CUM AJUT COPILUL SĂ AIBĂ
ÎNCREDERE ÎN FORȚELE
PROPRII

PUNCTE FORTE - OBIECTIVE - PERSEVERENȚĂ FLEXIBILITATE - ÎNVĂȚ DIN GREȘELI
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AFLU CE ÎȘI DOREȘTE COPILUL SĂ ÎNVEȚE
FACĂ.
ÎL AJUT SĂ STABILEASCĂ OBIECTIVE ȘI SĂ PLANIFICE
REALIZAREA LOR.
Dacă face ceva ce își dorește, face cu bucurie, depune efort benevol și este mândru de
realizările proprii.
Copilul poate face o listă cu activitățile pe care dorește să le desfășoare. Apoi poate să
își stabilească obiectivele pentru a își atinge scopul.
De exemplu: îmi doresc să învăț să înot. Cum voi proceda pentru a îmi atinge scopul?
Progresele pe care va observa că le face îi vor construi încrederea în sine.

COPILUL SE SIMTE NEPUTINCIOS? ÎI EVOC MOMENTE
ÎN CARE A REUȘIT ÎN POFIDA TEMERILOR.
Când copilul este demotivat trebuie să îi dăm exemplu ce situații a depășit deși păreau
greu de făcut sau îi provocau teamă la început, înainte de a le aborda.

De exemplu: - Mai știi când îți doreai baloane de săpun și mama nu putea pleca de pe

bancă? Nu credeai că poți merge să le cumperi singur de la vânzătoarea din apropiere. Ai
fost și ai reușit. Cum te-a făcut asta să te simți?

ESTE IMPORTANT CA ANTURAJUL COPILULUI SĂ AIBĂ
CÂT MAI MULTE PERSOANE ÎNCREZĂTOARE ÎN
FORȚELE PROPRII ȘI ADULȚI CARE SĂ AIBĂ ÎNCREDERE
CĂ PRIN PERSEVERENȚĂ ȘI RESPONSABILIZARE COPIII
REUȘESC.

Când copilul este înconjurat de persoane încrezătoare. perseverente, care știu că POT și

NU RENUNȚĂ ușor, acesta va fi predispus să aibă aceiași mentalitate și să adopte aceiași
tactică pentru a reuși.

Nu se va descuraja ușor și nu va abandona ceea ce își dorește. Va învăța din greșeli.
Totodată acest gen de oameni au răbdare și oferă suport propice pentru realizările
copilului.

COPILUL NU VA FI LĂUDAT DOAR PENTRU
REZULTATELE BUNE SAU PENTRU CALITĂȚILE SALE
Important este să subliniem copilului progresele pe care le face. Să îi arătăm că ceea ce a

obținut se bazează pe efortul personal și că fără perseverență sunt prea puține lucruri pe
care le poate duce la împlinire.

PAȘI:
Copilul trebuie susținut să își spună punctul de vedere; Respectăm dorințele copilului;
Suntem empatici, motivăm și inspirăm copilul;

Suntem flexibili și deschiși discuțiilor; Răspundem calm și afectuos;
Suntem un model de perseverență; Arătăm încredere copilului;
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