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Nansen modeli për arsimim të integruar është model i ri 
i arsimimit në R. e Maqedonisë i cili mundëson integrim 
të suksesshëm të nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve 
të bashkësive të ndryshme etnike nëpërmjet procesit 
bashkëkohor edukativo-arsimor. Përveç integrimit, 
komponenta e dytë e rëndësishme dhe qenësore e këtij 
modeli arsimor është edhe dygjuhësia nëpërmjet së cilës 
çdo fëmijë ka mundësi në të njejtën kohë të kultivojë gjuhën 
e vet amëtare, kulturën dhe  traditën por edhe spontanisht 
të fillojë të mësojë gjuhën e dytë, joamtare si dhe të njihet  
me trashëgiminë  kulturore të bashkësive tjera etnike në 
shoqërinë maqedonase.
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Qëllimi

Qëllimi i këtij Doracaku është të Ju njohë në detaje 
më specifikat e shkollave/paraleleve të cilat e 
aplikojnë Nansen modelin për arsimim të integruar, 
gjegjësisht me të gjitha përparësitë dhe vlerat e 
tyre.

Prindërit janë përkrahësit dhe promotorët tanë më 
të rëndësishëm ndërsa në programet për realizimin 
e aktiviteteve të integruara jashtëmësimore vend 
të rëndësishëm i është lënë bashkëpunimit të 
vazhdueshëm me prindërit dhe familjet e nxënësve 
të inkuadruar në realizimin e aktiviteteve të 
integruara jashtëmësimore.

Duke e sendërtuar dhe zgjëruar këtë model 
të arsimit, në të njejten kohë investojmë në 
ardhmërinë e sistemit tonë arsimor por para së 
gjithash në ardhmërinë e fëmijëve. 

Ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim 
pranë Qendrës për Dialog Nansen, Shkup

R. e Maqedonisë gjithmonë i ka bartë veçoritë e një 
bashkësie shoqërore e cila është e ndërtuar mbi 
parimet e respektimit dhe tolerancës si supozim 
për kultivimin e shumë diversiteteve me karakter 
gjuhësor, fetar dehe kulturor. Mu për këtë arsye 
modeli i arsimimit të integruar paraqet udhërrëfyes 
më të mirë dhe urë për tejkalimin e tensioneve, 
konflikteve, stereotipeve dhe paragjykimeve të cilat 
janë pasojë e mosnjohjes së ndërsjellë.

Nansen modeli për arsimim të integruar ofron 
mundësi për lidhje dhe integrim të shkathtë të 
përmbajtjeve me karakter të obligueshëm dhe 
jashtëmësimor, duke i begatuar njëkohësisht 
përmbajtjet jashtëmësimore me një qasje 
dygjuhësore dhe komponentën e lojës gjatë 
gjithë realizimit të tyre. Aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore ndihmojnë për arritjen e shumë 
shkathtësive jetësore, për sendërtimin e njohurive 
të fituara gjatë procesit të rregullt mësimor, në 
përforcimin e vetëbesimit, pasqyres pozitive 
për vehten tek secili fëmijë por para së gjithash 
fokusohen në procesin e socializimit dhe integrimit 
të nxënësve të bashkësive të ndryshme etnike.

HYrjE
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NANSEN mODEli
për arsimim të integruar 
paraqet model të ri 
dhe bashkëkohor arsi-
mor i cili promovon 
dhe përkrah proceset 
integruese nëpër shkolla 
me përbërje të përzier 
etnike të nxënësve nëpër 
komunat multietnike 
në Republikën e 
Maqedonisë. 

bAzAt për themelimin e këtij modeli arsimor 
filluan në shkollen e parë fillore të integruar 
“Fridtjof Nansen” (në shkollës fillore qendrore në 
Shemshovë) e cila filloi me punë më 1 shtator 2008 
në fshatin Prelubishtë, në Komunën e Jegunovces. 

iNtEgrimi Si kOmpONENtë është një ndër 
supozimet bazike dhe karakteristika të këtij modeli 
arsimor ndërsa e njëjta mund të vërehet nga më 
shumë aspekte. Këtu bëhet fjalë për model i cili 
e përkrah integrimin e nxënësve përfaqësues të 
bashkësive të ndryshme etnike të cilët së bashku 
qëndrojnë dhe e përcjellin procesin mësimor 
(secili në gjuhën e vet amtare) në godinën e njejtë 
shkollore dhe në ndërrim të njejtë. Këto momente i theksojmë për shkak të organizimit sa më të 

shpeshtë të procesit edukativo-arsimor (nëpër 
shkollat me strukturë heterogjene të nxënësve dhe 
të punësuarëve) në të ashtuquajturat ndërrime 
etnike bile edhe me ndarje të tërësishme fizike të 
nxënësve nëpër objekte të ndryshme shkollore. 
Përveç promovimit të integrimit të nxënësve, si 
pasojë vie edhe deri te integrimi i kuadrit mësimor 
me prejardhje të ndryshme etnike ndërsa gjithsesi 
përfitim i rëndësishëm është edhe integrimi në mes 
të prindërve të nxënësve të regjistruar.

Integrimi mund të vërehet edhe në vetë organizimin 
e procesit mësimor në kuadër të shkollave të cilat e 
aplikojnë Nansen modelin për arsimim të integruar, 
d.m.th. përmbajtjet e karakterit jashtëmësimor janë 
të lidhura ngusht me përmbajtjet e detyrueshme 
mësimore gjegjësisht në mënyrë të kujdesshme 
bëhet integrimi mes përmbajtjeve të programeve 
zyrtare mësimore dhe programeve me karakter 
jashtëmësimor.

Për NaNSEN mODELI
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kOmpONENtA DygjuhëSOrE  
është vazhdimisht e pranishme 
sepse pas përfundimit të mësimit 
të rregullt (që zhvillohet në gjuhën 
amtare të nxënësve), realizohen 
aktivitete jashtëmësimore për 
të gjithë nxënësit në nivel të 
paraleleve, që qartë e imponon 
nevojën për një qasje dygjuhësore 
në to. 

Me qëllim të zhvillimit dygjuhësor 
të tyre, arsimtarët inkuadrohen 
në tandem (çift) në formësimin 
dhe pregaditjen e përmbajtjeve 
jashtëmësimore që në të njejten 
kohë është edhe baza për 
procese integruese nëpër shkolla 
ndërsa në të njejten kohë është 
edhe tregues se komponentat 
integrimi dhe dygjuhësia janë të 
lidhura dhe kushtëzuara ngushtë 
mes veti.

Ndaj veçorive dhe cilësive  të 
njejta synon edhe shkolla e parë 
e mesme e integruar (pranë 
SHMP “Mosha Pijade” në Tetovë) e cila zyrtarisht filloi të punojë 

më 1 Shtator 2010, gjithashtu në 
fshatin Prelubishte, komuna e 
jegunovces.

Prej vitit 2010/2011 edhe në 
komunen e Strumicës filloi 
realizimi i procesit të integruar 
dygjuhësor në dy paralele të 
para në ShFk “marshal tito” 
(në gjuhën maqedone dhe 
turke) ndërsa me fillimin e vitit 
shkollor 2011/2012 Nansen 
modeli për arsimim të integruar 
filloi të implementohet edhe në 
ShFk “Atanas Nivicanski” nga 
komuna e Vasilevës dhe ShFk 
“rajko zhinzifov” nga komuna 
e Cairit.

“Si rezultat i punës 
dhjetëvjeçare për pro-
movimin dhe fasilimin e 
dialogut dhe programit 
për rikonsilim në 
bashkësitë e ndara post-
konfliktuoze, ekipi i 
Qendrës për Dialog 
Nansen nga Shkupi në 
vitin 2007 filloi praktikisht 
të zhvillojë dhe aplikojë 
modelin e Arsimimit të 
integruar dhe dygjuhësor 
në shkollimin fillor dhe të 
mesëm.”

Për NaNSEN mODELIPër NaNSEN mODELI
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NANSEN mODEli për ArSimim të iNtEgruAr prOmOVON:

»  Bashkëpunimin dhe dialogun si mjet për zgjedhjen e konflikteve dhe për afrimin e njerëzve

»  Respekt të ndërsjellë mes nxënësve dhe familjeve të tyre me prejardhje të ndryshme etnike, fetare dhe kulturore

» Mundësi të barabarta dhe trajtim të njejtë për të gjithë nxënësit duke inkurajuar relacionet pozitive dhe 
mirëbesimin

»   Respektimin e vlerave të rëndësishme në shoqëri siç janë: respektimi i dallimeve, komunikimi i hapur, toleranca, 
dialogu, konstruktiviteti gjatë zgjedhjes së konflikteve dhe tejkalimi i stereotipeve dhe paragjykimeve. 

Me qëllim të plotësimit të vizionit, është ndërtuar një trekëndësh në mes të nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve:

miSiONi i NANSEN mODElit për ArSimim 
të iNtEgruAr

Misioni i Nansen modelit për arsimim të integruar është 
integrimi ndëretnik përmes një institucioni arsimor 
bashkëkohor, multietnik dhe të avancuar i cili dë të 
ofrojë arsimim tejet kualitativ të rregullt dhe aktivitete 
jashtëmësimore. 
Aktivitetet e integruara jashtëmësimore inventive 
nëpërmjet qasjes së individualizuar ndaj secilit nxënës, 
qasja dygjuhësore si dhe forma e  punës së  vazhdueshme 
ekipore dhe tandem ndikojnë në përmirësimin e cilësisë 
së procesit të gjithmbarshëm edukativo-arsimor si dhe 
në zhvillimin e shumë kompetencave dhe shkathtësive 
jetësore të nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve, të 
domosdoshme për një bashkëjetesë cilësore në bashkësitë 
me karakter multietnik.

mISIONIVIZIONI
ViziONi i NANSEN mODElit për ArSimim 
të iNtEgruAr 

Vizioni i Nansen modelit për arsimim të integruar është 
krijimi i një modeli reprezentativ për arsimim i cili do 
të shërbejë si shembull për mundësi të barabarta dhe 
për qasje të barabartë ndaj arsimimit për të gjitha 
bashkësitë etnike në vende multietnike. 

Një model integrues dhe bashkëkohor i cili ngërthen 
në vete vlerat multietnike, dygjuhësinë dhe në të 
njejtën kohë promovon dhe përkrah relacionet 
bashkëpunuese mes nxënësve, arsimtarëve dhe 
prindërve, poashtu inkurajon participimin e 
bashkësisë duke krijuar relacione harmonike të 
bazuara në respektimin e dallimeve.
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NANSEN mODEli për ArSimim të iNtEgruAr 
muNDëSON:

» Thellimin e raporteve të bashkëpunimit 
konstruktiv në mes të fëmijëve të bashkësive të 
ndryshme etnike,

» Senzibilizimin e nxënësve për respektimin e 
dallimeve të ndërsjella,

» Tejkalimin e stereotipeve dhe paragjykimeve 
te fëmijët lidhur me prejardhjen e tyre etnike, fetare 
dhe kulturore,

» Aftësimin e nxënësve për zgjidhje 
konstruktive të situatave konfliktuoze në grup,

» Zhvillimin e një klime pozitive emocionale në 
grupet me përbërje etnike heterogjene me qëllim të 
ruajtjes së indeksit të lartë të kohezionit grupor,

» Zgjërimin e fjalorit aktiv tek nxënësit me 
nocionet dhe frazat kulturore – sociale të gjuhës 
joamtare,

» Përforcimin e interaksioniot, bashkëpunimit 
dhe mirëkuptimit në mes të arsimtarëve dhe 
prindërve të dy bashkësive etnike,

» Zhvillimin i talenteve dhe aftësive të fëmijëve 
në pajtim me potencialet e tyre individuale,

» Mbështetjen e kërshërisë dhe origjinalitetit 
fëmiror si dhe të potencialeve të tyre krijuese,

» Zhvillimin e mendimit logjik, fleksibil, 
divergjent dhe kritik të fëmijëve.

Ky model arsimor bartë në vehte më shumë veçori 
por edhe risi për sistemin arsimor të Maqedonisë 
të cilat paraqesin një hap të rëndësishëm drejt 
promovimit të tendencave bashkëkohore arsimore.

karaktErIStIkat E NaNSEN mODELI
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Në pajtim me Ligjin për arsim fillor (2008) që është 
në fuqi, puna edukativo-mësimore në shkollë 
zhvillohet dhe realizohet në gjuhen maqedonase 
dhe në alfabetin e saj qirilik, njëkohësisht edhe 
në gjuhen dhe alfabetin e komunitetit shqiptar 
gjegjësisht turk. 

Mu për këtë arsye procesi 
e d u k a t i v o - a r s i m o r 
zhvillohet në nivel të 
seciles paralele, d.m.th. në 
gjuhen amtare përkatëse 
të nxënësve.

Aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore zhvillo-
hen sipas programeve

vjetore të cilat i krijon ekipi për edukim, trajnim dhe 
zhvillim i Qendrës për Dialog Nansen – Shkup.

Me qëllim të tejkalimit të dallimeve eventuale në 
mes të procesit edukativo – arsimor të rregullt 
dhe jashtëmësimor, porogramet për aktivitete  
jashtëmësimore krijohen në korelacion me 
kurikulumin nacional për arsimim fillor, d.m.th. 
është bërë integrimi i procesit  edukativo – arsimor 
formal dhe joformal që është një prej veçorive të 
këtij projekti.

Aktivitetet jashtëmësimore kanë karakter të 
ndryshëm. Programe të shumëllojshme vjetore 
përgaditen për realizimin e tyre. Në vijim janë disa 
shembuj të programeve dhe sekcioneve vjetore:
 

Nansen modeli për arsimim të integruar, 
përskaj realizimit të obligueshëm të procesit 
edukativo-arsimor në gjuhën maqedonase 
dhe shqipe (prej vitit shkollor 2010/2011 
edhe në gjuhën turke), promovon edhe 
realizim të përditshëm të aktiviteteve të 
integruara jashtëmësimore (me karakter 
joformal).

Procesi i rregullt mësimor zhvillohet tërësisht 
në pajtim me kurikulat kombëtare për 
shkollimin fillor nëntëvjecar. d.m.th. sipas 
planeve dhe programeve mësimore prej 
klasës së parë deri në të nëntën, të përgatitur 
dhe miratuar prej Byrosë për zhvillimin e 
arsimit të Republikës së Maqedonisë.

PrOcESI I mëSImOr
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Në klASëN E pArë rEAlizOhEN:
•	 Seksioni i artit
•	 Seksioni i dramës
•	 Seksioni ekologjik
•	 Seksioni etnologjik dhe 
•	 Programi për arsimim për paqe dhe tolerancë.

prOgrAmi për klASEN E Dytë  parashikon 
realizimin e këtyre seksioneve:
•	 Seksioni i arteve
•	 Seksioni i dramës
•	 Seksioni i matematikanëve
•	 Seksioni i komunikacionit dhe 
•	 Seksioni i hulumtuesve të vegjël.

Në klASEN E trEtë  realizohen përmbajtjet 
jashtëmësimore të organizuara në këto seksione: 
•	 Seksioni i matematikës
•	 Seksioni i hulumtuesve të vegjël
•	 Seksioni i ekologëve
•	 Seksioni i arteve
•	 Programi për arsimim për paqe dhe tolerancë.
•	
prOgrAmi për klASëN E kAtërt i përmbajn 
këto seksione
•	 Seksioni i konstruktorëve të vegjël,
•	 Seksioni i arteve si dhe
•	 Seksioni etno etj.

Në shkollen e parë të mesme të integruar, sipas 
Programit për aktivitete jashtëmësimore është e 
paraparë tri herë në javë të zhvillohen aktivitete 
nëpërmjet të këtyre seksioneve: seksioni i dramës, 
seksioni i arteve si dhe programi për arsimim për 
paqe dhe tolerancë (në vitin e parë), gjegjësisht 
Klubi i sporteve Nansen, seksioni i etnologëve dhe 
seksioni: Unë dhe të tjerët (në vitin e dytë). 

Fondi i lëndëve të obligueshme mësimore në shkol-
len e mesme është shumë më i madh prej atij në 
mësimin klasor nëpër shkollat fillore prandaj është 
zvogluar numri i aktiviteteve jashtëmësimore.

Gjithsesi, çdo vit mësimor përgatiten programe të 
reja për aktivitete jashtëmësimore dygjuhësore, 
përmbajtësisht të harmonizuara me moshën dhe 
interesimet e nxënësve si dhe me programet mësi-
more për klasen adekuate (ose vit) të cilin e përcjell-
in nxënësit.

Të gjitha përmbajtjet me karakter jashtëmësi-
mor janë të lidhura ngusht me përmbajtjet e obl-
igueshme mësimore ndërsa mu për këtë edhe e 
mundësojnë zgjërimin, plotësimin dhe përsosjen e 
njohurive dhe shkathtësive te nxënësit.

PrOcESI I mëSImOr
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AktiVitEtEt 
jAShtëmëSimOrE 
janë urë mbi të cilen fëmijët, 
nxënësit e dy bashkësive etnike 
kanë mundësi dhe hapësirë për 
takime të përditshme të ndërsjella, 
për komunikim spontan dhe 
të lirë, për bashkëpunim, 
ndihmë, mësim reciprok dhe 
për shoqërim. Gjatë idejimit të 
aktiviteteve jashtëmësimore ishte 
e domosdoshme që gjithmonë 
të parashtrojmë pyetje: Cilat 
dhe cfarë aktivitetesh do të 
donin fëmijët të kryejnë e 
vizitojnë cdo ditë? Si duhet të 
organizohen aktivitetet me qëllim 
që të tërhjekim vëmendjen dhe 
motivimin te fëmijët? Cilat fusha 
dhe sfera provokojnë interesimin 
dhe kërshërinë e nxënësve?
Duke e ditur se në procesin 
e  rregullt mësimor gjithmonë 
mungojnë hapësira për aktivitete 
dhe projekte për lojë dhe 
hulumtim, ndërsa me qëllim 
të tejkalimit të kësaj gjendje 
nëpër klasat tona, aktivitetet 

jashtëmësimore menjëherë u 
treguan si zgjedhje dhe formë e 
shkëlqyeshme për organizimin 
e aktiviteteve të begatshme, 
motivuese, dhe aktivitete për 
lojë nëpërmjet të cilave të cilave 
mund të përfitojnë të gjithë 
nxënësit por edhe në vazhdimësi 
do të stimulohet motivimi i tyre 
për këto veprime. Mu për këtë 
arsye situatat e ndryshme janë 
baza nëpërmjet të cilave lehtë 
mund të vie deri te bashkëpunimi 
i drejtpërdrejtë, afrimi dhe lidhja 
e nxënësve me prejardhje të 
ndryshme etnike.

Me qëllim që të fitohet në 
dinamikë dhe llojllojshmëri të 
aktiviteteve është parashikuar 
që cdo ditë të mbahet nga një 
aktivitet në kuadër të një seksioni 
(sepse cdo vit mësimor hartohen 
programe për pesë seksione, 
gjatë një jave pune realizohen 
aktivitete të të gjitha pesë 
seksioneve, prej klasës së parë deri 
në të treten, ndërsa prej klasës 

së katërt këto aktivitete këto 
aktivitete realizohen tri herë në 
javë për shkak të fondit të shtuar 
të orëve në kuadër të procesit të 
rregullt mësimor). Orarin e  tyre e 
përcaktojnë arsimtarët përgjegjës 
por është me rëndësi të theksohet 
se ai është deri në maksimum 
fleksibil dhe se gjithmonë 
duhet pasur parasysh ndodhitë 
aktuale në shkollë ose ngjarjeve 
më të rëndësishme të nivelit 
lokal ose komunal; kështu për 
shembull ditëlindjet e fëmijëve 
gjithmonë duhet  shënuar dhe 
festuar sëbashku  në kuadër të 
aktiviteteve jashtëmësimore, sikur 
edhe festatshtetërora apo ato më 
të mëdha fetare.)

Aktivitetet jashtëmësimore 
duhet të jenë në funksion 
të zhvillimit të talenteve të 
fëmijëve, shkathtësive, aftësive 
si dhe në drejtim të përforcimit 
të vetëbesimit të tyre, pasqyres 
pozitive për ata por edhe të 
raporteve pozitive dhe imazhit 
pozitiv për shkollen.

aktIVItEtE jaSHtëmëSImOrE
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Realizimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve të 
integruara jashtëmësimore, qartë na shpie në 
përfundim se përmbajtjet e planifikuara për ditë 
(në kuadër të të gjitha seksioneve të parapara) janë 
ndërtuar dhe prezentuar në nivele të ndryshme të 
ndërlikueshmërisë, gjithnjë me qëllim që të gjithë 
nxënësit në mënyrë të pavarur të mund të vijnë 
derit te prodhimi, rezultati i dëshiruar final. Obligim i 
arsimtarëve është që të mësojnë me çfarë shpejtësie 
dhe me çfarë tempo secili prej nxënësve do të mund 
të realizojë qëllimin e përcaktuar, ndërsa me këtë 
rast mos të dekurajohet dhe demotivohet për shkak 
të ndërlikueshmërisë së  aktiviteteve rrjedhëse; mu 
për këtë arsye, arsimtari i shkathtë do të dijë si ta 
udhëzojë nxënsin që vetë të mund vet ose  si anëtar 
aktiv i ekipit të kontribuojë për arritjen e qëllimit.

rOli i priNDërVE
Prindërit janë hallkë e rëndësishme  gjatë 
funksionimit  të  përditshëm pa pengesa të 
aktiviteteve të integruara jashtëmësimore ndërsa  
pa mbështetjen, angazhimin dhe energjinë 
e tyre pozitive, shkollat dhe paralelet nuk do 
t’i kishin rezultatet e deritanishme. Me qëllim 
të promovimit të rolit të tyre dhe pjesmarrjen 
aktive në formësimin e aktiviteteve shkollore, 
cdo vit përgatitet Program për bashkëpunim 
me prindër i cili parashikon forma të ndryshme 
të aktiviteteve me qëllim të bashkëpunimit 
konstruktiv në relacionin: prindër – shkollë – 
ekipi profesional – menaxhmenti i shklollës por 
edhe komunikim të hapur dhe fleksibil gjatë 
gjithë vitit mësimor.

Qëllimet e programit janë:

•	 Avansimi	 i	 bashkëpunimit	 dhe	 mirëbesimi	 i	
prindërve ndaj shkollës dhe ekipit të arsimtarëve;

•			Promovimi	i	rolit	aktiv	të	prindërve	për	idejimin,	
zbatimin	dhe	evaluimin	si	të	aktiviteteve	mësimore	
ashtu edhe të atyre jashtëmësimore;

•			Përforcimi	i	raporteve	të	bashkëpunimit	në	mes	
të prindërve me prejardhje të ndryshme etnike, 
fetare	dhe	kulturore;

•	 	 Thellimi	 i	 shkathtësive	 jetësore	 te	 prindërit	 si	
dhe	formimi	i	shprehive	te	ata	për	vetëarsimim	të	
vazhdueshëm;

•	 	 	Nxitja	e	vetëbesimit	te	prindërit	si	 të	të	raportit	
pozitiv	ndaj	bashkësisë.

PrINDërNxëNëS                   

rOli i NXëNëSVE 
Nxënësit dhe prindërit janë partnerët kryesor dhe 
më të rëndësishëm, mbështetës të Nansen modelit 

për arsimim të integruar. 
Këtu kujdes i posaçëm i 
kushtohet raporteve ndaj 
nxënësve si subjekt të 
barabartë për formësimin 
dhe krijimin sikur në procesin 
e rregullt mësimor, poashtu 
edhe në përmbajtjet 
jashtëmësimore. 

Gjatë idejimit të përmbajtjeve jashtëmësimore, 
patjetër duhet respektuar njohuritë paraprake, 
dëshirat, interesimet dhe aftësitë e nxënësve. Mu për 
këto arsye, nëpër përmbajtjet jashtëmësimore në 
vazhdimësi duhet promovuar qasja e individualizuar, 
ku ndërlikueshmëria e detyrave do të korespondon 
me mundësitë zhvillimore të nxënësve, por në të 
njejten kohë do të kenë edhe një “dozë” të vogël 
të përmbajtjeve të cilat do të jenë në funksion të  
nxitjes së zhvillimit, d.m.th. do të jenë në zonen e 
zhvillimit të ardhshëm. 
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prOgrAmi për 
bAShkëpuNim mE priNDër 
parashikon zbatimin e më shumë 
punëtorive edukative – kreative 
të cilat do të mundësojnë 
pjesëmarrje aktive  të prindërve 
në përcjelljen e kujdesshme të 
zhvillimit të gjithmbarshëm të 
fëmijëve dhe të të gjitha fazave, 
stadeve dhe vecorive  të tij. 

Përskaj punëtorive edukative, 
janë paraparë edhe një numër 
shumë i madh i aktivitetve tjera 
me prindër, si: punëtori kreative, 
ditë të hapura, festime familjare të 
ditëlindjeve në shkollë, shënimi i 
festave fetare në kuadër të familjes 
së ndonjërit prej nxënësve, zbatimi 

i përbashkët i ekskursioneve, 
pikniqeve, organizimi i 
manifestimeve, shfaqjeve me 
rastin e Vitit të Ri, 8 Marsit, 17 
Majit – Ditës konstitutive të 
Mbretërisë së Norvegjisë si dhe në 
fund të cdo viti mësimor. Në këtë 
mënyrë prindërit bëhen partnerë 
të shkollës gjatë zgjedhjes dhe 
formësimit të përmbajtjeve dhe 
aktiviteteve.

Për prindërit (aty ku ka kushte 
dhe interes), çdo vit mësimor 
organizohen edhe lloje të 
ndryshme të trajnimeve, si pjesë 
e arsimimit të përjetshëm dhe 
permanent, si për shembull kurse 

për përvehtësimin e shkathtësive 
kompjuterike, kurse për mësimin 
e gjuhës maqedone, shqipe dhe 
angleze etj.

Kontribut të rëndësishëm 
prindërit ofrojnë edhe nëpërmjet 
të inkuadrimit vullnetar në 
aktivitete të ndryshme si 
rregullimi i oborrit të shkollës, 
ndrrimi i catisë së shkollës et. 
me cka qartë dëshmohet  se 
shkollat e integruara janë pjesë 
e rëndësishme e bashkësisë 
lokale, gjegjësisht se të njejtat 
janë promotor të shembijve dhe 
ngjarjeve pozitive në kuadër të 
komunës.

rOLI I PrINDërVE
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AktiVitEtEt E iNtEgruArA 
jAShtëmëSimOrE kArAktErizOhEN mE:

•	 gatishmëri	 për	 bashkëpunim	 me	 prindërit,	
mjedisin lokal dhe institucionet relevante 
arsimore,

•	 qasjen e individualizuar ndaj secilit nxënës, në 
pajtim me njohuritë e tij paraprake, mundësitë, 
aftësitë	dhe	interesimet	e	tij,

•	 begatinë	 e	 mjeteve	 dhe	 matërialeve	 didaktike	
me	 të	 cilat	procesi	 i	 rregullt	mësimor	bëhet	më	
efektiv	dhe	më	efikas,	

•	 aktivitetet	 jashtëmësimore	 fleksibile	 dhe	
inventive të krijuara sipas interesimeve të 
nxënësve,

•	 kuadër	mësimor	profesional	dhe	të	trajnuar,	i	cili	
është në proces të vazhdueshëm të përsosjes dhe 
sendërtimit	profesional,

•	 klasë	multifunksionale	 dhe	 ambiente	 shkollore	
të	disajnuara	bashkëkohore.

Levërditë  për ju dhe 
për fëminë tuaj  gjatë 
inkuadrimit në aktivitetet e 
integruara jashtëmësimore 
Përfshirja e fëmisë Tuaj në aktivitetet e integruara 
jashtëmësimore është investimi më i mirë 
në ardhmërinë e tuj sepse nxënëseit duke iu 
falënderuar këtij investimi bëhen personalitete 
të begatuar me shkathtësi, njohuri dhe dëshirë 
për të kontribuar për ndërtimin e vlerave 
të vërteta të shoqërisë siç janë: respektimi i 
dallimeve, komunikimi i hapur, dialogu, toleranca, 
konstruktiviteti gjatë ballafaqimit me konfliktite 
dhe tejkalimi i stereotipeve dhe paragjykimeve.

Nxënësit të cilët janë të përfshirë në aktivitetet 
jashtëmësimore të integruara përfitojnë më 
shumë shkathtësi jetësore, aftësi, njohurit të 
përhershme dhe cilësore, imazh pozitiv për 
vehten dhe vetëbesim të fuqishëm por edhe 
empati të zhvilluar me qëllim të funksionimit  
në grup të madh etnik dhe heterogjen.

Ju, si prindër do të keni rol të fuqishëm aktiv në 
jeten dhe veprimtarinë e përgjithshme shkollore  
gjegjësisht Modeli Nansen i arsimit të integruar 
në Ju shikon partner dhe bashkëpunëtor të 
rëndësishëm gjatë sjelljes së të gjitha vendimeve 
të rëndësishme që i përkasin funksionimit të 
pa penguar të shkollës por para së gjithash që 
kanë të bëjnë me ardhmërinë e fëmijëve Tuaj!

LEVërDItë  
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prindër të respektuar,

në	 vazhdim	 Ju	 ofrojmë	 më	 shumë	 këshilla	 të	 vlefshme,	 informata,	 sugjestione	 dhe	 propozime	 si	 t’iu	
ndihmojmë	 fëmijëve	 Tuaj	 për	 të	 përvehtësuar	 një	 shkathtësi	 të	 rëndësishme	 –	mësimin	 e	 pavarur	 dhe	 të	
suksesshëm,	si	supozim	bazik	për	përfitimin	e	njohurive	cilësore	dhe	të	përhershme.

Shpresojmë	se	të	njejtat	do	të	Ju	ndihmojnë	për	zgjidhjen	e	shumë	dilemave	si	 t’iu	ndihmoni	fëmijëve	Tuaj	
për	zhvillimin	e	shprehive	për	mësim	të	rregullt,	 të	pavarur	dhe	me	vetëinciativë	gjegjësisht	si	 të	njejten	t’a	
mbështetni	dhe	thelloni.

SHtOjcë
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Sot nuk ekziston aktivitet më i rëndësishëm për njeriun se sa mësimi i suksesshëm. Mësimi efektiv është bazë për 
fitimin e njohurive, shkathtësive dhe shprehive gjegjësisht suksesi i të arriturave në jetë.

Mësimi është një prejaktiviteteve të shumta komplekse e cila mund të përvehtësohet me aktivitete të organizuara 
dhe të planifikuara nëpër shkolla dhe në shtëpi, në mënyrë formale ose joformale. Shkathtësitë për mësim të 
suksesshëm mësohen në shkollë, prej moshatarëve por edhe në familje gjegjësisht në shtëpi.  
Me përfshirje të drejtë të të gjithë faktorëve të domosdoshëm: arsimtarëve dhe prindërve, krijohen kushte të 
favorshme për mësim të suksesshëm të nxënësit. Vetëm një pjesë e mësimit zhvillohet në shkollë ndërsa pjesa më 
e madhe jashtë saj. Për këtë arsye është krejt e natyrshme dhe e nevojshme në procesin e mësimit të përfshihen 
edhe prindërit.

Për përfshirje të drejtë dhe efikase të prindërve në procesin e mësimit të suksesshëm nuk mjafton vetëm qëllimi i 
bukur dhe dëshira për sukses, por duhet pasur edhe njohuri specifike, sjellje dhe mbështetje. 
Në këtë pjesë do të përpunohen qështjet më të shpeshta të cilat prindërit më së shpeshti ia parashtrojnë vehtes:

•	 Vallë,	a	duhet	t’i	ndihmoj	fëmisë	gjatë	shkruarjes	së	detyrave	të	shtëpisë?
•	 A	duhet	të	mësoj	me	fëminë	dhe	deri	në	cilen	klasë?
•	 Pse	fëmiu	im	ka	pak	ose	shumë	detyra	të	shtëpisë?
•	 A	duhet	fëmiu	im	të	mësoj	me	shokët	apo	vet?
•	 Cka	duhet	unë	të	bëjë	më	mirë	që	t’i	ndohmoj	fëmiut	tim	të	jetë	më	i	suksesshëm?

Përgjigjet në këto pyetje dhe në shumë të tjera do të gjinden të gërshetuara nëpër faqet e rezervuara për prindër.

Megjithate, duhet të dijmë se edhe arsimtarët më të mirë, edhe mjetet  mësimore më bashkëkohore nuk mjaftojnë 
që mësimi të jetë i sukseshëm. Për mësim të sukseshëm, vëndi qëndror është rezervuar për vetë nxënësin gjegjësisht 
për angazhimin e tij. 

Kjo nënkupton dëshiren për të mësuar dhe për të ditur si duhet  mësuar. Mjedisi nxitës është gjithashtu faktor i 
fuqishëm dhe i rëndësishëm. 

NDIHma Gjatë mëSImIt
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hApëSirA për mëSim

Ekspertët rekomandojnë :
Nxënësit gjithmonë të mësojnë dhe t’i shkruajnë detyrat e tyre të shtëpisë në vënd të njejt.
Vetë qëndrimi në vendin ku fëmiu ka krijuar shprehi të mësojë, sjell deri te gatishmëria psikologjike për të mësuar.
Me këtë rast, mjedisi, gjegjësisht vendi për shkrimin e detyrave të shtëpisë dhe për mësim nuk është e thënë të jetë 
vecanërisht I rregulluar megjithëse ekzistojnë rekomandime të përgjithshme të cilat do duhej të respektohen::

•	 Nxënësit të mësojnë në sipërfaqe të madhe pune në të cilen duhet të ketë dritë të mjaftueshme. 

•	 Drita të depërtojë nga ana e majtë te fëmijët të cilët shkruajnë me dorë të djathtë dhe anasjelltas, nga 
ana e djathtë te ata të cilët shkruajnë me dorë të majtë.

•	 hapësirë për shkrimin e detyrave duhet të jetë hapësira në të cilen fëmiu juaj do ti ruaj librat e tij, 
mjetet për shkrim dhe mjetet tjera shkollore (ngjitësin, kompasin, trekëndëshin, ngjyrat…). Kjo në të 
vërtetë do ti ndihmojë fëmisë që të gjitha gjësendet që I duhen në shkollë të mund ti gjejë në vëndin e njejtë 
dhe të dukshëm me qëllim që ti merr në shkollë.

•	 Duhet të ketë qetësi dhe heshtje të plotë në ambientet në të cilat mëson.  Për fëmijët me moshë më të 
vogël kalendarike (p.sh. fillestarët) ambientet për kryerjen e detyrave të shtëpisë dhe për mësim mund të jetë 
I rregulluar edhe në hapësira të cilat I shfrytëzojnë edhe anëtarët tjerë të familjes, por në këto raste, derisa 
fëmiu mëson duhet ti sigurohet qetësi e plotë. 

•	 tavolina e punës duhet të vendoset në dhomen e fëmijëve. Për fëmijët më të moshuar tavolina e punës 
është ideale të gjendet në dhomen e fëmijes. Me vetë shkrimin e detyrave të shtëpisë dhe mësimin në vënd të 
posaqëm ai fillon të pavarësohet. Kjo veti fëmijërore do të jetë shumë e rëndësishme pasi ai të bëhet nxënës 
ose nxënëse I (e) shkollës së mesme.

•	 Duhet të ketë organizator ose calendar në tavolinen e punës. Në tavolinen e punës preferohet të gjendet 
edhe calendar me qëllim që fëmiu të mund më me sukses të organizojë kohën për mësim të cilen e ka në 
disponim.

•	 Në murin e dhomës së tij vendosni edhe një përkujtues. Në murë mund të qëndrojë edhe një memo 
tabelë në të cilen fëmiu do të mund të varë fletë - përkujtuese të ndryshme.

DiSA FOrmulA për mëSim të SukSESShëm

•	 pritje 
Spjegoni fëmiut Tuaj cka saktësisht prisni prej tij si rezultat i mësimit. Pritjet Tuaja le të jenë mjaft të larta, por reale 
duke pasë parasysh aftësitë e fëmijëve. 
(Shembull: Pres prej teje rregullisht t’i shkruash detyrat e shtëpisë.)

•	 pse të mësojë
Spjegoni pse është i rëndësishëme dhe me vlerë mësimi. Fëmijët, sikur edhe të rriturit punojnë më mirë dhe me 
më shumë elan atëherë kur në atë që e punojnë shikojnë qëllimin dhe kuptimin.

•	 mësimi si shprehi 
Sikur gjatë shkrimit të detyrave të shtëpisë ashtu edhe gjatë mësimit nevoitet rutinë ditore; në të vërtetë fëmiu 
duhet të mësojë gjithmonë afërsisht në të njejten kohë të ditës (pas dreke, pas pushimit et.). Kësisoi mësimi bëhet 
shprehi e cila mundëson që materiali më lehtë të mbahet në mend.

NDIHma Gjatë mëSImIt
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•	 përkujtoni punën që bëni në shkollë dhe organizoni diten/hartoni planin e mësimit
Ndihmoni fëmiut të mësojë që kualitativisht të organizojë mësimin. Cdo ditë sëbashku me të kontrolloni fletoret e 
shkollore. Me këtë do të keni një pasqyrë në gjithë punën që e ka bërë në shkollë. Pastaj sëbashku bëni planin për 
zgjidhjen e detyrave të shtëpisë. Fëmiu i cili merr pjesë në planifikimin e aktiviteteve të tij ditore është i gatshëm 
edhe t’i realizojë ato:
Për shembull: sot do të:
 - drekoj 
 - shkruaj detyrat e shtëpisë
 - mësoj histori
	 -	hikoj	një	film	nga	videoteka
	 -	përsëris	mësimet	e	fizikës

•	 mësimi si të mësohet
Është shumë me rëndësi të mësoni fëminë Tuaj si të mësojë. Formula e cila është treguar efikase dhe më e 
aplikueshme është:
 - Lexo fillimisht sipërfaqësisht (fëmijët më të moshuar mund ta lexojnë vetëm hyrjen dhe rezymenë e 
tekstit me c’rast tanimë do të kenë një pasqyrë për idenë themelore të tekstit).
 - Pyet  (fëmiu parashtron pyetje për fjalë ose tërësi të cilat nuk i ka të qarta)
 - Lexo sërish, por tani më me kujdes (tani ka idenë për cfar bëhet fjalë në tekst dhe mund të kushtohet 
vëmendje në segmente të ndryshme).
 - Vlerëso cka është e rëndësishme!
 - Ritrego!
 - Përsërit leksionet e mësuara!

•	 mos punoni në vend të fëmisë! 
Kurrë mos e lexoni leksionin në vend të fëmiut, mos e rittregoni në formë të shkruar dhe t’ia jepni këtë ta 
mësojë. Pjesa më e rëndësishme e procesit të mësimit është kuptimi i përmbajtjes dhe diferencimi i pjesëve të 
rëndësishme prej atyre të parëndësishme. Nëse fëmiu mëson sipas rezymeve të cilat Ju ia përgatitni, ai do të 
mësojë mekanikisht, gjërat e mësuara shumë lehtë do t’i harrojë ndërsa kur arsimtari do t’i parashtrojë pyetje të 
formuluara ndryshe nga si e keni bërë Ju, nuk do ta dijë përgjigjen. 

•	 mundësoni mësim jashtë shtëpisë!
Mundësoni fëmiut të mësojë edhe jashtë shtëpisë. Inkuadrone në bibliotekë, në aktivitete të lira, në punëtori të  
arteve figurative etj.

•	 motivimi dhe nxitja
Lavdoni cdo sukses të fëmisë, posaqërisht për punë  që ka bërë – angazhimin dhe përparimin e arritur. Është më 
me rëndësi fëmiu të jetë i përgatitur të investojë në punë dhe angazhime për zgjidhjen e detyrave, me këtë edhe 
të avansojë se sa noten  të cilen do ta merr. Vlerësimi më së shumti varet prej mënyrës së mësimit, por pak varet 
prej fatit, rëndësia e materialit, kriteri dhe disponimi i mësuesit si dhe shumë faktorë të tjerë mbi të cilat fëmiu nuk 
ka kontroll. A do ti shkruaj fëmiu detyrat e shtëpisë ose jo dhe si do ta bëjë këtë, varet prej tij ndërsa Ju jeni aty ta 
nxitni për këtë dhe t’i mësoni si duhet bërë më së miri.

•	 Fëmijët i imitojnë prindërit dhe arsimtarët
Mbani mend se fëmijët mësojnë nëpërmjet të imitimit të njerëzve më  të rëndësishëm, kryesisht prindërve. Duke 
i vëzhguar prindërit dhe arsimtarët e tyre, fëmiu mëson cfarë të vlerësojë, si të sillet në situatat të ndryshme 
dhe cka të bëjë. Për këtë arsye, nëse prindërit lexojnë, luajnë lojëra edukative, diskutojnë për tema të ndryshme, 
merren vesh, vlerësojnë dhe  zgjërojnë njohuritë e tyre, edhe fëmiu do të bëjë të njejten. Për këtë arsye është me 
rëndësi të moshuarit të jenë gjithmonë shembull pozitiv për fëmijët.
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DiSA tEkNikA të CilAt NDihmOjNë gjAtë të mëSuArit

•	 Nënvizimi
Nënvizimi i fakteve të rëndësishme, informatave ose ideve, iu ndihmon fëmijëve të mësojnë të dallojnë faktet 
irelevante prej atyre thelbësore dhe se kjo është një mjet posaqërisht i rëndësishëm për të mbajtur mend 
lehtë.

•	 pyetje dhe përgjegje
Kur fëmiu të mësojë të parashtrojë pyetje për përmbajtjet të cilat i mëson dhe të përgjigjet në to, mësimi do të 
bëhet më argëtues dhe më aktiv ndërsa fëmiu do të dallojë të rëndësishmen prej të parëndësishmes.

•	 rezyme ose rishikimi
Fëmiu i vërenë vetëm momentet e rëndësishme – pjesë të përmbajtjes.

•	 Shënime për ritregim
Mbajtja e shënimeve dhe ritregimi i përmbajtjeve me fjalë të veta mundëson kuptimin e përmbajtjes.

NDihmA për ShkrimiN E DEtyrAVE të ShtëpiSë

Shkrimi i detyrave të shtëpisë  është shkaktarë i shpeshtë për mosmarrëveshje në mes të prindërve dhe 
fëmijëve. Fëmijëve shpeshherë ky aktivitet nuk iu pëlqen prandaj dëshirojnë t’iu ikin këtyre. Për këtë arsye me 
rëndësi të vecant është që te fëmijët të krijohet shprehi për shkrimin e detyrave të shtëpisë prej vetë fillimit 
të shkollimit. Kjo duhet të bëhet obligim i tyre dhe duhet rregullisht dhe mirë t’i kryejnë ato, edhe atëherë kur 
nuk duan.
Fëmiut i duhet ndihmë. Kjo ndihmë le të jetë në formë dhe mënyrë që t’i spjegohet ajo që nuk e ka të qartë, 
t’i apostrofohen gabimet dhe të nxitet që t’i përmirësojë ato. Kurrsesi mos shkruani në vend të fëmisë. Kështu 
do ti dërgoni porosi se ai këtë nuk mund ta bëjë i pavarur dhe e  mësoni se dikush tjetër detyrat mund ti kryej 
në vënd të tij.
Nuk është e domosdoshme dhe as mirë të jeni pranë fëmisë derisa të mësojë ose shkruaj detyrat e shtëpisë. 
Është me rëndësi që fëmiu të dijë se ju jeni në disponimin e tij dhe se mund të ju drejtohet për ndihmë.
Mos u impononi në ato detyra në të cilat kjo nuk është e domosdoshme. Për fëmijët ndonjëherë është e 
domosdoshme vetëm ti shikoni detyrat të cilat ai i ka zgjidhë. Në këtë mënyrë do t’ia dëshmoni ose shtoni 
vetëbesimin dhe sigurinë në të për zgjidhje të mirë të obligimeve të veta.
mos harroni: te fëmija duhet të formoni qëndrim dhe ndjenjë se ai vetë është përgjegjës për kryerjen e 
obligimeve të tij, ndërsa JU jeni përgjegjës që në këto aktivitete ta ndihmoni, por jo edhe ti kryeni ato në vënd 
të tij.

pSE DEtyrA të ShtëpiSë?

•	 detyra e shtëpisë fëmiut i mundëson të përsëritë dhe ushtrojë atë që e ka mësuar në shkollë
•	 të përsëritet për ditën e nesërme
•	 në detaje të përpunojë materialin të cilin e ka mësuar në shkollë
•	 njohuritë e fushave të ndryshme i kombinon në një detyrë (gjatë hartimit ose projektit)
•	 të aftësohet për shfrytëzimin e literaturës plotësuese
•	 të aftësohet për punë të pavarur
•	 të fitojë vetëdisciplinë dhe ndjenjë të përgjegjësisë
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Nëpërmjet të detyrave të shtëpisë prindërit të kenë pasqyrë në aktivitetet shkollore. 
prindërit janë të ndërgjegjshëm për pjesen më të madhe të gjërave të theksuara, problemi është se 
fëmijët nuk janë!

Sa duhet të jetë vëllimi i detyrës së shtëpisë?
Vëllimi i detyrës së shtëpisë duhet të varet prej prej moshës së fëmijës dhe prej aftësive të tij.
Prej klasë   1 deri 3: 20 minuta
Prej klasës 4 deri 6: 20 deri 40 minuta
Prej  klasës 7 deri 9: 2 orë
Fëmisë mos i jepni detyra shtesë; mjaft iu ka dhënë mësuesi ose mësuesja. Fëmija duhet të ketë kohë edhe për 
lojë dhe argëtim.

këshilla praktike
Me qëllim që të evitohen mosmarrëveshjet me fëminë në raport me notat e këqia, në fillim të vitit shkollor 
është e preferueshme që të arrihet një marrëveshje  me të  d.m.th. të përcaktohen rregullat kur do të shkruhen 
detyrat e shtëpisë (pas kthimit nga shkolla,, pas drekes, pas aktiviteteve të lira, pas pushimit të pasdites et.). 
Qëndroni të vendosur për zbatimin e marrëveshjes së arritur.
Shkrimi detyrave të shtëpisë dhe mësimi është mirë dhe rekomandohet të realizohen në kohën e njejtë të ditës, 
me cka do të evitohet humbja e kohës  për përgatitjen për mësim. Kjo i mundëson fëmisë që të ketë gjithmonë 
kohë për të shkruar punën – detyren e shtëpisë por gjithashtu edhe për lojë e argëtim
Këshilloni fëminë Tuaj fillimisht të zgjidhë detyrat më të vështira ndërsa pastaj më të lehtat.
Bleni fëmisë një fletore në të cilen do të regjistrojë obligimet për diten e nesërmeë. Kësisoi mund të zgjidhni 
edhe problemet me harresen.

Është mirë që të ruhet kontakti edhe me fëmijët tjerë të klasës së fëmisë dhe me prindërit e tyre. Kështu mundeni 
herë pas here të konsultoheni cka kanë fëmijët për detyra të shtëpisë.
Shkyqni televizorin dhe radion derisa fëmiu punon detyrat e veta të shtëpisë

Fëmiu i kënaqur, i pushuar dhe i sigurtë do të japë rezultate më të mira.

Për sukses në mësim duhet që fëmiu të ndjehet mirë. Fëmiu i uritur, i lodhur, i pikëlluar dhe i hidhëruar nuk 
mund të fokusohet në mësim, vëmendjen ia tërhjekin “sinjalet e pakëndshme” të cilat i emiton trupi.
Nëse fëmiu është i pikëlluar ose i hidhëruar (se ka marrë notë të dobët, është ngatërruar me shokët etj.) fillimisht 
bisedoni me të cka e mundon, lejoni gjysmë ore të “të largojë emocionet negative” ndërsa pastaj insistoni t’i 
përvishet punës.
Pas kthimit nga shkolla, në shtëpi fëmiu më së pari duhet të pushojë; qëndrimi në shkollë disa orë nga 40 
minuta për të është mundim i cili e lodhë. Përveq kësaj në shkollë janë të detyruar të mësojnë dhe të zgjidhin 
detyra të ndryshme të cilat imponojnë nevojen edhe për angazhim mendorë. Truri lodhet derisa punon ndërsa 
trupi i fëmisë edhe atëherë duhet për një kohë të gjatë të qëndrojë ulur. Truri i pushuar më mirë kupton dhe 
mbanë mend ndërsa trupi i lodhur ndikon në tru gjatë punës së tij.
Edhe pas një kohe të caktuar të kaluar në zgjidhjen e problemeve dhe në mësim, secili fëmijë ka nevojë për 
pushim.
Koha maksimale për shkrim dhe mësim varet prej moshës dhe prej karakteristikave të fëmisë. Ngarkimi me 
punë varet prej moshës dhe karakteristikave – cilësive të fëmisë. Duhet të keni kujdes fëminë derisa i bënë 
detyrat e shtëpisë ose derisa mëson. Atëherë kur do të hetoni lëvizje më dinamike të fëmisë (pa rehati), më 
ndryshe se zakonisht, kthim në të gjitha anët, nervozë, hidhërim etj. këto janë shenjat më të mira se ai duhet të 
pushojë sepse në të kundërten mësimi do të jetë torturë.

Në rast të të lodhjes psiqike – mendore, pushimi më i mirë është aktiviteti i lehtë fizik.
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prindi i suksesshëm,

Ky është prindi i cili:

•	 kalon	shumë	kohë	me	fëmijët	e	vet,

•	 di	të	bisedojë	me	ta	atëherë	kur	fëmiu	ka	nevojë	por	jo	kur	prindi	ka	nevojë	për	këtë,

•	 ka	një	raport	të	ngrohtë	dhe	miqësor	me	fëminë	e	vet,

•	 ka	mirëkuptim	për	problemet	e	fëmiut	të	vet,

•	 këmben	ide	me	fëminë,

•	 Nuk	pret	prej	shkollës	të	formojë	shprehi	të	punës,	kultuore	dhe	të	tjera	te	fëmiu	sepse	e	din	se	ai	
është mësuesi i parë dhe më i rëndësishëm për fëminë e vet,

•	 nuk	e	ngarkon	fëminë	me	obligime	të	cilat	do	të	ishin	dëshmi	për	fëmi	të	suksesshëm,

•	 është	i	logjikshëm	dhe	objektiv	kur	janë	në	pyetje	nevojat	e	fëmisë,

•	 fëminë	e	vet	nuk	e	përqeshë,	ofendon	dhe	nëncmon,

•	 fëminë	e		vet	nuk	e	urdhëron,	nuk	i	propagandon	norma	morale.
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