicionerësh. Prindi shprehet se e ndihmon 

shumë bashkëshorten e tij në punët e shtëpisë dhe detyrimet familjare. Fëmija ka më 

shumë se një vit që frekuenton çerdhen. Gjatë intervistës u vu re se prindi pranonte që 

shpesh gabonte me mënyrën se si sillej me fëmijën e tij, madje edhe duke i gjuajtur në 

disa raste dhe më pas ndjente shumë keqardhje dhe mundohej ta përkëdhelte, ta 

përqafonte. Por sipas tij këto sjellje vijnë nga padituria, ngaqë nuk kemi mësuar modele 

të drejta për mirërritjen e fëmijëve dhe do të kishte shumë dëshirë që të konsultohej me 

specialistë të zhvillimit për këtë gjë. Prindi shprehet se është shumë mirënjohës ndaj 

punës së edukatorëve dhe udhëzimeve që ato japin vazhdimisht. 

Prindi 11 

Është një nënë 23 vjeçare, e papunë, me ndihmë ekonomike cila ka dy fëmijë, 

një vajzë 3 vjeç që e ka çuar në kopsht dhe djalin në çerdhe me moshë përafërsisht 2 

vjeç. Prindi ka afërsisht 1 vit që e ka regjistruar djalin në çerdhe. Prindi shprehet se 

bashkëshorti punon, por edhe nëse ka mundësi të ndihmojë në punët e shtëpisë nuk 

përfshihet. Ajo jeton së bashku me vjehrrën dhe shprehet se bashkëshorti dhe nëna e tij 

mbajnë të njëjtin qëndrim dhe shpesh qëndrimet e tyre mund të jenë në kundërshtim me 

qëndrimin e saj, pasi në një moment të intervistës ajo shprehet se është vetëm në shtëpi 

(Nusja në shtëpi është vetëm). Por nga ana tjetër ajo e sheh vjehrrën e saj dhe si ndihmë 

të madhe, duke i dhënë shumë përkujdesje dhe dashuri. Prindi shprehet se do të 

dëshironte të punonte, pasi menaxhimi i të ardhurave me dy fëmijë është tepër i  

vështirë, por duke pasur dy fëmijë has vështirësi për të gjetur punë dhe kjo ndikon tek 

reagimet e pakontrolluara në disiplinimin e fëmijëve shpesh. 
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Prindi 12 

Prindi i intervistuar është një nënë 24 vjeçare, e cila është studente në vitin e 

parë. Ajo ka 1 vajzë dhe 1 djalë, vajza është në moshën 3 vjeç ndërsa djali është 2 vjeç. 

Ajo jeton me fëmijët dhe me motrën pasi bashkëshortin e ka emigrant. Shprehet se kur 

jetonin të bashkur ka pasur mbështetjen dhe ndihmën e tij në përgjegjësitë familjare. 

Prindi shprehet se ikin shpesh tek ai, si në periudhat e pushimeve, por gjatë periudhës 

shkollore ai mundohet të marrë leje dhe të vijë më shpesh. Gjithashtu prindi shprehet se 

e ndjen tepër të nevojshme që të marrë konsulta për t’u informuar nga specialistë të 

zhvillimit, pasi sipas saj shpesh dyshon nëse disiplinimi i fëmijëve është i rreptë. Nga 

kontaktet me psikologen në vendin ku bashkëshorti është emigrantë ajo shprehet se ka 

përfituar shumë për mënyrën e sjelljes me fëmijët, për moshën që ato kanë qenë gjatë 

asaj periudhe. Gjithashtu prindi shprehet se fëmijët e kanë pasur të vështirë të 

përshtaten, por tani janë më të qetë, ndërsa vajza pavarësisht se nuk është agresive ka 

filluar të shfaqë sjellje të tilla. Por nëna shprehet se është munduar t’i shpjegojë vajzës 

pse nuk duhet të gjuajmë dhe si të sillet në raste të ngjashme. 

Prindi 13 

Prindi i trembëdhjetë është në moshën 23 vjeçare dhe është edhe studente por 

dhe punon. Prindi shprehet se akoma nuk është stabilizuar. Nëna ka një fëmijë në 

moshën tre vjeçare. Fëmijën, ka rreth dy vjet që e sjell në çerdhe. Pavarësisht se nëna e 

sjell prej shumë kohësh fëmijën në çerdhe, ajo shprehet se ai vazhdimisht qan kur ajo 

largohet, por sipas saj kjo sepse është tekanjoz. Ndërkohë për të është normale që në 

moshën e fëmijës, ai të kuptojë gabimet që bën duke i bërtitur, por jo duke i gjuajtur se 

është akoma i vogël. Nga ana tjetër nëna shprehet se edhe nëse ka dyshime se si duhet të 

sillet ajo flet me prindërit e saj. Ndërsa psikologu mund të takohet për këshilla 

profesionale por që tani nuk ka pasur nevojë dhe nuk është e interesuar ta takojë. 

Gjithashtu nëna shprehet se fëmija në këtë moshë është normale të vritet, të qëlloj apo ta 

qëllojnë fëmijët në çerdhe. Gjithsesi do të shqetësohej nëse fëmija i saj do të gjuante 

rëndë ndonjë fëmijë tjetër. Një tjetër mënyrë disiplinimi e kësaj nëne është edhe 

frikësimi i fëmijës duke e gënjyer. 

Prindi 14 

Prindi i katërmbëdhjetë është një baba në moshën 31 vjeçare. Ai është i 

angazhuar në një aktivitet privat dhe vajzën e ka në moshën dy vjeçare. Prindi shprehet 

se në disa raste e ndihmon bashkëshorten në punët e shtëpisë dhe mundohen që ai dhe 

bashkëshortja të kenë një qëndrim të përbashkët në rritjen e fëmijës së tyre. Gjithashtu 

prindi shprehet se jeton me prindërit e tij duke vënë në dukje se prindërit e tij japin një 

mbështetje të madhe për rritjen e fëmijës. Sipas prindërit, fëmija është shumë i vogël për 

të pritur diçka, por është e rëndësishme t’i plotësohen të gjitha nevojat që ka si në  

çerdhe dhe në shtëpi. Ndërkohë që nëse fëmija mund të gërvishtet, kjo do të ishte diçka 

krejt normale, nuk do të përbënte problem dhe për këtë gjë nuk fajësoheshin as fëmijët 

as edukatorët. Por vihet re që gjatë intervistës prindi ka pasur prirje të japë përgjigje 

shumë të shkurtra duke mos dhënë shumë detaje në lidhje me qëndrimet e tij. 

Prindi 15 

Prindi 15 është një baba në moshën 36 vjeçare me profesion ekonomist. Ka dy 

fëmijë një vajzë tre vjeçare dhe një djalë nëntë muajsh. Që të dy fëmijët frekuentojnë 

çerdhen. Për vajzën është viti i dytë që vjen në çerdhe ndërsa djali ka pak kohë dhe 
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është sëmurë disa herë kështu që nuk e ka frekuentuar shumë çerdhen. Sipas prindit në 

disa raste, kur janë të ngarkuar psikologjikisht nga punë të tjera, pendohen që i bërtasin 

fëmijëve dhe mundohen t’i afrojnë sërish. Ndërsa në çerdhe ndodhë që, sidomos vajza, 

të gërvishtet apo të grindet, të vritet por sipas prindit kjo mund të ndodhë edhe në shtëpi. 

Prindi 16 

Prindi 16 është një nënë 28 vjeçare, shtëpiake e cila ka një djalë dy vjeçar. Sipas 

saj, pavarësisht se vetë është në shtëpi dhe bashkëshorti punon, ajo e ndjen shumë 

ndihmën e bashkëshortit dhe në punët e shtëpisë. Prindi ka afërsisht tre muaj që e sjell 

fëmijën në çerdhe. Ajo shprehet se fëmija vazhdimisht qan kur ajo largohet nga çerdhja, 

por kur është me bashkëshortin fëmija nuk e ka këtë reagim. Ndërsa përsa i përket 

disiplinimit ajo shprehet se vetë është e butë ndërsa bashkëshorti është më i rreptë me 

fëmijën, por sërish nga ana tjetër ajo shprehet se pendohet kur i gjuan fëmijës në rastet 

sidomos kur fëmija do të prekë objekte dhe t’i lëshojë në tokë duke i thyer. 

Prindi 17 

Prindi i shtatëmbëdhjetë është një nënë 35 vjeçare e cila ka dy fëmijë, një 

fëmijë e sjell në çerdhe dhe mosha është 22 muajsh, ndërsa fëmijën tjetër e ka në  

shkollë dhe mosha është 7 vjeç. Ajo shprehet se, pavarësisht se puna e bashkëshortit 

është shumë e lodhshme, ai përpiqet të ndihmojë në punët e shtëpisë, por si  

bashkëshorte ajo ndjen shumë mbështetjen e tij. Nga ana tjetër, prindi shprehet se 

vazhdimisht pendohet për mënyrën se si reagon ndaj fëmijëve të saj, pasi priret të 

bërtasë, sidomos vajzës së madhe. Edhe pse lexon shumë dhe ndan përvojat e saj të 

lexuarit dhe praktikës me fëmijët me koleget, ajo shprehet se çdo fëmijë ka specifikat e 

veta dhe në disa momente realisht nuk di si të reagojë, pasi nuk mund t’u japë të drejtë  

të dy fëmijëve të saj kur ato grinden. Nëna ka pasur shqetësime për vajzën e madhe për 

arsye se sipas saj duket si e izoluar, por ajo ka kontaktuar me një specialist dhe mbas 

testeve ka dalë që fëmija është tipik dhe me një inteligjencë shumë të lartë. Prindi 

shprehet se djali është përshtatur shumë shpejt në çerdhe por nga ana tjetër shprehet se 

djali është pak i distancuar, nuk komunikon shumë dhe ndonjëherë gjuan fëmijët e tjerë. 

Sipas nënës kjo mund të lidhet dhe me një vonesë në të folur të djalit, i cili ka thënë 

fjalët e para, e kupton gjuhën dhe i zbaton udhëzimet e nënës por nuk flet si 

bashkëmoshatarët e tij. Kjo ka filluar ta shqetësojë dhe ta frikësojë pak prindin. 

Pavarësisht se nuk ka takuar psikologun e çerdhes ajo shpreh dëshirë për ta takuar, pasi 

thjeshtë të konsultohesh me një profesionist të bën më të ditur. 

Prindi 18 

Prindi 18 është një nënë në moshën 28 vjeçare me profesionin punonjëse sociale. 

Ndërsa ka një fëmijë në moshën 14 muajshe. Sipas nënës bashkëshorti e ndihmon me 

punët e shtëpisë deri diku, pasi në radhë të parë është një detyrim familjarë dhe në radhë 

të dytë është gëzim. Shpesh, ai e ndihmon duke mbajtur fëmijën ndërkohë që nëna 

merret me punë të tjera të shtëpisë. Ajo shprehet se kur bashkëshorti mban fëmijën 

shpesh luajnë të dy. Gjithashtu nëna shprehet se jeton me prindërit e bashkëshortit të 

cilët shpesh ndikojnë në disiplinimin e fëmijës. Pavarësisht se nëna shfaq një reagim të 

ndryshim, prindërit e bashkëshortit shpesh nuk e përkrahin reagimin e nënës, duke e 

lënë fëmijën të bëjë atë që do fëmija. Nga ana tjetër nëna shprehet se ka lexuar shumë 

për zhvillimin e fëmijës, por sipas saj kur lexon shumë të krijohen edhe dyshime e 

shqetësime pasi nuk është përcaktuese nëse fëmija do të arrijë të shfaq një sjellje në një 

muaj apo periudhë preçize, ai mund ta shfaqë më herët edhe më vonë dhe të jetë  brenda 
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zhvillimit normal. Sipas saj fëmija ka pasur një përshtatje të shpejt në çerdhe, por 

pavarësisht se fëmija kafshon, ajo e sheh këtë të lidhur me daljen e dhëmbëve dhe madje 

në shtëpi shpesh e shohin edhe si lojë sjelljen e kafshimit të fëmijës. Gjithashtu nëna 

shprehet se në disa raste, sidomos kur ajo mendon se djalin do ta zërë gjumi, por më pas 

sheh që ai do të luajë edhe pse është vonë dhe ajo është shumë e lodhur, ndikon në 

mbilodhjen e saj dhe kjo gjendje mund të reflektohet negativisht në marrëdhënien me 

partnerin. 

Prindi 19 

Prindi 19 është në moshën 31 vjeçare dhe ka një fëmijë në moshën tre vjeçare. 

Prindi punon në një nga kompanitë e celularëve. Sipas prindit ka bashkëpunim dhe 

ndarje detyrash midis partnerëve. Fëmija ka rreth një viti që frekuenton çerdhen dhe 

mbas periudhës së përshtatjes, ai vjen me dëshirë në çerdhe. Prindi shprehet se lexon 

informacione në internet për zhvillimin e fëmijës, por jo me anën e librave, pasi nuk ka 

kohë. Gjithsesi për prindin ka raste pendimi sidomos kur vjen nga puna e lodhur, e 

stresuar dhe kjo gjendje e bën të gabojë me fëmijën duke shkarkuar nervat tek ai për 

gjëra të vogla. 

Prindi 20 

Prindi 20 është një nënë në moshën 31 vjeçare me profesion psikologe, por që 

aktualisht nuk e ushtron profesionin. Nëna ka një vajzë në moshën dy vjeç e gjysëm dhe 

ka rreth dy vjet që frekuenton çerdhen. Sipas saj, bashkëshorti e ndihmon dhe e ndjen 

mbështetjen e tij, por jo në punët tipike femërore, pasi nuk di si t’a ndihmojë. Prindi 

shprehet se ka lexuar shumë për zhvillimin e fëmijës por që tani lexon sidomos në rastet 

kur nuk është e sigurt për sjelljen që shfaq fëmija, apo për sjelljen që duhet të shfaqë 

ndaj fëmijës, pra priret më shumë drejt informacioneve specifike. Gjithashtu prindi 

shprehet se në marrëdhënien e saj me fëmijën shfaq shumë kontroll dhe përpiqet të sillet 

në një mënyrë të tillë që të jetë në interesin më të mirë të fëmijës. Gjithashtu prindi 

shprehet se e ka takuar psikologen e çerdhes pasi interesohej për mënyrën se si fëmija 

reagon në grup me fëmijët e tjerë. Por prindi shprehet se edukatoret janë gjatë gjithë 

kohës me fëmijën dhe shpesh pyet ato për mënyrën se si fëmija formon marrëdhënie me 

fëmijët e tjerë, a ka ndërmarrë aktivitetet ditore në program si vizatimi. Për prindin është 

e rëndësishme të pyesë për mënyrën se si fëmija ka kaluar periudhën në çerdhe, si ka 

qenë sjellja e saj dhe më pas interesohet edhe për mënyrën e të ushqyerit, fjetjes apo 

aspekte të tjera që lidhen me gjendjen fizike të fëmijës. 

Prindi 21 

Prindi 21 është një nënë 34 vjeçare me profesion mjeke. Ajo ka dy fëmijë, 

vajzën në moshën 2 vjeç ndërsa djalin në moshën 6 muajsh dhe të dy janë të regjistruar 

në çerdhe. Ajo shprehet se në familje ka mbështetjen e bashkëshortit sidomos në 

detyrimet që lidhen me fëmijët, ndërsa për punët e shtëpisë përfshihet ajo më shumë. 

Ndërsa përsa i përket disiplinimit prindi shprehet se komunikon me bashkëshortin për të 

pasur një qëndrim dhe sjellje të përbashkëta ndaj fëmijëve por jo gjithmonë mund të 

jenë dakord. Gjithashtu nëna lexon shumë për zhvillimin e fëmijëve me anën e librave. 

Por nëna shprehet se ka raste pendimi sidomos në rastet kur ushqen vajzën dhe ajo 

refuzon të marrë të gjithë ushqimin. Në të tilla raste ndodh  që nëna të bërtasë e mëpas  

të pendohet. Ndërsa në çerdhe ajo vëren se pavarësisht fazës së përshtatjes, tani fëmijët  

e saj janë ambientuar me çerdhen dhe madje djali i vogël reagon me edukatoret si  

reagon me të afërmit e tij, pra ka formuar një lidhje edhe me to. Ndërsa për vajzën  nëna 



150  

shprehet se interesohet shumë për gjëndjen e saj fizike në çerdhe, por tani ka filluar të 

kuptojë edhe rëndësinë e programit edukativ, pasi vajza në shtëpi reciton, këndon këngë 

apo vjersha që i mëson në çerdhe. 

Prindi 22 

Prindi 22 është një nënë në moshën 37 vjeçare dhe punon si shitëse në biznesin e 

saj privat. Ajo ka dy fëmijë një vajzë 2 vjeç që frekuenton çerdhen dhe një vajzë 6 vjeç. 

Prindi shprehet se ka rreth një vit që sjell fëmijën në çerdhe. Sipas saj, fëmija është e 

qetë dhe nuk ka pasur probleme gjatë kësaj periudhe, dhe për më tepër nuk ka ndodhur 

tek asnjë nga vajzat që të jenë vrarë apo të jenë gërvishtur në çerdhe deri tani. Sipas saj, 

puna e edukatorëve në çerdhe ka qenë me përkushtim të lartë. Ndërsa bashkëshortin e 

sheh si një mbështetje të madhe në përgjegjësitë si të familjes por dhe të punës. Përsa i 

përket disiplinimit prindi shprehet se komunikon vazhdimisht me bashkëshortin dhe 

priren që kur bashkëshorti qorton apo bërtet, nëna të jetë më e butë dhe e kundërta. 

Prindi 23 

Prindi 23 është një nënë e cila me profesion është praktikante, por ndërkohë 

vazhdon studimet më të thella, mosha 28 vjeç. Prindi ka dy fëmijë, një vajzë në moshën 

një vjeçare dhe një djalë në moshën 3 vjeçare. Prindi jeton së bashkur me prindërit e 

bashkëshortit dhe shprehet se janë një mbështetje dhe ndihmë e madhe në mirërritjen e 

fëmijëve, por dhe në përgjegjësitë familjare. Prindi shprehet se ka mbështetjen dhe 

ndihmën e bashkëshortit në punët e shtëpisë, por dhe komunikojnë vazhdimisht për 

disiplinimin e fëmijëve së bashku dhe më pas flasin dhe me prindërit e bashkëshortit që 

të shfaqin të gjithë të njëjtin qëndrim ndaj fëmijëve. Prindi shprehet se ka lexuar dhe 

lexon vazhdimisht për zhvillimin e fëmijëve, më shumë si një lloj verifikimi i sjelljeve 

që ajo mendon se duhen shfaqur ndaj fëmijëve, shprehet se ka besim tek aftësitë e saj si 

prind por do të dëshironte të takonte psikologun më shumë për të verifikuar dhe 

zhvillimin e fëmijës, pasi mund të ketë shqetësime si prind për këtë gjë. Gjithashtu, 

prindi shprehet se të dy fëmijët, fillimisht, kanë pasur një periudhë të vështirë të 

përshtatjes në çerdhe, por tani janë më të qetë. 

 

 
Prindi 24 

Prindi 24 është në moshën 30 vjeçare dhe në profesion është juriste por dhe 

oficere policie, pavarësisht se ushtron profesionin e juristet. Ajo është nënë e një fëmije 

të moshës një vjeç. Ajo shprehet se merr një ndihmë të madhe nga bashkëshorti për 

punët e shtëpisë. Gjithashtu shpreh se rastet e dyshimit si prind janë më të dukshme kur 

fëmija i sëmuret, pasi mendon se mund të ketë gabuar që fëmija është sëmurë e më pas 

dyshon për mënyrën se si po përkujdeset për të gjatë kësaj faze, por ajo shprehet se si 

nënë e re nuk ka pasur përvoja të mëparshme sidomos në të tilla raste. Nga ana tjetër ajo 

shpreh se mund t’i bërtasë fëmijës, edhe të pendohet, por ky reagim ndodh me qëllimin 

që fëmija të bindet, të kuptojë rregullat, të edukohet, pasi ka frikë se kur të rritet fëmija 

të mos i bindet ashtu sikurse fëmijët e shoqeve të saj që nuk binden. Ajo i jep shumë 

rëndësi edukimit të fëmijës sa që shprehet “për këtë gjë po punoj”. Nëna shprehet se ka 

lexuar libra por dhe në internet për zhvillimin e fëmijës, tani jo më aq sa në fillim, por 

shpreh edhe dëshirë për të kontaktuar me psikologun, për t’u konsultuar për zhvillimin e 

fëmijës. Prindi shprehet se fëmija ka  afërsisht  3 muaj     që  frekuenton  çerdhen,  është 
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përshtatur në çerdhe, është afruar shumë me edukatoret e grupit të tij dhe ndjehet shumë 

e kënaqur për këtë gjë. 

Prindi 25 

Prindi 25 është një nënë 29 vjeçare me profesion biologe ndërsa mosha e fëmijës 

së saj të vetme është 17 muajsh. Fëmija ka rreth dy muaj që vjen frekuenton çerdhen  

dhe ai është përshtatur, edukatoret kanë qenë të afrueshme dhe kanë krijuar lidhje të 

shpejtë me fëmijën. Pavarësisht se nuk ka kontaktuar me psikologun për arsye  të 

orareve të papërshtatshme, nëna shprehet se edukatorët kontaktojnë vazhdimisht me të 

për sjelljet dhe shoqërizimin e fëmijës dhe ajo vëren se fëmija i saj këto tre muaj që 

frekuenton çerdhen është më i disiplinueshëm dhe i shoqërueshëm. Sipas prindit, 

pavarësisht se punët e shtëpisë janë përgjegjësi më shumë për femrat se për meshkujt, 

ajo ka mbështetjen dhe ndihmën e bashkëshortit, sidomos në mirërritjen e djalit. Prindi 

shprehet se bashkë me bashkëshortin mundohen të flasin vazhdimisht për disiplinimin e 

fëmijës së tyre dhe të mbajnë të njëjtin qëndrim, sjellje ndaj fëmijës, pasi qëndrimi i 

dyzuar nuk funksionon. Ajo shprehet se mundohet ta bindë, të arsyetojë me fëmijën dhe 

më pas të udhëzojë për sjelljen që është e përshtatshme për të. Por sipas saj fëmija është 

natyrë e qetë, nuk insiston në sjelljen e tij dhe shpesh bindet. Prindi shprehet se ka  

lexuar shumë për zhvillimin e fëmijës, por tani që ka filluar punën nuk lexon më. Sipas 

nënës, streset e punës të ezaurojnë dhe të marrin shumë kohë edhe për t’iu përkushtuar 

fëmijës, por gjithsesi, sipas saj mundohen të gjejnë kohë për lojra, të plotësojnë nevojat 

dhe dëshirat e fëmijës, por jo tekat dhe të kontrollojnë sjelljet përpara fëmijës. 

Prindi 26 

Prindi 26 është një nënë e cila ka mbaruar studimet e larta për agrobiznes dhe 

është në moshën 25 vjeçare. Ajo ka një djalë të moshës dy vjeç që e ka sjellë në çerdhe 

afërsisht 1 vit më parë. Sipas prindit djali është përshtatur në çerdhe, vjen me dëshirë 

dhe gëzohet kur sheh prindin mbasdite për ta marrë. Pavarësisht se mund të ketë raste 

gërvishtje të fëmijës në çerdhe, nëna është e kuptueshme dhe e percepton si normale për 

moshën e fëmijës. Përsa i përket kontaktin me psikologun, nëna shprehet se nuk e ka 

takuar, por kjo mund të vijë dhe nga oraret kur nëna sjell fëmijën dhe kur e merr atë. 

Nëna shprehet se bashkëshorti është një mbështetje e madhe për ndihmën që ofron në 

punët e shtëpisë por dhe në mirërritjen e fëmijës. Sipas saj edhe pse në vitet e 

mëparshme ka lexuar më shumë, ajo bashkë me bashkëshortin lexojnë për zhvillimin e 

fëmijës dhe përpiqen që të kenë të njëjtin qëndrim dhe reagime ndaj fëmijës. Gjithsesi, 

nëna shprehet se vazhdimisht ka dyshime nëse po edukon në mënyrën më të mirë 

fëmijën, por dhe pendime në mënyrën se si reagon ndaj fëmijës, sidomos në rastet kur 

fëmija nuk i bindet rregullave dhe kërkesave të saj. 

Prindi 27 

Prindi 27 është një nënë e moshës 27 vjeçare me profesion pedagoge. Nëna ka 

një djalë 22 muajsh, i cili ka afërsisht 3 muaj që frekuenton çerdhen. Sipas prindit djali 

është përshtatur në çerdhe, madje sipas prindit është bërë më aktiv tani, duke luajtur më 

shumë, duke folur më shumë. Prindi shprehet se me psikologun ka dëshirë të 

konsultohet, por oraret mund të mos përputhen, gjithsesi prindi lexon vazhdimisht në 

internet për zhvillimin e fëmijës në këtë stad. Nga ana tjetër prindi shpreh se shpesh 

mund të pendohet kur mërzitet dhe e shpreh këtë mërzitje tek fëmija, pavarësisht se 

fëmija nuk ka gabuar, apo kur i bërtet fëmijës dhe reagimi mbas pendimit është të afrojë 
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fëmijën sërish duke e përkëdhelur. Me bashkëshortin mundohen të mbajnë të njëjtën 

mënyrë disiplinimi ndaj fëmijës. 

Prindi 28 

Prindi 28 është një nënë në moshën 33 vjeçare që ka 3 fëmijë, të moshave djalin 

16 muajsh, vajzën e dytë 4 vjeç e gjysëm dhe vajzën më të madhe në moshën 8 vjeç e 

gjysëm. Prindi ka rreth dy muaj që e ka dërguar fëmijën në çerdhe e shprehet se faza e 

përshtatjes ka qenë e vështirë, por ka rreth një javë që fëmija është i qetë dhe i afrohet 

edukatoreve kur i sheh, madje dhe kur vjen nëna për ta marrë ka raste që djali dëshiron 

të rrijë akoma në çerdhe. Sipas prindit bashkëshorti është shumë i angazhuar me punë 

por disi e ndihmon sidomos me mbajtjen e fëmijëve kur ajo merret me punët e shtëpisë, 

përgatitjen e ushqimit. Kur është vetëm ajo shprehet se shpesh dy fëmijët më të vegjël 

mund të grinden me njëri-tjetrin. Por nga ana tjetër nëna shprehet, se bashkëshorti për 

arsye të punës, mund të rrijë shumë pak kohë me fëmijët, por gjithsesi, ai edhe kur rri 

me to, acarohet shpejt. Ndërsa vetë nëna vazhdimisht mund të bëhet agresive dhe t’u 

bërtasë fëmijëve, por në raste të tilla bashkëshorti e qorton. Prindi jeton me prindërit e 

bashkëshortit, por nuk i sheh si mbështjetje më shumë si nxitës të kontraditave të 

shumta dhe të ndikimit negativ në disiplinim që sidomos vjehrra mund të ketë tek 

fëmijët e saj, pasi sipas nënës vjehrra është shumë e ashpër me to. Gjithashtu nëna është 

e shqetësuar për vajzën e madhe, sepse duke u rritur në një mjedis agresiv është bërë 

agresive dhe impulsive. Prindi shprehet se psikologun nuk e ka takuar dhe gjithashtu 

informacione për zhvillimin e fëmijës nuk lexon, pavarësisht se do të kishte dëshirë të 

lexonte. 

Prindi 29 

Prindi 29 është një nënë 32 vjeçare me profesion juriste dhe ka dy fëmijë, njëri 

fëmijë është një vjeç, ndërsa fëmija i dytë është dy vjeç e gjysëm. Fëmijën me moshë  

më të vogël, ka afërsisht dy muaj që e sjell në çerdhe. Prindi shprehet se fëmija është 

përshtatur në çerdhe edhe pse ka pasur një periudhë të vështirë derisa tani reagimet e 

fëmijës janë të qeta. Sipas prindit ndihma e bashkëshortit është e madhe në mirërritjen 

dhe përkujdesjen e fëmijëve. Gjithashtu nëna bashkë me bashkëshortin përpiqen të 

shfaqin të njëjtat reagime ndaj fëmijëve për disiplinimin e tyre. Por nga ana tjetër prindi 

shfaq dyshime, sidomos në rastet kur mund t’i bërtasë fëmijëve, por nga ana tjetër sipas 

prindit duhet të jesh i fortë, të përcjellësh mesazhin tek fëmija dhe të edukosh atë. 

Gjithashtu nga streset e punës, mbingarkesa në shtëpi, prindi mund të shfaqë sjellje të 

nxituara tek fëmijët, por më pas i afron duke i kërkuar falje, duke i shpjeguar që mund  

të bëjmë gabime dhe duke arsyetuar me fëmijët. Nëna shprehet se vazhdimisht lexon 

informacione në internet për zhvillimin e fëmijëve dhe se prindërit e rinj janë shumë më 

të përkushtuar tek prindërimi se sa tek pastërtia e shtëpisë. 

Prindi 30 

Prindi 30 është një baba i moshës 31 vjeçare me profesion inxhinier dhe ka një 

vajzë në moshën 2 vjeç e gjysëm. Prindi shprehet se vajza ka afërsisht 1 vit e gjysëm që 

frekuenton çerdhen dhe pavarësisht se në fillim ka pasur vështirësi, tani është 

ambientuar. Prindi shprehet se në punët e shtëpisë dhe mirërritjen e vajzës mundohet të 

përfshihet sa më shumë, gjithashtu së bashku me bashkëshorten komunikojnë për 

disiplinimin e fëmijës që të jenë konstantë në reagimet e tyre. Gjithsesi, bashkëshortja 

ka rol më kryesor pasi edhe nga profesioni i saj ajo lexon vazhdimisht për mirërritjen e 

fëmijës. Prindi shprehet se streset e punës janë faktorë shumë të fuqishëm që mund të 
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ndikojnë edhe në reagime të nxituara ndaj fëmijës. Por gjithsesi, prindi shprehet se 

vazhdimisht reflekton për sjelljet që shfaq karshi fëmijës, vazhdimisht mëson dhe 

përpiqet të bëjë maksimumin e mundshëm për mirërritjen e fëmijës së tij. 

Prindi 31 

Prindi 31 është një nënë 27 vjeçare me profesion infermiere dhe ka një vajzë në 

moshën 22 muajshe që frekuenton çerdhen prej një viti. Prindi shprehet se në periudhën 

e dërgimit të vajzës në çerdhe ka kaluar një periudhë të vështirë mosbesimi dhe 

pasigurie për vendimin që ka marrë, pasi vajza ishte 9 muajshe. Por sipas prindit duke e 

sjellë me orare të shkurtuara në fillim, vajza mbas një periudhe është përshtatur, madje 

sipas prindit ndodh që kur vjen ta marrë vajza të jetë duke luajtur dhe nuk pret orarin e 

rikthimit të nënës. Por, ajo sheh që vajza është përshatur shumë mirë tani dhe ka 

zhvilluar një besim tepër të lartë për edukatoret. Gjithashtu prindi shprehet se si nënë e 

një fëmije, eksperienca në muajt e parë të prindërimit ka qenë sfiduese, pasi të qenit 

prind ka qenë si një eksperiment fillimisht. Pavarësisht se lexon, ka lexuar shumë, nga 

njohuritë e marra sidomos në aspektin e përkujdesjes gjatë vitit të parë të jetës, janë 

kuptuar nga përvoja jetësore e nënës. Prindi shprehet se sidomos mbështetje të madhe 

gjatë kësaj periudhe ka marrë nga nëna të tjera. Nëna pohon se merr vazhdimisht  

ndihmë për mirërritjen e vajzës por dhe punët e shtëpisë nga bashkëshorti dhe gjithashtu 

vazhdimisht komunikon me të për disiplinimin e vajzës, edhe pse mund të ketë 

kundërshti, kontradita, por partnerët priren të arrijnë në një gjuhë të përbashkët. Nga ana 

tjetër nëna shprehet se bindja më e mirë e fëmijës është të arsyetosh, të përpiqesh t’i 

flasësh në një mënyrë të tillë fëmijës që ai të kuptojë. 

Prindi 32 

Prindi 32 është një nënë në moshën 24 vjeçare me profesion stiliste dhe ka një 

vajzë të moshës 14 muajsh që frekuenton çerdhen afërsisht prej 3 muajsh. Sipas nënës 

vajza ka pasur një periudhë të vështirë në fillim por tani është ambientuar me edukatorët 

dhe fëmijët në çerdhe. Ajo shprehet se duke mos pasur ndihmë, ndodh edhe që të bëhet 

nevrike me fëmijën e saj, sidomos në situata kur po përjeton edhe stres. Ndërkohë që 

bashkëshorti është me orare të zgjatura në punë. Gjithsesi, në disiplinimin e fëmijës, si 

ajo dhe bashkëshorti, shfaqin të njëjtat reagime strikte. Nëna shprehet se të dy mund të 

bëhen nevrikë ndaj fëmijës dhe kjo për arsye që të mos edukojnë një fëmijë tekanjoz, 

por gjithsesi gjithashtu nëna shprehet se kur gjen informacion për sjelljet prindërore i 

lexon dhe ndjehet në faj më pas kur i bërtet vajzës, pasi ajo është në një moshë që nuk 

kupton. Gjithashtu sipas nënës, nëse psikologu do të kishte një orar zyrtar në çerdhe, do 

të kishte dëshirë të konsultohej me të për të marrë më shumë informacione për 

zhvillimin e fëmijës dhe sjelljet prindërore. 

Prindi 33 

Prindi 33 është një nënë në moshën 24 vjeçare e papunë ndërsa vajza e saj është 

15 muajshe. Vajza ka tre muaj që frekuenton çerdhen dhe në fillim ka qarë derisa u 

ambientua me edukatorët dhe fëmijët, ndërsa tani sipas nënës nuk ka dëshirë të vijë në 

shtëpi, madje mund të qajë kur e merr ajo. Sipas nënës bashkëshorti e ndihmon sidomos 

në përkujdesjen e vajzës, ndërsa ajo është përgjegjëse për punët e shtëpisë. Pavarësisht 

se nëna shprehet se janë të qetë në ndërveprimet me vajzën, gjithsesi mundohet të jetë 

më strikte se sa bashkëshorti për sjelljen e vajzës. Sipas nënës bashkëshorti mund ta 

përkëdhelë dhe ta llastojë më shumë. Nëna shprehet se rastet e pendimit ndodhin 

sidomos kur mbase për ndonjë sjellje të vajzës e merr dhe ul në një vend si dënim. Por 
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sërish nëna shprehet se mundohet të flasë me vajzën me qetësi pasi kjo është nevoja 

kryesore e fëmijëve. Prindi shprehet se nuk lexon informacione për zhvillimin e 

fëmijëve pasi ajo i di dhe nuk ka pse t’i mësojë, gjithsesi nëna shpreh dëshirën për t’u 

konsultuar me psikologun për të marrë një mendim profesional për reagimet e vajzës në 

sjellje. Ajo shprehet se sjellja e vajzës është shumë e rëndësishme për të edhe është gjëja 

e parë që pyet edhe edukatorët. Nëna shprehet se komunikimi me qetësi e ndihmon 

vajzën të qetësohet gjithashtu. 

Prindi 34 

Prindi 34 është një baba në moshën 39 vjeçare me profesion shofer. Prindi 

shprehet se ka dy fëmijë në moshat 2 vjeç e gjysëm dhe 13 vjeç. Sipas prindit, ai e 

mbështet bashkëshorten e tij sa herë që ka mundësi, si për punët e shtëpisë por dhe për 

përkujdesjen e fëmijëve. Prindi shprehet se sidomos me fëmijën e dytë kanë shfaqur një 

frymë të lartë përkushtimi ndaj fëmijëve. Edhe pse mundohen të mbajnë të njëjtin 

qëndrim në disiplimin e fëmijëve, prindi shprehet se nuk janë perfekt, por përpiqen 

shumë të shfaqin të njëjtat reagime disiplinore ndaj fëmijëve. Gjithsesi ka raste kur 

ndodh të dyshosh, sidomos kur fëmijët “bëjnë zarare”, pasi janë situata ku e ngrë tonin e 

zërit më shumë seç duhet dhe kur sheh reagimin e fëmijës, sërish mundohesh të zbutesh. 

Pavarësisht se prindi nuk lexon për zhvillimin e fëmijës, ai shprehet se bashkëshortja e 

tij lexon, sidomos me fëmijën e dytë ka lexuar shumë, por gjithashtu ai shpreh dëshirën 

edhe për t’u konsultuar me psikologun për t’u informuar më shumë rreth zhvillimit të 

fëmijës. 

Prindi 35 

Prindi 35 është një nënë në moshën 35 vjeçare e cila ka dy fëmijë, djalin e madh 

në moshën 5 vjeç dhe djalin e dytë në moshën afërsisht 3 vjeçare. Prindi shprehet se 

duke jetuar me prindërit e bashkëshortit, ka më shumë mbështetje në aspektin e punëve 

të shtëpisë dhe janë të ndara, ku prindi merret me fëmijët, studimet e saj dhe punën, 

prindërit e bashkëshortit merren me gatimin, pazarin me punët e shtëpisë ndërsa 

bashkëshorti më shumë me aspektin finaciar, duke siguruar sidomos ai të ardhurat 

ekonomike në familje. Prindi shprehet se në aspektin e disiplinimit të fëmijëve ka 

qëndrime kontradiktore midis prindit, bashkëshortit dhe prindërve të tij. Sipas prindit 

duke qenë se në shkollë ka marrë shumë informacione për zhvillimin, gjithashtu lexon, 

fëmijës duhet t’i vihen limite në kërkesat që shfaq, por bashkëshorti dhe prindërit e tij 

kanë qëndrimin se fëmija duhet të gëzojë dhe nuk është mosha e limiteve. Sipas prindit 

ka raste kur në vend që të disiplinohet fëmija, fillojnë debate midis saj dhe familjarëve  

të bashkëshortit apo dhe midis saj dhe bashkëshortit. Gjithsesi prindi shprehet se ka 

kohë për të vënë limite, por kjo gjë nuk kërkon vetëm qëndrimin e saj, por sidomos 

bashkëpunimin e saj me bashkëshortin. Prindi shfaq një shqetësim veçanërisht për djalin 

e madh pasi mendon se duke kërkuar shumë dhe duke i humbur interesi shumë shpejt 

për gjerat që i jepen, ai mund të mos kuptojë vlerën e asaj që merr. 

Prindi 36 

Prindi 36 është një nënë e moshës 30 vjeçare me profesion ekonomiste dhe ka 

një vajzë në moshën 2 vjeçare. Sipas nënës, bashkëshorti nuk ka mundësi dhe kohë ta 

ndihmojë me punët e shtëpisë, është gjatë gjithë kohës në punë madje dhe vajzën e sheh 

në darkë zakonisht, kur ajo është në gjumë. Por nëna shprehet se ajo mund t’i përballojë 

vetë angazhimet e familjare, duke veçuar vetëm rastet kur vajza mund të sëmuret, raste 

që  ajo  di  si  t’i  menaxhojë  por  e  ndjen  nevojën  e  bashkëshortit  më  shumë  për një 
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mbështetje. Nëna shprehet se vajza është përshtatur shumë shpejt në çerdhe pavarësisht 

se e ka dërguar në moshën 8 muajshe, madje për një periudhë që nuk e dërguan për 

arsye familjare, vajza kërkoi fëmijët e tjerë, kërkoi të shkonte në çerdhe. Prindi shprehet 

se mund t’i lindin dyshime kur disiplinon fëmijën e saj, sidomos në rastet kur ajo mund 

t’i bërtasë. Por sipas saj, ka mbështetje të madhe shoqërore, shpesh në momente 

dyshimesh dhe pendimesh për sjelljet e shfaqura ndaj vajzës nëna bashkëbisedon me 

shoqet e saj që janë gjithashtu nëna. Një shqetësim i prindit është se vajza nuk dëshiron 

të ndërrojë rrobat, e ka shumë të vështirë këtë gjë, madje në disa raste kur koha është e 

limituar nëna shprehet se e vesh me zor vajzën e saj. Prindi shprehet se ka lexuar 

vazhdimisht, por tani që ka fituar më shumë besim në përkujdesjen e vajzës, nuk po 

lexon më. 

Prindi 37 

Prindi 37 është një nënë në moshën 30 vjeçare e cila punon në shërbimin për 

klientin dhe ka një fëmijë në moshën dy vjeçare. Prindi shprehet se ka bashkëpunim me 

bashkëshortin për menaxhimin e detyrimeve si për përkujdesjen e fëmijës dhe për punët 

e shtëpisë, pavarësisht se ajo ka më shumë kohë se bashkëshorti, pasi ai punon me orare 

të zgjatura. Nëna gjatë intervistës ndan shqetësimin e saj dhe dyshon nëse ka qenë e 

dobishme për fëmijën ta mësojë të dashur e të afrueshëm ndaj të tjerëve, pasi ajo sheh  

që fëmija kur i gjuajnë fëmijët e tjerë nuk reagon dhe kur e ëma e udhëzon t’i gjuajë siç  

i gjuajnë fëmijët, por ai nuk e aprovon këtë gjë dhe shprehet se fëmijët i duam. 

Gjithashtu, nëna shprehet se gjatë shtatëzanisë ka lexuar shumë informacione ndërsa  

tani jo shumë, vetëm kur shfaqet ndonjë shqetësim nga ana e fëmijës. Gjithashtu 

shprehet se fëmija në fillim, ngaqë ka qenë shumë i afruar me nënën, e ka pasur të 

vështirë për t’u përshtatur në çerdhe, por tani është ambientuar, gjithsesi ka raste kur ai 

qan, apo bëhet tekanjoz, sidomos kur frekuenton çerdhen në ditët që nuk është shumë 

mirë nga ana shëndetësore. 

Prindi 38 

Prindi 38 është një nënë në moshën 27 vjeçare me profesion skenografe ndërsa 

mosha e fëmijës është një vjeç e gjysëm. Fëmija ka rreth 3 muaj që frekuenton çerdhen 

dhe sipas nënës periudha e përshtatjes ka qenë shumë e vështirë dhe ka ndikuar si në 

uljen e oreksit, si në gjumë dhe në gjendjen emocionale të fëmijës, por sipas nënës me 

ndihmën e edukatoreve vajza është përshtatur, pavarësisht se në mëngjes mund të qajë 

kur vjen në çerdhe, por më pas qetësohet. Prindi shprehet se bashkëshorti e mbështet në 

përkujdesjen e vajzës por jo në punët e shtëpisë, kjo gjë e lehtëson disi nënën e cila 

gjithashtu punon. Nga ana tjetër prindi shprehet se në mënyrën e disiplinimit 

bashkëshorti është më strikt dhe kërkues ndërsa ajo më pak, gjithsesi ndodh që të dyshoj 

në ndërveprimin me vajzën në rastet kur nervozohet dhe i bërtet. Por në të tilla raste 

vëren se vajza nuk po i bindet shumë dhe vazhdon me të sajën. Në rastet kur bërtet 

shumë dhe fëmija fillon të qajë, nëna mundohet ta afroj duke e puthur dhe duke e 

ledhatuar derisa të pushoj. Sipas nënës, të qarat e vajzës shihen si teka dhe shprehet se 

“qan kot”. Ndërsa psikologun nuk e ka takuar por nëse oraret do të përputheshin do të 

dëshironte të takohej me të për t’u konsultuar për mirërritjen e vajzës. 

Prindi 39 

 

Prindi 39 është një nënë në moshën 33 vjeçare e cila në profesion është mësuese. 

Prindi ka tre fëmijë në moshat 10 vjeç, 8 vjeç dhe më i vogli në moshën 2 vjeç e 
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gjysëm. Sipas prindit, ndihmën e bashkëshortin në angazhimin e punëve të shtëpisë dhe 

përkujdesjes së fëmijëve sidomos e ka pasur më shumë tek dy fëmijët e parë, ndërsa tani 

është shumë e pakët koha që bashkëshorti kalon në shtëpi, pasi ka një mbingarkesë të 

madhe në punën e tij, por pavarësisht kësaj, kur ka mundësi sidomos në fundjavë merret 

me përkujdesjen e fëmijëve. Sipas prindit në moshën e fëmijëve më të mëdhenj sidomos 

ndjehet stresi i të qenit prind, ndërsa në moshën më të vogël prindi ka një lodhje më 

shumë fizike, në moshën kur fëmijët rriten stresi për fëmijët është më i lartë. Prindi 

shprehet se për fëmijët më të mëdhenj shpesh është në dilemë nëse mos e ekzagjeron me 

të qenit strikt apo nëse e ekzagjeron me të qenit tolerant. Ndërsa me bashkëshortin 

mundohen të mbajnë të njëjtin qëndrim në disiplinim, që do të thotë se mundohen që 

kur njëri qorton fëmijët tjetri të mos i përkëdhelë, pasi vetëm kështu mund të ketë peshë 

fjala e prindit. Psikologun nuk e ka takuar por nëse do të kishte përputhje oraresh do të 

kishte nevojë ta takonte për t’u informuar për ecurinë e zhvillimit të fëmijës dhe për të 

pasur një mbështetje profesionale në rolin e saj si prind që shpesh është stresues. 

Gjithashtu, prindi shprehet se dhe dy fëmijët më të mëdhenj i ka dërguar në po të njëjtën 

çerdhe dhe ka krijuar besim aq sa nuk shqetësohet për djalin e tretë. 
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Shtojca K: Profilet e kujdestareve të intervistuar 

Kujdestarja 1 

Kujdestarja 1 është në moshën 37 vjeç, ka afërsisht 10 vjet përvojë në këtë 

profesion dhe arsimi është i mesëm. Mosha e fëmijëve nënmbikqyrje për këtë kujdestare 

zakonisht  është dy vjeç apo fëmijë që janë dy apo tre muaj më shumë se kjo moshë,   

por kujdestarja shprehet se ka punuar dhe me mosha më të vogla dhe me mosha më të 

mëdha në vitet e kaluara. Kujdestarja shprehet se, pavarësisht se norma për këtë moshë 

fëmijësh është 14 për dy kujdestar, në grupin e saj janë regjistruar 20 fëmijë. Ajo 

shprehet se kanë bërë shumë trajnime nga profesionistët të cilët e kanë ndihmuar në 

punën e saj si me fëmijët me zhvillim tipik por dhe në dallimin e fëmijëve për të 

identifikuar që në këtë moshë fëmijët me zhvillim atipik por dhe të ndihmojmë këto 

fëmijë me aq sa munden. Sipas saj numri i fëmijëve vazhdimisht është në mbinormë dhe 

vazhdimisht në çerdhen e saj shtohet numri i fëmijëve me zhvillim atipik. Kjo për të 

është një mbingarkesë e lartë dhe pavarësisht se mund të jetë shumë rezultative për 

fëmijët me këtë zhvillim, ka prindër që ankohen pasi fëmijët e tyre tipik mund të 

imitojnë sjelljet e fëmijëve të tjerë, por nga ana tjetër kushtëzohet edhe kujdestarja pasi 

kalon kohë më të madhe me këto fëmijë. Programi edukativ sipas kujdestares ka frymën 

e lojës, të mësojmë duke luajtur, është shumë pozitiv pasi nxit sidomos zhvillimin social 

dhe gjuhësor të fëmijës pavarësisht se nuk është gjithmonë i arritshëm, dhe jo të gjithë 

fëmijët mund të kenë interesin në aktivitetet e programit. Prindërit gjithashtu kanë më 

shumë interes për shëndetin fizik të fëmijëve dhe shumë pak interes për atë që fëmija 

mund të ketë mësuar gjatë ditës me anën e programit edukativ. Prindrit gjithashtu, 

shprehet kujdestarja, jo gjithmonë janë bashkëpunues madje ka raste kur është ndjerë e 

zhgënjyer nga bashkëbisedimi me to, dhe kjo nuk lidhet me arsimin por me vetë sjelljen 

e njeriut. Sipas kujdestares puna e saj është shumë e lodhshme fizikikish por shkakton 

edhe shumë stres psikologjik pasi duhet të ruajë fëmijët nga dëmtimet e mundshme 

fizike. Për këtë arsye, ka raste kur ngre zërin në situata kur një fëmijë qëllon një fëmijë 

tjetër, ka raste kur kritikon një fëmijë edhe pse nuk ka qenë ai që ka bërë gabimin, por e 

rëndësishme është sipas kujdestares, që të kërkosh falje pasi fëmija të kupton. 

Kujdestarja 2 

Kujdestarja 2 është në moshën 42 vjeçare, ka mbaruar liceun për pikturë, studion 

për punë sociale dhe si kujdestare ka afërsisht 8 vjet punë, gjatë 5 viteve të para nuk ka 

ushtruar këtë detyrë por ka qenë e angazhuar në grupin e pikturimit të ambienteve të 

çerdheve në Tiranë. Ndërsa grupi i fëmijëve nën përgjegjësi është në moshën afërsisht 

nga 1 vjeç deri në 2 vjeç. Kujdestarja shprehet se numri i fëmijëve ka qenë gjithmonë 

jashtë standarteve të lejuara, nga 6 që është standarti, këtë vit kanë 16 fëmijë në 

përgjegjësi së bashku me kolegen e saj. Ajo shprehet se ky profesion është më i 

diskriminuari dhe i nënvlerësuari jo vetëm nga institucioni drejtues por dhe nga 

prindërit. Sipas saj, të qenit kujdestar është një profesion shumë i vështirë, ka shumë 

mbingarkesë, puna me prindërit është shumë e lodhshme pasi pjesa më e madhe e tyre 

janë të papërgjegjshëm dhe neglizhentë, rroga është e ulët, ndërsa kujdestarja duhet të 

jetë shumë fleksibël që të kuptojë nevojat e fëmijës dhe tërë puna e saj, reagimet e saj të 

përputhen me këto nevoja, për këtë arsye të jesh kujdestare në radhë të parë duhet të 

kesh pasion fëmijët, pastaj të kesh instiktin e nënës, të jesh prind. Në këtë mënyrë mund 

të krijohet marrëdhënia e shëndetshme me fëmijët në çerdhe. Psikologët dhe punonjësit 

social sipas kujdestares japin shumë teori por puna e tyre nuk është të sforcohen për të 
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aplikuar teoritë e psikologëve në mjediset e vështira të çerdheve, por profesionistët të 

aplikojnë fillimisht teoritë në kushtet e punës që kujdestaret përballen. 

Kujdestarja 3 

Kujdestarja 3 është në moshën 51 vjeç, ka 29 vjet punë në këtë profesion, dhe 

zakonisht mosha e fëmijëve që ka pasur nën mbikqyrje ka qenë një muajsh në 20 

muajsh, ndërsa tani fëmijët janë të moshës 16 deri 24 muajsh ndërsa ka mbaruar 

shkollën e mesme të profilizuar për ndihmës mjeke. Numri i fëmijëve nën mbikqyrje për 

kujdestaren dhe kolegen e saj është 16, pavarësisht se në listën e grupit ka 18 fëmijë të 

regjistruar. Sipas kujdestares trajnime janë bërë shumë, programi edukativ është shtuar 

në kërkesat e punës, por si kujdestare përgjegjësia bazë për të është të kujdeset për 

fëmijët si nga ana shëndetësore dhe nga ana psikologjike, pa pasur kërkesë llogarie për 

mënyrën se si po zbatohet programi, pasi kjo është më shumë përgjegjësi e psikologëve 

apo punonjësve sociale që duhet edhe të japin modelin e tyre praktik në aplikimin e 

programit. Gjithashtu, kujdestarja shprehet se puna e saj është shumë delikate e me 

përgjegjësi shumë të lartë, sidomos kur fëmijët janë të sëmurë dhe ka pasur raste kur ka 

qenë vetëm dhe i ka dhënë ndihmën e shpejtë fëmijës, pasi gjendja e tij krejt papritur 

është përkeqësuar në ekstrem, ndërkohë prindi erdhi vetëm mbas pune pasi nuk kishte 

pasur mundësi të vinte më herët. Gjithashtu, kujdestarja shprehet se numri i fëmijëve në 

grup ka kaluar çdo kufi të mundshëm, aq sa është pothuajse e pamundur të përballohet 

dhe kjo ndikon në cilësinë e programit, në cilësinë e dhënies së ushqimit apo aktivitete  

të tjera. Gjithsesi kujdestarja shprehet se nuk ka dyshime për zhvillimin e fëmijëve pasi 

ajo ka kualifikim, ka lexuar dhe një libër të rëndësishëm për këtë moshë, nga ana tjetër 

me kalimin e viteve është bërë më e durueshme dhe mundohet të komunikojë me shumë 

qetësi pavarësisht se kur vjen në shtëpi është shumë ezauruar nga puna e saj. Sipas saj, 

pendimet në punë më shumë ndodhin nga tolerenca e madhe për prindërit, sepse për to 

nuk lejohet të marrin fëmijë të sëmurë në çerdhe por kur prindi thotë se nuk ka mundësi 

tjetër përveç çerdhes se përndryshe mund të rrezikohet vendi i punës, ajo toleron, por  

kjo gjë e rrit akoma më shumë stresin e saj në punë. Gjithsesi kujdestarja shprehet se 

prindërit janë shumë bashkëpunues dhe kanë besim tek puna e saj, por dhe fëmijët vijnë 

të qetë në çerdhe, pasi nëse vazhdimisht do ndodhte e kundërta ky është një sinjal 

negativ që fëmija tejçon për kujdestaren. 

Kujdestarja 4 

Kujdestarja 4 ka mbaruar shkollën e mesme, për 15 vjet ka punuar si infermiere 

dhe ka afërsisht 8 vjet që punon si kujdestare në çerdhe. Ajo shprehet se ka punuar me 

grupe fëmijësh të moshave të ndryshme, ndërsa këtë vit ajo ka nën mbikqyrje grupin e 

latantëve, grupi i parë ku mosha e fëmijëve varion nga 6 muajsh deri në 1 vjeç, por këtë 

vit ka edhe një fëmijë që është 5 muajsh. Kujdestarja shprehet se këtë vit janë regjistruar 

30 latantë në grup, por vijnë rreth 17-20 latantë pasi është edhe periudhë virozash, dhe 

në grup janë gjithsej 4 kujdestarë që përkujdesen për fëmijët. Sipas kujdestares puna me 

latantët ka shumë vështirësi pasi fëmijët janë shumë të vegjël, faza e përshtatjes është 

më e gjatë. Gjithsesi aspekti më shqetësues i punës është se po rritet shumë mbingarkesa 

sidomos tek fëmijët latantë, është sforco si për të, si për koleget e saj, por sidomos për 

fëmijët, kur sforcohesh për të bërë më të mirën e mundshme dhe nuk e arrin pasi janë 

shumë fëmijë në një hapësirë. Madje kujdestarja shprehet se ka raste kur bërtet e 

pendohet më pas, sepse e kupton që e qara, grindjet janë pjesë e kësaj periudhe moshore 

tek fëmijët. Nga ana tjetër ajo shprehet se trajnimet e psikologëve, marrja e 

informacioneve  kanë  ndikuar  pozitivisht  në  punën  e  saj  e  sidomos  tek       fëmijët. 
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Gjithashtu ajo shprehet se ka pasur dhe fëmijë me zhvillim atipik në grup e ka vënë re 

shumë ndryshime pozitive gjatë dy viteve që ka qenë në grupin e saj, aq sa fëmija u 

socializua dhe filloi të fliste. Gjithsesi kujdestarja shprehet se pavarësisht  se 

komunikimi me prindërit ka qenë korrekt, pozitiv, ajo vëren se disa prindër nuk janë të 

kënaqur sidomos kur fëmija e tyre sëmuret. Sipas kujdestares, këto prindër mund të mos 

jenë të kënaqur pasi mund të mos e kuptojnë që në çerdhe jeta e fëmijës është kolektive. 

Kujdestare 5 

Kujdestarja 5 është në moshën 50 vjeç, me arsim të mesëm, ka 22 vjet përvojë 

pune, por në çerdhe ka 7 vjet që punon. Mosha e fëmijëve nën mbikqyrje është dy vjeç e 

gjysëm deri në tre vjeç. Kujdestarja shprehet se numri i fëmijëve të regjistruar është 24 

por frekuentimi gjatë kësaj periudhe ka qenë 20-21 fëmijë dhe në këtë grup ajo punon 

bashkë me një kujdestare tjetër. Gjithashtu kujdestarja shprehet se në grupin e saj si vjet, 

si këtë vit të ri ka pasur fëmijë me zhvillim atipik, dhe sipas saj këto fëmijë arrijnë 

rezultate të dukshme, por ajo vëren se me prindërit e fëmijëve komunikimi është i pakët 

pasi ato e kanë të vështirë të flasin për zhvillimin e fëmijës së tyre. Gjithsesi kujdestarja 

shpreh qëndrimin se ka edhe prindër të cilët e shohin rezultatin dhe komunikojnë më 

shumë me kujdestaret, bëhen më optimistë për fëmijën. Por sipas saj në përgjithsi 

prindërit shfaqin një interes të ulët ndaj aktiviteteve edukative që ndërmerr fëmija në 

çerdhe, madje, shpesh mund të pyesin fëmijët se i ka gjuajtur njëri, i ka bërtitur njëri në 

vend që të pyesin rreth aktiviteteve që kanë ndërmarrë, ndërsa një pjesë tjetër e  

prindërve ose nuk pyesin dhe nuk krijojnë komunikim ose pyesin më shumë për 

shëndetin e fëmijës. Gjithsesi ka edhe prindër të cilët janë të pakët dhe vlerësojnë punën 

e kujdestares, e falenderojnë për njohuritë që fëmija ka marrë në çerdhe. Gjithashtu  

sipas kujdestares puna e psikologut ka ndikuar pozitivisht tek ndërveprimi i saj me 

fëmijët, por njëkohësisht ajo ka lexuar shumë, dhe ndihma e psikologut është më shumë 

e nevojshme në rastet kur në grup ka fëmijë me zhvillim atipik ose shfaqin ndonjë 

shqetësim emocional. Kujdestarja shprehet se për të është një stërmundim i lartë të 

punosh me një numër shumë të lartë fëmijësh, një numër që është afërsisht dyfish  

numrit standart. 

Kujdestarja 6 

Kujdestarja 6 është në moshën 51 vjeç, arsimi është i mesëm, ndërsa përvoja në 

punë është 25 vjet si kujdestare në çerdhe. Në grupin e saj janë së bashku me të katër 

kujdestare, numri i fëmijëve nën mbikqyrje është 30 dhe mosha e fëmijëve këtë vit është 

nga dy vjeç deri në tre vjeç. Sipas kujdestares numri i fëmijëve është pak i lartë, por 

gjithsesi ajo punon me pasion dhe programin e sheh si të rëndësishëm në punën e saj me 

fëmijët, pasi në këtë moment ajo ka mundësi të komunikojë me to. Kujdestarja shprehet 

se kur fëmijët gabojnë në aktivitetet që ndërmarrin atyre u udhëzohet se si duhet të  

bëhet aktiviteti derisa t’ia arrijnë, por sipas saj, ka fëmijë shumë të zgjuar që të japin 

kënaqësi ashtu sikurse ka fëmijë që nuk kuptojnë, pra është një krahasim si mësuesja në 

shkollë. Gjithashtu kujdestarja vëren se në krahasim me fëmijët para rënies së sistemit, 

fëmijët e sotëm janë shumë më të lirë dhe kanë më shumë hapësira në çerdhe dhe 

mundësi për zhvillimin psiko-motorr. Kujdestarja shprehet se roli i psikologut ka 

ndikuar shumë pozitivisht në punën e saj me fëmijët dhe sidomos me fëmijët që shfaqin 

zhvillim atipik. Nga ana tjetër, kujdestarja shprehet edhe për raste fëmijësh të cilët 

shfaqin zgjuarsi por nuk flasin, ajo shprehet se një rast të tillë e ka në grupin aktual dhe 

me udhëzimet e prindërit, ajo shpesh edhe pa dëshirën e fëmijës, e ul për të dëgjuar 
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vjershat dhe për të mësuar programin, pavarësisht se fëmija mund të mërzitet në këtë 

mënyrë. 

Kujdestarja 7 

Kujdestarja 7 është në moshën 33 vjeçare, ka mbaruar arsimin e lartë për ciklin 

parashkollor dhe ka pesë vjet që punon si kujdestare. Mosha e fëmijëve nën përgjegjësi 

gjatë këtyre viteve ka qenë 6-12 muajsh ose fëmijë në grupmoshat mikse 12-36 muajsh. 

Ndërsa tani ka nën përgjegjësi grupin e latantëve, fëmijët nga mosha 6-12 muajsh dhe 

numri i fëmijëve të regjistruar është 30, por vetëm 20 fëmijë vijnë rregullisht pasi është 

periudhë virozash. Në këtë grup janë tre kujdestare përgjegjëse për fëmijët. Sipas 

kujdestares, numri i fëmijëve ka ardhur duke u rritur nëpër grupe, por bashkë me  

koleget e grupit mundohet që të kenë një ndarje pune të barabartë. Për të programi 

edukativ është efikas me foshnjat pasi ato reagojnë duke duartrokitur kur recitohen 

vjershat, bëhen lojëra me top, lexohen përrallat dhe madje shpesh rekomandojnë 

prindërit që të ndërmarrin të tilla aktivitete dhe në shtëpi me fëmijët. Kujdestarja 

shprehet se bashkëpunimi me prindërit ka qenë gjithmonë pozitiv. Fëmijët ajo i sheh si 

engjëj të cilët në këtë periudhë duan shumë siguri dhe edukim dhe përpiqet të plotësojë 

këto nevoja të fëmijëve. Gjithashtu, kujdestarja shprehet se puna me psikologun, 

trajnimet që janë bërë, kanë qenë pozitive dhe kanë ndikuar në punën me fëmijët, por e 

sheh rolin e psikologut sidomos të fokusuar tek nevojat që mund të shfaqin fëmijët me 

zhvillim atipik. 

Kujdestarja 8 

Kujdestarja 8 është në moshën 49 vjeçare, arsimi është i mesëm, ndërkohë që ka 

bërë një kurs për animatore sociale. Në çerdhe ka pesë vjet përvojë pune dhe më së 

shumti ka punuar gjatë këtyre viteve me grupet e latantëve dhe në grupet mikse, ndërsa 

këtë vit me dëshirën e saj është angazhuar tek grupi i latantëve, pra grupi i fëmijëve që i 

përkasin moshave afërsisht 6-12 muajsh. Numri i foshnjave në grup është 16 dhe 

kujdestarja punon së bashku me një kolege tjetër, me të cilën ka shumë bashkëpunim në 

ndarjen e punëve të grupit. Sipas kujdestares, roli i psikologut ka ndikuar shumë 

pozitivisht në punën e tyre pasi janë bërë shumë trajnime, janë marrë shumë 

informacione të cilat janë kthyer më pas në rutinën e punës së tyre duke parë dhe 

rezultatet pozitive me fëmijët por duke ulur dyshimet e mundshme në lidhje me sjelljen 

që kujdestaret duhet të shfaqin ndaj tyre. Për më tepër kujdestarja shfaq interes që këto 

trajnime duhet të jetë edhe në vazhdimësi, si në dhënien e informacioneve për aspektet e 

zhvillimit psikologjik por edhe të marrin informacione mbi shëndetin fizik, pasi 

problemet e shpeshta me fëmijët lidhen dhe me temperaturat e tyre, sëmundjet që 

kalojnë. Kujdestarja shprehet se programi edukativ është rezultativ edhe me më të 

vegjëlit, mundohen të nxiten të gjithë fëmijët dhe gjithashtu është arritur me anën e 

mirëkuptimit të zhvillohet një bashkëpunim shumë i mirë me prindërit. Sipas  

kujdestares kërkohet shumë mirëkuptim në muajin e parë të frekuentimit të çerdhes pasi 

është muaji i përshtatjes, prindërit lënë fëmijët e tyre të vegjël që i kanë akoma me gji 

tek njerëz të panjohur dhe për fëmijën mjedisi i çerdhes është krejtësisht i panjohur. 

Gjithashtu kujdestarja shprehet se prindërit shfaqin interes shumë të lartë për të pyetur 

vazhdimisht rreth aktiviteteve dhe gjendjes së fëmijës në çerdhe. 

Kujdestarja 9 

Kujdestarja 9 është në moshën 43 vjeçare, ka mbaruar arsimin e mesëm 

profesional për ndihmës mjeke ndërsa në çerdhe ka 21 vjet pune. Kujdestarja bashkë me 



161  

kolegen e saj kanë nën përgjegjësi 20 fëmijë të moshave mikse që variojnë nga 1 deri në 

3 vjeç. Sipas saj numri i fëmijëve vit pas viti ka ardhur duke u rritur, e sidomos bëhet 

shumë e vështirë dhe e lodhshme puna e tyre kur në grupin e mbingarkuar kanë nën 

mbikqyrje dhe fëmijë me zhvillim atipik apo që shfaqin çrregullime të sjelljes. Sipas 

kujdestares, nga përvoja e saj, ajo shprehet se fëmijët me zhvillim atipik apo me 

probleme të sjelljes kanë rezultate shumë të dukshme në çerdhe. Në rastin e saj, ka  

pasur një fëmijë i cili kur erdhi ishte shumë i izoluar, nuk fliste, vetëm qante, nuk kishte 

kontroll mbi sjelljen dhe nuk ishte mësuar të flinte në krevat. Kujdestarja ka pasur 

shumë bashkëpunim me psikologun, përgjegjësen e çerdhes dhe kolegen e saj për tre 

vitet që ky fëmija ka qenë në grupin e saj. Fëmijën e sillnin dhe e merrnin gjyshërit 

ndërsa prindërit edhe pse i kërkonin të takonin kujdestaren dhe psikologun, me anën e 

justifikimeve nuk pranonin të takoheshin, pasi për një pjesë të madhe të prindërve është 

e vështirë të pranohet një problem tek fëmija. Por fëmija arriti rezultate shumë të 

dukshme gjatë këtyre viteve, madje dhe arriti të flasë, të bindet dhe vetëm mbasi 

prindërit panë këto rezultate i falenderuan kujdestaret. Gjithsesi pavarësisht se fëmijët 

me zhvillim atipik apo probleme në sjellje kanë këto rezultate pozitive, për grupin ku 

këto fëmijë përfshihen nuk ulet numri i fëmijeve në total dhe kjo e bën punën tejet të 

mbingarkuar. Nga ana tjetër kujdestarja shprehet se programi edukativ është i  

nevojshëm pavarësisht se hasen vështirësi, pasi ka fëmijë që përfshihen në lojra, të tjerë 

jo dhe aq, disa lojra kanë interes nga të gjithë disa të tjera kanë interes të pakët, në disa 

raste fëmijët mund të kenë nevoja të tjera që duhen marrë për bazë, por në përgjithësi 

programi është një moment shumë stimulues për fëmijët sepse ato   zhvillohen me anën 

e lojrave të ndryshme. Pendimet e kujdestares lidhen më shumë me momentet kur ajo ka 

një mbingarkesë të madhe pune, ku ka shumë kërkesa njëkohësisht nga një grup i madh 

fëmijësh dhe harron ose vonon në plotësimin e këtyre kërkesave, por shpesh u kërkon 

falje fëmijëve për këtë gjë. Nga prindërit dëshironte që të pyesnin më shumë për 

programin edukativ, të ndërmerrnin aktivitete në kopsht edhe në shtëpi që fëmijët të 

shfaqnin një nivel të lartë interesi në çerdhe dhe shprehish për të ndërvepruar në lojrat 

edukativ. Ndërkohë sipas kujdestares psikologët kanë qenë shumë të rëndësishëm si në 

punën e saj të përditshme me fëmijët por edhe në rastet e fëmijëve që shfaqin zhvillim 

atipik, apo probleme në sjellje. Ajo ndjehet më e sigurt në ndërveprimin me fëmijët, 

sepse ka bërë trajnime të shumta dhe shpreh dëshirën që këto trajnime të ndërmerren për 

informacione të tjera, pasi këto informacione më pas në punën e tyre me fëmijët kthehen 

në një rutinë të vlefshme dhe rezultative. 

Kujdestarja 10 

Kujdestarja 10 është në moshën 42 vjeçare, arsimi i mesëm por ka mbaruar një 

kurs për animatore sociale dhe ka pesë vjet e gjysëm përvojë punë në çerdhe. 

Grupmosha e fëmijëve që ajo bashkë me një kolegen e saj kanë në mbikqyrje është nga 

16 muajsh deri në 24 muajsh dhe numri i fëmijëve të regjistruar në grup janë 21, por në 

periudhën e intervistimit frekuentonin çerdhen afërsisht 17 fëmijë. Sipas kujdestares 

programi është stimulues për fëmijët sidomos për më të mëdhenjtë e grupit. Shpesh këto 

fëmijë angazhohen me interes në punë të pavarur, marrin inciativa për të pyetur, për të 

treguar përralla por fëmijët më të vegjël stepen, ndrydhen, prandaj prirja e kujdestares 

është t’i stimulojë edhe këto fëmijë. Për më tepër fëmijët më të vegjël hasin më shumë 

vështirësi në përshtatjen në çerdhe. Gjatë realizimit të programit ka sfida, por e 

rëndësishme është që kujdestaret të lënë komentet e tyre për atë çfarë funksionon apo jo 

gjatë aktiviteteve me fëmijët. Një nga sfidat e tjera është baza e limituar materiale për të 

realizuar lojërat e ndryshme me fëmijët. Kjo bazë materiale garantohet më shumë nga 

bashkëpunimi me prindërit. Pavarësisht se ndodh rrallë që kujdestarja të pendohej, në të 
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tilla raste pendimi lidhet me një lloj diferencimi ndaj fëmijëve dhe kjo vjen edhe si 

pasojë e kohës së limituar. Sipas kujdestares puna e tyre duhet të ketë të njëjtin status si 

puna e edukatores në kopsht, madje në çerdhe përveç programit edukativ ka dhe një 

përkushtim të lartë në përkujdesjen e fëmijëve, por ato kanë status më të ulët dhe 

paguhen më pak. Ndërsa shprehet se roli i psikologut ka ndikuar shumë pozitivisht në 

punën e saj me fëmijët, pasi informacionet që kanë marrë kanë qenë të dobishme. Ajo 

shprehet se interesi i pjesës më të madhe të prindërve është i ulët, madje ka dhe prindër 

që akoma nuk informohen se realizohet një program, nuk kanë interes për aktivitetet që 

ndërmerr fëmija në çerdhe, ndërkohë që kujdestarja shpreh se dëshiron shumë që 

prindërit të interesohen më shumë për programin. 

Kujdestarja 11 

Kujdestarja 11 është në moshën 48 vjeçare, arsimi i mesëm por ka mbarur një 

kurs afërsisht një vjeçar për animatore sociale, ndërsa ka pesë vjet që punon në çerdhe. 

Kujdestarja së bashku me një kolegen e saj mbikqyrin 20 fëmijë dhe mosha e tyre është 

nga 14 muajsh deri në 36 muajsh. Sipas kujdestares kënaqësia më e madhe është të 

punosh me fëmijët, të përkujdesesh për të ardhmen pasi ajo i sheh si lulet e jetës. 

Pavarësisht se puna me fëmijët ka shumë stres dhe lodhje, aq sa kur vjen në shtëpi për 

një kohë do të shtrihet e të mos flasë me njëri, gjithsesi është kënaqësia më e madhe 

puna me fëmijët dhe kujdestarja duhet të jetë e qetë, e durueshme, të dojë fëmijët e të 

përshtatet vazhdimisht me nevojat e fëmijës. Kujdestarja ka formuar një lidhje të fortë 

emocionale me fëmijët aq sa shpesh bën biseda për to dhe në familje. Programin 

mundohen ta zbatojnë, por prirja kryesore është të orientohen nga dëshirat e fëmijëve 

për aktivitetet që do ndërmerren në këtë minutazh dhe nëse fëmijët kanë interesa të 

ndryshme ndahen në grupe dhe nëse shihet se sërish ka ndonjë fëmijë që do ndonjë  

lodër tjetër i jepet ajo lodër dhe fëmija luan në mënyrë të pavarur derisa i afrohet sërish 

grupit. Sipas kujdestares pjesa më e madhe e prindërve mjaftohen me sigurinë që 

garanton çerdhja, por nuk interesohen të dëgjojnë më tej në lidhje me aktivitetet e 

programit edukativ me fëmijët, madje ka prindër që shprehen se nuk do t’i çojnë në 

universitet fëmijët. Por ka dhe prindër, që janë më të pakët dhe zakonisht kanë edhe 

arsim të lartë, të cilët priren të interesohen më shumë edhe për aktivitetet e fëmijës gjatë 

qëndrimit në çerdhe. Gjithashtu ka prindër që të mirëkuptojnë nëse fëmija mund të ketë 

pësuar ndonjë gricje por ka dhe prindër të cilët shqetësohen dhe mund të ngrenë edhe 

zërin. Por numri i fëmijëve ka ardhur duke u rritur shumë dhe kjo e vështirëson shumë 

punën dhe stresin që kujdestaret përjetojnë, aq sa kur mbaron dita e punës dhe fëmijët 

nuk kanë pësuar asnjë gricje është një lehtësim i madh. 

Kujdestarja 12 

Kujdestarja 12 ka mbaruar shkollën e lartë për mami, infermiere, ka punuar si 

mami, infermiere në fillim por për pak kohë dhe më pas ka punuar si kujdestare, përvoja 

e saj e punës është 35 vjet. Bashkë me kolegen e saj kanë nën mbikqyrje grupmoshën 

mikse, 16 deri në 30 muajsh, dhe numri i fëmijëve varion nga 18 në 20. Sipas saj 

programi pavarësisht se ka vështirësi, sepse grupmoshat e fëmijëve janë të ndryshme, 

është i arritshëm. Qëllimi i programit nuk është që fëmijët të imponohen drejt 

aktiviteteve që nuk kanë interes, por të gjenden aktivitete me interes për çdo fëmijë. 

Pavarësisht se numri i fëmijëve ka ardhur duke u rritur, sidomos në grupin e tanishëm, 

sërish kujdestarja shprehet se me fëmijët është shumë e kujdesshme dhe nuk është 

penduar për ndonjë sjellje ndaj tyre, pasi mundohet t’i afrojë fëmijët, u shfaq shumë 

dashuri.  Gjithashtu  kujdestarja  shprehet  se  ka  bërë  shumë  trajnime  të  cilat  e  kanë 
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ndihmuar për mënyrën e komunikimit me fëmijët, për marrëdhënien me prindërit por 

dhe në rastet e fëmijëve me zhvillim atipik. Për më tepër në intervistë kujdestarja 

shprehet se ka pasur disa herë raste të tilla, por fëmijët kanë pasur shumë rezultat në 

çerdhe. Në të tilla raste kujdestarja ka pasur bashkëpunim të lartë me psikologun dhe me 

prindërit e fëmijëve që akoma vazhdojnë të jenë shumë mirënjohës. 

Kujdestarja 13 

Kujdestarja 13 është në moshën 44 vjeçare, ka mbaruar arsimin e mesëm dhe 

vazhdon shkollën e lartë për ciklin parashkollor. Në çerdhe ka katër vjet përvojë pune, 

por 16 vjet të tjera ka punuar si ekonomiste. Numri i fëmijëve në grupin që ajo 

supervizon së bashkur me 2 kujdestare të tjera është 25 dhe mosha e fëmijëve është nga 

13 muajsh në 37 muajsh. Kujdestarja shprehet se ambientet në të cilat punon janë shumë 

komode për fëmijët, pasi dhomën e ngrënies e kanë të ndarë nga dhoma e gjumit dhe 

dhoma e ndenjes. Ndërsa dhoma e ndenjes është me hapësirë të madhe dhe e organizuar 

me kënde të ndryshme lojrash. Sipas saj në çerdhe është munduar që të ruhet një 

ekuilibër i numrit të fëmijëve për kujdestar, por këtë vit numri është deri në momentin e 

intervistës afërsisht 4 fëmijë më shumë. Për kujdestaren sikur edhe një fëmijë më shumë 

ndikon në ngarkesën e lartë të punës, pasi, sipas saj, fëmija nuk është kukull që 

komandohet, por është njeri me nevoja të ndryshme dhe të shpeshta që vazhdimisht 

kërkon mbështetjen dhe ndihmën e kujdestares. Gjithashtu programi është i arritshëm, 

por nëse bëhet shpejt me fëmijët, nëse planifikohen aktivitetet paraprakisht dhe shihet si 

lojë jo si detyrim. Ajo ndjen kënaqësi tepër të lartë profesionale kur sheh që gjatë 

programit disa fëmijë më të vegjël imitojnë fëmijët më të mëdhenj dhe marrin një hov 

zhvillimor. Gjithashtu kujdestarja shprehet se prindërit janë shumë të interesuar të 

marrin informacione për çdo aktivitet në të cilin është përfshirë fëmija i tyre në çerdhe. 

Nga ana tjetër kujdestarja shprehet se gjatë gjithë kohës merr informacione nga 

psikologët dhe stafi i çerdhes e sidomos ka pasur mbështetje të lartë gjatë rasteve kur në 

grupin e saj ka pasur fëmijë me zhvillim atipik. 

Kujdestarja 14 

Kujdestarja 14 ka mbaruar arsimin e lartë për mësuesi për lëndën e historisë. Ajo 

shprehet se përvojë pune si kujdestare ka rreth 13 vjet. Mosha e fëmijëve në grupin që e 

mbikqyr së bashku me 2 kujdestare të tjëra është 24 muajsh deri 36 muajsh dhe numri i 

fëmijëve është afërsisht 25. Sipas kujdestares ky numër vjen duke u rritur pasi çerdhja 

është e rikonstruktuar dhe prindërit kanë mbeur shumë të kënaqur dhe rekomandojnë tek 

prindërit e tjerë. Kujdestarja shprehet se programi edukativ është i përshtatshëm për 

moshën e fëmijëve, pavarësisht se ndodh shpesh që fëmijët edhe të humbin 

përqëndrimin, por në të tilla raste ndahen në grupe dhe realizojnë programin. Gjithashtu 

kujdestarja shprehet se ka bashkëpunim me koleget e saj të grupit dhe në aspektin teorik 

është më e informuar, ndërsa kujdestaret më të vjetra janë shumë të afta në aspektin 

praktik dhe kështu shkëmbejnë informacione dhe mbështesin njëra-tjetrën. Ndërsa roli i 

psikologut ka ndihmuar më shumë në formimin teorik se sa në atë praktik. Gjithashtu 

psikologu ka ndihmuar kujdestaret në rastet kur në grup ka pasur fëmijë me zhvillim 

atipik. Sipas kujdestares këto fëmijë kanë shumë rezultate si në komunikim, fjalor, 

zhvillim motorik, social pasi shoqërizimi në çerdhe ndikon pozitivisht, madje prindërit 

edhe pse në fillim e kanë të vështirë të flasin për fëmijën e tyre, më vonë janë shumë 

mirënjohës. Sipas kujdestares momenti më i bukur i punës është kur fëmija vjen i  

gëzuar në çerdhe se sheh kujdestaren dhe kur vijnë prindërit ta marrin ai përqafon 

prindërit dhe më pas përqafon kujdestaren duke e përshëndetur. 
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Kujdestarja 15 

Kujdestarja 15 është në moshën 35 vjeçare, ka arsim të mesëm dhe ka 11 vjet 

pune si kujdestare. Ajo së bashku me dy koleget e saj kanë nën supervizim grupin e 

fëmijëve me moshë një vjeç e gjysëm deri tre vjeç dhe numri i fëmijëve që e 

frekuentojnë janë 29-30 ndërsa fëmijë të regjistruar janë 32. Për supervizimin e  

fëmijëve ndahen tre grupe fëmijësh duke i formuar këto grupe në varësi të 

karakteristikave të tyre, duke i ndarë sipas moshës dhe nevojave zhvillimore të  

fëmijëve. Puna si kujdestare është shumë e lodhshme, madje ezaurimi ndjehet në shtëpi 

pasi as energji për fëmijën e saj nuk ka. Ndërkohë numri i fëmijëve ka ardhur duke u 

shtuar dhe kjo përbën një lodhje ekstreme, por nga ana tjetër fëmijët të falin shumë 

dashuri dhe prindërit janë mirënjohës, dy aspekte të punës që e motivojnë që 

vazhdimisht të jetë e përkushtuar. Ndërsa programi është i kuptueshëm, mundohen që 

fëmijët të ndahen në grupe dhe të realizohet programi. Nga ana tjetër, sipas kujdestares, 

shpesh fëmijët janë shumë kapriçozë, mund të qajnë edhe pa shkak, pasi mund të kenë 

lodra por duan të njëjtën lodër si dhe fëmija tjetër, por në të tilla raste i merret lodra dhe 

lihet në raft. Kujdestarja shprehet se vazhdimisht kanë nevojë për t’u informuar pasi dhe 

reagimet e fëmijëve janë shumë të ndryshëm nga vitit në vit dhe mënyra e prindërimit 

ndikon gjithashtu. Gjithsesi roli i psikologut është i rëndësishëm për informimin e tyre, 

por nga ana tjetër edhe për rastet e fëmijëve me zhvillim atipik. Sipas kujdestares këto 

fëmijë kanë rezultate tepër të dukshme në çerdhe pasi aktivizohen në lojra, u mësohen 

sjelljet si të fëmijëve të tjerë dhe trajtohen në mënyrë të barabartë duke u motivuar të 

imitojnë sjelljet e fëmijëve të tjerë. Gjithashtu kujdestarja shprehet se prindërit janë 

shumë të kënaqur me shërbimin në çerdhe dhe ka dhe prindër që fëmjën e parë e kanë 

çuar në kopsht e shprehen se ky përkushtim nuk gjendet në kopsht. 

Kujdestarja 16 

Kujdestarja 16 ka afërsisht 20 vjet përvojë pune, ka mbaruar një kurs 2 vjeçar  

për infermieri/mami ndërsa mosha e fëmijëve nën supervizim është 6 muajsh deri 12 

muajsh, ku gjithsej janë 20 fëmijë të regjistruar por 14 paraqiten dhe punon së bashku 

me një kolegen e saj. Sipas kujdestares puna në grupe ndahet sipas preferencave të 

fëmijëve për kujdestaret. Ndërsa programi realizohet duke pasur parasysh lojërat më të 

pëlqyera për fëmijët, tema që janë të vështira dhe pa interes për fëmijët nuk përfshihen 

në program, por ka lojëra të programit që fëmijët shfaqin shumë interes si loja e shishes, 

e raketakes, me rërë, me kuba. Të gjithë fëmijët aktivizohen pasi loja është nxitëse tek 

fëmijët dhe ato stimulohen për të luajtur. Periudha më e vështirë është periudha e 

Shtatorit, pasi fëmijët nuk i njohin dhe shfaqin shumë ankth e stres sa që shqetësohesh, 

por më vonë fëmijët qetësohen dhe të kthejnë shumë dashuri, madje momenti më i  

bukur është kur fëmija vjen në mëngjes me krahët e hapura për të përqafuar. Gjithashtu 

kujdestarja shprehet se pëlqen punën me psikologun dhe kanë pasur mbështetje sidomos 

për fëmijët me zhvillim atipik. Fëmijët me zhvillim atipik vijnë më vonë në çerdhe, por 

sipas saj sa më herët të vijnë aq më rezultate do të kenë se i ndihmon shumë jeta 

kolektive. Nga ana tjetër, prindërit e kanë të vështirë të pranojnë se fëmija mund të ketë 

një problem zhvillimor, dhe në rastin e kujdestares, prindërit, pavarësisht se ishin mjek, 

nuk e pranonin që fëmija shfaqte zhvillim atipik dhe psikologia u detyrua të hiqte më  

pas fëmijën nga çerdhja. 
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Kujdestarja 17 

Kujdestarja 17 ka mbaruar shkollën e mesme mjekësore dhe ka 23 vjet që punon 

si kujdestare. Mosha e fëmijëve nën supervizim e kujdestares dhe koleges së saj është 

12 muajsh deri në 18 muajsh dhe numri i fëmijëve të regjistruar është 22, por 

frekuentimi është afërsisht 17 fëmijë në ditë. Sipas kujdestares prioritetet e saj në punë 

janë të realizojë programin, të jetë e kujdesshme gjatë supervizimit të fëmijëve që 

fëmijët mos dëmtohen, të ketë komunikim të lartë me prindërit dhe me fëmijët, sepse në 

këtë mënyrë kënaqësia që merr nga puna është shumë e madhe. Nga ana tjetër 

kujdestarja shprehet që gjatë realizimit të programit fëmijët i ndajnë në grupe, zgjedhin 

lojëra që i përshtaten dhe nuk i rrezikojnë shëndetin, por kur fëmijët nuk shfaqin interes 

ato mundohen t’i afrojnë, t’i nxisin drejt lojës por jo të imponojnë aktivitetet e  

programit fëmijës. Ndërkohë që kujdestarja shprehet se dhe me psikologun ka 

bashkëpunim të rëndësishëm sidomos në rastet kur fëmijët shfaqin zhvillim atipik. 

Gjithashtu kujdestarja shprehet se fëmijët duan kujdes të madh, dhe gjatë përvojës së saj 

të punës fëmijëve u ka folur gjithmonë qetë, me durim, duke mos e ngritur zërin dhe 

kështu ata të dëgjojnë dhe të binden. 

Kujdestarja 18 

Kujdestarja 18 ka mbaruar arsimin e mesëm, mosha e saj është 26 vjeç dhe ka 5 

vjet që punon si kujdestare. Së bashku me kolegen e saj ka nën mbikqyrje 23 fëmijë të 

moshës 15 muajsh deri në moshën 36 muajsh, por shprehet se fëmijët e regjistruar   janë 

26. Kujdestarja shprehet se pavarësisht se paga është e ulët, ajo sërish e pranon pasi 

është më e rëndësishme të jesh në punë. Sipas kujdestares programi me fëmijët është 

nxitës, bazohet tek lojrat, vjershat, këngët, përrallat, por kur ka raste që disa nga fëmijët 

nuk interesohen, ato mund të luajnë në lojra të pavarura. Bashkëpunimi me prindërit 

është i lartë sidomos për të garantuar dhe mjetet didaktike për të realizuar programin,  

por prindërit interesohen më shumë për shëndetin e fëmijës, për mënyrën se si ka 

qëndruar fëmija në çerdhe por jo specifikisht për programin edukativ, por ato 

interesohen për fletoren individuale të fëmijës, ku shfaqet ecuria zhvillimore e fëmijës 

në çerdhe. Kujdestarja shprehet se vazhdimisht reflekton për punën e saj, pasi dëshiron 

të përmirësohet dhe të bëjë maksimumin sidomos gjatë ndërveprimit me fëmijët dhe në 

raste kur vritet ndonjë fëmijë, ajo shqetësohet shumë pasi ka ndjenja faji. Por  

kujdestarja shprehet se numri i fëmijëve vjen duke u rritur në çerdhe dhe kjo mund të 

vështirësojë punën me fëmijët. Ndërsa psikologu me punën që ka bërë në çerdhe ka 

ndihmuar shumë në rastet kur fëmijët mund të shfaqin zhvillim ndryshe nga fëmijët e 

tjerë, pasi në tilla raste sidomos marrin shumë mbështetje dhe udhëzime nga psikologët. 

Por, prindërit nuk pranojnë këtë zhvillim ndryshe të fëmijës dhe në raste kur fëmija 

shfaq disa rezultate nuk gëzohen. Gjithashtu, prindërit e kanë shumë të vështirë të 

largohen në momentin që fëmija e tyre qan, por duke mos u larguar, fëmijës mund t’i 

përfërcohet kjo sjellje, ndërsa kur prindi largohet fëmija fillon e qetësohet. 

Kujdestarja 19 

Kujdestarja 19 është në moshën 43 vjeçare, ka mbaruar arsimin e mesëm dhe si 

kujdestare ka 5 vjet përvojë pune, ndërsa mosha e fëmijëve në grupin e saj është 18 

muajsh deri 36 muajsh. Në grup ajo punon së bashku me dy koleget e saj dhe numri i 

fëmijëve është nga 20 në 25. Sipas saj numri i fëmijëve rritet shumë, sidomos këtë vit 

është rritur aq shumë saqë ka tejkaluar dhe hapësirat për fëmijët. Kujdestarja shprehet se 

programi  është  i  përshtatshëm  për  moshën  e  fëmijëve,  por  kur  grupi  ka  mosha të 
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ndryshme, fëmijët ndahen në grupe dhe punohet me lojra që i përshtaten moshave të 

fëmijëve. Ndërsa në rastet kur disa nga fëmijët nuk shprehin interes për aktivitetet 

angazhohen në lojra të pavarura. Kujdestarja shprehet se ka raste kur mund të shfaqë 

edhe ndonjë sjellje të gabuar karshi fëmijëve, por duke marrë parasysh që ato janë 

shumë të vegjël të dhimbsen dhe mundohet të jetë sa më e orientuar drejt ndërveprimit 

pozitiv me fëmijët, pavarësisht se në fazën e përshtatjes së fëmijëve, stresi i punës është 

shumë i lartë pasi fëmijët qajnë shumë dhe këto zhurma akumulohen gjatë gjithë ditës 

dhe mund të gabosh pasi njeriu nuk është perfekt. Gjithashtu kujdestarja shprehet se 

prindërit pyesin edhe për programin, por ka edhe prindër që pyesin për ushqimin më 

shumë, pavarësisht se kujdestarja do të dëshironte të pyetej në fillim për aktivitetet e 

fëmijës në çerdhe sepse të gjithë fëmijët ushqehen me cilësi të lartë. Nga ana tjetër, 

kujdestarja shprehet se momenti më i lodhshëm i punës së saj është kur prindërit marrin 

fëmijët dhe më pas çdo prind informohet për gjendjen e fëmijës. Gjithsesi, pavarësisht 

stresit dhe lodhjes në punë, kënaqësia më e madhe që e motivon në punë është në ato 

raste kur të gjithë fëmijët janë të angazhuar në lojë dhe shprehin të gjithë kënaqësi. 

Kujdestarja 20 

Kujdestarja 20 ka mbaruar për infermieri por ka bërë edhe një kurs për  

animatore sociale, ka 22 vjet përvojë pune si kujdestare dhe mosha është 43 vjeç. 

Kujdestarja shprehet se ka pasur nën supervizim gjatë viteve grupet e latantëve dhe këtë 

vit së bashkur me kolegen e saj kanë sërish nën përgjegjësi grupin e latantëve ku mosha 

e fëmijëve varion nga 6 muajsh deri në 16 muajsh, dhe numri i fëmijëve në grup është 

afërsisht 12 deri në 14 por mund të shkojë edhe 16 fëmijë në grup. Pikësynimi kryesor i 

kujdestares është të japë shërbimin maksimal për fëmijët e vegjël dhe kjo e bën që 

vazhdimisht t’i bëjë analizë punës së saj. Programi edukativ realizohet duke i ndarë 

fëmijët në grupe dhe duke i angazhuar në lojra të përshtatshme për to, ndërsa me më të 

vegjëlit qëllimi i programit është të krijohet kontakti i sigurisë me fëmijët, dhe nxitet 

shumë e folura, pasi kujdestarja u flet vazhdimisht më të vegjëlve për aktivitetet që 

ndërmerr me to. Sipas saj, fëmijët kaq të vegjël janë tepër të varur nga kujdestaret dhe 

duke u dhënë shumë dashuri dhe përkujdesje, fëmijët afrohen aq shumë saqë reagojnë 

me shqetësim kur largohesh për pak. Gjithashtu kujdestarja shprehet se numri i fëmijëve 

është rritur aq shumë sa çdo moment i punës është i lodhshëm dhe ndjehesh e  

rraskapitur pasi kërkon që fëmijëve t’u bëhet shërbimi. Ajo shprehet se duhet të merret 

një masë që ky problem të menaxhohet për të ruajtur cilësinë e shërbimit të lartë me 

fëmijët. Kujdestarja shprehet se kënaqësinë më të madhe në punë e merr sidomos nga 

reagimet e fëmijëve, kur e dëgjojnë, më pas i buzëqeshin dhe e duartrokasin, kur para se 

të largohen nga çerdhja me prindërit përshëndesin kujdestaren, ku fëmijët vijnë sërish. 

Por prindërit më së shumti në këtë moshë të fëmijës, pavarësisht nivelit arsimor, nuk 

janë të ndërgjegjësuar për zhvillimin psiko-motor të fëmijës dhe pyesin vazhdimisht për 

shëndetin, ushqimin ndërsa kujdestarja ka dëshirë që prindërit të pyesin edhe nëse  

fëmija e tyre ka thënë një fjalë të re, nëse ka marrë hapa të reja, nëse është angazhuar në 

lojë, si ka reaguar. 

Kujdestarja 21 

Kujdestarja 21 është në moshën 40 vjeçare dhe ka rreth 8 vjet pune si kujdestare 

dhe 10 vjet punë si mësuese. Ka mbaruar shkollën e mesme për pedagogji dhe është në 

vitin e fundit të shkollës së lartë për didaktikë. Grupmosha e fëmijëve këtë vitë në 

grupin e saj është mikse dhe fëmijët mund të variojnë nga 2 vjeç deri edhe 4 vjeç për 

disa  fëmijë  që  janë  të   grupit  të  fundit.  Sipas  kujdestares  numri  i  fëmijëve        që 
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frekuentojnë çerdhen është 27-28 dhe janë 3 kujdestarë që punojnë me këtë grup. Sipas 

saj ndodh që gjatë realizimit të programit të ketë fëmijë që shfaqin interes dhe fëmijë që 

nuk shfaqin, por më shumë kjo lidhet me gjininë e fëmijëve se me moshën e tyre. Nga 

ana tjetër ajo shprehet se për mjetet didaktike gjatë punës mundohen të bashkëpunojnë 

me prindërit që mund të jenë të gatshëm, por më pas ka prindër që ndihmojnë, ka dhe të 

tjerë që mbasi jua kujton disa herë nuk i detyron, kështu që në të tilla raste mundohen që 

këto mjete t’i gjejnë vetë, nga fëmijët e tyre. Kujdestarja shprehet se nuk ka dyshime 

gjatë ndërveprimit me fëmijët pasi ato binden si me lodra, me ushqimin por dhe në  

rastet kur nuk binden ne mundohemi t’u japim fëmijës atë që i pëlqen që të bindet. Gjatë 

punës nuk ka pasur pendime dhe shprehet se informacionet e marra si gjatë shkollës dhe 

trajnimet me psikologët kanë qenë tepër të domosdoshme në punën e saj. Gjithashtu 

kujdestarja shprehet se prindërit duan të informohen për gjithçka në lidhje me fëmijën, 

në radhë të parë për shëndentin, më pas për atë çfarë fëmija ka mësuar, si është 

aktivizuar në lojë. Gjithashtu kujdestarja shprehet se në grupin e saj ka një fëmijë për të 

cilën dyshojnë se mund të ketë zhvillim atipik, por prindërit nuk kanë shprehur ndonjë 

shqetësim, ndërsa me psikologun nuk është biseduar akoma pasi fëmija ka pak kohë që 

frekuenton çerdhen. Por në të tilla raste roli i psikologut është shumë i rëndësishëm, 

sidomos në komunikimin me prindin, pasi ai ka ekspertizën e nevojshme. 

Kujdestarja 22 

Kujdestarja 22 është duke vazhduar shkollën e lartë për ciklin parashkollor dhe 

ka 8 vjet përvojë pune në çerdhe ndërsa mosha e fëmijëve nën mbikqyrje është 14 

muajsh deri në 36 muajsh. Numri i regjistruar i fëmijëve në grup është 30 por vijnë 25- 

27 fëmijë zakonisht. Kujdestarja punon së bashku me dy kujdestare të tjera. Sipas 

kujdestares numri i fëmijëve ka ardhur duke u rritur dhe kjo ka sjellë më shumë lodhje 

për ta. Ndërsa programin mundohen ta realizojnë, por jo gjithmonë komplet, fëmijët 

ndahen në grupe sipas interesave që shfaqin, ndërsa një grup i vogël fëmijësh, që nuk 

shfaqin interes, mund të luajnë të lirë. Pavarësisht se ka raste dyshimi dhe pendimi në 

punën e saj, ajo shprehet se edhe kur prindërit shfaqin pakënaqësira, mendoj se punën 

me fëmijët e kam bërë në mënyrë korrekte dhe nuk i diferencon fëmijët për shkak se 

vijnë nga familje të pasura apo të varfëra, por mundohet t’i trajtojë të gjithë me 

përkujdesje sepse ato në çerdhe kanë vetëm kujdestaret. Gjithashtu komunikimi me 

prindërit është shumë pozitiv në përgjithësi, por ka raste, sidomos prindër të cilët kanë 

një nivel më të ulët edukimi apo kanë probleme të ndryshme në familje si prindërit e 

divorcuar që duhet të tregohesh shumë e kujdesshme në komunikim, pasi është e 

vështirë që ato të kuptojnë punën tënde dhe t’i bindësh për gjendjen e fëmijës. 

Kujdestarja shprehet për një rast kur fëmija kishte temperaturë, por prindi nuk pranonte 

t’i jepnin një ilaç për uljen e temperaturës dhe akuzonte kujdestaret për gjendjen e 

fëmijës. Kujdestarja shprehet se në të tilla raste kërkohet komunikim shumë i 

kujdesshëm derisa prindi të bindet. Në përgjithësi prindërit janë shumë të interesuar për 

shëndetin e fëmijës dhe shumë rrallë pyesin për programin edukativ pasi prindi e sheh si 

diçka që fëmija ka kohë për t’a mësuar, por kujdestarja shprehet se këto janë vjet shumë 

të rëndësishme për zhvillimin e trurit të fëmijëve dhe ky program ndikon pozitivisht në 

këtë zhvillim edhe në vitet e mëvonshme. Gjithashtu kujdestarja shprehet se roli i 

psikologut ka ndikuar sidomos tek udhëzimet që kanë marrë për plotësimin e fletores 

individuale të fëmijës, por do të dëshironte më shumë mbështetje në rastet kur në grup 

ka fëmijë me zhvillim atipik. 
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Kujdestarja 23 

Kujdestarja 23 ka mbaruar shkollën dy vjeçare për mami/infermieri dhe 

ndërkohë është në shkollë të lartë infermieri. Ajo ka 11 vjet përvojë pune në çerdhe dhe 

mosha e fëmijëve nën mbikqyerje është nga 12 deri në 24 muajsh, kurse numri i 

fëmijëvë shkon deri në 16. Kujdestarja punon së bashku me një kolegen e saj me këtë 

grup fëmijësh. Sipas saj programi ka një larmi temash dhe aktivitetesh ku mund të 

zgjedhësh ato që janë më me interes për fëmijët dhe zakonisht programi zgjat aq sa 

fëmijët kanë interes, më pas fëmijët aktivizohen në lojra të lira. Sipas kujdestares 

programi është stimulues për zhvillimin e fëmijëve pasi ajo dhe kolegia e saj vënë re se 

fëmijët shfaqin ndryshime pozitive nga dita në ditë, një fëmijë mund të tregojë me gisht 

për tek libri, një tjetër mund të thotë një fjalë. Por pavarësisht se mjetet didaktike mund 

të garantohen nga çerdhja, prindërit, por dhe ato vetë, vërehet se librat janë të limituar. 

Zakonisht është kujdestarja që tregon me një libër përrallën fëmijëve, por ndodh edhe  

që një fëmijë të ketë një libër në dorë dhe t’u tregojë përrallën fëmijëve të tjerë. 

Gjithashtu, kujdestarja shprehet se disa prindër mund të interesohen për shëndetin më 

shumë, ndërsa të tjerë për programin edukativ dhe se çfarë ka mësuar fëmija nga ky 

program. Kujdestarja tregon se edhe fëmijët me zhvillim atipik përfitojnë shumë nga 

qëndrimi në çerdhe, madje duke kujtuar një fëmijë që ka pasur në grup e që shfaqte 

çrregullimin e spektrit autik por dhe vonesë mendore, ajo shprehet se kanë parë shumë 

rezultate pozitive si në aspektin motorik, gjuhësor, socio-emocional, aq shumë sa që 

edhe nëna që ishte shumë pesimiste dhe e shqetësuar shprehu një mirënjohje të thellë  

për punën e tyre. Në të tilla raste edhe roli i psikologut ka qenë i rëndësishëm pasi sipas 

saj ajo është e specializuar për t’u marrë me nevojat shëndetësore të fëmijës, ndërsa 

psikologu i udhëzon si për fëmijët tipik por dhe në të tilla raste për nevojat psiko-motore 

të fëmijës. 

Kujdestarja 24 

Kujdestarja 24 është 57 vjeç, mbas arsimit të mesëm, ka mbaruar shkollën për 

mami/infermiere dhe ka 39 vjet pune si kujdestare. Ajo ka nën mbikqyrje grupin latant 

së bashku me një kolegen e saj, ku mosha e fëmijëve janë nga 6 muajsh deri në 15 

muajsh dhe gjithsej fëmijët që e frekuentojnë çerdhen janë maksimumi 14, ndërsa 

mesatarisht 12 fëmijë. Sipas kujdestares gjatë viteve ajo sheh se fëmijët e sotëm kanë  

më shumë përkujdes në çerdhe pasi i jepet shumë rëndësi dhe zhvillimit psiko-motor, 

fëmija gjatë programit stimulohet shumë të përfshihet në lojë, i flitet shumë, nxitet për 

zhvillimin e tij në çdo aspekt, ndërkohë në kohët e mëparshme i jepej prioritet shëndetit 

të fëmijëve. Por sipas kujdestares duhen të ndërthuren që fëmija të marrë përkujdesin 

maksimal ashtu sikurse po e merr tani falë mbështetjes së psikologut sidomos me 

seminaret, informacionet e ndryshme dhe të larmishme që kanë zhvilluar më tej 

kualifikimin e tyre dhe kanë kuptuar rëndësinë e zhvillimit të kontaktit me fëmijën duke 

iu përshtatur nevojave të fëmijës. Nga ana tjetër kujdestarja shprehet se është e 

rëndësishme që në çerdhe, sidomos në grupet e latantëve, të kesh një specializim në 

infermieri, sepse vazhdimisht duhet të jesh duke kontrolluar shëndetin e fëmijëve, 

temperatura e fëmijëve në këtë moshë mund të rritet në mënyrë të paparashikueshme, 

fëmija mund të mos marrë frymë krejt papritur dhe gjatë gjumit duhet të bëhen kontrolle 

tek fëmijët. Ajo shprehet se kanë ndodhur raste kur fëmijët kanë pasur konvulsione të 

papritura dhe i është dhënë ndihma e shpejt. Sipas saj, puna është me përgjegjësi jete, 

përgjegjësi tepër e rëndë dhe e madhe dhe rrogat janë të një niveli tepër të ulët në 

krahasim me lodhjen fizike dhe stresin e përjetuar. Stresi është aq i lartë sa kujdestarja 

shprehet se ëndrrat shpesh i shohin me fëmijët. Gjithashtu, kujdestarja shprehet se, 
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pavarësisht se komunikimi me prindërit është pozitiv dhe në përgjithësi merr shumë 

vlerësime pozitive nga prindërit, gjithsesi ky komunikim kërkon shumë kujdes, sidomos 

nga ana e kujdestares që të formohet. Sipas saj prindërit shpesh mund të neglizhojnë 

higjenën e fëmijës, angazhimin e fëmijës në shtëpi me anën e lojrave, shëndetin e 

fëmijës, por në raste kur fëmija mund të jetë lagur pak në çerdhe dhe i është vënë një 

gushore që të mos ftohet, prindi priret të kritikojë apo shfaqë një reagim emocional 

negativ, pra nuk të mirëkupton dhe prandaj vazhdimisht duhet të kuptosh edhe këto 

aspekte të komunikimit me prindërit. Gjithashtu kujdestarja shprehet se interesi i 

prindërve për angazhimin e fëmijëve në programin edukativ është i ulët, madje shprehet 

se ka prindër me arsim të lartë të cilët nuk kanë interes, madje mendojnë se fëmija ka 

kohë të mësojë, ndërsa ka prindër që mund të mos kenë arsim të lartë por që kur 

informohen për angazhimin e fëmijës në lojra interesohen dhe pyesin më shpesh për 

programin edukativ të fëmijës. Kujdestarja shprehet se puna me fëmijët latant i jep 

kënaqësi të madhe dhe sa herë që vjen në punë, streset familjare nuk i shpreh në 

ndërveprimin me fëmijët, pasi sipas saj, fëmijët ndikohen nga gjendja emocionale e 

kujdestares dhe ajo priret t’u flasë me butësi, me gëzim dhe entuziazëm fëmijëve. 

Kujdestarja 25 

Kujdestarja 25 ka mbaruar shkollën dy vjeçare për infermieri dhe si kujdestare 

ka 27 vjet punë. Kujdestarja së bashku me kolegen e saj kanë nën mbikqyrje 22 fëmijë  

të  moshave 24 muajsh deri në afërsisht tre vjeç. Sipas kujdestares puna me fëmijët  

është aq e lodhshme dhe e bukur. Gjithashtu programi edukativ është i larmishëm, me 

aktivitete dhe mundohet që së bashku me kolegen të ndajnë fëmijët në këndin e lojrave, 

ndërsa kur ka fëmijë që nuk aktivizohen, mundohen t’i lënë në lojë të lirë por duke i 

afruar me grupet e tjera të fëmijëve. Kujdestarja shprehet se ka dhe aktivitete që 

ndërmerren në grup nga të gjithë fëmijët, si aktiviteti i të drejtave të fëmijëve kur 

fëmijëve u është vizatuar dora dhe u është shënuar emri, më pas është vizatuar një flutur 

ku në krahët e fluturës janë shënuar të drejtat e fëmijëve duke shfaqur të gjithë fëmijët 

interes. Nga ana tjetër, kujdestarja shprehet se puna me psikologët i ka ndihmuar shumë 

të kuptojnë edhe rëndësinë e zhvillimit psiko-motor tek fëmijët, pasi në përvojën e saj të 

mëparshme fokusi primar ishte kujdesi për shëndetin, ushqimin, ndërrimin, por këto 

zhvillime shkojnë paralelisht. Gjithashtu kujdestarja shprehet se në rastet kur fëmijët 

grinden me njëri-tjetrin, në rastet kur bëhen agresivë, mundohet vazhdimisht të 

kontrollojë dhe të frenojë veten që të mos ngrejë tonin e zërit me fëmijët. Ajo shprehet  

se përpiqet të luajë së bashku me to, të futet në botën e tyre të lojrave duke harruar çdo 

gjë tjetër, në këtë mënyrë dhe fëmijët e ndrojtur mund të afrohen më shumë. Kujdestarja 

shpreh se në çerdhe kanë ardhur dhe fëmijë me zhvillim atipik, por ajo është befasuar 

shumë sidomos me një nga këto fëmijë, pasi ka shfaqur rezultate tepër të dukshme si në 

të folur, si në aktivizimin e lojës por dhe në ndërgjegjësimin për veten, aq sa nuk bënte 

më dallim nga fëmijët e tjerë. Pavarësisht se në të tilla raste puna është shumë e 

lodhshme dhe e madhe, rezultatet janë tepër të dukshme, kjo falë bashkëpunimit me 

psikologun. Kujdestarja shprehet se shumica e prindërve janë shumë mirënjohës për 

punën që bëhet me fëmijët pavarësisht se në disa raste duhet të tregohesh e kujdesshme 

në komunikim me disa prindër. Gjatë marrjes së fëmijëve, kujdestarja raporton tek 

prindërit si për shëndetin e fëmijës, ushqimin dhe aktivitetet që fëmija ka ndërmarrë 

gjatë kohës në çerdhe. 
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Kujdestarja 26 

 

 
Kujdestarja 26 është në moshën 39 vjeçare, ka tre vjet përvojë pune si kujdestare 

ndërsa vazhdon dhe shkollën e lartë për gjeografi. Së bashku me kolegen e saj janë 

përgjegjëse për grupin e latantëve ku numri i fëmijëve është 16. Kujdestarja shprehet se 

gjatë realizimit të programit nuk kanë hasur vështirësi, fëmijët në këtë kohë i ndajnë në 

grupe duke u bazuar tek mosha dhe i angazhojnë me lojra, por ka edhe raste kur fëmija 

nuk shfaq interes dhe në të tilla raste kalohet në një aktivitetet tjetër. Qëllimi sipas saj 

është t’i përshtatesh interesit të fëmijëve dhe nevojave të tyre. Gjithashtu kujdestarja 

shprehet se roli i psikologut është shumë i rëndësishëm në punën e saj, pasi vazhdimisht 

konsultohen me të në raste kur kanë dilema për fëmijët. Ajo jep shembullin e një fëmije 

që fazën e përshtatjes e ka pasur shumë të vështirë dhe vetëm mbas punës graduale që u 

ndërmor me fëmijën, ai arriti të angazhohej në grup. Gjithashtu kujdestarja shprehet se 

në jetën kolektive fëmijëve mund t’u ndodhë çdo gjë, por e rëndësishme është që 

fëmijëve t’u flasësh edhe në rastet kur bëhen agresiv me njëri-tjetrin, pasi ato nuk e kanë 

këtë qëllim se janë fëmijë, por duke u folur dhe duke kërkuar falje mund të ndihmohen 

fëmijët. Kujdestarja shprehet se nuk ndodh të ketë dyshime apo pendime pasi fëmijët i 

shprehin nevojat e tyre, janë shumë të shkathët dhe nëse për shembull kërkon një lojë 

është i lirë ta marrë vetë. Ndërsa për prindërit shprehet se ato shfaqin nivele të ndryshme 

interesi, që nga më i larti, në rastet e prindërve që duan të dinë gjithçka për qëndrimin e 

fëmijës në çerdhe, tek niveli i interesit për ushqimin dhe shëndetin fizik, por ka dhe 

prindër me nivel të ulët interesi pasi nuk pyesin, marrin fëmijën dhe largohen. Përsa i 

përket numrit të fëmijëve në grupe, kujdestarja vëren se ka një numër më të  ulët 

fëmijësh tek grupet latante në krahasim me grupet e mëdha, ku numri në një sallë të 

madhe, ku mund të ketë dy grupe me nga dy kujdestare për çdo grup, mund të shkoj 

afërsisht 42 fëmijë. 
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Shtojca L: Kodet e zhvilluara nga të dhënat cilësore me prindërit 

 

 
1. Përgjegjësitë prindërore 

2. Tranzicioni i të qenit prind 

3. Zhvillimi i aftësive prindërore 

4. Ndjeshmëria prindërore 

5. Pritshmëritë prindërore 

6. Disiplinimi 

7. Marrëdhënia midis prindërve 

8. Marrëdhënia midis prindërve dhe gjyshërve 

9. Marrëdhënia midis prindërve dhe kujdestareve 

10. Marrëdhënia midis prindërve dhe psikologut 
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Shtojca M: Kodet e zhvilluara nga të dhënat cilësore me kujdestaret 

 

 
1. Marrëdhënia kujdestarë-fëmijë 

2. Disiplinimi 

3. Programi edukativ 

4. Të qenit kujdestarë 

5. Marrëdhënia midis kujdestareve dhe prindërve 

6. Marrëdhënia midis kujdestareve 

7. Statusi i kujdestareve 

8. Mbingarkesa në punë 

9. Praktikat e punës 

10. Trajnimet e kujdestareve 

11. Zhvillimi profesional 

12. Marrëdhënia me psikologun 

13. Paga e kujdestareve 

14. Kënaqësia nga puna e kujdestareve 
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Shtojca N: Tabela 

1. Tabelat për të dhënat e prindërve 
 

 

 

Numri i seksioneve 
Grupi i parë 

Prindi 1 Prindi 2 Prindi 3 Prindi 4 Prindi 5 

Total 24 14 14 12 10 14 

Numri i seksioneve 
Grupi i dytë 

Prindi 1 Prindi 2 Prindi 3 Prindi 4 Prindi 5 

Total 24 12 8 19 24 24 

Tabela 1.1 Të dhënat për frekuentimin e konsultimit nga prindërit 

 

 

 

Niveli i pritshmërive Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 1.00 1 2.5 2.5 2.5 

 2.00 1 2.5 2.5 5.0 

 3.00 32 80.0 80.0 85.0 
Valid 4.00 5 12.5 12.5 97.5 

 5.00 1 2.5 2.5 100.0 

 Total 40 100.0 100.0  

Tabela 1.2 Të dhënat për nivelin e pritshmërive të prindërve 

 

 

 

 

Niveli disiplinimit Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 2.00 2 5.0 5.0 5.0 

 3.00 33 82.5 82.5 87.5 
Valid 4.00 5 12.5 12.5 100.0 

 Total 40 100.0 100.0  

Tabela 1.3 Të dhënat për nivelin e disiplinimit të prindërve 

 

 

 

 

Niveli mirërritjes Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 3.00 38 95.0 95.0 95.0 

Valid 4.00 2 5.0 5.0 100.0 

 Total 40 100.0 100.0  

Tabela 1.4 Të dhënat për nivelin e mirërritjes së prindërve 



174  

2. Tabela për të dhënat e fëmijëve 

 

 

 
Niveli i shkallës së rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 3 1 2.5 2.5 2.5 

 5 3 7.5 7.5 10.0 

 7 3 7.5 7.5 17.5 

 8 6 15.0 15.0 32.5 

 9 5 12.5 12.5 45.0 

 10 2 5.0 5.0 50.0 

 11 3 7.5 7.5 57.5 

 12 1 2.5 2.5 60.0 
Valid 13 6 15.0 15.0 75.0 

 14 3 7.5 7.5 82.5 

 15 1 2.5 2.5 85.0 

 16 2 5.0 5.0 90.0 

 17 1 2.5 2.5 92.5 

 18 2 5.0 5.0 97.5 

 20 1 2.5 2.5 100.0 

 Total 40 100.0 100.0  

Shënim: Sa më afër pikëzimit 20 aq më e lartë shkalla e rrezikshmërisë për probleme socio-emocionale 

ndërsa kufiri i pikëzimit për rritjen e shkallës së rrezikshmërisë është nga 10 deri në 12. 

 

 

3. Tabela për nivelin e përkujdesjes së kujdestareve ndaj fëmijëve 
 

Shkalla e 

Përkujdesjes 

Nivel i 

papërshtatshëm 

Nivel minimal Nivel i 

përshtatshëm 

Nivel 

optimal 

Kuptimi i gjuhës  1 7  

Përdorimi i gjuhës  3 5  

Përdorimi i librave 1 7   

Supervizimi në lojë 

dhe të nxënë 

 6 2  

Ndërveprimi 

kujdestarë-fëmijë 

  8  

Disiplinimi  7 1  

Ndërveprimi fëmijë- 

fëmijë 

 2 6  
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4. Tabelat e rezultateve për grupet e ndërhyrjes dhe grupin e kontrollit 

 

Testi i shembujve të çiftëzuara/Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2- 

tailed) Mean Std. 
Deviatio 

n 

Std. 
Error 
Mea
n 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Çiftëzimi 1 Pritshmëri   1/ Pritshmëri 2 3.400 17.155 7.672 -17.901 24.701 .443 4 .681 
Çiftëzim   2 Disiplinë1/Disiplinë 2 10.800 1.789 .800 8.579 13.021 13.500 4 .000 
Çiftëzim   3 Mirërritje 1/Mirërritje 2 -11.000 2.739 1.225 -14.400 -7.600 -8.981 4 .001 

Tabela 4.1 Rezultatet për nivelin e pritshmërive, të disiplinimit dhe mirërritjes në grupin e parë 
 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2- 
tailed) Mean Std. 

Deviati 
on 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 Problem 1/Problem   2 2.200 2.683 1.200 -1.132 5.532 1.833 4 .141 
Çiftëzim 2 Kompetencë 1/ Kompetencë 2 -2.000 2.000 .894 -4.483 .483 -2.236 4 .089 

Tabela 4.2 Rezultatet për nivelin e kolonës së problemeve dhe kompetencave tek fëmijët në grupin e parë 
 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara/Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

taile 
d) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mea
n 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 
Kuptim gjuhe 1/ Kuptim 
gjuhe 2 

-8.50000 7.77817 5.50000 -78.38413 61.38413 -1.545 1 .366 

Çiftëzim 2 
Përdorim gjuhe 1/ 
Përdorim gjuhe 2 

-4.50000 12.02082 8.50000 -112.50274 103.50274 -.529 1 .690 

Çiftëzim 3 
Përdorim librash 1/ 
Përdorim librash 2 

-1.50000 14.84924 10.5000 
0 

-134.91515 131.91515 -.143 1 .910 

Çiftëzim 4 
Supervizim 1/ Supervizim 
2 

-1.00000 5.65685 4.00000 -51.82482 49.82482 -.250 1 .844 

 

Çiftëzim 5 
Ndërveprim kujdestare- 
fëmijë 1/ Ndërveprim 
kujdestare-fëmijë 2 

-2.50000 7.77817 5.50000 -72.38413 67.38413 -.455 1 .728 

Çiftëzim 6 Disiplinë 1/ Disiplinë 2 -6.50000 10.60660 7.50000 -101.79654 88.79654 -.867 1 .545 
 

Çiftëzim 7 
Ndërveprim fëmijë-fëmijë 
1/ Ndërveprim fëmijë- 
fëmijë 2 

-5.00000 2.82843 2.00000 -30.41241 20.41241 -2.500 1 .242 

Tabela 4.3 Rezultatet për nivelin e stimulimit gjuhësor dhe të ndërveprimit tek kujdestaret në grupin e 

parë 
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Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 
Std. 

Error 
Mea
n 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 Pritshmëri   1/ Pritshmëri 2 9.600 7.956 3.558 -.279 19.479 2.698 4 .054 
Çiftëzim 2 Disiplinë1/Disiplinë 2 11.000 13.000 5.814 -5.142 27.142 1.892 4 .131 

Çiftëzim 3 Mirërritje 1/Mirërritje 2 
-13.000 4.690 2.098 -18.824 -7.176 -6.198 4 .003 

Tabela 4.4 Rezultatet për nivelin e pritshmërive, të disiplinimit dhe mirërritjes në grupin e dytë 
 

 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

tailed) 
Mean Std. 

Devia 
tion 

Std. 
Error 
Mea
n 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 Problem 1/Problem   2 3.600 1.140 .510 2.184 5.016 7.060 4 .002 

Çiftëzim 2 Kompetencë 1/ Kompetencë 2 -1.400 1.140 .510 -2.816 .016 -2.746 4 .052 

Tabela 4.5 Rezultatet për nivelin e kolonës së problemeve dhe kompetencave tek fëmijët në grupin e dytë 
 

 

 

 

Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2- 

taile 

d) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mea

n 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 
Kuptim gjuhe 1/ Kuptim gjuhe 
2 

-12.00000 5.65685 4.00000 -62.82482 38.82482 -3.000 1 .205 

Çiftëzim 2 
Përdorim gjuhe 1/ Përdorim 
gjuhe 2 

-5.50000 4.94975 3.50000 -49.97172 38.97172 -1.571 1 .361 

Çiftëzim 3 
Përdorim librash 1/ Përdorim 
librash 2 

1.00000 1.41421 1.00000 -11.70620 13.70620 1.000 1 .500 

Çiftëzim 4 Supervizim 1/ Supervizim 2 -5.00000 1.41421 1.00000 -17.70620 7.70620 -5.000 1 .126 

 
Çiftëzim 5 

Ndërveprim kujdestare- 
fëmijë 1/ Ndërveprim 
kujdestare-fëmijë 2 

-6.50000 4.94975 3.50000 -50.97172 37.97172 -1.857 1 .314 

Tabela 4.6 Rezultatet për nivelin e stimulimit gjuhësor dhe të ndërveprimit tek kujdestarët në grupin e 

tretë 
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Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 
Deviati 

on 

Std. 
Error 
Mea
n 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 
Problem 1/Problem 

2 

-1.200 2.394 .757 -2.913 .513 -1.585 9 .147 

Çiftëzim 2 
Kompetencë 1/ 
Kompetencë 2 

.300 1.418 .448 -.714 1.314 .669 9 .520 

Tabela 4.7 Rezultatet për nivelin e kolonës së problemeve dhe kompetencave tek fëmijët në grupin e 

tretë 

 

 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2- 
tailed) Mean Std. 

Deviati 
on 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Loëer Upper 

Çiftëzim 1 
Pritshmëri 1/ 
Pritshmëri 2 

.000 5.944 1.880 -4.252 4.252 .000 9 1.000 

Çiftëzim 2 Disiplinë1/Disiplinë 2 -7.200 4.341 1.373 -10.305 -4.095 -5.245 9 .001 

Çiftëzim 3 
Mirërritje 1/Mirërritje 
2 

-.400 4.719 1.492 -3.776 2.976 -.268 9 .795 

Tabela 4.8 Rezultatet për nivelin e pritshmërive, të disiplinimit dhe mirërritjes në grupin e kontrollit 
 

 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

tailed 
) 

Mean Std. 
Deviati 

on 

Std. 
Error 
Mea
n 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 Problem1/Problem 2 -3.000 1.700 .537 -4.216 -1.784 -5.582 9 .000 
Çiftëzim 2 Kompetencë 1/ Kompetencë 2 .900 .738 .233 .372 1.428 3.857 9 .004 

Tabela 4.9 Rezultatet për nivelin e kolonës së problemeve dhe kompetencave tek fëmijët në grupin e 

kontrollit 
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Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Loëer Upper 

Çiftëzim 1 
Kuptim gjuhe 1/ Kuptim 
gjuhe 2 

-1.00000 4.24264 3.00000 -39.11861 37.11861 -.333 1 .795 

Çiftëzim 2 
Përdorim gjuhe 1/ 
Përdorim gjuhe 2 

.00000 5.65685 4.00000 -50.82482 50.82482 .000 1 1.000 

Çiftëzim 3 
Përdorim librash 1/ 
Përdorim librash 2 

-2.50000 2.12132 1.50000 -21.55931 16.55931 -1.667 1 .344 

Çiftëzim 4 
Supervizim 1/ Supervizim 
2 

.50000 2.12132 1.50000 -18.55931 19.55931 .333 1 .795 

 

Çiftëzim 5 
Ndërveprim kujdestare- 
fëmijë 1/ Ndërveprim 
kujdestare-fëmijë 2 

-1.50000 4.94975 3.50000 -45.97172 42.97172 -.429 1 .742 

Çiftëzim 6 Disiplinë 1/ Disiplinë 2 3.50000 .70711 .50000 -2.85310 9.85310 7.000 1 .090 
 

Çiftëzim 7 
Ndërveprim fëmijë-fëmijë 
1/ Ndërveprim fëmijë- 
fëmijë 2 

 

-2.00000 
 

2.82843 
 

2.00000 
 

-27.41241 
 

23.41241 
 

-1.000 
 

1 
 

.500 

Tabela 4.1.1 Rezultatet për nivelin e stimulimit gjuhësor dhe të ndërveprimit tek kujdestaret në grupin e 

kontrollit 

 

 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2- 
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 
Pritshmëri 1/ 
Pritshmëri 2 

6.500 13.023 4.118 -2.816 15.816 1.578 9 .149 

Çiftëzim 2 Disiplinë1/Disiplinë 2 10.900 8.749 2.767 4.641 17.159 3.940 9 .003 
Çiftëzim 3 Mirërritje1/Mirërritje2 -12.000 3.771 1.193 -14.698 -9.302 -10.062 9 .000 

Tabela 4.1.2 Rezultatet për nivelin e pritshmërive, të disiplinimit dhe mirërritjes në grupin e parë dhe të 

dytë për prindërit frekuentues të konsultimit 

 

 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2- 

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mea
n 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Loëer Upper 

Çiftëzim 1 Problem1/Problem 2 2.900 2.079 .657 1.413 4.387 4.411 9 .002 
Çiftëzim 2 Kompetencë 1/ Kompetencë 2 -1.700 1.567 .496 -2.821 -.579 -3.431 9 .008 

Tabela 4.1.3 Rezultatet për nivelin e kolonës së problemeve dhe kompetencave tek fëmijët e grupit të 

parë dhe të dytë prindërit e të cilëve ishin frekuentues të konsultimit 
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Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2- 
tailed) Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 Pritshmëri   1/ Pritshmëri 2 -1.400 6.786 2.146 -6.254 3.454 -.652 9 .530 
Çiftëzim 2 Disiplinë1/Disiplinë 2 -7.000 5.055 1.599 -10.616 -3.384 -4.379 9 .002 
Çiftëzim 3 Mirërritje1/Mirërritje2 1.100 4.886 1.545 -2.396 4.596 .712 9 .495 

Tabela 4.1.4 Rezultatet për nivelin e pritshmërive, të disiplinimit dhe mirërritjes në grupin e parë dhe të 

dytë për prindërit jo frekuentues të konsultimit 

 

 

 
Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

tailed) 
Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 Problem1/Problem 2 -2.600 2.366 .748 -4.293 -.907 -3.474 9 .007 
Çiftëzim 2 Kompetencë 1/ Kompetencë 2 .400 1.578 .499 -.729 1.529 .802 9 .443 

Tabela 4.1.5 Rezultatet për nivelin e kolonës së problemeve dhe kompetencave tek fëmijët e grupit të 

parë dhe të dytë prindërit e të cilëve nuk ishin frekuentues të konsultimit 

 

 

 
 

Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

tailed 
) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 
Kuptim gjuhe 1/ Kuptim 
gjuhe 2 

-10.25000 5.90903 2.95452 -19.65259 -.84741 -3.469 3 .040 

Çiftëzim 2 
Përdorim gjuhe 1/ Përdorim 
gjuhe 2 

-5.00000 7.52773 3.76386 -16.97829 6.97829 -1.328 3 .276 

Çiftëzim 3 
Përdorim librash 1/ 
Përdorim librash 2 

-.25000 8.73212 4.36606 -14.14476 13.64476 -.057 3 .958 

Çiftëzim 4 Supervizim 1/ Supervizim 2 -3.00000 4.08248 2.04124 -9.49614 3.49614 -1.470 3 .238 
 

Çiftëzim 5 
Ndërveprim kujdestare- 
fëmijë 1/ Ndërveprim 
kujdestare-fëmijë 2 

 

-4.50000 
 

5.80230 
 

2.90115 
 

-13.73275 
 

4.73275 
 

-1.551 
 

3 
 

.219 

Çiftëzim 6 Disiplinë 1/ Disiplinë 2 -5.25000 6.29153 3.14576 -15.26123 4.76123 -1.669 3 .194 

Çiftëzim 7 
Ndërveprim fëmijë-fëmijë 1/ 
Ndërveprim fëmijë-fëmijë 2 

-8.50000 4.35890 2.17945 -15.43598 -1.56402 -3.900 3 .030 

 

Tabela 4.1.6 Rezultatet për nivelin e stimulimit gjuhësor dhe të ndërveprimit tek kujdestaret në grupin e 

parë dhe të tretë 



180  

 

Testi i shembujve të çiftëzuara /Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 
(2- 

tailed 
) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Çiftëzim 1 
Kuptim gjuhe 1/ Kuptim gjuhe 
2 

-1.50000 2.51661 1.25831 -5.50449 2.50449 -1.192 3 .319 

Çiftëzim 2 
Përdorim gjuhe 1/ Përdorim 
gjuhe 2 

-.50000 3.69685 1.84842 -6.38251 5.38251 -.271 3 .804 

Çiftëzim 3 
Përdorim librash 1/ Përdorim 
librash 2 

-1.00000 2.16025 1.08012 -4.43743 2.43743 -.926 3 .423 

Çiftëzim 4 Supervizim 1/ Supervizim 2 -.50000 1.73205 .86603 -3.25608 2.25608 -.577 3 .604 
 

Çiftëzim 5 
Ndërveprim kujdestare- fëmijë 
1/ Ndërveprim kujdestare- 
fëmijë 2 

.75000 3.94757 1.97379 -5.53147 7.03147 .380 3 .729 

Çiftëzim 6 Disiplinë 1/ Disiplinë 2 .00000 4.08248 2.04124 -6.49614 6.49614 .000 3 1.000 

Çiftëzim 7 
Ndërveprim fëmijë-fëmijë 1/ 
Ndërveprim fëmijë-fëmijë 2 

-3.00000 2.58199 1.29099 -7.10852 1.10852 -2.324 3 .103 

 

Tabela 4.1.7 Rezultatet për nivelin e stimulimit gjuhësor dhe të ndërveprimit tek kujdestaret në grupin e 

dytë dhe të katërt 

 

 

 
5. Tabelat e rezultateve për karakteristikat e kampionit të prindërve dhe shkallët e 

plotësuara nga prindërit 
 

 
 Çerdhja 

1 

Çerdhja 

2 

Çerdhja 

3 

Çerdhja 

4 

Çerdhja 

5 

Total Shkallë të 

pavlefshme 

Përqindja e shkallëve 

të vlefshme nga totali 

Numri i shkallëve të 

rikthyera 

46 37 44 38 30 195 12 52% 

Tabela 5. 1   Kthyeshmëria dhe Përqindja e shkallëve të vlefshme për prindërit 

 

 
Statistikat deskriptive 

Mosha e prindërve 

 
 
 
 

Tabela 5.2 Të dhënat për moshën e prindërve dhe moshën e fëmijëve të tyre 

 

 
Gjinia e prindërve 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Nëna 182 84.7 84.7 84.7 

Valid Babai 33 15.3 15.3 100.0 

 Total 215 100.0 100.0  

Tabela 5.3 Frekuenca e gjinisë së prindërve 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

mosha e prindërve 206 21 45 31.29 4.399 
Mosha e fëmijëve 215 12 45 26.81 7.774 

Valid N (listwise) 206     
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Gjinia e fëmijëve 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Femër 93 43.3 43.3 43.3 

Valid Mashkull 122 56.7 56.7 100.0 

 Total 215 100.0 100.0  

Tabela 5.4 Frekuenca e gjinisë së fëmijëve 

 
Statusi i prindërve 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Beqare 1 .5 .5 .5 

 Martuar 208 96.7 96.7 97.2 
Valid Divorcuar 6 2.8 2.8 100.0 

 Total 215 100.0 100.0  

Tabela 5.5 Frekuencat për statusin e prindërve 

 
Arsimi i nënave 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 9-vjeçar dhe i mesëm 56 26.0 26.2 26.2 

 I larte 139 64.7 65.0 91.1 
Valid 999.00 19 8.8 8.9 100.0 

 Total 214 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total  215 100.0   

Tabela 5.6 Frekuencat për arsimimin e nënave 

 
Arsimi i baballarëve 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 9-vjeçar dhe i mesëm 52 24.2 24.2 24.2 

 I lartë 120 55.8 55.8 80.0 
Valid 

999.00 43 20.0 20.0 100.0 

 Total 215 100.0 100.0  

Tabela 5.7 Frekuencat për arsimimin e baballarëve 

 
Grupmoshat e prindërve 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 20-29 76 35.3 35.3 35.3 

 30-39 123 57.2 57.2 92.6 
Valid 40-49 16 7.4 7.4 100.0 

 Total 215 100.0 100.0  

Tabela 5.8 Frekuencat për grupmoshat e prindërve 
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Grupmoshat e fëmijëve 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 12-17 28 13.0 13.0 13.0 

 18-23 50 23.3 23.3 36.3 

 24-29 63 29.3 29.3 65.6 

Valid 30-35 42 19.5 19.5 85.1 

 36-41 23 10.7 10.7 95.8 

 42-47 9 4.2 4.2 100.0 

 Total 215 100.0 100.0  

Tabela 5.9 Frekuencat për grupmoshat e fëmijëve 
 

 

 
Numri i fëmijëve 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 1 128 59.5 59.8 59.8 

 2 75 34.9 35.0 94.9 
Valid 

3 11 5.1 5.1 100.0 

 Total 214 99.5 100.0  

Missing 999 1 .5   

Total  215 100.0   

Tabela 5.1.1 Frekuencat për numrin e fëmijëve 
 

 

 

Testi i analizave të shumëllojshme të variancës/Multivariate Tests
a
 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df Sig. Partial Eta Squared 

 Pillai's Trace .977 2956.154
b
 3.000 211.000 .000 .977 

Intercept 
Wilks' Lambda .023 2956.154

b
 3.000 211.000 .000 .977 

Hotelling's Trace 42.031 2956.154
b
 3.000 211.000 .000 .977 

 Roy's Largest Root 42.031 2956.154
b
 3.000 211.000 .000 .977 

 Pillai's Trace .043 3.166
b
 3.000 211.000 .025 .043 

Nëna/babai 
Wilks' Lambda .957 3.166

b
 3.000 211.000 .025 .043 

Hotelling's Trace .045 3.166
b
 3.000 211.000 .025 .043 

 Roy's Largest Root .045 3.166
b
 3.000 211.000 .025 .043 

Tabela 5.1.2 MANOVA për gjininë e prindërve 
 

 
Analiza e variancës/Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 
Variable 

Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

 Pritshmëri 235.218 1 235.218 1.650 .200 .008 

Corrected Model Disiplinim .227 1 .227 .003 .959 .000 

 Mirërritje 602.384 1 602.384 6.314 .013 .029 

  639254.000 215     

Tabela 5.1.3 ANOVA për ndikimin e gjinisë së prindërve në nivelin e pritshmërive, disiplinimit dhe 

mirërritjes 
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Mesataret 

Dependent Variable Gjinia e 
prindërve 

Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Pritshmëria 
Nëna 52.341 .885 50.596 54.085 

Babai 55.242 2.078 51.146 59.339 

Disiplina 
Nëna 47.698 .682 46.354 49.041 
Babai 47.788 1.601 44.633 50.943 

Mirërritja 
Nëna 54.341 .724 52.913 55.768 

Babai 49.697 1.700 46.345 53.049 

Tabela 5.1.4 Frekuencat e përgjigjeve nënave dhe baballarëve   për nivelin e pritshmërisë, disiplinimit 
dhe mirërritjes 

 

 
Analiza e variancës/Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 
Variable 

Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

 Pritshmëritë 828.540 1 828.540 5.929 .016 .027 

Corrected Model Disiplinimi 118.807 1 118.807 1.415 .236 .007 

 Mirërritja 5.094 1 5.094 .052 .820 .000 

  20924.233 214     

Tabela 5.1.5 ANOVA për ndikimin e gjinisë së fëmijëve në nivelin e pritshmërive, disiplinimit dhe 

mirërritjes 

 

 
Mesataret 

Dependent Variable Gjinia 
fëmijës 

Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

 Lower Bound Upper Bound 

Pritshmëria 
Femër 50.538 1.226 48.121 52.954 

Mashkull 54.500 1.070 52.390 56.610 

Disiplina 
Femër 46.860 .950 44.987 48.733 
Mashkull 48.361 .830 46.725 49.996 

Mirërritja 
Femër 53.452 1.028 51.426 55.477 

Mashkull 53.762 .897 51.994 55.531 

Tabela 5.1.6 Frekuencat e përgjigjeve të prindërve duke u bazuar tek gjinia e fëmijëve 
 

 
Analiza e variancës/Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 
Variable 

Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

 Pritshmëria 1077.809 2 538.905 3.871 .022 .035 

Corrected Model Disiplinimi 254.462 2 127.231 1.519 .221 .014 

 Mirërritja 260.185 2 130.093 1.335 .265 .012 

Tabela 5.1.7 ANOVA për grupmoshat e prindërve 
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Mesataret 

Dependent Variable Grupmosha/prindërit Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

 20-29 55.789 1.353 53.121 58.458 

Pritshmëria 30-39 51.016 1.064 48.919 53.113 

 40-49 52.125 2.950 46.310 57.940 

 20-29 48.947 1.050 46.878 51.016 
Disiplina 30-39 47.301 .825 45.674 48.927 

 40-49 45.000 2.288 40.491 49.509 

 20-29 54.434 1.132 52.202 56.667 

Mirërritja 30-39 52.772 .890 51.018 54.527 

 40-49 56.375 2.468 51.510 61.240 
 

Tabela 5.1.8 Frekuencat e përgjigjeve për nivelin e pritshmërive, disiplinimit dhe mirërritjes duke u 

bazuar tek grupmoshat e prindërve 

 

 
Testi i analizave të shumëllojshme të variancës/Multivariate Tests 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 
Squared 

 Pillai's Trace .984 4235.179 3.000 207.000 .000 .984 

 Wilks' Lambda .016 4235.179 3.000 207.000 .000 .984 

Intercept Hotelling's Trace 61.379 4235.179 3.000 207.000 .000 .984 

 Roy's Largest 
Root 

61.379 4235.179 3.000 207.000 .000 .984 

 Pillai's Trace .367 5.835 15.000 627.000 .000 .122 

Mosha 
fëmijëve 

Wilks' Lambda .655 6.313 15.000 571.837 .000 .132 

Hotelling's Trace .492 6.750 15.000 617.000 .000 .141 

 Roy's Largest 
Root 

.410 17.158 5.000 209.000 .000 .291 

Tabela 5.1.9 MANOVA për ndikimin e moshës së fëmijëve në prindërim 
 

 
Analiza e variancës/Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 
Variable 

Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

 Pritshmëri 8335.820 5 1667.164 15.654 .000 .272 

Corrected Model Disiplinim 1413.270 5 282.654 3.560 .004 .078 

 Mirërritje 1582.938 5 316.588 3.421 .005 .076 

  20924.233 214     

Tabela 5.2.1 ANOVA për ndikimin e moshës së fëmijëve në nivelin e pritshmërive, disiplinimit dhe 

mirërritjes 
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Mesataret 

Dependent Variable grupmoshafemijeve Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

 12-17 61.357 1.950 57.512 65.202 

 18-23 58.700 1.459 55.823 61.577 

Pritshmëria 
24-29 52.397 1.300 49.834 54.960 

30-35 49.048 1.592 45.908 52.187 

 36-41 41.304 2.152 37.062 45.546 

 42-47 42.778 3.440 35.996 49.559 

 12-17 51.857 1.684 48.538 55.177 

 18-23 49.820 1.260 47.336 52.304 

Disiplinimi 
24-29 46.794 1.123 44.581 49.007 
30-35 47.238 1.375 44.528 49.948 

 36-41 43.348 1.858 39.685 47.010 

 42-47 42.889 2.970 37.034 48.744 

 12-17 51.571 1.818 47.987 55.155 

 18-23 55.280 1.360 52.598 57.962 

Mirërritja 
24-29 50.667 1.212 48.277 53.056 

30-35 54.357 1.484 51.431 57.283 

 36-41 56.087 2.006 52.133 60.041 

 42-47 61.889 3.207 55.567 68.210 

Tabela 5.2.2 Frekuencat e përgjigjeve për nivelin e pritshmërive, disiplinimit dhe mirërritjes duke u 
bazuar tek grupmoshat e fëmijëve 

 
Testi i analizave të shumëllojshme të variancës/Multivariate Tests 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df Sig. Partial Eta Squared 

 Pillai's Trace .978 3041.170 3.000 209.000 .000 .978 

 Wilks' Lambda .022 3041.170 3.000 209.000 .000 .978 

Intercept Hotelling's 
Trace 

43.653 3041.170 3.000 209.000 .000 .978 

 Roy's Largest 
Root 

43.653 3041.170 3.000 209.000 .000 .978 

 Pillai's Trace .088 3.231 6.000 420.000 .004 .044 

 Wilks' Lambda .912 3.273 6.000 418.000 .004 .045 

Arsimi i nënës Hotelling's 
Trace 

.096 3.315 6.000 416.000 .003 .046 

 Roy's Largest 
Root 

.089 6.263 3.000 210.000 .000 .082 

Tabela 5.2.3 MANOVA për ndikimin e arsimimit të nënave në prindërim 
 

 

 
Analiza e variancës/Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 
Variable 

Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

 Pritshmëri 125.094 2 62.547 .435 .648 .004 

Corrected Model Disiplinim 688.544 2 344.272 4.195 .016 .038 

 Arsimim 1423.639 2 711.820 7.703 .001 .068 

  20921.570 213     

Tabela 5.2.4 ANOVA për ndikimin e arsimimit të nënave tek variablat e pritshmërisë, disiplinimit dhe 

mirërritjes 
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Mesataret 

Dependent Variable Arsimi i nënës Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

 9-vjeçar dhe i 
mesëm 

54.018 1.602 50.859 57.177 

Pritshmëria 
I larte 52.281 1.017 50.276 54.286 

 Missing 52.263 2.751 46.840 57.686 

 
Disiplina 

9-vjeçar dhe i 
mesëm 

50.714 1.211 48.328 53.101 

I larte 46.705 .768 45.190 48.220 

 Missing 46.211 2.078 42.113 50.308 

 9-vjeçar dhe i 
mesëm 

49.571 1.285 47.039 52.104 

Mirërritja 
I lartë 55.460 .815 53.853 57.068 

 Missing 52.263 2.205 47.916 56.610 

Tabela 5.2.5 Frekuencat e përgjigjeve për nivelin e pritshmërive, disiplinimit dhe mirërritjes 

duke u bazuar tek arsimimi i nënave 

 

 
Testi i analizave të shumëllojshme të variancës/Multivariate Tests 

Effect Value F Hypothesi 
s df 

Error df Sig. Partial Eta 
Squared 

 Pillai's Trace .985 4736.032 3.000 210.000 .000 .985 

Intercept 
Wilks' Lambda .015 4736.032 3.000 210.000 .000 .985 

Hotelling's Trace 67.658 4736.032 3.000 210.000 .000 .985 

 Roy's Largest Root 67.658 4736.032 3.000 210.000 .000 .985 

 Pillai's Trace .087 3.200 6.000 422.000 .004 .044 

Arsimi 
baballarëve 

Wilks' Lambda .914 3.202 6.000 420.000 .004 .044 

Hotelling's Trace .092 3.204 6.000 418.000 .004 .044 

 Roy's Largest Root .069 4.840 3.000 211.000 .003 .064 

Tabela 5.2.6 MANOVA për ndikimin e arsimimit të baballarëve në prindërim 
 

 

 
Analiza e variancës/Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 
Variable 

Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial 
Eta 

Squared 

 Pritshmëri 634.414 2 317.207 2.245 .108 .021 

Corrected Model Disiplinim 581.022 2 290.511 3.534 .031 .032 

 Mirërritje 954.448 2 477.224 5.066 .007 .046 

Tabela 5.2.7 ANOVA për ndikimin e arsimimit të baballarëve tek variablat e pritshmërisë, disiplinimit 
dhe mirërritjes 
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Mesataret 

Dependent Variable Arsimi baballarët Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

 9-vjeçar dhe i mesëm 52.750 1.649 49.500 56.000 

Pritshmëria I lartë 51.617 1.085 49.477 53.756 

 missing 56.093 1.813 52.519 59.667 

 9-vjeçar dhe i mesëm 50.615 1.257 48.137 53.094 
Disiplina I larte 46.708 .828 45.077 48.340 

 missing 47.000 1.383 44.275 49.725 

 9-vjeçar dhe i mesëm 49.904 1.346 47.251 52.557 

Mirërritja 
I lartë 54.900 .886 53.154 56.646 

 missing 
54.581 1.480 51.664 57.499 

Tabela 5.2.8 Frekuencat e përgjigjeve për nivelin e pritshmërive, disiplinimit dhe mirërritjes 

duke u bazuar tek arsimimi i baballarëve 

 

 
Testi i analizave të shumëllojshme të variancës/Multivariate Tests 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df Sig. Partial Eta Squared 

 Pillai's Trace .969 2177.135 3.000 209.000 .000 .969 

Intercept 
Wilks' Lambda .031 2177.135 3.000 209.000 .000 .969 

Hotelling's Trace 31.251 2177.135 3.000 209.000 .000 .969 

 Roy's Largest Root 31.251 2177.135 3.000 209.000 .000 .969 

 Pillai's Trace .043 1.537 6.000 420.000 .164 .021 

Numri i fëmijëve 
Wilks' Lambda .957 1.532 6.000 418.000 .166 .022 

Hotelling's Trace .044 1.528 6.000 416.000 .167 .022 

 Roy's Largest Root .031 2.155 3.000 210.000 .094 .030 

Tabela 5.2.9 MANOVA për ndikimin e numrit të fëmijëve në prindërim 
 

 

 

 

 

Analiza e variancës/Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable Type III Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 
Squared 

 Pritshmëri 448.345 2 224.173 1.571 .210 .015 

Corrected Model Disiplinim 495.944 2 247.972 3.076 .048 .028 

 Mirërritje 180.469 2 90.235 .926 .398 .009 

  20737.645 213     
 

Tabela 5.3.1 ANOVA për ndikimin e numrit të fëmijëve tek variablat e pritshmërisë, disiplinimit dhe 

mirërritjes 



188  

6. Tabelat e rezultateve për karakteristikat e kampionit të kujdestareve dhe 

shkallët e plotësuara nga kujdestaret 
 

 
 Çerdhja 1 Çerdhja 2 Çerdhja 3 Çerdhja 4 Çerdhja 5 Total Shkallë të 

pavlefshme 

Përqindja e 

shkallëve të 

vlefshme nga totali 

Numri i 

shkallëve të 

rikthyera 

10 12 15 8 12 57 12 57% 

Tabela 6. 1   Përqindja e kthyeshmërisë së   shkallëve nga kujdestaret 

 

 
Frekuencat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 papërshtatshme 1 1.8 1.8 1.8 

 kushte minimale 1 1.8 1.8 3.5 

Valid 
kushte të mira 34 59.6 59.6 63.2 

 kushte shumë të 
mira 

21 36.8 36.8 100.0 

 Total 57 100.0 100.0  

Tabela 6.2 Frekuencat për ndihmën që i jepet fëmijëve nga kujdestaret për kuptimin e gjuhës 
 

 
Frekuencat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 papërshtatshme 1 1.8 1.8 1.8 

 kushte të mira 21 36.8 36.8 38.6 

Valid kushte shumë të 
mira 

35 61.4 61.4 100.0 

 Total 57 100.0 100.0  

 

Tabela 6.3 Frekuencat për ndihmën që i jepet fëmijëve nga kujdestaret për përdorimin e gjuhës 

 

 
 

Frekuencat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 papërshtatshme 1 1.8 1.8 1.8 

 kushte minimale 11 19.3 19.3 21.1 

 kushte të mira 40 70.2 70.2 91.2 
Valid 

kushte shume të 
mira 

5 8.8 8.8 100.0 

 Total 57 100.0 100.0  

 
 

Tabela 6.4 Frekuencat për nivelin e përdorimit të librave dhe stimulimit që i jepet çdo 

fëmijëve të përdorë librat në përputhje me moshën që fëmija shfaq 
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Frekuencat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 papërshtatshme 1 1.8 1.8 1.8 

 kushte të mira 29 50.9 50.9 52.6 
Valid kushte shumë të mira 27 47.4 47.4 100.0 

 Total 57 100.0 100.0  

Tabela 6.5 Frekuencat për nivelin e supervizimit të lojës dhe të nxënit tek fëmijët 

 

Frekuencat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

     

 kushte minimale 5 8.8 8.8 8.8 

 kushte të mira 42 73.7 73.7 82.5 

Valid kushte shumë të 
mira 

10 17.5 17.5 100.0 

 Total 57 100.0 100.0  

 
 

Tabela 6.6 Frekuencat për nivelin e ndërveprimit stimulues midis kujdestareve dhe fëmijëve 

 

 
Frekuencat 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 papershtatshme 1 1.8 1.8 1.8 

 kushte te mira 45 78.9 78.9 80.7 

Valid kushte shume te 
mira 

11 19.3 19.3 100.0 

 Total 57 100.0 100.0  

Tabela 6.7 Frekuencat për nivelin e disiplinimit pozitiv që shfaq kujdestarja ndaj fëmijëve 
 

 
Frekuencat 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 kushte minimale 1 1.8 1.8 1.8 

 kushte të mira 35 61.4 61.4 63.2 

Valid 
kushte shumë të 
mira 

21 36.8 36.8 100.0 

  

Total 57 100.0 100.0 
 

 
 

 
Tabela 6.8 Frekuencat për ndihmën që kujdestaret japin për stimulimin e ndërveprimeve pozitive midis 

fëmijëve 
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Korrelacioni/Correlations 

 Kuptimi i 
gjuhës 

Përdorimi i 
gjuhës 

Përdorimi i 
librave 

Supervizimi Ndërveprimi 
kujdestare- 

fëmijë 

Disiplina Ndërvepri 
mi fëmijë- 

fëmijë 

 
Kuptimi i 
gjuhës 

Pearson 
Correlation 

1 .876 .639 .799 .615 .507 .663 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 N 57 57 57 57 57 57 57 

 
Përdorimi i 
gjuhës 

Pearson 
Correlation 

.876 1 .534 .825 .695 .656 .681 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

 N 57 57 57 57 57 57 57 

 
Përdorimi i 
librave 

Pearson 
Correlation 

.639 .534 1 .632 .550 .268 .616 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .044 .000 

 N 57 57 57 57 57 57 57 

 Pearson 
Correlation 

.799 .825 .632 1 .717 .589 .607 

Supervizimi 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

 N 57 57 57 57 57 57 57 

Ndërveprimi 
kujdestare- 
fëmijë 

Pearson 
Correlation 

.615 .695 .550 .717 1 .578 .688 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

 N 57 57 57 57 57 57 57 

 Pearson 
Correlation 

.507 .656 .268 .589 .578 1 .489 

Disiplina 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .044 .000 .000  .000 

 N 57 57 57 57 57 57 57 

 
Ndërveprimi 
fëmijë-fëmijë 

Pearson 
Correlation 

.663 .681 .616 .607 .688 .489 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

 N 57 57 57 57 57 57 57 

Tabela 6.9 Marrëdhëniet korrelacionale të variablave të dëgjimit/të folurit dhe të variablave të 

ndërveprimit 

 

 

 
Testi i analizave të shumëllojshme të variancës/Multivariate Tests 

Effect Value F Hypothesis 
df 

Error df Sig. Partial Eta 
Squared 

 Pillai's Trace .989 623.090 7.000 47.000 .000 .989 

Intercept 
Wilks' Lambda .011 623.090 7.000 47.000 .000 .989 

Hotelling's Trace 92.801 623.090 7.000 47.000 .000 .989 

 Roy's Largest Root 92.801 623.090 7.000 47.000 .000 .989 

 Pillai's Trace .559 1.604 21.000 147.000 .055 .186 

Grupmosha e fëmijëve 
Wilks' Lambda .530 1.595 21.000 135.509 .059 .191 

Hotelling's Trace .725 1.577 21.000 137.000 .063 .195 

 Roy's Largest Root .406 2.841 7.000 49.000 .014 .289 

Tabela 6.1.1 MANOVA për ndikimin e grupmoshave të fëmijëve tek përkujdesja e kujdestareve 
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Statistika përshkruese/Descriptives 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence Interval for 
Mean 

Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

Grupi latantë dhe grupi i 
dytë 

15 63.2667 6.75560 1.74429 59.5255 67.0078 51.00 77.00 

Grupi i tretë 13 73.6154 8.92131 2.47433 68.2243 79.0065 63.00 90.00 
Grupi miks 29 62.9655 14.70297 2.73027 57.3728 68.5582 28.00 85.00 
Total 57 65.4737 12.51015 1.65701 62.1543 68.7931 28.00 90.00 

Tabela 6.1.2 Të dhënat deskriptive për grupmoshat e fëmijëve dhe nivelin e përdorimit të librave 

 
Analiza e variancës një drejtimëshe/ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ndërmjet grupeve/Between 
Groups 

1117.235 2 558.617 3.945 .025 

Brenda grupeve/Within 
Groups 

7646.976 54 141.611 

Total 8764.211 56  

Tabela 6.1.3 ANOVA për ndikimin e grupmoshave të fëmijëve në nivelin e përdorimit të librave 
 
 

Tukey HSD
a,b

 

Grupmoshat N Subset for alpha = 0.05 

1 2 

Grupi miks 29 62.9655  
Grupi latantë dhe grupi i dytë 15 63.2667  

Grupi i tretë 13  73.6154 

Sig.  .997 1.000 

 

 
Tabela 6.1.4 Krahasimi ndërmjet grupmoshave të fëmijëve që kujdestaret kanë nën supervizim dhe 

nivelit të përdorimit të librave 
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Shtojca O: Grafiqe 

1. Grafiqet për rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve për prindërit 
 

 
 

Histograma 1.1 Paraqitja e frekuencave për nivelin e pritshmërisë 

 

 

Histograma 1.2 Paraqitja e frekuencave për nivelin e disiplinimit 
 

Histograma 1.3 Paraqitja e frekuencave për nivelin e mirërritjes 
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Grafiku 1.4 Marrëdhënia midis nivelit të disiplinimit dhe nivelit të pritshmërive 

 

 

 

 
 

Grafiku 1.5   Marrëdhënia midis nivelit të disiplinimit dhe nivelit të mirërritjes 
 

Grafiku 1.6 Marrëdhënia midis moshës së fëmijëve dhe nivelit të pritshmërive 
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Grafiku 1.7 Marrëdhënia midis moshës së fëmijëve dhe nivelit të disiplinimit 
 

2. Grafiqet për rezultatet e marra nga plotësimi i shkallëve për kujdestaret 
 

 
 

Grafiku 2.1 Histograma e frekuencave për nënshkallën e të dëgjuarit dhe të folurit 
 

Grafiku 2.2 Histograma e frekuencave për nënshkallën e të dëgjuarit dhe të folurit 
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Grafiku 2.3 Marrëdhënia korrelacionale ndërmjet dëgjimit/të folurit dhe ndërveprimit 
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