
Prindërimi gjatë COVID-19 
Harmonia familjare në shtëpi

Nëse krijojmë modele të marrëdhënieve paqësore dhe të ngrohta, fëmijët tanë ndihen më të mbrojtur dhe të dashur. Gjuha pozitive, të 
dëgjuarit aktiv dhe empatia ndihmojnë në ruajtjen e një mjedisi familjar të qetë dhe të lumtur gjatë kohërave të vështira. 

Përdorni gjuhë pozitive. Funksionon!
Tregojuni të tjerëve se çfarë dëshironi prej tyre dhe jo çfarë nuk 
doni që ata të bëjnë: Në vend të "Mos bërtisni", provoni të thoni 
"Flisni me zë më të ulët"

Kur vlerësohen, njerëzit ndihen të çmuar dhe mirë me veten e 
tyre. Fjalë të thjeshta si 'Faleminderit që pastrove tavolinën' apo 
'Faleminderit që u kujdese për bebin' mund të sjellin një ndryshim 
të madh

Ndani ngarkesën
Kujdesi për fëmijët dhe anëtarët e 
tjerë të familjes është i vështirë, por 
mund të lehtësoset duke ndarë 
përgjegjësitë

Përpiquni të ndani punët e shtëpisë, 
kujdesin e fëmijëve dhe detyra të 
tjera në mënyrë të barabartë midis 
anëtarëve të familjes

Hartoni një orar për kohën 'për të 
punuar' dhe kohën e 'pushimit' me të 
rriturit e tjerë në familje

Nuk ka asgjë të keqe të kërkoni 
ndihmë nëse ndiheni të lodhur ose të 
stresuar, në mënyrë që edhe ju të 
mund të pushoni

Ndiheni të 
stresuar ose të 
inatosur?
Bëni një pushim të shkurtër prej 10 
sekondash. Merrni frymë thellë dhe 
me ngadalë pesë herë. Më pas, 
përpiquni të përgjigjeni në mënyrë 
më të qetë. Shumë prindër thonë se 
kjo metodë ndihmon - SHUMË

Nëse shikoni se debati po 
përshkallëzohet, kërkoni 
'armëpushim' dhe nëse mundeni, 
kaloni në një dhomë tjetër ose dilni 
jashtë

Shikoni Skedat e këshillave për rastet 
'Kur ndihemi të inatosur' dhe 'Ruani 
qetësinë dhe menaxhoni stresin'

Aktivitete të 
këndshme për të 
gjithë familjen
Lejoni të gjithë anëtarët e 
familjes të zgjedhin me radhë 
një aktivitet ditor ku mund të 
marrë pjesë e gjithë familja

Gjeni mënyra për të kaluar 
momente të bukura edhe me 
partnerin tuaj dhe me të rritur të 
tjerë në shtëpi!

Jini një 
dëgjues aktiv 
empatik
Dëgjojini të tjerët me kujdes 
ndërsa bisedojnë me ju

Jini të hapur dhe tregojuni se 
po i dëgjoni me vëmendje

Madje, përpara se të përgjigjeni, 
mund të përmblidhni atë çfarë 
keni dëgjuar: 'Pra, me fjalë të 
tjera...'

Nëse po përjetoni dhunë në familje, klikoni këtu për burime të dobishme dhe mbështetje
Për më shumë informacion, klikoni lidhjet e mëposhtme:

Fëmijët ndjekin shembullin tonë

Mënyra jonë e të folurit dhe e sjelljes në praninë e personave 
të tjerë ndikon mjaft edhe në mënyrën e tyre të sjelljes!

Përpiquni të bisedoni në mënyrë të sjellshme me të gjithë në 
familje, qoftë të rritur apo fëmijë

Komunikimi i papërshtatshëm midis të rriturve dhe 
familjarëve mund të ndikojë negativisht te fëmijët tanë

Sa më shumë të praktikojmë modele të marrëdhënieve 
paqësore dhe të ngrohta për fëmijët tanë, aq më të mbrojtur 
dhe të dashur do të ndihen ata
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