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PANDEMIA 

PËr prindËrit dhe stresin

Pandemia e KOVID 19 ka të gjitha karakteristikat e një ngjarjeje të tmerrshme, të rrezikshme globalisht 
që ka ndryshuar jetën e përditshme të njerëzve në tërë planetin. Reagimet e qeverive dhe shtabeve 
të krizave në shtetet ishin të fokusuara në mbrojtjen e shëndetit dhe jetës së njerëzve. Pandemia 
globale ka rritur nivelet e stresit te të gjithë, përfshirë edhe prindërit / kujdestarët. Shumë prindër 
kalojnë përvoja të ndryshme stresuese, ka pasiguri të madhe rreth sëmundjes, disa sëmuren ose 
sëmuren të afërmit e tyre, ka kufizim të kontakteve, izolim dhe karantinë, stigmatizim social të të 
infektuarve, harmonizim i obligimeve të punës me kujdesin për fëmijët dhe kryerjen e obligimeve 
shtëpiake, shkollimi në largësi i fëmijëve të tyre, shqetësime për burimet e të ardhurave, ekspozimi 
ndaj keq informatave të ndryshme dhe titujve bombastikë për pandeminë, etj. 

Të rriturit, veçanërisht prindërit, kanë një rol të rëndësishëm në ofrimin e mbështetjes adekuate 
të fëmijëve dhe ndërtimin e qëndrueshmërisë emocionale të fëmijëve, gjë që është veçanërisht e 
rëndësishme kur edhe vetë prindërit janë të prekur nga stresi i rëndë ose përvoja të traumës për 
shkak të pandemisë.

Ekzistojnë disa tregues që mund të tregojnë se një person është i stresuar.

Treguesit psikologjikë:

•	 Paraqitet pasiguria dhe tensioni;

•	 Prania e vazhdueshme e mendimeve negative dhe shqetësimeve;

•	 Frika dhe shqetësimi për veten dhe jetën e të dashurve;

•	 Acarim dhe tension;

•	 Vështirësi në përqendrim, harresë, shpërqendrim.

Treguesit fizikë

•	 Çrregullime në të ngrënit dhe/ose të gjumit;

•	 Çrregullime hormonale;
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•	 Dhimbje gjoksi, dhimbje muskulore;

•	 Ndjesi e mpirjes në duar;

•	 Marramendje, ndjesi jo stabiliteti;

•	 Përkeqësimi i problemeve ekzistuese shëndetësore.

Pas ekspozimit ndaj stresit, dikush mund të ketë reagime më të forta, e dikush reagime më të 
buta, por të gjitha ato janë një përgjigje e pritshme dhe pjesë e mbijetesës normale për shumicën 
e njerëzve. 

Shëndeti është një gjendje e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe 
sociale, e  jo vetëm mungesë e sëmundjes ose dobësisë.

Në rrethana të tilla të ndryshuara, është e rëndësishme të jemi mirë të informuar dhe të ndjekim 
rekomandimet e OBSH-së dhe të Shtabit Kombëtar të Krizave, si dhe të bëjmë gjithçka që është 
në fuqinë tonë për të mbrojtur dhe ndihmuar veten, por edhe tu ofrojmë mbështetje miqve dhe 
të afërmve. Gjithashtu është e rëndësishme të përpiqemi të qëndrojmë pozitivë, të reduktojmë 
ekspozimin, leximin dhe dëgjimin e përmbajtjeve që shkaktojnë tension, veçanërisht mos 
tu besojmë informacioneve të pa verifikuara dhe sensacionale për pandeminë. Ne duhet të 
kujdesemi në mënyrë aktive për shëndetin tonë, të flemë të paktën shtatë orë në ditë, të 
ushqehemi shëndetshëm, të ushtrojmë rregullisht dhe të ecim, sepse aktiviteti fizik dhe lëvizja 
çlirojnë endorfinin – hormonin përgjegjës për humorin e mirë. Më së miri do të ishte që agjenda 
e ditës të kishte një strukturë normale me atë që veç më e kemi pasur. 

Gjithashtu është e rëndësishme të ruhet komunikimi me njerëzit tjerë, të afërmit dhe 
miqtë përmes teknologjive të kohëve moderne: (viber, skype, zoom), të flasim për 
mënyrën se si ndihemi, të ndajmë me ta një aktivitet që na ndihmon të përballemi 
me sfidat që i sjell pandemia dhe stresi i shkaktuar prej saj. Njohja e emocioneve tona 
dhe biseda rreth tyre do të na ndihmojë t'i përballojmë më lehtë, sepse shprehja e 
emocioneve në kohë të tilla krize nuk është shenjë dobësie, por ruajtje e shëndetit 
mendor. 

Është e rëndësishme të mbrojmë veten, por edhe të mbështesim të tjerët!

Para se të ndihmoni fëmijën tuaj, ndihmoni veten !!!
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KOVID 19 dhe TË QENIT PRIND

Në një kohë kur të gjithë flasin për virusin korona dhe kur asnjë lajm apo bisedë nuk kalon pa 
përmendur këtë temë, nuk mund të presim që fëmijët që në moshë të vogël mos ta dinë se 
ekziston një sëmundje që shqetëson të rriturit. Fëmijët thithin informacion nga bisedat që 
dëgjojnë, nga media, nga bashkëmoshatarët, mësimdhënësit, sa dhe si e kuptojnë është një 
pyetje e veçantë, por fëmijët sigurisht i njohin emocionet në mjedisin e tyre. Prandaj nuk duhet 
të presim që fëmija të vijë dhe të bëjë pyetje, por duhet ta inkurajojmë vetë bisedën. Nëse e 
shmangim temën, i dërgojmë një mesazh fëmijës se problemi është shumë i frikshëm dhe se i 
fshehim diçka dhe atëherë shqetësimi i fëmijës mund të jetë më i fortë. Shmangia e bisedës dhe 
shpërfillja e situatës, që mos t’i ngarkojmë fëmijët, mund të jetë shumë e dëmshme, sepse fëmijët 
mund të kenë një fotografi të shtrembëruar, të keqkuptojnë atë që dëgjojnë, gjë që sigurisht do 
të ndikojë në atë si ndjehen. Biseda me fëmijën për këtë temë, për prindërit është një gjasë 
që fëmija të korrigjojë informacionin e gabuar që ka dëgjuar, gjë që sigurisht do të ndikojë në 
mënyrën se si do të ndihet, por edhe t'i tregojmë fëmijës se mund të mbështetet te prindërit dhe 
të pyesë gjithçka çka e intereson.

Burimet e stresit te fëmijët dhe të rinjtë

Stresi është një pjesë integrale e çdo moshe, por ka mënyra të shëndetshme se si fëmijët dhe 
të rinjtë mund të ballafaqohen me atë. Nëse zgjat një periudhë të shkurtër kohore, stresi mund 
të ketë një efekt stimulues te fëmija (të motivojë atë të mësojë më shumë), por nëse zgjat për 
një periudhë më të gjatë, stresi kronik mund të shkaktojë probleme të ndryshme të shëndetit 
fizik dhe mendor.

Si reagojnë fëmijët në stres

Reagimet e fëmijëve ndaj stresit mund të ndryshojnë në varësi të moshës dhe faktorëve të tjerë. 
Ja disa shenja që tregojnë se fëmija është i stresuar.

Reagimet e fëmijëve që janë më të vegjël se 7 vjet

•	 E qara, mbindjeshmëria, reagimet e dhunshme (shpërthime të forta zemërimi dhe 
inati), regresioni (urinimi në shtrat, thithja e gishtit të madh, biberoni...);

•	 Shfaqja e frikës së hershme, frika nga ndarja;
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•	 Ndryshime në shprehitë e të ngrënit dhe të gjumit (zgjimi gjatë natës, ankthe);

•	 Sjellje e padëshiruar (kafshimi, goditja, kundërshtim, hedhja ...).

Kur hasni një sjellje të tillë, duhet të ndaloni dhe të mendoni se çfarë po ju thotë fëmija juaj 
me sjelljen e tij, që të mund të përgjigjeni në një mënyrë që i plotëson më së miri nevojat e tij.

Reagimet e fëmijëve mbi 7 vjet

•	 Ndryshime të papritura të humorit, nervozizëm, tension, frikë, reagime të 
dhunshme emocionale, zemërim, grindje;

•	 Tërheqja në vete, pasiguria, humbja e interesit, shmangia e shoqërimit;

•	 Ndryshime në oreks, në të fjeturit, makthe nate, dhimbje barku, dhimbje koke;

•	 Agresivitet, sjellje e rrezikshme, kokëfortësi, thyerje e shpeshtë e rregullave, 
vështirësi në kujtesë dhe përqendrim, vështirësi në të mësuar;

•	 Shumica e fëmijëve lidhen shumë me pajisjet elektronike dhe janë vazhdimisht në 
telefon ose tabletë.  

Çfarë i ndihmon fëmijët në situata stresuese?

Te fëmijët më të vegjël se 7 vjet është e nevojshme që prindërit:

•	 Të ruajnë rutinën e përditshme (parashikimi i ngjarjeve);

•	 Të gjejnë teknika relaksimi (dëgjim i muzikës, lexim i librave);

•	 Të gjejnë kohë për shprehje të butësisë (përqafime dhe puthje me fëmijët e tyre);

•	 Të jenë krijues (të luajnë me fëmijën, të lënë fëmijën të zgjedhë lojërat, të 
vizatojnë);

•	 Të jenë fleksibël kur fëmijët marrin iniciativën dhe duan të luajnë;

•	 Të praktikojnë aktivitet fizik (të qëndrojnë me fëmijët në ajër të pastër, të lëvizin, 
të vrapojnë, të kërcejnë, të përbirohen me fëmijët, etj.);

•	 Të lënë fëmijën të jetë ai që është, t’i pranojnë emocionet e fëmijës dhe ta 
ndihmojnë atë të mësojë t'i shprehë ato në mënyrë të përshtatshme.
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Te fëmijët më të vjetër se 7 vjet

•	 Të flasin me fëmijën (për çka mendon, çka e shqetëson, por gjithashtu edhe t’i 
japin mundësi të pyesë);

•	 Të çlodhen së bashku (të gjejnë disa teknika të zakonshme relaksimi dhe t’i 
praktikojnë ato së bashku);

•	 Të jenë të pranishëm për fëmijët e tyre pavarësisht nga reagimet e tij/saj, fëmija 
ka nevojë për ju;

•	 Të jenë të durueshëm (t’i duan dhe ta shprehin dashurinë);

•	 T’i kuptojnë ato (të japin mbështetje konstruktive, pasi kapaciteti në situata të tilla 
mund të jetë i kufizuar);

•	 T’i ndihmojnë ata të vendosin kontrollin dhe të jenë të pavarur.

Roli i prindërve është shumë delikat. Nga njëra anë, ata duhet t'i lejojnë fëmijët të jenë 
ata që janë dhe nga ana tjetër duhet të vendosin kufij të qartë midis asaj që është e 

pranueshme dhe asaj që është e papranueshme.

Shenjat paralajmëruese që tregojnë vështirësi mendore:

•	 Ndjenjë e trishtimit dhe mungesë e shpresës;

•	 Tërheqja nga miqtë, familja, shkolla;

•	 Ndryshime në shprehitë e gjumit dhe të të ngrënit;

•	 Ndryshime të shpeshta të humorit;

•	 Vështirësi në përqendrim ose fokusim;

•	 Apati – mungesë interesi për gjërat që kanë rëndësi;

•	 Pamundësia për të kryer detyrat në punë, në shkollë apo në shtëpi.
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Si të përballemi me stresin

Resiliencë = rezistencë ndaj stresit

•	 Pranoni pasigurinë - Si shumica e njerëzve në botë, ne nuk kemi asnjë kontroll mbi 
këtë situatë epidemiologjike;

•	 Fokusohuni në atë që mund të kontrolloni – përgatitja e ushqimit, lexim i librave, 
shikim i filmave, etj.;

•	 Fokusohuni në tani dhe këtu - mbi të gjitha në atë që është pozitive, atë që keni 
dhe në njerëzit që i doni dhe që ju duan;

•	 Bisedoni - me familjen, me miqtë;

•	 Jini fizikisht aktiv – aktiviteti fizik redukton ankthin dhe depresionin;

•	 Nëse frika ose ankthi ju pushton - praktikoni frymëmarrjen e thellë.

Burim: COVID19 Мental Health and Psychosocial Support ( webinar, 2020)

Si të ndihmojmë fëmijët?

Ne duhet të mbështesim fëmijët në përballimin e stresit si në familje ashtu edhe në shkollë. 
Mbështetja më e mirë për fëmijët janë prindërit që kalojnë kohë cilësore me ta, i dëgjojnë, 
mbështesin zhvillimin e tyre dhe u japin lirinë për të shprehur potencialin e tyre. Është shumë e 
rëndësishme që fëmijët të kenë një marrëdhënie të shëndetshme me të paktën një prind ose me 
një të rritur të afërt, i cili do t'i ndihmojë ata të ndërtojnë vetë respektimin, përgjegjësin personale, 
të zhvillojnë aftësi sociale, aftësi për zgjidhjen e problemeve, aftësi për të vepruar në mënyrë të 
pavarur, aftësi për të orientuar vëmendjen drejt interesave të tyre. Roli i bashkëmoshatarëve nuk 
është më pak i rëndësishëm, sepse fëmijët e së njëjtës moshë ndajnë interesa të përbashkëta, 
diskutojnë tema që janë interesante për ata, kërkojnë zgjidhje të përbashkëta për problemet me 
të cilat përballen, krijojnë dhe argëtohen.

BISEDA me fëmijët rreth Kovid-19

Këto janë masa parandaluese që prindërit mund të ndërmarrin për t'i mbrojtur ata 
nga problemet e mëtejshme emocionale për shkak të pandemisë.
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•	 Flisni me fëmijët - Heshtja dhe fshehtësitë nuk do t'i mbrojnë ata, por sinqeriteti 
dhe çiltërsia munden. Mendoni se sa mund të kuptojnë. Ju i njihni ata më së miri!;

•	 Hapje dhe fleksibilitet - Lërini fëmijët të flasin lirshëm. Bëni pyetje të hapura dhe 
zbuloni se çfarë tashmë dinë;

•	 Sinqeriteti - Gjithmonë përgjigjuni pyetjeve të tyre sinqerisht. Përgjigjet tuaja 
duhet të jenë të përshtatshme për moshën e tyre në mënyrë që ata t'ju kuptojnë 
plotësisht.

Jepini atyre mbështetje

•	 Fëmijët mund të jenë të frikësuar dhe/ose të hutuar. Jepuni atyre një mundësi për 
t'ju treguar se si ndihen dhe jini pranë tyre;

•	 Është në rregull nëse nuk i keni të gjitha përgjigjet. Është mirë të thoni: “Edhe unë 
nuk di gjithçka, por do të bëj çmos për ta zbuluar”. Përdoreni këtë për të mësuar 
diçka të re;

•	 Ka shumë keq informata që qarkullojnë përreth, përdorni burime të verifikuara 
informacioni;

•	 Shpjegojuni fëmijëve se Kovid-19 nuk ka të bëjë me pamjen, origjinën ose gjuhën 
të cilën e flet dikush;

•	 Tregojini fëmijës se ju duhet të përkrahni të sëmurët dhe ata që kujdesen për ta;

•	 Gjeni tregime të njerëzve që punojnë për të ndaluar infeksionin dhe për t'u 
kujdesur për të sëmurët;

•	 Tregojuni se kujdeseni për ta dhe se ata mund të flasin me ju në çdo kohë;

•	 Pastaj bëni diçka argëtuese me ta!
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Shkolla dhe mËsimi

Shpërthimi i pandemisë pati një ndikim të madh në funksionimin e sistemit arsimor. Miliona 
njerëz në mbarë botën kanë mbetur pa punë. Shkollat u mbyllën dhe lindi nevoja për kalimin 
e procesit mësimor në platformat online, përkatësisht u përshtatën përmbajtjet mësimore në 
forma online dhe u kërkuan zgjidhje adekuate metodologjike sepse mësimi në largësi ka rregulla 
krejtësisht të ndryshme nga mësimi në klasë, me prezencë fizike. Këto janë vetëm disa shembuj 
se si duhet të kryhet mësimi në largësi.

TË MËSUARIT NË LARGËSI KËRKON AKTIVITETE TË CILAT DO T’I AFTËSOJNË FËMIJËT NË 
MËNYRË TË PAVARUR TË KËRKOJNË INFORMATA, TË MENDOJNË DHE T’I ZGJIDHIN 
PROBLEMET – TA ZBATOJNË ATË QË E KANË MËSUAR E JO VETËM TË RIPRODHOJNË 

•	 Shndërroni përmbajtjen në njësi tematike më të gjera dhe të integruara ku fokusi 
do të jetë në rezultatet kryesore;

•	 Trajnoni fëmijët të përdorin strategji të ndryshme të të mësuarit dhe të ndjekin 
përparimin e tyre;

•	 Siguroni burime online (lidhje me faqet e internetit, platforma të ndryshme 
mësimore);

•	 Trajnoni ata të kërkojnë në internet në mënyrë të sigurt.

FËMIJËT KANË RRETHANA TË NDRYSHME JETËSORE, DINAMIKË DHE TEMP TË PUNËS DHE 
TË KUPTUAR TË PËRMBAJTJEVE – QASJA DREJT DETYRAVE NUK MUND TË JETË E NJËJTË PËR 
TË GJITHË

•	 Njohja e rrethanave në të cilat fëmijët jetojnë dhe përshtatja në nevojat 
e tyre;

•	 Detyra javore me më pak hapa - udhëzime me shkrim, shembuj të qartë;

•	 Detyra shtesë për ata që do ta kryejnë punën më shpejt;

•	 Detyra të përshtatura për fëmijët me aftësi të kufizuara.
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PËR FËMIJËT JANË TË RËNDËSISHËM MOSHATARËT – FËMIJËT MËSOJNË NJËRI NGA TJETRI

•	 Mundësoni që fëmijët të qëndrojnë në kontakt të përditshëm;

•	 Caktoni çifte ose grupe të vogla që punojnë në të njëjtën detyrë;

•	 Jepuni atyre kritere të qarta për kryerjen me sukses të detyrave në mënyrë që ata 
të mund të ndihmojnë njëri-tjetrin;

•	 Hapni tema të tjera zbavitëse që lidhen me disa nga interesat e tyre për të cilat ata 
mund të diskutojnë.

FËMIJËT NË MËNYRË TË NDRYSHME E PËRJETOJNË IZOLIMIN, POR TË GJITHË FËMIJËT 
NDIKOHEN NGA RRETHANAT E JASHTME DHE MUND QË VËMENDJEN TA KENË MË TË 
SHKURTË, AFTËSINË PËR PËRQENDRIM DHE VET RREGULLIM MUND TA KENË TË ZVOGËLUAR, 
KURSE TE KENË TË ZMADHUAR STRESIN DHE NEVOJËN PËR AFËRSI

•	 Mbështetni fëmijët dhe jepuni atyre hapësirë për të folur gjithmonë për çdo gjë. 
Informojini ata në mënyrë të duhur për gjithçka që po ndodh;

•	 Jini fleksibël - mos prisni të njëjtën gjë nga të gjithë fëmijët;

•	 Merruni me tema që flasin për emocionet dhe mënyrat për të përballuar stresin; 
inkurajoni ata të shprehin lirshëm shqetësimet dhe frikën e tyre;

•	 Ndihmojini ata të jenë krenarë për veten dhe të shohin anët pozitive;

•	 Mos ulni pritjet nga fëmijët - ata kanë nevojë për një ndjenjë që ju besoni në ata 
dhe në aftësinë e tyre dhe se ata gjithmonë mund të bëjnë më shumë;

•	 Nxitni interesin e tyre për aktivitete krijuese, lexim, art, film;

•	 Ndihmojini të krijojnë një ritëm, rutinë dhe orar të mirë të përshtatur për ta dhe 
rrethanat.

FËMIJËVE U NEVOJITET MBËSHTETJA E VAZHDUESHME DHE INFORMATA KTHYESE PËR 
PËRPARIMIN

•	 Krijoni një sistem për monitorimin e dinamikës së punës së fëmijëve – lajmërim 
pas çdo hapi të përfunduar; dërgimi i detyrave të kolegëve brenda një afati të 
caktuar; përkujtim i afateve të përcaktuara;

•	 Futni një sistem të listës kontrolluese për përcjelljen e fëmijëve; shenjë për çdo 
detyrë të përfunduar, yje, mesazhe pozitive;
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•	 Shpjegoni kriteret për monitorimin e suksesit;

•	 Ndiqni përparimin e tyre dhe jepuni udhëzime se si mund të përparojnë më tej;

•	 Këshillojini se si të kërkojnë ndihmë specifike.

PRINDËRVE GJITHASHTU U NEVOJITET MBËSHTETJE

•	 Mësoni më shumë rreth rrethanave në të cilat jetojnë fëmijët - a punojnë prindërit, 
a kanë qasje në teknologji, materiale të nevojshme;

•	 Informoni prindërit në fillim të çdo njësie tematike se çfarë do të bëjnë fëmijët 
dhe cilat janë pritjet;

•	 Tregojuni se i mbështetni dhe jepini disa udhëzime që lidhen me dinamikën e 
realizimit, mënyrën e komunikimit;

•	 Bëni në vazhdimësi online takime prindërore.

EDHE MËSIMDHËNËSVE U DUHET MBËSHTETJE

•	 Formoni bashkësi të të nxënit në shkollën tuaj (ekipe të mësimit klasor dhe mësimit 
lëndor) që do të planifikojnë dhe përgatisin materiale mësimore së bashku ose me 
ndërresa;

•	 Krijimi i një baze të përbashkët burimesh jo vetëm në nivel shkolle por edhe më gjerë;

•	 Lini kohë për kontakte me nxënësit dhe prindërit;

•	 Krijoni një grup mbështetës për ata që kanë probleme teknologjike, vebinare, 
platforma të thjeshta, mbështetje nga kolegët;

•	 Siguroni kohë për pushim. 

Burimi: Centar za obrazovne inicijative Step by step/ Metodicke upute za nastavu na daljinu, 2020
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MbËshtetja dhe roli i prindËrve nË 
konceptin tË mËsuarit nË largËsi

Ashtu si në mësimdhënien klasike edhe në mësimin në largësi, roli i prindit/kujdestarit është të 
ndihmojë fëmijën në arsimim. Prindërit janë aktualisht aleatët më të mirë të mësimdhënësve. 
Ata, pavarësisht moshës, motivojnë dhe mbështesin fëmijët gjatë procesit mësimor; prindërit 
vendosin rregullat, kontrollojnë mjedisin, krijojnë kushte mësimi, u kujtojnë të kryejnë detyrat, i 
ndihmojnë të organizohen më mirë, monitorojnë punën e tyre. Shumë nga këto gjëra zakonisht 
bëhen në klasë dhe tani në “e-klasën personale”, shumica e përgjegjësive janë mbi prindërit. Sa 
më shumë të përfshihen prindërit, aq më i mirë është suksesi, por duhet të ketë një ekuilibër 
midis dhënies së tepërt të mbështetjes dhe neglizhencës së përgjegjësive të fëmijëve (nëse 
prindërit i ndihmojnë shumë në bërjen e detyrave të shtëpisë, ata nuk u japin atyre mundësinë 
që të mësojnë dhe të arrijnë vetë sukses të pavarur. 

Injorimi i përgjegjësive të fëmijëve mund të çojë në dështim të pjesshëm ose të plotë. Kjo është 
arsyeja pse ne kemi nevojë për mbështetje dhe udhëzim në procesin e të mësuarit në shtëpi dhe 
jo vetëm në shkollë.

Parandalimi i stresit në shkollë

Njohuritë për stresin në moshën e fëmijërisë dhe ndikimin në jetën e mëvonshme të individit 
justifikon përfshirjen e programeve parandaluese në kushtet e shkollës. Në kuadër të programeve 
ekzistuese të parandalimit të stresit në literaturë më shpesh propozohen:

1. Mësimi i strategjive të përballimit;

2. Vërja në pah të rëndësisë së shëndetit mendor dhe emocional si pjesë e programeve 
parandaluese;

3. Hartimi i programeve cilësore në lëndën e arsimit fizik;

4. Përfshirja e programeve për parandalimin e stresit në komponentë të tjerë të 
programit (letërsi, shkenca shoqërore, shkenca natyrore, shprehje artistike);

5. Kuadri profesional i shkollës dhe të qenit në dispozicion të personave profesional 
për fëmijët dhe prindërit (mundësi për këshillim psikologjik të familjes, kujdes 
shëndetësor etj.).

Burimi: Poliklinika -djeca, hr. Stres u djecjoj dobi, 2008
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CilËsia e ndËrveprimit dhe komunikimit ndËrmjet 
nxËnËsve, mes mËsuesve dhe nxËnËsve dhe ndËrmjet 

prindËrve dhe fËmijËve 

Komunikimi është baza e marrëdhënieve ndër personale. Në shkollë çdo ditë komunikohet në disa 
nivele: nxënësit me nxënësit, nxënësit me mësuesit, mësuesit me shërbimet pedagogjike-psikologjike, 
mësuesit me prindërit, nxënësit me prindërit etj. Në kuadrin e “interesit më të mirë të fëmijës”, 
marrëdhënia midis prindërve/kujdestarëve dhe shkollës është shumë e rëndësishme. Mënyra 
se si zhvillohet ky komunikim, më së shpeshti përcakton qëndrimin e prindërve ndaj shkollës, i cili 
në pjesën më të madhe ndikon në qëndrimin e fëmijës ndaj mësimdhënësve dhe ndaj shkollës në 
përgjithësi. Prandaj duhet investuar shumë në vendosjen e komunikimit pozitiv mes mësimdhënësve 
dhe prindërve. Që komunikimi të jetë i suksesshëm, është e nevojshme që të gjithë pjesëmarrësit të 
përshtaten me të, sepse në komunikim ekziston një proces i shkëmbimit të ndërsjellë.

Procesi i komunikimit është i dyanshëm dhe përbëhet nga shprehja jonë personale dhe dëgjimi i 
bashkëbiseduesve.

Mënyra se si e bëjmë këtë përcakton nëse do të lidhemi me të tjerët ose do të humbasim 
komunikimin dhe do të humbasim kontaktin.

Si të arrihet një komunikim pozitiv i dyanshëm?

Komunikimi është një mjet me të cilin ne bëjmë miq, flasim me njerëz të tjerë, shprehim 
mendimin tonë, shprehim pikëpamjet, kërkojmë ndihmë etj. Njeriu mëson që nga lindja se 
si të komunikojë dhe i zhvillon ato aftësi gjatë gjithë jetës. Komunikimi efektiv dhe adekuat 
nënkupton që pjesëmarrësit të kenë aftësi komunikuese si:

DËGJIMI AKTIV, d.m.th. aftësia për të dëgjuar një person tjetër me vëmendje dhe respekt, (me 
gojë dhe në mënyrë jo verbale) duke e bërë të qartë se ne jemi duke e dëgjuar personin që na 
flet. Qëllimi i dëgjimit aktiv është të kuptojmë atë që bashkëbiseduesi dëshiron të na thotë, si 
dhe t'ia bëjmë të ditur se e kemi kuptuar. Në procesin e dëgjimit aktiv, ne i kushtojmë vëmendje 
përmbajtjes së mesazhit dhe emocioneve që e shoqërojnë porosinë e bashkëbiseduesit.

Si mund ta dallojmë se ka dëgjim aktiv?

• GJUHA E TRUPIT

Kontakti me sy, trupi është pak i anuar drejt bashkëbiseduesit.
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•  INTERES I SINQERTË

Bashkëbiseduesi tregon se e ka të rëndësishëm faktin që ju dëgjon - ai ju kushton 
kohë dhe vëmendje. Ai ju dëgjon ju, jo veten.

• NUK KA PËRZGJEDHJE TË TË DHËNAVE

Ai merret me atë që ka ndodhur, jo me interpretimin e tij të ngjarjeve dhe pranimin 
vetëm të atyre pjesëve për të cilat interesohet personalisht.

• NDIHMON NË TË KUPTUARIT

Ndihmon për të njohur emocionet dhe nevojat tuaja, për tu liruar nga vlerësimet 
tuaja dhe për t’i shprehur nevojat dhe pritjet tuaja.

• PARAFRAZON DHE PËRMBLEDHË

Ndihmon për të mbajtur vëmendjen tuaj, për të qëndruar në kontakt me emocionet 
dhe nevojat tuaja derisa përshkruani atë që ka ndodhur. Përmbledh, ndan 
komponentët e rëndësishëm nga ata të parëndësishëm, përmbledh me pak fjalë 
thelbin e problemit dhe e diskuton atë në mënyrë konstruktive.

• PARASHTRON PYETJE

Tenton që sa më mirë ta kuptojë situatën dhe problemet me të cilat po përballeni 
si dhe motivet që ju çuan në atë situatë.

• OFRON MBËSHTETJE KONSTRUKTIVE

Nuk ofron receta të gatshme, por kërkon zgjidhje në përputhje me situatën aktuale 
dhe në përputhje me pritjet tuaja.

• OFRONI MBËSHTETJE EMOCIONALE

Inkurajon, tregon pranim, ndihmon bashkëbiseduesin të qëndrojë në kontakt me 
emocionet e veta, të njohë dhe të shprehë nevojat dhe pritjet.

Komunikimi është i vështirësuar kur bashkëbiseduesi:

•	  Flet shumë;

•	 Kritikon dhe gjykon;

•	 Tall ose poshtëron;

•	 Është agresiv ose i vrazhdë;

•	 Imponon vullnetin dhe mendimin e tij;

•	 Vlerëson dhe etiketon;
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•	 Interpreton fjalët dhe veprimet e të tjerëve;

•	 Urdhëron;

•	 Tregon dyshim;

•	 Kundërshton dhe argumenton;

•	 Nuk ndihet mirë ose hutohet kur bashkëbiseduesi do të shqetësohet;

•	 Nuk krijon një situatë besimi.

Burimi: Vrsnjacka medijacija Od svadje sladje, GTZ Partner for the Future Worldwide, Beograd, 
2006 godina.

Në komunikim me fëmijët/të rinjtë nuk duhet të dërgojmë llojet e mëposhtme të 
porosive:

Poshtëruese

•	 etiketat (Ti je budalla!);

•	 diagnoza (Diçka nuk është në rregull me ty);

•	 krahasime (Pse nuk je e mirë në mësime si motra jote ...);

•	 refuzim (Nuk kam çfarë të flas me ty .....);

•	 dënim, kritikë (Je si një fëmijë ...);

•	 kërcënime (Më mirë do të ishte të më dëgjosh ....);

Kontrolluese

•	 ndalesa (Nuk guxon!);

•	 kufizim (Nuk mund ta bësh vetëm, do të shkatërrosh gjithçka);

•	 urdhra (Menjëherë ta bëni atë ....);

•	 këshilla (Më mirë do të ishte kur t’i .....).
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Konfuze

•	 kërkesa pa kuptim të qartë (Bëje atë, sepse ashtu duhet ...);

•	 kërkesa që nuk mund të plotësohen (Më premto që kurrë nuk do të qash kur je i 
trishtuar .....);

•	 kërkesa të shprehura në gjuhën e veprimit negativ (Mos të dëgjoj edhe njëherë 
ashtu të flasësh me mua!);

•	 mesazhe të dyfishta (mësuesi thotë “Më intereson shumë se çfarë mendoni për 
këtë problem” e gjatë kësaj shikon nga dritarja - nuk ka harmonizim midis pjesës 
verbale dhe jo verbale të porosisë);

•	 lavdërime dhe kritika të përgjithshme dhe sipërfaqësore (super, e bukur, 
katastrofë, fatkeqësi ...).

Këto mesazhe në shkollë dekurajojnë, ushqejnë zemërim dhe dëshirë për hakmarrje, por 
edhe frikë dhe ankth:

• Dekurajim - rënia e vetë respektimit dhe vetëbesimit te fëmijët, gjë që çon në një 
rënie të suksesit të përgjithshëm, refuzojnë të mësojnë, ikin nga klasa;

• Zemërim dhe dëshirë për hakmarrje - nxënësit janë të turpëruar dhe të zemëruar 
me mësuesit, shokët e tyre, përdorin sjellje agresive, janë vazhdimisht në konflikt 
me dikë, pengojnë në procesin e mësimdhënies;

• Frikë dhe shqetësim - nxënësit frikësohen nëse mësuesit veprojnë në mënyrë 
agresive, nëse ndëshkojnë. Mjafton që një nxënës të jetë në “shënjestër” dhe të 
tjerët të kenë frikë dhe të druajnë. Kjo mund të çojë në tërheqje ose në disa raste 
në ankth.

Në mënyrë që shkolla të mund të realizojë qëllimet e saj themelore që lidhen me edukimin 
dhe arsimimin e fëmijëve dhe të rinjve, që të jetë vend i rritjes, një vend ku krijohen individë 
me vetëbesim, duhet të krijohen kushte ku do të:

•	 Inkurajohet të menduarit kritik, zgjidhja e problemeve, vendimmarrja dhe bërja e 
zgjedhjes;

•	 Sigurohen njohuri të reja;

•	 Inkurajohen fëmijët dhe të rinjtë që të shprehin qartë nevojat, emocionet, 
opinionet dhe bindjet e tyre;

•	 Vendosen kufij në edukim - duke drejtuar dhe jo duke ndëshkuar,

•	 Respektohen fëmijët dhe të rinjtë dhe ku ka mirëkuptim për ta,

•	 Ofrohet një model komunikimi që çon në mirëkuptim dhe lidhje. 
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Kjo mund të arrihet me: dëgjim aktiv, kontakt jo verbal – para së gjithash kontakt me sy, por 
edhe me kontroll a jemi kuptuar. 

P.sh. “Po thua se nuk të pëlqen ky libër. A të kuptova mirë?”

Me sinqeritet

P.sh. “Nuk e di përgjigjen e kësaj pyetje. Në shtëpi kam libër ku do ta kërkoj dhe do tu tregojë.”

Duke përshkruar sjellje specifike, pa e vlerësuar nxënësin dhe personalitetin e tij/ e saj

P.sh. “Në këtë detyrë me shkrim ka 15 gabime gramatikore”, në vend “Je analfabet!”

Njohja dhe respektimi i emocioneve

P.sh. “Më duket se je i/e frikësuar?”

Njohja dhe respektimi i nevojave

P.sh. “E respektojmë mënyrën si mëson dhe nevojën tënde për përparim.”

Shprehja e mendimit personal në vend të vlerësimit (lavdërim dhe kritikë)

P.sh. “nuk më pëlqen si i ke kombinuar ngjyrat në këtë vizatim” në vend “Kjo nuk vlen fare”

Përdorimi i kritikës konstruktive

P.sh. “Këtë detyrë duhej ta bëje siç u morëm vesh në orë.”

Përdorimi i UNË porosive në vend të TI porosive

P.sh. në vend të “Ti je i papërgjegjshëm!”, themi “Më brengos a do të kesh sukses ta mësosh 
materialin të cilin e lëshove deri tani!”

Shprehje e qartë të kërkesave të menduara

P.sh. “Është e nevojshme t’i largoni të gjithë gjërat nga banka, që t’i shpërndaj fletët e punës.”

Nxitja e nxënësve që të parashtrojnë pyetje

P.sh. “Më pëlqen pyetja, po shoh se me vëmendje e ke ndjekur orën dhe ke vërejtur se...”
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Dhënia e instruksioneve pozitive, shfrytëzim të gjuhës së aksionit pozitiv

P.sh. në vend të “Mos vraponi!” thoni “Ju lutem në korridor ecni ngadalë dhe në qetësi.”

Inkurajimi dhe lënia e mundësisë që e bëra të përmirësohet

P.sh. “Ke mësuar tre nga pesë mësimet, të ngelin edhe dy, kjo dituri është për notën tre. Nëse 
do notë më të madhe...”

Dhënia e informatës së qartë dhe kthyese

P.sh. “Më pëlqen si, në mënyrë kreative, erdhe deri te të dhënat për këtë shkrimtar. Do të doja 
t’i kushtoje më shumë vëmendje raportit mes personazheve, sepse në atë mënyrë punimi jot 
do të ishte komplet.”

Probleme në komunikim mes fëmijëve/nxënësve dhe prindërve

Nxënësit duhet të jenë të vetëdijshëm për frikët të (pa) justifikuara të prindërve që shpesh çojnë në 
ndalime të (pa) justifikuara. Ata i perceptojnë prindërit si të painformuar për temat që i interesojnë 
dhe për këtë arsye preferojnë të flasin për problemet e tyre me miqtë e tyre, pasi siç thonë ata, 
prindërit nuk i kuptojnë. Shumica e nxënësve mendojnë se prindërit kanë pikëpamje konservatore 
shumë të ngurtë, shumë të ndryshme nga ato të bashkëmoshatarëve të tyre, ose që i gjejnë në 
internet. Ka “tema të ndaluara” për të folur me prindërit dhe komunikimi kryesor zbret te suksesi 
në shkollë që nxënësve u duket i mërzitshëm, ndërsa për pyetjet e rëndësishme për ta, përgjigjet 
i kërkojnë në vend tjetër. Një nga konfliktet më të zakonshme që paraqitet mes nxënësve dhe 
prindërve është kufizimi i kohës për të përdorur internetin. Prindërit e konsiderojnë humbje kohe, 
kurse për fëmijët është një mënyrë komunikimi me bashkëmoshatarët. Kur prindërit përdorin masa 
“të padëshirueshme” për nxënësit (konfiskimi i telefonit apo tabletit, shkëputja nga interneti), 
ndodhin zënka dhe keqkuptime edhe më të mëdha. Prandaj prindërit dhe fëmijët duhet t'i vendosin 
rregullat së bashku që në moshë të vogël, në mënyrë që fëmijët që në moshë të vogël të mësohen 
t'i respektojnë ato.

Problemet e komunikimit midis prindërve dhe fëmijëve

Çdo prind duhet të marrë parasysh pyetjet e mëposhtme:

•	 A i kuptoj nevojat e fëmijëve të mi? A komunikoj në mënyrë adekuate me ta?

•	 A aplikoj metodat e duhura edukative dhe a janë ato në përputhje me nevojat 
e fëmijëve?
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•	 A janë ato në interesin më të mirë të fëmijës?

•	 Si mund ta kontrolloj përmbajtjen që fëmijët “konsumojnë” në internet?

•	 Çfarë duhet të bëj kur përshkallëzohet dhuna fizike dhe psikologjike e 
bashkëmoshatarëve te djemtë gjatë pubertetit?



25

FËmija dhe familja

Një fëmijë që rritet në një familje ku ka mbështetje dhe respekt, zhvillon një imazh pozitiv për 
veten, më lehtë realizon ndërveprime shoqërore, është i sigurt në mjedise të reja dhe ndoshta do 
të ketë aftësi sociale dhe ndjeshmëri më të zhvilluar. Imazhi adekuat për veten shoqërohet me 
ndërveprim të suksesshëm me të tjerët gjatë gjithë jetës.

Biseda në formën “Unë”.

Duhet të flasim me fëmijën, sa herë që është e mundur, me “unë” në vend të “ti” formës. Kjo 
do të thotë që ne duhet të flasim me fëmijën për përvojat, emocionet dhe mendimet tona. Kur 
flasim me të në formën e “ti”, zakonisht kundërshtojmë, sulmojmë dhe më pas fëmija mbrohet, 
gjë që çon në konflikt.

Për shembull:

“Çfarë nota ke? Nga ti asnjëherë nuk do të bëhet gjë. Ti je rast i humbur.”

Në vend të:

“Më brengosin notat e tua të dobëta. Si mund të të ndihmojë t’i përmirësosh?”

Shpesh dëgjojmë të rriturit u drejtohen fëmijëve me fjali si ato të përmendura 
më poshtë:

•	 “Je dembel dhe i papërgjegjshëm. Kështu nuk do të kesh sukses kurrë.”;

•	 “Je i paturpshëm dhe i pasjellshëm. “Unë nuk do ta toleroj më këtë.”;

•	 “Si flet me vëllain? Nuk ju vjen turp?”;

•	 “Përsëri, nuk i ke rregulluar gjërat tuaja. Asnjëherë nuk do të bësh gjërat si duhet.”;

•	 “Flokët i ke për askund. Dukesh e tmerrshme”;

•	 “Asnjëherë nuk di të bësh diçka si duhet”.

Me një komunikim të tillë, të rriturit nuk i ndihmojnë fëmijët të krijojnë një imazh pozitiv për 
veten. Prandaj, ne duhet të praktikojmë sjellje pozitive dhe të riformulojmë fjalitë e tilla në formën 
“Unë”. Të jesh prind dhe mësues i mirë nuk është një detyrë e lehtë, por me pak përpjekje mund 
të arrihet. Të rriturit shpesh nisin nga përvojat e tyre në mënyrën se si sillen dhe komunikojnë me 
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të tjerët, ndaj duhet të pyesim veten nëse mënyra se si sillemi është e përshtatshme për situatat 
në të cilat ndodhemi me fëmijët. Duhet të rishikojmë vazhdimisht se si reagojnë fëmijët ndaj 
deklaratave tona, cilat janë mangësitë tona në bashkëpunimin me fëmijët, çfarë do të ndryshonim 
në qëndrimin tonë ndaj motivimit të fëmijës për të mësuar dhe të pyesim veten nëse si prindër 
apo mësues veprojmë në mënyrë motivuese në fëmijën? Mund ta detyrojmë, t’i bëjmë shantazh, 
kërcënojmë, ndëshkojmë, korruptojmë fëmijën, por në këtë mënyrë nuk do ta motivojmë. Vlerat 
e përgjithshme njerëzore duhet të zhvillohen te fëmija dhe duhet të pyesim veten nëse kemi 
dhënë maksimumin për ta ndihmuar fëmijën të zhvillojë potencialin e tij të plotë? 

Rekomandime për të qenë prind më të mirë:

•	 Tregoni interes për atë që fëmija juaj po mëson;

•	 Dëgjoni me durim dhe vëmendje;

•	 Lavdërojeni për atë që ai di dhe ju nuk e dini;

•	 Ndani kohë për aktivitete krijuese me fëmijën;

•	 Flisni me fëmijën për disa ngjarje nga shkolla që nuk kanë lidhje me notat;

•	 Organizoni udhëtime të përbashkëta, gara, shkuarje në kinema (me prindërit dhe 
fëmijët e klasës);

•	 Ndani kohë që të mësoni nga njëri-tjetri.
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VËSHTIRËSI NË VETORGANIZIMIN DHE VET RREGULLIM 
TË EMOCIONEVE TE NXËNËSIT/KONTROLL I IMPULSIT 

NË KUSHTE TË IZOLIMIT PËR SHKAK TË KOVID 19

Dhuna nË shkolla ËshtË njË problem i pranishËm nË tËrË botËn

Të punësuarit në shkolla dhe prindërit mund të ndihmojnë në parandalimin dhe ndalimin e 
dhunës në shkollë. Në fakt, pa aktivitetin dhe bashkëpunimin e tyre të ndërsjellë dhuna as nuk 
mund të parandalohet dhe as të reduktohet. Është e rëndësishme të ndihmohen profesionistët 
e shkollës dhe prindërit të kuptojnë më mirë arsyet e sjelljeve të caktuara të fëmijëve dhe të 
aplikojnë strategji që do t'i ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë karakteristika që janë parakusht për 
shoqërizim të suksesshëm dhe parandalimin e sjelljeve problematike.

Është e rëndësishme të dimë se:

•	 Sjellja e fëmijës ka gjithmonë një rëndësi dhe një kuptim / nevojë që të plotësojë 
një nevojë ose dëshirë të caktuar;

•	 Fëmija e përsërit sjelljen për të cilën ai/ajo merr mbështetje dhe që i sjell atij/asaj 
një ndjenjë të suksesit;

•	 Fëmija dekurajohet dhe irritohet kur sjellja e tij nuk shpie deri në qëllimin e 
dëshiruar dhe më pas reagon me sjellje të papërshtatshme dhe të papranueshme;

•	 Sjellja është e kontekstit / e lidhur me mjedisin në të cilin ndodh;

•	 Për të qenë në gjendje të reagojmë në mënyrë adekuate ndaj sjelljes, duhet të 
kuptojmë qëllimin dhe synimin e një sjelljeje të caktuar dhe më pas të bëjmë një 
plan ndërhyrjeje;

•	 Sjellja joadekuate, e shkaktuar nga aftësitë e pazhvilluara sociale tregon se ne 
duhet të punojmë në zhvillimin e këtyre aftësive;

•	 Ne duhet të ndikojmë në faktorët mjedisorë që kontribuojnë në këtë sjellje.
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Çfarë u nevojitet fëmijëve gjatë zhvillimit?

Sjellja që shfaq fëmija lidhet drejtpërdrejt me nivelin e zhvillimit të vijueses:

• Të imazhit për veten dhe identitetit personal (si e shohin ata veten);

• Të vetëbesimit (a kanë emocione pozitive për veten e tyre);

• Të vetë-efikasitetit (a besojnë se mund të kenë një ndikim në botën përreth tyre 
dhe në jetën e tyre);

• Të vetëkontrollit (vetëm rregullimi) - aftësia për të kontrolluar dëshirat dhe 
emocionet e dikujt dhe për të shtyrë menjëherë nevojat e tij (e rëndësishme për 
qëllimet afatgjata të zhvillimit);

• Kuptimit të marrëdhënieve - çfarë mësojnë për të tjerët dhe marrëdhëniet e tyre 
me ta;

• Të konceptit të përgjithshëm të botës (nëse bota është një vend i sigurt apo i 
frikshëm);

• Të ndjeshmërisë - aftësia për të kuptuar gjendjen e brendshme të të tjerëve.

Që në moshë të hershme fëmijët fitojnë shumë përvojë dhe 
ushtrojnë një sërë aftësish që u nevojiten për të pasur një 

marrëdhënie të mirë me mjedisin.

Për të inkurajuar procesin e zhvillimit të këtyre aftësive, është thelbësore të kemi një mjedis 
stimulues si dhe përpjekje dhe mbështetje të vetëdijshme nga të rriturit.

Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e identitetit dhe personalitetit të fëmijës si 
dhe që janë parakusht për një marrëdhënie të mirë me të tjerët janë:

•	 Ngrohtësia dhe kujdesi;

•	 Pranimi;
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•	 Kufij të qartë;

•	 Pritjet e përshtatshme për zhvillimin;

•	 Qasje të strukturuara dhe të përshtatshme zhvillimore për zgjidhjen e 
problemeve;

•	 Modele adekuate të të nxënit;

•	 Informatë kthyese pozitive;

•	 Të rriturit që janë të gatshëm të dëgjojnë dhe të përgjigjen;

•	 Marrëdhënie të drejta;

•	 Mundësi për të qenë fëmijë;

•	 Mundësi për të përjetuar sukses.

Zhvillimi emocional kushtëzohet pjesërisht nga faktorë trashëgues, d.m.th. nervozizmi neurologjik, 
por në masë të madhe është pasojë e veprimit të mjedisit. Gjatë rritjes, mjedisi gjithnjë e më 
shumë formon dhe modifikon mënyrën e tij të shprehjes së emocioneve dhe i mëson atij forma 
shoqërisht të pranueshme të shprehjes së emocioneve që ne i quajmë shoqërizim (socializim) të 
emocioneve.

Procesi i shoqërizimit të emocioneve ndodh me:

•	 Vëzhgim dhe imitim;

•	 Model të sjelljes dhe të pritjeve të njerëzve nga mjedisi i afërt;

•	 Vonesë të qëllimshme në kontrollin e emocioneve nga prindërit, 
edukatorët.

Fëmijët kanë nevojë për ndihmë për të mësuar të njohin dhe emërtojnë emocionet e tyre, të njohin 
gjendjet emocionale të të tjerëve dhe të ndajnë emocionet e tyre me ta, të kuptojnë mënyrat e 
ndryshme të shprehjes së emocioneve dhe sjelljeve të tyre në situata të ndryshme emocionale. 
Ata kanë nevojë për dikë që t'i dëgjojë, të pranojë gjendjen e tyre emocionale dhe t'i ndihmojë të 
mësojnë mënyra të pranueshme shoqërisht për të shprehur dhe emërtuar emocionet e tyre.
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DHUNA NË SHKOLLË (DHUNA MES BASHKËMOSHATARËVE)

Dhunën (bullying) e karakterizojnë 3 elemente

1. Qëllim që të lëndohet fizikisht ose në mënyrë verbale një person tjetër;

2. Përsëritja e të njëjtit model të sjelljes ku nga njëra anë kemi një viktimë dhe nga ana 
tjetër një dhunues;

3. Forcë dukshëm e pabarabartë (më i forti kundër më të dobëtit ose grup individësh).

Llojet e dhunës ndërmjet fëmijëve:

•	 Dhuna verbale (fyerje, poshtërim, tallje...);

•	 Përjashtimi ose izolimi social, privimi nga miqtë;

•	 Dhuna fizike (goditje, pështymje, goditje me këmbë ...);

•	 Përhapja e historive të rreme, thashethemeve ....

•	 Sekuestrimi i parave dhe sendeve personale, shkatërrimi i sendeve të dikujt tjetër;

•	 Frikësimi ose detyrimi i një fëmije për të bërë gjëra të caktuara;

•	 Abuzimi i një personi për shkak të racës ose përkatësisë tjetër;

•	 Dhuna e lidhur me seksin dhe gjininë;

•	 Marrja e gjërave pa pyetur;

•	 Grafitë të pahijshme;

•	 Abuzimi virtual (telefon celular, internet .....).

Faktorët që mund të parandalojnë sjelljen e dhunshme të fëmijëve dhe të rinjve janë modelet 
pozitive që fëmijët mund të imitojnë (ekspozim më i madh ndaj shembujve pozitivë sesa ndaj 
atyre negativë), zhvillimi i një imazhi pozitiv për veten dhe vetë-efikasiteti, marrëdhëniet 
mbështetëse, duke përfshirë ato me mësuesit dhe bashkëmoshatarët, marrëdhënie të mira me 
bashkëmoshatarët, ndjeshmëri nga ana e prindërve ose kujdestarëve, aftësia për të gjetur vlerat 
dhe interesat e veta (hobi, aktivitete krijuese dhe aktivitete të dobishme), një ndjenjë kontrolli 
mbi jetën personale, vetëbesim, zhvillimi i aftësive sociale dhe njohuri se mund të ballafaqohet 
me ngjarjet që i sjell e ardhmja.
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STRATEGJI TË NDËRHYRJES!

Strategjitë e ndërhyrjes që përdoren për të parandaluar dhunën duhet të jenë praktike, por 
më e rëndësishmja, është të jenë efektive. Disa lloje të opozitës duhet të inkurajohen dhe 
jo të ndëshkohen. Fëmijët mësojnë se është në rregull të jesh i zemëruar, por ka mënyra jo 
agresive për të përballuar zemërimin. Strategjitë dhe ndërhyrjet kryesore bazohen në vlera, jo në 
shpërblime dhe ndëshkime, ndaj nxënësit duhet të mësojnë të sillen në mënyrë jo të dhunshme 
dhe në mungesë të autoritetit. Ndryshimi afatgjatë bazohet në vlerat e mësimdhënies si besimi, 
altruizmi, respekti etj.

Programet e parandalimit të dhunës në shkolla synojnë të zhvillojnë aftësi sociale dhe ndjeshmëri, 
të ndikojnë në zgjidhjen e problemeve sociale dhe kontrollin e zemërimit. Në programe të 
tilla duhet të hartohet një komunikim i mirë ndërmjet mësimdhënësve, bashkëpunëtorëve 
profesional, prindërve dhe nxënësve, të organizohen punëtori për zhvillimin e aftësive sociale, 
të vetëbesimit, të rregullave dhe kodeve të komunikimit cilësor në klasë, të hartohen aktivitete 
në grup për të zhvilluar miqësinë, në të cilat fëmijët më pak të njohur dhe të tërhequr do të dalin 
nga izolimi social.

Gjithashtu është me rëndësi:

•	 Të shmangen konfliktet;

•	 Të shmangen stereotipat;

•	 Të shmanget nxitja e sjelljes armiqësore midis fëmijëve / konkurrencën ...;

•	 Të lavdërohet për sjelljen dhe ndihmën dhe dhembshurinë pozitive;

•	 Të mësohen fëmijët çdo ditë për sjellje jo agresive;

•	 Të tregojë me shembull personal se si respektohen të tjerët dhe si mbështeten
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SHKOLLA DUHET TË JETË VEND I SIGURT PËR ÇDO FËMIJË. 

SË bashku pËr njË mjedis tË sigurt dhe inkurajues 
pËr fËmijËt dhe tË rinjtË.

Sjellja tË cilËn e injoron ËshtË sjellje tË cilËn e 
lejon
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Zhvillimi i ndjeshmËrisË

Njerëzit janë qenie shoqërore dhe nuk janë të paracaktuar të rriten dhe të jetojnë të vetëm. Kjo 
është arsyeja pse është e rëndësishme që fëmijët të zhvillojnë ndjeshmëri që në moshë të vogël 
dhe t'i mësojnë ata të respektojnë të tjerët përreth tyre.

Ndjeshmëria (Empatia) është aftësia për të bashkë ndjerë me të tjerët dhe për të kuptuar 
emocionet e tyre. Termi ndjeshmëri përdoret si një term i rëndësishëm në teoritë e sjelljes 
pro sociale. Sjellja pro sociale ngjall një ndjenjë të mirëqenies te tjetri, kështu që personi që ka 
ndjeshmëri i përjeton ato emocione pozitive. Ndjeshmëria ndikon në sjelljen altruiste në mënyrë 
që personi që ka ndjeshmëri të ndihet keq duke vëzhguar shqetësimin e personit tjetër dhe mund 
të zvogëlojë shqetësimin duke ndihmuar të tjerët. Ndjeshmëria luan një rol kyç në zhvillimin 
e mirëkuptimit shoqëror dhe sjelljeve pozitive sociale dhe shërben si themeli i marrëdhënieve 
dhe gjithashtu ofron një bazë për ballafaqimin me stresin dhe zgjidhjen e konflikteve. Ekzistenca 
e ndjeshmërisë lehtëson sjelljen pro sociale dhe pengon sjelljen antisociale. Sjellja pro sociale 
përfshin sjellje të dëshirueshme shoqërore, të tilla si ndarja me të tjerët, bashkëpunimi dhe 
ndihma. Në kontekstin e komunikimit jo të dhunshëm, ndjeshmëria është të kuptuarit me respekt 
të plotë për atë që të tjerët po përjetojnë (Marshall B. Rosenberg (2006, f.107).

Disa fëmijë e zhvillojnë ndjeshmërinë në mënyrë spontane dhe më shpejt se të tjerët, kurse te 
disa të tjerë ndjeshmëria paraqitet më vonë në fëmijëri, por të gjithë kanë nevojë për ndihmë në 
zhvillim, kështu që prindërit duhet t'i ndihmojnë fëmijët e tyre të kuptojnë së pari miqtë e tyre 
dhe më pas njerëzit e tjerë.

Ndjeshmëria shpesh barazohet me dhembshurinë, por dhembshuria është një ndjeshmëri 
emocionale, ndërsa ndjeshmëria në vete përmban një kuptim të përvojës emocionale të dikujt 
tjetër, sepse përveç emocionales, përmban edhe një komponent njohës.

Në mënyrë që një fëmijë të zhvillojë ndjeshmërinë në mënyrë adekuate, është e nevojshme të 
rritet në një mjedis ku të rriturit janë shembuj të personave që kanë ndjeshmëri. Përveç kësaj, 
të rriturit duhet ta dëgjojnë me kujdes fëmijën, të kenë durim për të, si dhe ta inkurajojnë 
atë të shprehë emocionet e tij dhe të rriturit t'i njohin ato emocione. Të folurit për ndjenjat e 
fëmijës është një segment shumë i rëndësishëm në edukimin e fëmijës. Ata duhet të jenë të 
vetëdijshëm për emocionet e tyre në mënyrë që të mund të njohin gjendjet emocionale të të 
tjerëve. Ndjeshmëria është shumë e rëndësishme për funksionimin e shëndetshëm të të rriturit, 
dhe është veçanërisht e rëndësishme për përvetësimin e komunikimit jo të dhunshëm.

Në shkollat moderne demokratike, nxënësit duhet të zhvillojnë një imazh pozitiv për veten dhe 
vetëdije për të tjerët si parakusht për zhvillimin e ndjeshmërisë dhe aftësive sociale. Vlerat 
fillestare që duhet të kultivohen janë ndjeshmëria dhe paqe dashja. Duke vënë në dukje këto 
vlera, nxënësit do të jenë në gjendje të kuptojnë më së miri sjelljen jo të dhunshme, gjegjësisht 
përjetimi dhe kuptimi i situatave dhe emocioneve të njerëzve të tjerë krijon parakushtet më të 
mira për sjellje të pa dhunshme dhe paqe dashje.
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VËSHTIRËSITË NË VETORGANIZIM DHE VETE RREGULLIM TË EMOCIONEVE TE NXËNËSIT / 
KONTROLL I IMPULSIT NË KUSHTE TË IZOLIMIT PËR SHKAK KOVID 19

Disa fëmijë mund të reagojnë me pakënaqësi dhe zemërim sepse u është hequr liria, mund 
të jenë të trishtuar dhe pa humor ose janë nervoz dhe me sulme të shpeshta zemërimi sepse 
nuk mund të shoqërohen me miqtë, nuk mund të shkojnë në park dhe/ose në stërvitje. Është e 
rëndësishme që prindërit të kenë kuptim për sjelljen e tillë të fëmijës dhe të ndajnë përvojat e 
tyre me fëmijën. Nuk mund të presim që fëmija të kuptojë menjëherë se çfarë po ndodh dhe të 
përshtatet, por duhet të ndajmë gjithmonë emocionet tona dhe shkaqet e stresit. “Edhe për ne 
është vështirë që nuk mund të dalim jashtë dhe të ndihemi të zemëruar dhe nervozë”.

Është gjithashtu e rëndësishme që të rriturit të gjejnë kanalet e tyre të lehtësimit dhe të 
përpiqen të mbajnë nën kontroll ankthin e tyre sepse fëmijët i shikojnë ata dhe mësojnë se si të 
ballafaqohen me emocionet e ndryshme. Kjo nuk do të thotë se ata nuk duhet të reagojnë kur 
janë të brengosur, sepse nuk është e mundur, por do të thotë se duhet t'u qasemi problemeve në 
mënyrë konstruktive dhe të përdorim vëmendjen tonë për të qenë më të kujdesshëm. Rrethana 
të tilla jo specifike na shpijnë në modele të reja të përshtatjes dhe kompromisit.

Agresioni dhe frustrimi

Shfaqja e sjelljes agresive nënkupton ekzistencën e zhgënjimit, por frustrimi mund të ketë pasoja 
të tjera përveç agresionit. Mund të jetë kongjenitale, por mund të fitohet edhe më vonë në jetë. 
Agresioni që rezulton nga zhgënjimi mund të zhvendoset dhe manifestohet ndaj objekteve dhe 
personave të tjerë. Personi me vetëdije i përpunon situatat e zhgënjimit, përfundon mbi shkaqet 
dhe i parashikon pasojat dhe në bazë të kësaj dallon më tej ndjenjën e zemërimit dhe/ose frikës 
dhe përmbahet ose nuk përmbahet nga veprimet agresive.

Vetë rregullimi i emocioneve

Vetë rregullimi zhvillohet në moshë të hershme dhe nënkupton zhvillimin gradual të aftësisë 
për të rregulluar nga brenda gjendjet emocionale. Fëmija ka aftësi të kufizuara për të njohur 
emocionet, për t'i komunikuar ato me mjedisin dhe për t'i rregulluar ato, sepse emocionet janë 
të forta dhe e pushtojnë fëmijën. Kjo bazohet kryesisht në përvojat ndërvepruese të fëmijës me 
figurat e prindërve. Fëmijët mësojnë të kontrollojnë emocionet e tyre nga të rriturit, kryesisht 
prindërit, duke vendosur kufij midis mënyrave të pranueshme dhe të papranueshme të shprehjes 
së emocioneve dhe nga fëmijët pritet që gradualisht të menaxhojnë reagimet e tyre, të jenë 
në gjendje të përballojnë shqetësimin e shtuar dhe të rregullojnë shprehjen e tyre emocionale. 
Fëmijët gjithashtu mësojnë më shumë përmes vëzhgimit dhe imitimit dhe për këtë arsye prindërit 
duhet të jenë një shembull pozitiv nga të cilët fëmijët do të mësojnë se si të sillen. Një pjesë e 
rëndësishme e përvojave emocionale të fëmijës ndodh në mjedisin social të marrëdhënieve me 
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bashkëmoshatarët. Pjesëmarrja në aktivitetet e bashkëmoshatarëve kontribuon në zhvillimin 
dhe formësimin e rregullimit kompleks emocional. 

Agresiviteti - sjellja agresive e fëmijës

Sjellja agresive është një nga problemet më të zakonshme të sjelljes te fëmijët e moshës 
parashkollore dhe shkollore. Termat “agresion” ose “dhunë” shpesh përdoren si sinonim. Sipas disa 
definicioneve, agresioni është një sjellje e papranueshme shoqërore me qëllim të dëmtimit të një 
personi ose pasurie ose është “sjellje” që synon të lëndojë një person tjetër të cilit i drejtohet sjellja.

Fëmijët gradualisht zhvillojnë një stil unik personal të rregullimit të emocioneve - disa fëmijë 
qëndrojnë larg dhe shmangin situatat emocionale sfiduese, ndërsa të tjerë e kanë të vështirë të 
rregullojnë emocionet dhe të shfaqin ankth dhe agresion. Fëmija/personi mund të përmbahet 
nga agresioni, sepse ai/ajo ka mësuar se në një situatë të tillë, shprehja e zemërimit përmes 
agresionit është e pamjaftueshme/ e papranueshme. Frustrimi shkakton automatikisht një efekt 
negativ në një farë mase, i ndjekur nga impulsi motorik dhe njohja e shoqëruar me tendenca 
agresive. Proceset njohëse janë përgjegjëse për interpretimin e situatës dhe interpretimin e 
zhgënjimit, i cili mund të çojë ose në shtypjen ose rritjen e reagimit agresiv.

Pse fëmija fillon të sillet në mënyrë të dhunshme? 

Çdo fëmijë në një moment ose situatë kur ndihet i kërcënuar, kur dëshiron të kënaqë nevojat 
e veta ose të mbrohet, mund të shfaqë sjellje agresive. Sjellja ka kuptimin e saj dhe fëmijët me 
sjelljen e tyre na tregojnë diçka. Para se të ndërmarrim ndonjë veprim, duhet të përcaktojmë 
arsyet e sjelljes së tillë dhe mënyrën se si manifestohet dhuna.

Faktorët nga të cilat varet sjellja e fëmijëve janë:

1. Faktorët që janë të kushtëzuar nga aspekti biologjik (temperamenti i fëmijës)

2. Faktorët e mjedisit

•	 Vetëvlerësim dhe vetëbesimi i ulët;

•	 Pasiguria themelore ekzistenciale;

•	 Mosbesimi ndaj mjedisit dhe të rriturve;

•	 Përvoja e dhunës që është kryer ndaj fëmijës;
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•	 Dhuna si model sjelljeje - (në mjedis, media, lojëra kompjuterike);

•	 Frika që reduktohet nëpërmjet sjelljes agresive etj.

Ka arsye që ndikojnë në zhvillimin e sjelljes së dhunshme, si dhe faktorë të tjerë që mund të 
nxisin ose parandalojnë shfaqjen e dhunës. Arsyet e agresionit të fëmijëve mund të gjenden në 
familje, në mjedisin ku rriten fëmijët, në media, video lojëra etj.

Familja

•	 mungesa e vëmendjes dhe ngrohtësisë;

•	 dëshmimi i sjelljes së dhunshme në shtëpi (përfshin agresionin fizik dhe verbal 
të prindërve ndaj fëmijës, ndëshkimin trupor të fëmijës ose agresionin fizik dhe 
verbal ndërmjet prindërve);

•	 mbikëqyrja dhe kujdesi i pamjaftueshëm prindëror është një terren pjellor për 
zhvillimin e sjelljes së dhunshme të fëmijëve.

Duke përdorur ndëshkimin trupor, prindi i dërgon një mesazh fëmijës se është në rregull që me zemërim, 
dhunë dhe frikësim të fitohet ajo që duam. Fëmija ka të ngjarë të përdorë metoda të ngjashme me 
bashkëmoshatarët e tij. Gjithashtu, nëse prindi tregohet shumë i butë kur fëmija është kokëfortë dhe 
kërkon diçka pa ndonjë arsye të vërtetë, kjo dërgon një mesazh se një sjellje e tillë ka sukses kur ai 
dëshiron të arrijë diçka.

Ndikimi i medias në agresion / dhunë

Dhuna në media ka pasoja negative - imitimi i asaj që shihet. Duke vëzhguar dhunën në media, 
fëmijët mësojnë veprime agresive dhe kjo çon në mos frenimin e agresionit.

Bota perceptohet si një vend i rrezikshëm ku jemi të rrethuar nga njerëz që kanë qëllime 
armiqësore, gjë që rrit gatishmërinë e dhunës për t'u parë si një mjet i dobishëm në zgjidhjen e 
problemeve, ka indiferencë ndaj saj dhe ul dhembshurinë për viktimat e dhunës.

Dhuna në video lojëra

Ndikimi i video lojërave dhe popullariteti i tyre po rritet dhe për këtë arsye të rriturit duhet 
të kenë shumë kujdes nëse fëmijët luajnë video lojëra, çfarë video lojëra luajnë dhe sa kohë u 
kushtojnë video lojërave, pra kanë nevojë për mbikëqyrje të vazhdueshme prindërore. Video 
lojërat janë cilësisht të ndryshme nga shikimi i filmave dhe veçanërisht video lojërat e dhunshme, 
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sepse ato ndikojnë në sjelljen agresive shumë më tepër se filmat e dhunshëm. Gjatë shikimit të 
një filmi, fëmija vëzhgon dhunën nga pozicioni pasiv, madje edhe kur identifikohet me “heroin e 
dhunshëm”, është ndryshe nga luajtja e video lojërave të dhunshme, kur ai është heroi kryesor, 
i cili (në formë loje) ushtron dhunë. Dhuna në video lojërat shpesh shpërblehet dhe pothuajse 
asnjëherë nuk dënohet. 

Karakteristikat e fëmijëve agresivë

•	 Keqkuptimi i emocioneve të veta dhe të të tjerëve;

•	 Mungesa e perceptimit adekuat të situatave sociale;

•	 E përjeton mjedisin si armiqësor;

•	 Sjell përfundime të shpejta;

•	 Pamundësia për të perceptuar këndvështrimin e dikujt tjetër;

•	 Mungesa e ndjeshmërisë (dhembshurisë);

•	 Mungesa e aftësive për zgjidhjen e problemeve.

Parandalimi i sjelljes agresive

•	 Gjithmonë reagoni ndaj shpërthimeve agresive;

•	 Mbani gjithmonë kontrollin mbi veten dhe situatën;

•	 Raportoni sjelljet e papërshtatshme;

•	 Ndaloni në mënyrë të moderuar dhe pa mëdyshje sjelljen me prekje ose afërsi;

•	 Flisni pasi të jenë normalizuar emocionet;

•	 Sigurohuni që të plotësohen nevojat bazë;

•	 Vendosni rregulla së bashku me fëmijën;

•	 Mbani ritualet;

•	 Mundësoni që situatat të mund të parashikohen;

•	 Mundësoni lirinë e zgjedhjes kur është e mundur;

•	 Jepni udhëzime të qarta dhe keni pritshmëri realiste;
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•	 Jini konsekuent!;

•	 Njohja dhe shprehja me fjalë e gjendjeve emocionale personale dhe të të tjerëve;

•	 Përdorni “Time – out” për ata që kanë pasur shpërthime dhune;

•	 Vlerësoni situatat sociale;

•	 Zhvilloni aftësi për zgjidhjen e problemeve;

•	 Materiale që lejojnë shprehjen e emocioneve të forta.

E rëndësishme:

•	 Fëmijët janë të pakënaqur kur janë agresivë; agresioni nuk drejtohet kundër prindërve 
dhe të tjerëve; është një sinjal se fëmija po kalon një kohë të vështirë dhe nuk mund ta 
përballojë situatën; fëmijët shpesh qajnë pas një episodi agresioni;

•	 Kur të rriturit i bëjnë fëmijët të ndihen të turpëruar, kjo i bën fëmijët edhe më të thellë në 
një rreth pakënaqësie, sepse ata duan të jenë të suksesshëm në sytë tanë; Prandaj, detyra 
jonë është t'i ndihmojmë ata!.

Kontrolli i zemërimit

•	 Agresioni reaktiv nxitet nga ndjenja e zemërimit;

•	 Programe që synojnë t'i mësojnë fëmijët se si të kontrollojnë zemërimin e tyre;

•	 Fëmijët fillimisht mësojnë se si të njohin kur i pushton zemërimi, duke i ndjekur 
reagimet e tyre fiziologjike (tensioni i trupit, skuqja, frymëmarrje e shpejtë, puls 
i shpejtë);

•	 Me ndihmën e një të rrituri ata duhet të mësojnë se cilat situata provokojnë 
zemërimin e tyre, në çka reagimi i tyre është i ndryshëm kur janë të zemëruar 
dhe kur nuk janë të zemëruar;

•	 Mësoni teknika për të reduktuar zemërimin: relaksim, frymëmarrje të thellë, 
numërim deri në 10, duke i dhënë udhëzime vetes;

•	 Zemërimi në vetvete nuk është i keq, mënyra se si shfaqet është shumë e 
rëndësishme dhe është çështje zgjedhjeje për të cilën të gjithë janë përgjegjës.
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Çfarë mund të bëjmë ne të rriturit? 

•	 Mos të presim që problemi që ka lindur të zgjidhet vetë;

•	 Ta nxitim fëmijën të na tregojë se çfarë po ndodh;

•	 Të dëgjojmë dhe të pranojmë emocionet e tij;

•	 Ta pyesim fëmijën se çfarë ndodhi dhe çfarë bëri - nxiteni të mendojë;

•	 Të gjejmë zgjidhje së bashku me të;

•	 Ta nxitim fëmijën të kërkojë ndihmë nga mësuesja e shkollës;

•	 Ta mësojmë fëmijën të vetëmbrohet;

•	 Ta lëmë të na kundërshtojë ndonjëherë;

•	 T’i zhvillojmë aftësitë sociale te fëmija;

•	 Të kërkojmë ndihmë profesionale;

•	 Ta forcojmë vetëbesimin e fëmijës!.

Si të rrisni një fëmijë të pa dhunshëm?

Hulumtimet kanë treguar se sjellja e dhunshme dhe agresive mësohet në vitet e para të jetës dhe 
për këtë arsye familja ka një rol shumë të rëndësishëm në uljen e dhunës. Prindërit/kujdestarët, 
anëtarët e familjes dhe kushdo tjetër që kujdeset për fëmijën mund të mësojë se si fëmija të 
ballafaqohet me emocionet e zemërimit pa përdorur dhunë. Të gjithë mund të ndërmarrim hapa 
për të reduktuar sjelljen agresive. Fëmijët duhet të rriten në shtëpi të sigurta, me shumë dashuri. 
Këto sugjerime janë krijuar posaçërisht për prindërit, që të kontribuojnë në parandalimin dhe 
reduktimin e dhunës.

Këshilla për prindërit

•	 Jepini dashuri dhe vëmendje fëmijës;

•	 Jini të pranishëm në jetën e fëmijës;

•	 Bëhuni një model për sjellje të pranueshme për fëmijët tuaj;

•	 Mos e rrihni fëmijën !!!;
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•	 Jini të qëndrueshëm në rregulla dhe disiplinë;

•	 Mbroni fëmijën nga dhuna në shtëpi, lagje (kopsht, shkollë...);

•	 Mbroni fëmijën tuaj nga shikimi i dhunës së tepërt në media;

•	 Ndihmoni fëmijët t'i kundërvihen dhunës.
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Parandalimi i dhunËs elektronike (SAJBER 
DHUNA)

Interneti ka sjellë përfitime të shumta për mësimin, argëtimin, informacionin, mundësinë për të 
hulumtuar, bashkëpunuar, shkëmbyer .... Por sot fëmijët dhe të rinjtë zbulojnë botën me ndihmën 
e ekraneve (screenagers), shoqërizimi i tyre kushtëzohet nga rrethimi me rrjete të shumta sociale 
për këtë arsye kjo duhet të jetë një nga temat kryesore edukativo-arsimore. Në internet, fëmijët 
lehtë mund të ekspozohen ndaj formave të ndryshme të dhunës ose të dëshmojnë dhunën që i 
ndodh dikujt tjetër. Ndonjëherë ata mund të lëndojnë dikë e mos të jenë të vetëdijshme se e kanë 
bërë atë. Prandaj, nëse tashmë kanë marrë leje për të përdorur rrjetet sociale, duhet të zhvillojnë 
një mendim kritik për aktivitetet që zhvillohen në to. Dhuna elektronike mund të jetë më e vështirë 
për t'iu përgjigjur dhe ndërhyrë sepse interneti lejon një anonimitet më të madh, kurse nga ana 
tjetër teknologjitë e komunikimit janë shumë të përhapura.

•	 Dhuna mund të ndodhë në çdo kohë dhe në çdo vend, te një numër i madh 
fëmijësh dhe para një auditori të pakufizuar;

•	 Ndikimi i fëmijës mund të jetë me pasoja të rënda psikologjike, shpesh më të 
rënda se në situatat e dhunës jashtë hapësirës së internetit;

•	 Fëmijët dhe të rinjtë nuk kanë informacion të mjaftueshëm për përdorimin e 
sigurt të internetit dhe llojet e abuzimit;

•	 Prindërit shumë shpesh nuk kontrollojnë se çfarë bëjnë fëmijët e tyre në internet 
(çfarë shkruajnë në mesazhe, çfarë bëjnë me celularin e tyre, çfarë foto/fotografi 
shkëmbejnë, cilat faqe interneti vizitojnë etj.), kurse fëmijët mund të fshijnë historinë 
e vizitave, mesazheve dhe videove për të shmangur zbulimin nga të rriturit;

•	 Shumë prindër ndjehen të pasigurt, të pafuqishëm dhe të paaftë kryesisht për 
shkak të papërvojës dhe njohurive të pakta në këtë fushë.

Mësimdhënësit pyeten shpesh nëse kjo është kompetenca e tyre dhe si të reagojnë kur dallojnë 
një problem të dhunës në internet në mjedisin shkollor, por edhe në mjedisin përreth. Në fakt, 
ky lloj i sjelljes shpesh ndodh jashtë shkollës, në kompjuterët e shtëpisë ose në telefonat celularë. 
Është e rëndësishme të krijohen raporte funksionale të partneritetit dhe bashkëpunimit 
mes mësimdhënësve dhe prindërve për të vepruar së bashku, si dhe komunikim të mirë të 
nxënësve, të mësimdhënësve dhe të prindërve për të parandaluar llojet e ndryshme të abuzimit 
me internetin. Prandaj, është e nevojshme që të gjithë të punësuarit në shkollë të fitojnë 
kompetenca për të njohur dhunën dhe për t'iu përgjigjur në mënyrë adekuate dhunës ndërmjet 
fëmijëve, veçanërisht ndaj specifikave të dhunës elektronike. Parandalimi është i rëndësishëm 
dhe përbëhet nga informimi dhe njoftimi me shqetësimet e mundshme, sepse njohuria është 
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një mjet bazë për marrjen e vendimeve të duhura për sjellje të përshtatshme dhe të sigurt dhe 
për të mbrojtur kundër abuzimeve të mundshme nga të huajt.

Dhuna e bashkëmoshatarëve

Një nga përkufizimet më gjithëpërfshirëse të dhunës së bashkëmoshatarëve është se çdo 
sjellje që është e dëmshme për shëndetin mendor ose fizik dhe përfshin: fyerjet, provokimet, 
talljet, bërjen e komenteve të papërshtatshme, grushtimin, shtyrjen, marrjen e sendeve, 
tekste të papërshtatshme në porosi dhe emaile, dërgimin i fotografive ofenduese dhe 
degraduese nëpërmjet celularit apo internetit, thashethemet, largimi nga grupi dhe përhapja 
e thashethemeve.

Burimi: Bullyng House of Commons, Education and Skills Comitte, The stationery Office, 
London, 2007

Dhuna elektronike mes bashkëmoshatarëve

Dhuna elektronike (Sajber) është një formë e veçantë e dhunës së bashkëmoshatarëve 
që zhvillohet me ndërmjetësim të teknologjive të informacionit, kryesisht me kompjuterë 
personal dhe telefonat celularë. Është një përpjekje e qëllimshme për të dëmtuar 
një bashkëmoshatar ose bashkëmoshatarë nëpërmjet manipulimit ose prishjes së 
marrëdhënieve me të tjerët me qëllim të poshtërimit, ngacmimit, kërcënimit të fëmijës 
ose abuzimit në ndonjë mënyrë tjetër.

Shembuj të dhunës në internet:

1. Zbulimi i informacionit privat të dikujt në rrjetet sociale për ta turpëruar atë person;

2. Tregimi i të pavërtetave për dikë në publik;

3. Postimi publik i fotografive të dikujt me email ose në media sociale;

4. Marrja e identitetit online të dikujt tjetër për të shpërndarë përmbajtje që mund të 
dëmtojë të tjerët.
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Dhuna elektronike mes bashkëmoshatarëve është një formë dhune 
në të cilën një ose më shumë fëmijë përdorin telefona celularë 
ose kompjuterë me qëllimin për të lënduar ose për të dëmtuar një 
fëmijë tjetër.

Dhuna elektronike në literaturë përmendet edhe me terma të ndryshëm: “sajber dhunë”, “online 
dhunë”, “internet dhunë” ose “dhunë digjitale”.

Dhuna elektronike mes bashkëmoshatarëve përmban të gjitha tiparet kryesore të dhunës 
“tradicionale” të bashkëmoshatarëve: sjellje agresive e shprehur përmes veprimeve negative, 
synimi për të lënduar personin tjetër, fuqia jo proporcionale e pjesëmarrësve, përsëritja dhe 
vazhdimësia e dhunës. Një fëmijë që kryen dhunë zakonisht e mbështet fuqinë e tij ose të saj në 
anonimitetin gjatë përdorimit të teknologjisë së informacionit.

Dhuna elektronike - si ta njohim atë?

Dhuna elektronike mes bashkëmoshatarëve mund të paraqitet formën e mesazheve, 
telefonatave, fotografive ose videove që fëmijët marrin ose u dërgojnë të tjerëve. Ato mund 
të takohen duke përdorur një telefon celular ose kompjuter, përmes mesazheve me tekst, 
postës elektronike, rrjeteve sociale, mesazheve të çastit, faqeve të internetit, blogjeve, 
forumeve dhe bisedave (chat).

Format e dhunës elektronike mes bashkëmoshatarëve:

• Konfrontim i ashpër në internet është një debat i shkurtër midis dy ose më shumë 
njerëzve i karakterizuar nga fjalime të zemëruara, të qarta dhe vulgare, ofendime dhe 
ndonjëherë kërcënime. Autori i dhunës synon të provokojë zemërim, trishtim dhe/ose 
poshtërim duke provokuar qëllimisht konflikt;

• Shqetësim kur dikush përsërit ose dërgon mesazhe të ashpra, fyese dhe provokuese ose 
kërcënuese për një kohë të gjatë. Zakonisht ndodh përmes mesazheve private dhe qëllimi 
i autorit të dhunës është që me aktivitete kërcënuese të sjellë personin tjetër në një 
pozicion poshtërues dhe/ose të nënshtruar;

• Tallje: komente me qëllim të keq të fotografive të njerëzve të tjerë, mesazhet në profil, 
blogje dhe forumet e internetit;
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• Sulmet me mesazhe: një lloj ngacmimi kur disa fëmijë mblidhen dhe dërgojnë qindra 
mesazhe në të njëjtën kohë;

• Ndjekja: dërgimi i mesazheve që përfshijnë kërcënime ose përpjekje për të frikësuar 
fëmijën. Viktima ka frikë për sigurinë e tij;

• Përjashtimi social: përpjekjet për të përjashtuar fëmijën pa arsye dhe qëllimisht nga një 
grup në internet, lista e miqve ose lojërat online (p.sh. ata vazhdimisht e injorojnë atë, 
nuk u përgjigjen mesazheve të tij/të saj);

• Thashetheme dhe shpifje: postimi ose përhapja e thashethemeve ose gënjeshtrave për 
një fëmijë me qëllimin që të tjerët të ndryshojnë mendimin e tyre për të dhe të ndalojnë 
shoqërimin me të;

• Zhvatja dhe shpërndarja e informacioneve të besueshme: zbulimi publik i të dhënave 
të cilat viktima ia ka dërguar në besim dhunuesit. Gjithashtu, autori i dhunës mund të 
manipulojë viktimën dhe të shkruajë diçka private të cilën dhunuesi më pas e shpall 
publikisht ose e dërgon më tej pa leje;

• Regjistrimi video i skenave të dhunshme kur dikush incizon ose fotografon skena të 
dhunshme (p.sh. zënka, frikësim ose poshtërim të ndonjë nxënësi) dhe më pas i poston 
ato në internet;

• Prezantim i rremë: fëmija që kryen dhunë merr identitetin e dikujt tjetër, p.sh. hap një 
profil të rremë dhe poston gjëra të këqija për dikë ose hyn në profilin e dikujt dhe poston 
përmbajtje të keqe për ta;

• Gënjeshtra: kur një fëmijë gënjen qëllimisht shokun/shoqen që të nxjerrë nga ai/ajo 
ndonjë informacion sekret ose të pakëndshëm dhe më pas ta ndajë atë me të tjerët 
nëpërmjet celularit ose kompjuterit;

• Anketa ose pyetjet online: ndonjëherë mund të jenë shumë poshtëruese ose fyese (p.sh. 
“Kush është personazhi më i shëmtuar në klasën e 8-të?”);

• Shpallje në online tabela të shpalljeve: mund të jenë gjithashtu keqdashëse, degraduese 
ose plot me urrejtje; 

• Thyerje e fjalëkalimeve: ndryshimi ose vjedhja e fjalëkalimeve nga llogaritë e mediave 
sociale ose llogaritë e postës elektronike për abuzim.

Duhet të theksojmë se forma të ndryshme të dhunës së bashkëmoshatarëve janë të ndërthurura 
në internet, pra ato ndodhin së bashku (pas dhunës psikologjike zakonisht pason izolimi/
përjashtimi nga një grup bashkëmoshatar online).
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Abuzimi seksual në internet:

•	 Përhapja e gënjeshtrave për sjelljen seksuale të dikujt ose zbulimi i sekreteve të 
dikujt;

•	 Postimi dhe shpërndarja e fotove ose incizimeve të dikujt që është pjesërisht ose 
plotësisht e zhveshur ose pozon në mënyrë provokuese, pa pëlqimin e fëmijës 
në fotografi;

•	 Bindja ose detyrimi i një fëmije të bëjë diçka që nuk i pëlqen, p.sh. të dërgojë një 
fotografi të tij pa rroba ose duke pozuar në mënyrë provokuese, incizohet me 
ueb kamerë e të ngjashme;

•	 Pranimi i fotografive ose videove me përmbajtje seksuale nga dikush që nuk e 
dëshiron atë;

•	 Komente ose ofendime të turpshme për pamjen apo sjelljen seksuale të dikujt;

•	 Parashtrimi i pyetjeve të pakëndshme për seksin;

•	 Kërcënimet me sulm seksual.

Mbajtja dhe shpërndarja e fotografive ose videove me përmbajtje seksuale të të miturve është e 
dënueshme edhe nëse personat në fotografi kanë pranuar të fotografohen ose të incizohen. Këto 
fotografi mund të përdoren për sajber abuzim/ndjekje ose shantazh.

“SAJBERBULLYNG” NOCIONE

Seksting (sexting) nënkupton dërgimin ose postimin e fotografive, mesazheve ose videove me 
përmbajtje të qartë seksuale në mënyrë elektronike, zakonisht nga një telefon celular në tjetrin. 
Seksting është dhunë që ka një konotacion seksual dhe zakonisht ndodh kur fëmijët dhe të rinjtë 
duan të impresionojnë simpatinë, kur miqtë i bindin ata ta bëjnë këtë. Kjo mund të ketë pasoja 
të rënda sociale dhe ligjore. Pasi të jetë dërguar fotografia ose mesazhi, fëmija nuk mund ta 
kontrollojë më atë.

Përveç dhunës elektronike nga bashkëmoshatarët që ndodh mes fëmijëve dhe të rinjve, nuk është e 
pazakontë që të rriturit të jenë të dhunshëm. Pastaj flasim për ngacmim (anglisht cyber-harassment) 
ose përndjekje (anglisht cyber-stalking) në internet që është një krim dhe është i dënueshëm me ligj.

Nuk janë të pakta rastet kur autorët janë të rritur, të ashtuquajtur grabitqarë seksualë, të cilët 
prezantohen në mënyrë të rreme dhe komunikojnë me fëmijët me qëllim abuzimin seksual.

Gruming (anglisht grooming) është kontakti i të rriturve nëpërmjet internetit, me fëmijët nën 16 
vjeç, me qëllim vendosjen e kontakteve seksuale në internet dhe jashtë tij. Më shpesh shumica e të 
rriturve janë meshkuj.
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Specifikat e dhunës elektronike mes bashkëmoshatarët

Dhuna elektronike mes bashkëmoshatarëve mund të jetë veçanërisht shkatërrues për 
personin që e përjeton atë dhe mund të ketë pasoja edhe më të rënda sesa dhuna 
“ballë për ballë”.

•	 Anonimiteti i autorit - teknologjitë e informacionit dhe interneti ofrojnë shumë 
mundësi që përdoruesit ta fshehin identitetin e tyre, gjë që e bën të vështirë 
identifikimin e autorit;

•	 Qasja e viktimave - Nuk ka vend të sigurt (autori i dhunës mund të veprojë kudo, 
mjafton të ketë qasje në rrjetin global kompjuterik, ai mund të jetë i pranishëm 
24 orë, 7 ditë në javë. Hapësira e internetit ka një shkallë më të ulët e kontrollit, 
mundësia e zgjedhjes së viktimës është praktikisht e pakufizuar;

•	 Audiencë e pakufizuar (informacionet e shpërndara në internet janë përballë 
një auditori të pakufizuar), gjë që i bën ata shumë poshtërues;

•	 Vëzhguesit e ngjarjeve të tilla kanë më shumë gjasa të zgjedhin të marrin pjesë në 
dhunë sesa në dhunën tradicionale të bashkëmoshatarëve. Njerëzit e dhunshëm 
në fakt harrojnë se po komunikojnë me qeniet njerëzore. Për shkak të kësaj ata 
nuk e dinë se sa shumë i lëndojnë të tjerët me sjelljen e tyre dhe shpesh sillen 
më mizorisht se në realitet.

Shenjat që tregojnë se fëmija mund të ketë përjetuar dhunë elektronike mes 
bashkëmoshatarëve:

• tërheqja nga ndërveprimet familjare;

•	 trishtim i dukshëm;

•	 mungon në shkollë (ankohet për dhimbje koke dhe dhimbje barku);

•	 sukses i dobët në shkollë (nota më të ulëta);

•	 humbje e oreksit;

•	 çrregullim i gjumit;

•	 informacione nga shkolla për detyrat e humbura të shtëpisë ose problemet e 
sjelljes, si për shembull zënkat me nxënësit e tjerë;

•	 ndalon përdorimin e kompjuterit ose celularit ose rrit kohën e kaluar në internet 
në krahasim me më parë;
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•	 vepron me nervozë ose gjaknxehtësi kur e përdor kompjuterin ose celularin;

•	 përmend persona të panjohur;

•	 u kushton më shumë rëndësi aktiviteteve dhe njerëzve në internet;

•	 mbyll faqet, ose fsheh celularin kur prindërit hyjnë në dhomë ose kur dikush u 
afrohet atyre;

•	 stresi gjatë leximit të mesazheve, gjegjësisht gjatë marrjes së përmbajtjeve të 
ndryshme;

•	 shumë kontakte të reja në celular/ose rrjete sociale.

Shenjat që tregojnë se fëmija ndoshta sillet në mënyrë të dhunshme:

•	 ndryshime në grupin e miqve (veçanërisht humbja e një grupi miqsh me të cilët 
ai/ajo shoqërohej më parë);

•	 shpreh zemërim ndaj shkollës dhe mësimdhënësve;

•	 ka dëshirë të bëhet “i rëndësishëm”;

•	 blen sende ose gjëra që përndryshe nuk do të mund t'i blinte pa dijeninë e 
prindërve;

•	 shpërthime të pashpjegueshme zemërimi;

•	 zhgënjehet lehtë;

•	 nuk ka dëshirë të bëjë detyrat e shtëpisë;

•	 godet ose përpiqet të dominojë me më të vegjlit (vëllain ose motrën);

•	 ndalon përdorimin e kompjuterit ose celularit (fik ekranin) kur dikush afrohet;

•	 vepron me nervozizëm ose gjaknxehtësi kur përdor kompjuterin ose celularin;

•	 fsheh atë që punon në kompjuter ose celular;

•	 shpenzon shumë kohë me celularin ose kompjuterin;

•	 bëhet nervoz ose i zemëruar kur i kufizohet ose i ndalohet përdorimi i kompjuterit 
ose i celularit të tij.
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Shenjat që nxënësi/nxënësja mund të ketë përjetuar dhunë nga bashkëmoshatarët:

•	 shmang kontaktin me sy dhe trishtimi është i dukshëm;

•	 shpërthime të pakontrolluara zemërimi ose zhgënjimi;

•	 ndryshime në mënyrat e sjelljes me miqtë dhe aktivitetet gjatë pushimeve;

•	 mungesa e angazhimit në aktivitetet e klasës ose të grupit në të cilat ai/ajo ka 
qenë i angazhuar më parë në mënyrë aktive;

•	 nxënësit tallen me të kur ai flet;

•	 tregon më pak vëmendje punës në shkollë dhe detyrave të shtëpisë.

Shenjat që tregojnë se nxënësi mund të sillet në mënyrë të dhunshme:

•	 shikim i rreptë për një qortim nga mësimdhënësi për shkak të sjelljes;

•	 e pengon punën në klasë;

•	 përvetësimi, rrëmbimi ose marrja e sendeve që u përkasin ose që i përdorin 
nxënësit tjerë;

•	 goditja dhe shtyrja e nxënësve të tjerë;

•	 injorimi i paralajmërimit të mësimdhënësit që të dëgjojë ose të ndalojë të folurit;

•	 nuk dëshiron të përfshihet aktivisht në aktivitetet e klasës ose grupit;

•	 tallen me nxënësit e tjerë teksa flasin;

•	 mungesa e kujdesit detyrat e shkollës dhe të shtëpisë.

Pasojat e dhunës elektronike mes bashkëmoshatarëve

Rezultatet e sondazhit tregojnë se 93% e nxënësve që kanë përjetuar një formë të dhunës 
elektronike theksojnë se ndihen të trishtuar, të dëshpëruar, të shqetësuar, të mërzitur (19%), të 
lënduar ose të turpëruar (18%). 39% e ulin suksesin, 27% shfaqin shenja të sjelljes delikuente dhe 
32% konsumojnë substanca psiko-aktive. Idetë për vetëvrasje janë dy herë më të zakonshme te 
njerëzit që kanë qenë të ekspozuar ndaj dhunës elektronike. 
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Roli i shkollës në rastet e dhunës elektronike mes bashkëmoshatarëve

Roli i sistemit arsimor në lidhje me dhunën e bashkëmoshatarëve, duke përfshirë edhe dhunën 
elektronike, shihet përmes: parandalimit, zbulimit të të gjitha formave të dhunës mbi dhe ndërmjet 
fëmijëve dhe raportimit, ofrimit të mbështetjes për fëmijën në fazën e trajtimit, mbështetjes 
së familjes, si dhe pjesëmarrja në mbledhjen e të dhënave (është një burim informacioni për 
fëmijën, për sistemin social dhe juridik).

MASAT PARANDALUESE

Në shkollë duhet të përcaktohen procedurat dhe veprimet për parandalimin dhe mbrojtjen nga 
dhuna elektronike dhe reagimin ndaj situatës së dhunës. Duhet të formohet edhe një ekip për 
mbrojtjen e nxënësve nga dhuna, ku duhet të përfshihen përfaqësues të drejtorisë së shkollës, 
bashkëpunëtorë profesional (pedagogu dhe psikologu), mësimdhënës, nxënës dhe prindër. Ekipi 
duhet të zhvillojë një program për të mbrojtur fëmijët nga dhuna. 

Programi duhet të përmbajë 2 tërësi të rëndësishme:

•	 Aktivitete parandaluese (çfarë mund të bëjë shkolla për të parandaluar ose 
reduktuar dhunën dhe si të monitorohen efektet e parandalimit, si ndahen rolet 
dhe përgjegjësitë;

•	 Masat e ndërhyrjes (çfarë duhet bërë kur ndodh dhuna, çfarë procedurash 
përdoren, si ndahen rolet dhe përgjegjësitë).

Dy tema kanë një rol kyç në parandalimin e dhunës elektronike:

•	 zhvillimi i shkrim-leximit dixhital te fëmijët dhe të rriturit; dhe

•	 përvetësimi i aftësive socio-emocionale te fëmijët.

Udhëzime për veprimin e punonjësve në institucionet arsimore  

Nëse konstatohet dyshimi për dhunë elektronike, menjëherë pas njohurisë, është e nevojshme 
të mbahet një takim me punonjësit profesionistë në shkollë dhe të diskutohet për zgjidhje 
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dhe veprim të mëtejshëm. Duhet të merren vendime për vendosjen e masave pedagogjike në 
përputhje me Statutin e shkollës. Në kohën më të shkurtër të mundshme, bashkëpunëtorët 
profesionalë në shkollë zhvillojnë biseda individuale me fëmijën viktimë të dhunës elektronike, 
me fëmijën dhunues dhe me fëmijët dëshmitarë apo vëzhgues. Më pas, sa më shpejt që të jetë 
e mundur, ftohen prindërit e fëmijëve të përfshirë në dhunën elektronike për biseda individuale 
dhe grupore. Më pas është e nevojshme të mbahet një takim i përbashkët me fëmijën autor 
të dhunës elektronike, prindin dhe bashkëpunëtorët profesional në shkollë për të përcaktuar 
planin individual të veprimit ndaj fëmijës.

Udhëzime për të biseduar me fëmijët dhe për të monitoruar aktivitetet e tyre dhe rregullat 
për përdorimin e internetit dhe telefonit celular:

•	 Flisni me fëmijën tuaj dhe përpiquni të kuptoni se si dhe për çfarë aktivitetesh 
ai/ajo përdor internetin dhe celularin;

•	 Kufizoni përdorimin e kompjuterit gjatë ditës. Është një ide e mirë të vendosni 
rregulla të qarta, për shembull, nuk ka internet para shkollës, para gjumit, 
gjatë ngrënies dhe para përfundimit të detyrës;

•	 Mësojeni fëmijën tuaj të mos përcjellë ose komentojë përmbajtje që mund 
të lëndojë dikë;

•	 Flisni me fëmijët tuaj se kur duhet dhe nuk duhet të mbajnë sekrete nga 
prindërit e tyre. Paralajmërojini të mos komunikojnë me të panjohur dhe ata 
që komunikojnë me SMS porosive dhe internetit, nuk duhet të kenë sekrete. 
Nëse ata janë të brengosur dhe të hutuar për diçka që kanë përjetuar, ata 
gjithmonë mund të flasin me ju;

•	 Flisni me fëmijën tuaj për rreziqet e internetit dhe mësojini të mos lënë 
informacione personale ose fotografi në internet dhe mos të pranojë takime 
me të panjohur. Nëse fëmija dëshiron shumë të takojë personin që ka takuar 
në internet, theksoni se ai nuk duhet të shkojë kurrë vetëm dhe se duhet të 
takohet në një vend publik. Kërkoni që në takimin e parë të shkoj me ju ose 
me disa shokë ose me ndonjë person tjetër të rritur të cilit i beson;

•	 Shpjegojuni fëmijëve dhe të rinjve rreziqet e postimit të fotografive të tyre 
në internet. Shpjegojuni atyre termin “pornografi për fëmijë”. Asnjëherë nuk 
dihet se çfarë do të bëjë personi tjetër me fotografitë. Me pak aftësi dhe 
programe themelore të grafikës, janë të mundshme montazhe të ndryshme 
fotografish. Shpjegojuni atyre se sapo të dërgojnë fotografinë e tyre “të 
zhveshur”, nuk kanë më kontroll mbi të, nuk do ta dinë se çfarë do të ndodhë 
më pas me atë fotografi;

•	 Theksoni se atyre nuk u lejohet të dërgojnë fotografitë e tyre pa pëlqimin tuaj.
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•	 Asnjëherë mos pranoni një dhuratë falas në këmbim të një adrese ose 
informacioni tjetër pa lejen e prindërve. (Vendosni me kujdes se kujt do t'i jepni 
numrin tuaj të celularit dhe adresën tuaj të postës elektronike);

•	 Mos e rifilloni kurrë bisedën ose korrespondencën nëse nuk ndiheni mirë ose 
jeni të shqetësuar. Thjesht ndaloni dhe tregojuni prindërve tuaj;

•	 Përdorni me kujdes shërbimet për dërgimin e mesazheve nëpërmjet celularit 
dhe internetit;

•	 Mos postoni fotografi ose video të të tjerëve pa pëlqimin e tyre, ose përmbajtje 
që mund të ofendojë të tjerët;

•	 Flisni me prindërit tuaj ose me një të rritur tjetër kur lind një problem;

•	 Nëse dikush ju dërgon një mesazh keqdashës ose kërcënues nëpërmjet telefonit 
celular (SMS) ose emailit (email), mos ktheni përgjigje. Tregoja mesazhet 
prindërve ose një të rrituri tjetër që e keni të afërt;

•	 Mos dërgoni ose përcillni mesazhe që mund t'i vënë në situatë të pakëndshme, 
t’i turpërojnë ose t’i tallin të tjerët;

•	 Mos bëni gjëra me zemërim për të cilat më vonë mund të pendoheni. Para se 
të shtypni “dërgo”, pyesni veten se si do të ndiheshit nëse do të merrnit një 
mesazh të tillë dhe nëse ai mund të dëmtojë apo ofendojë personin të cilit po 
ia dërgoni;

•	 Mbroni veten me një fjalëkalim dhe kini kujdes kujt ia jepni, sepse edhe ata që 
pretendojnë se janë miq mund të bëhen armiq në një moment;

•	 Asnjëherë mos u jepni informacione për identitetin tuaj (emri, mbiemri, emri i 
prindërve, numrat e telefonit ose celularit, adresa juaj, emri i shkollës ku mësoni, 
vendet ku shkoni etj.) personave që nuk i njihni personalisht, sepse lehtë mund 
të keqpërdoren të dhënat;

•	 Mos dërgoni apo postoni fotografi tuaja dhe fotografi të miqve tuaj nëpërmjet 
celularit dhe internetit. Me pak aftësi dhe disa programe grafike themelore, janë 
të mundshme montazhe të ndryshme të fotografive;

•	 Disa të rritur dhe bashkëmoshatarë paraqiten rrejshëm se janë miq sepse janë 
të interesuar për fotografi me përmbajtje seksuale ose kanë dëshira dhe qëllime 
seksuale. Prandaj bëni kujdes, jo vetëm me informacionet dhe fotografitë që 
shpërndani, por edhe me njoftimin “e miqve” nëpërmjet internetit. Kujtojini 
vetes se gjithçka që dini për atë “mik” është ajo që ju tha ai person dhe asnjëra 
nga këto mund mos të jetë e vërtetë;
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•	 Nëse dëshironi të takoni “mikun” tuaj personalisht, organizoni takimin e parë në 
një vend publik, ku ka shumë njerëz. Mos shkoni vetëm, por merrni disa miq ose 
një të rritur në të cilin keni besim;

•	 Ndihmoni fëmijët e tjerë që përjetojnë abuzim nëpërmjet mesazheve me tekst 
ose internetit, ashtu që qartë do tu thoni se ajo që po u ndodh nuk është në 
rregull dhe se ju e vëreni se e kanë vështirë. Mos e mbuloni dhunën dhe njoftoni 
menjëherë një të rritur të afërt;

•	 Kujdesuni për veten dhe të tjerët! Gjithçka që vlen për ruajtjen e të dhënave për 
ju, vlen edhe për ruajtjen e të tjerëve.

SHUMË KOHË NË RRJETET SOCIALE (INTERNET)

Prindërit/kujdestarët duhet të bëjnë një marrëveshje të përbashkët në familje dhe të sjellin 
“rregullat e shtëpisë” për sa kohë dhe cilat faqe të internetit mund të vizitohen. Këto rregulla 
duhet të respektohen edhe nga prindërit, jo vetëm nga fëmijët.

BASHKËPUNIMI I SHKOLLËS DHE PRINDËRVE NË ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE TË 
DHUNËS ONLINE 

Është e nevojshme të vendoset bashkëpunimi i vazhdueshëm, përkatësisht komunikimi me 
nxënësit dhe prindërit në formën e programeve edukative të hartuara për të krijuar strategji 
për parandalimin e dhunës online. Punëtoritë e dhunës në internet duhet t'u mundësojnë 
mësimdhënësve ta kuptojnë konceptin e dhunës në internet, karakteristikat e viktimave dhe 
dhunuesve dhe të ofrojnë udhëzime se si ta parandalojnë atë. 
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