Mbani mend!
Komunikimi i mirë kërkon kohë dhe durim.
Me rëndësi është të komunikoni mirë dhe rregullisht qysh nga
fillimi. Është me rëndësi që së bashku babai dhe nëna të
komunikojnë efektivisht dhe rregullisht që nga fillimi
Komunikimi/bisedimi i mirë krijon marrëdhënie të shëndosha dhe
ndikon në rritjen e në zhvillimin e fëmijës.
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Për këshilla të tjera drejtohuni në Qendrën e Mjekësisë
Familjare.

Sjellja juaj është shembull
për fëmijën tuaj
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Vazhdueshëm Infermierik, Zyra e UNICEF-it për Kosovë, Organizata Botërore e Shëndetësisë - Zyra në Prishtinë,
Kryqi i Kuq i Kosovës, Miqtë e Shëndetit, Everychild dhe KEC - Qendra për Arsim e Kosovës.
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KOMUNIKIMI/BISEDIMI
PRINDËR-FËMIJË

KUJDES: Çdo moskujdes juaji
mund t'i shkaktojë fëmijës suaj
pasiguri dhe mungesë
vetëbesimi.
Mënjanoni sjelljet, si të bërtiturat
ndaj fëmijës dhe mungesën e
vëmendjes ndaj tij. Sjelljet e tilla,
pa dyshim, shkaktojnë efekte
negative në zhvillimin e fëmijës.

Komunikoni në nivel të barabartë
me fëmijën tuaj
• Kur ju komunikoni/bisedoni me
fëmijën tuaj, është e rëndësishme
që këtë ta bëni në nivel të
barabartë, si gojarisht ashtu dhe
fizikisht.

• Kur bisedoni përdoreni një
gjuhë të përshtatshme për
moshën e fëmijës, në mënyrë
që të jetë më e lehtë dhe më
e thjeshtë për t'u kuptuar, por
jo gjuhën fëmijërore të tyre.

Mësohuni ta dëgjoni fëmijën
me vëmendje
• Kur e dëgjoni fëmijën tuaj, ju
tregoni se jeni të interesuar
për të.
• Duhet ta lini punën që jeni
duke bërë, ta shikoni fëmijën
tuaj në sy dhe të tregoni
vëmendje të posaçme për
atë që ju flet.

• Nëse fëmija ka zgjedhur kohën
kur jeni të zënë, atëherë duhet
t'i premtoni se patjetër do të
flisni me të në një kohë kur të
jeni të lirë.
• Mos ndërhyni derisa fëmija ju
flet!
• Gjatë bisedës që e bëni,
përkraheni fëmijën nëpërmjet
buzëqeshjes!

Gjatë bisedës shtroni pyetje
• Bëni pyetje fëmijës, në mënyrë
që t'ia zhvilloni më shumë
shkathtësitë e komunikimit.
• Gjithmonë përdorni pyetje të
hapura, që fillojnë me: "çfarë",
"ku", "kush" dhe "si".
• Mos bëni pyetje, në të cilat
përgjigjet zakonisht bëhen me
JO ose PO.
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Si të komunikohet / bisedohet
pozitivisht me fëmijën?
Komunikimi i mirë dhe i rregullt
me fëmijën është shumë i
rëndësishëm, sepse:
- fëmija juaj do të ndihet i
respektuar,
- do ta zhvillojë vetëbesimin,
- do të arrijë rezultate më të mira
në jetë.
• Filloni të komunikoni me fëmijën
qysh nga mosha e tij e vogël!
• Shfaqeni hapur dashurinë ndaj
fëmijëve tuaj!
• Jepuni porosi pozitive fëmijëve
nëpërmjet fjalëve apo gjesteve!
• Bëjani me dije se e çmoni atë
çfarë ai po bën!
• Derisa bisedoni me fëmijën tuaj,
ju duhet të keni kujdes se çfarë i
thoni dhe si ia thoni atë.
• Gjatë bisedës mos përdorni
kritika ndaj mendimeve, ideve,
apo ndjenjave të fëmijëve. Ata
këto kritika do t'i shohin si sulme
direkte dhe kjo gjë mund ta
shkaktojë mungesën e
vetëbesimit të tyre.

