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Monitorimi i Aktiviteteve të Adoleshentëve. 
Ҫfarë duhet të Dijnë Familjet  dhe Prindërit 

Mosha e adoleshencës karakterizohet nga rritja e shpejtë, natyra kërkuese 
dhe marrja e rriskut. Duke rriskuar, i riu teston aftësitë dhe mundësitë e tij 
dhe zbulon vetëvehten. Por disa rreziqe—si duhanpirja, përdorimi i drogës, 
alkooli dhe ngarja e makinës, bërja e seksit të pambrojtur—mund të kenë 
pasoja të dëmshme dhe afatgjatë në shëndetin dhe mirëqenien e fëmijës 

Prindërit kanë një ndikim të fuqishëm në jetën e adoleshentëve. Kur prindërit 
vendosin rregulla ndaj adoleshentit për të ditur—çfarë bëjnë ata, me kë dhe ku 
janë dhe vendosjen e pritshmërive të qarta, bashkë me kontrollin, që këto 
pritshmëri janë kryer — ata mund të ulin rriskun e adoleshentit për lëndime, 
shtatzani, drogë, alkool dhe cigare. Në këtë rast, këta prindër po i monitorojnë  
aktivitetet e adoleshentëve të tyre. 

Për të mësuar se si prindërit mund t’i monitorojnë më mirë adoleshentët, CDC 
ka sponsorizuar një panel të kërkuesve në fushën e monitorimit të prindërve. 
Përfundimet e këtij paneli të ekspertëve, u përmblodhën në një libër të 
titulluar,Monitorimi Prindëror i Adoleshentëve: Perspektivat Aktuale për Kërkuesit 
dhe Praktikuesit  (Parental Monitoring of Adolescents: Current Perspectives for 

Researchers and Practitioners).1 Informacioni i mëposhtëm reflekton 
përfundimet dhe rekomandimet më kryesore nga ky libër. 

Ҫfarë është monitorimi prindëror? 
Monitorimi prindëror përfshin 1) pritshmëritë e prindërve për sjelljen e 
adoleshentëve; 2) veprimet e prindërve, që të jenë në kontakt me adoleshentin; 
dhe 3) rrugët që ndjekin prindërit, kur adoleshenti thyen rregullat. 

Ju jeni duke i monitoruar adoleshentët, kur i pyesni ata 

 Ku ishit? 

 Me kë ishit? 

 Kur do të ktheheni në shtëpi 

 Ju gjithashtu jeni duke i monitoruar adoleshentët kur: 

 E kontrolloni adoleshentin nëpërmjet telefonit. 

 Kërkoni të njihni shokët e tij/saj dhe prindërit e tyre. 

 Flitni me adoleshentin se si ai/ajo e shpenzon kohën, ose bën zgjedhje të 
sigurta. 

 Vendosni dhe kërkoni zbatimin e rregullave për sjelljen e  adoleshentit, 
duke i sqaruar mirë ato, pasojat për mos plotësimin e tyre dhe zbatimin e 
konseguencave në rast të thyerjes së rregullave. 
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Monitorimi duhet të fillojë herët dhe të vazhdojë gjatë adoleshencës, 
duke ndryshuar sipas rritjes dhe pjekurisë së fëmijës. Kur fëmija hyn në 
moshën e adoleshencës, i rrituri mund t’i shikojë ata si më të pavarur dhe 
me më pak nevojë për monitorim. Por monitorimi i vazhdueshëm gjatë 
adoleshencës është kritik- dëshira e adoleshentit për pavarësi, mund të 
çojë edhe në sjellje të rrezikëshme dhe që dëmtojnë shëndetin. 

A bën diferencë monitorimi prindëror? 
Po. Kërkimet tregojnë se kur prindërit përdorin monitorim efektiv, 
adoleshentët janë më pak të ekspozuar ndaj vendimmarrjeve të gabuara, 
të tilla si bërja seks në moshë të herëshme, pirja e cigares dhe alkoolit, të 
qënit fizikisht agresiv, ose braktisjen e shkollës.2-6 Komunikimi i qartë për 
pritshmëritë tuaja është veçanërisht i rëndësishëm. Kërkimet tregojnë 
se kur adoleshenti beson që prindërit e tyre nuk i miratojnë sjelljet e 
rrezikëshme, nuk kanë tendencë të zgjedhin sjellje të tilla.1 

Ҫfarë duhet bërë për një monitorim efektiv të adoleshentit? 
Më poshtë janë disa shkallë se si mund të monitoroni adoleshentin dhe t’a 
mbroni atë nga sjellje të rrezikëshme: 

 Fol me adoleshentin për rregullat dhe pritshmëritë dhe i sqaroni 
pasojat për thyerjen e tyre. 

 Fol  dhe dëgjo sa më shpesh se si ndjehet dhe çfarë mendon ai/ajo 

 Njih shokët e tij/saj. 

 Fol me adoleshentin për planet që kanë ata me shokët, çfarë bën 
ai/ajo pas shkolle dhe ku shkojnë. 

 Vendos pritshmëri, kur duhet të vijë në shtëpi adoleshenti dhe 
telefonim në rast vonese. 

 Pyet nëse do të jetë ndonjë i rritur kur adoleshenti viziton 
shtëpinë e një shoku. 

 Njihni të dashurin/të dashurën e adoleshentit. 

 Njihni prindërit e shokëve të adoleshentit tuaj. 

 Flitni me të afërmit, fqinjët, mësuesit dhe të rriturit e tjerë, të cilët e 
njohin adoleshentin tuaj. Pyetini ata për çfarë mendojnë rreth 
sjelljes, disponimit, ose shokëve.  

 Kontrolloni se si i shpenzon paratë adoleshenti. 

 Vëzhgoni si e harxhon kohën online, dhe flitni rreth përdorimit të 
sigurtë të Internetit. 

 Kushtojini vemëndje humorit të adoleshentit në shtëpi dhe diskutoni 
çeshtjet që mund të keni. 

 Nëse adoleshenti thyen rregullat, zbatojini pasojat me 
vendosmëri dhe drejtë. 

 Sigurohuni që fëmija e di si t’ju kontaktojë në çdo rast. 
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Për më shumë informacion 
Shkencëtarët e CDC dhe praktikuesit e tjerë, kërkuan 
efektivitetin e ndërhyrjeve prindërore në zvogëlimin e rriskut 
të sjelljeve të adoleshentit. Për shembull, Monitorimi Prindëror 
i Adoleshentëve: Perspektivat Aktuale për Kërkuesit dhe 
Proktikuesit  (Parental Monitoring of Adolescents: Current Perspectives for 

Researchers and Practitioners), ofron kërkime dhe teknika për 
mbikëqyrje produktive në shtëpi. 

http://cup.columbia.edu/book/978-0-231-14080-5/ 
parental-monitoring-of-adolescents 

 
 

Si mund të jenë prindërit të suksesshëm në monitorimin e 
adoleshentëve? 
Monitorimi prindëror funksionon mirë, kur prindërit kanë marrëdhënie të 
hapura, të mira dhe të kujdesëshme me adoleshentët. Adole-shentët janë 
më të prirur të flasin me prindërit, nëse ata besojnë që prindërit janë të 
besueshëm, kanë këshilla të dobishme dhe janë të gatshëm të flasin dhe 
dëgjojnë. Adoleshentët që janë të kënaqshëm nga marrëdhënia me 
prindërit, janë më të prirur të ndjekin rregullat. 

Ju mund të nxitni një marrëdhënie dashamirëse me adoleshentin duke e 
dëgjuar, pyetur, duke i marrë mendimin, duke ofruar mbështetje dhe duke 
qenë i përfshirë në jetën e adoleshentit. 

Si mund të monitorojnë prindërit e zenë me punë? 
Si prind ju keni kërkesa të ndryshme në kohën tuaj. Puna, ose aktivitetet e 
tjera mund t’ju mbajnë larg prej shtëpisë dhe të kufizojnë kohën e 
monitorimit të adoleshentit. Për zvogëlimin e kësaj mungese, ju mund të 
përdorni e-mailet, tekst mesazhet dhe telefonatat, që të jeni në kontakt 
me të. Ju mund të kërkoni edhe mbështetjen e pjestarëve të tjerë të 
familjes, shokëve dhe personelit të shkollës për monitorimin e aktiviteteve 
dhe sjelljes së adoleshentit. Adoleshentët, të cilët monitorohen nga 
shumë të rritur, janë më pak të prirur në sjellje të rrezikëshme dhe jo të 
shëndetëshme. 

http://cup.columbia.edu/book/978-0-231-14080-5/
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Ku mund të marrin prindërit më tepër 
informacion? 

 CDC Parent Portal—Raising Healthy Teens 
www.cdc.gov/parents/teens/healthy_children.html 

 Positive Parenting 
www.kidshealth.org/parent/positive/index.html 

 Parents of Teens 
www.usa.gov/Topics/Parents_Teens.shtml 

 Girl’s Health Information for Parents and Caregivers 
www.girlshealth.gov/parents 

 National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy 
www.teenpregnancy.org 

 Latino Initiative 
www.thenationalcampaign.org/espanol/default_eng.aspx 

 Healthy Children, Teen Information 
www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/Pages/default.aspx 

 Center for Latino Adolescent and Family Health 
www.clafh.org/resources-for-parents/parent-materials/ 
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