Belbëziimi është një problem
p
i
komun
nikimit që ndikon te shumëë
fëmijë. Këtu janë parraqitur disa faakte
lidhur me belbëzimin
n
Eksperttët pajtohen se belbëzimi
rezulton si ndërvepriim i shumë
faktorëëve. Belbëzimi zakonisht fillon
mes mo
oshës 2 deri në
n 4 vjet, kur fëmiu
f
është n
në fazën e zhvillimit të shpejjtë
gjuhëso
or. Në këtë ko
ohë, ata mund
d të
jenë mëë të prekshëm
m ndaj stresit që
q
ndikon
n në rrjedhshm
mërinë e të follurit.
Këto sttrese mund të jenë të lidhurra me
ndryshimet në jetën e fëmiut ose me
m
mënyrëën se si ndërveepron së bashkku
familja e tij.

m belbëzimin
n
Faakte lidhur me
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

3 deri në 4 herë më shum
më belbëzojnë
djemtë se vajzat
20% e të gjithë
g
fëmijëve belbëzojnë
b
në një pikkë të zhvillimit tëë tyre
Nëse fëmiiu ka belbëzuar më
m shumë se
3 vjet, ësh
htë shumë e vësh
htirë për ta
tejkaluar vetë
v atë
Derisa nuk ka ndonjë shëërim të
njohur pëër belbëzimin, terapia mund
të jetë shu
umë efektive
Belbëzimi nuk është problem
psikologjikk
Fëmijët qëë belbëzojnë nukk shfaqin
asnjë dalliim në inteligjenccë me
fëmijët qëë nuk belbëzojnëë
Belbëzimi mund të ndrysh
hoj nga
situata në situatë
Belbëzimi mund të jetë me
m cikle, do
të thotë see vjen dhe shkon
n
Përveç mëënyrës se si flasin
n, shumë
fëmijë mu
und të zhvillojnëë edhe
mendim dhe
d ndjenja negaative lidhur
me belbëzzimin e tyre.

Belbëziimi:
ttë bisedo
ojmë
sinqerissht
me mësimdhënësit
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Çfarëë mund të bëjnë
b
mësim
mdhënësit??

Pyyetja 3: Çfarë tëë bëj kur fëmiu që belbëzon
i ndërhyn
n
të tjerëëve në klasë?
‐

Pyetja 1: Çfarë duhet tëë bëj kur një fëm
mijë
belbëzon
n në klasën timee?
Kur një fëmijë belbëzon
n në klasën tuaj, është
me rënd
dësi të fokusohen
ni që ju vetë të jeeni
një kom
munikues i mirë. Provoni të:
‐
‐
‐
‐

M
Mbani kontaktin
n me sy,
JJepni fëmiut mjaaft kohë për të
p
përfunduar të fo
olurit,
F
Fokusohu në ÇF
FARË është dukke
tthënë,
G
Gjithashtu mëso
o edhe fëmijët tjerë në
kklasë që të presin
n për 2 sekondaa para
sse të përgjigjen në
n pyetje

Pyetja 22: Çfarë duhet tëë bëj kur fëmiu e ka
një ditë të vështirë për të
t folur?
‐
‐
‐
‐

T
Trajtoni si gjithn
një
K
Keni durim, mos i’a plotësoni fjalinë
SSilluni si zakonissht me të tjerët
B
Bisedoni me fëm
miun që të vërtettoheni
sse çfarë dëshiron
ni ai që të bëni ju
u, kur
aai ka një ditë të vështirë
v
për të fo
olur

Trajtoni ndërhyrjet
n
njësojj si për çdo
fëmijë tjettër që nuk belbëëzon. Fëmijët
që belbëzo
ojnë nganjëherë i ndërpresin
të tjerët pëër shkak se ështëë më lehtë
për ta të fllasin, por edhe ata
a duhet t’i
mësojnë rregullat
r
e komunikimit të
mirë, si çd
do fëmijë tjetër

Pyyetja 4: Herë paas here nxënësit në klasën
tim
me duhet të ken
në prezantime me
m gojë. Si
mund
m
ta bëj këtë më të lehtë përr fëmijët që
beelbëzojnë?
Sëë bashku me fëm
miun ju mund tëë zhvilloni
njjë plan të përbasshkët duke i kon
nsideruar
faaktorët si në vijim
m:
‐
‐
‐

‐

Rradhën kur
k ai dëshiron të thirret
Mënyra see si ushtrohet
A të bëj prrezantimin vetëm
m para juve,
në një gru
up të vogël apo para
p tërë
klasës
Moskufiziimi i kohës

Pyetja 5: A duhet të flas para tërë klasës
lidhur me belbëzimin?
‐

Vettëm nëse dëshiroon fëmiu që
belbbëzon

Pyetja 6: Sii duhet ta trajtooj ngacmimin?
‐
‐

Traajtoni ngacmimin
n njësoj si për tëë
gjith
hë nxënësit tjerëë
Biseeda lidhur me belbëzimin mund
d të
jetëë një mënyrë e m
mirë për të zvoglu
uar
ngaacmimin

Pyetja 7: Ç
Çfarë duhet të bëëj për t’i kurajuar
fëmijët që të flasin më shu
umë në klasë?
‐
‐
‐

Le tta kuptojë që beelbëzimi nuk ju
shq
qetëson juve
Le tta kuptoj se ështtë në rregull të
belbbëzosh
Le tta kuptoj se jenii i/e kënaqur që ai
po flet në klasë

