
Si të NDIHMOJMË 
FËMIJËT të bëhen 
të DURUESHËM "
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Të kërkosh që fëmijët të "kenë durim" është një gjë e madhe, sepse ne po u kërkojmë atyre të 
ushtrojnë një virtyt jashtëzakonisht të dobishëm në jetë. Vetëkontrolli është thelbësor. 
Fatkeqësisht, nuk është një kërkesë e thjeshtë dhe ne duhet kemi parasysh faktin se fëmijët 
po zhvillohen nga ana fizike dita ditës; ajo që na duket intuitive mund të marrë një kuptim
krejt tjetër për të vegjlit. Deri në moshën pesë vjeçare, fëmijët nuk kanë zhvilluar një 
kuptim të mjaftueshëm të gjuhës për t'i ndihmuar ata të kuptojnë udhëzimet tona. 
Këtu janë disa udhëzime të zhvilluara nga Dr.Pamela Davis-Kean, psikologe e 
Universiteit të Michigan-it:

Duhet të kemi parasysh një diçka tjetër: për fëmijët më të vegjël, të presësh do të thotë "të humbasësh": nëse 
u kërkojmë atyre të jenë të durueshëm ndërsa flasim me një person tjetër, kjo do të thotë se po ua heqim 
vëmendjen; kjo i shqetëson ata, të cilët janë të prirur të mbajnë lidhjen me ne sa më afër të jetë e mundur.
Kjo është një kërkesë e vështirë për fëmijën; për këtë arsye ne duhet të stërvitemi në durim pak nga pak.
Ushtrime të durimit nën presion
   Si mund të sillemi kur jemi me fëmijët në një kontekst që kërkon durim? 
         Ka disa gjëra që mund të jenë shumë efikase:

 Me fëmijët më të vegjël, deri në katër vjeҫ, pritja duhet të jetë një lloj rregulli. Fëmijët në këtë moshë nuk
 janë në gjendje të kuptojnë nuancat kohore dhe arsyet  për të cilat ne po u kërkojmë atyre të jenë të durueshëm.

 Midis moshës katër dhe pesë vjeç është e dobishme të përdorni një shpërqendrim; për shembull, kërkoni nga
 fëmijët të presin pesë minuta dhe të argëtohen duke bërë diçka (një enigmë, një lojë ndërtimi, një vizatim).

 Pas moshës pesë vjeç, fëmijët do të jenë në gjendje të kuptojnë arsyet tona; kur i kërkojmë të kenë durim mund
 të shpjegojmë shkurt pse. Një arsye konkrete do t'i motivojë ata dhe do t'i ndihmojë ata të jenë të durueshëm.

Dr. Rachel, pedagoge e psikologjisë në Kolegjin Hamilton, zbuloi se fëmijët bëhen më të durueshëm dhe
këmbëngulës nëse u kërkojmë atyre ndërkohë që presin, të luajnë rolin e një superheroi që ata njohin dhe vlerësojnë. 
(P. Sh. Spiderman tek PJ Masks);

Kjo "lojë" e vogël i lejon fëmijët të stimulojnë virtytet e heroit të tyre të preferuar: kjo transmetohet në burimet dhe 
sjelljen njohëse, duke i bërë ata më fleksibël dhe më të durueshëm.

Dr. Kimberly Cuevas, nga Universiteti i Konektikatit, sugjeron përfshirjen e fëmijëve në një detyrë konkrete, 
të thjeshtë dhe të përsëritur. Nëse ne jemi të bllokuar në trafik, për shembull, mund të numërojmë makina me
një ngjyrë të caktuar.



Ushtrime të durimit në pushim

Fjalët tona kanë rëndësi
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Sipas profesorit Zelazo, pas ushtrimeve është e dobishme t'u shpjegoni fëmijëve se ajo që ata sapo bënë është 
sjellje e durueshme. kështu kur të ndodhen në  në një situatë që u kërkon të presin me durim, në vend që t'u 
themi fëmijëve:  "ki durim!" ne thjesht mund t'u themi atyre: "A ju kujtohet atëherë kur ju kërkova pak durim 
për të dëgjuar përrallën e gjumit? Kam nevojë që ju të bëni të njëjtën gjë tani".
Gjithashtu, kur fëmijët presin me durim, është gjithmonë mirë t’i lavdëroni; lavdërimi nga prindërit dhe 
mësuesit është shumë i rëndësishëm: ky i ndihmon fëmijët të kuptojnë se cilat sjellje janë të dobishme dhe 
gjithashtu i ndihmon të zhvillojnë një ndjenjë të fortë të vetëvlerësimit dhe të qenit të suksesshëm.

Ndërsa jemi në një mjedis të qetë, megjithatë, ne mund t'i trajnojmë fëmijët të zhvillojnë durimin dhe aftësinë 
për të pritur me mikro-ushtrime të veçanta. Më poshtë ne ofrojmë dy aktivitete të zhvilluara nga 

Profesor Philip Zelazo, i cili jep psikologji  zhvillimi në Universitetin e Minesotës.

Ushtrimi i parë: Duke përdorur një instrument që lëshon një tingull të zgjatur 
(siç është një zile), ne mund t'u kërkojmë fëmijëve të kryejnë një veprim, p.sh. ngrini duart

 dhe mbajini ato mbi kokën tuaj derisa zëri të ketë pushuar plotësisht. Pas disa përsëritjeve,
 do të jeni në gjendje t'i bini ziles më fort, kështu që duhet më shumë kohë për t'u ndalur.

Ushtrimi i dytë: gjithashtu i dobishëm për relaksim, konsiston në vendosjen e 
fëmijëve të shtrirë në tokë, me një lodër të  butë të vendosur në diafragmë. 

Fëmijëve duhet të marrin frymë ngadalë dhe thellë, duke përqafuar lodrën e butë me 
lëvizjen e barkut derisa të bjerë  në gjumë. Fillimisht, ushtrimi duhet të jetë jetëshkurtër 

(30-45 sekonda); herë pas here 
duhet të rritet kohëzgjatja deri sa të arrijë në disa minuta
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