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Cum ajutăm copiii / elevii să se accepte pe ei înșiși

Consilier școlar: prof. psiholog Voica Prodan

Citiți cu atenție următoarele întrebări:

1. V-ați considerat vreodată părinte sau cadru didactic incompetent?
2. V-ați simțit vreodată fără valoare?
3. V-ați învinovățit când ați făcut vreo greșeală?
4. Aveți tendința să vă luați după părerile negative ale celorlalță despre dumneavoastră?

Dacă  ați  răspuns  afirmativ  la  vreuna  din  întrebări,  s-ar  putea  să  aveți  o  problemă  cu
acceptarea de sine, iar informațiile următoare vă pot fi de folos.

Acceptarea de sine (stima de sine) este abilitatea de a te simți și a gândi despre tine în mod
pozitiv.

A te accepta pe tine însuți înseamnă a nu te desconsidera niciodată ca persoană.

Acceptarea  de  sine înseamnă  acceptare  necondiționată,  adică  admiterea  și  asumarea
responsabilității  pentru toate însușirile,  calitățile și comportamentele noastre, fie ele bune sau
rele, fără a ne calatoga sinele bun sau rău.

Neacceptarea de sine are consecințe  emoționale negative (furie, ură, frustrare,  disperare,
depresie).

Respingerea  de  sine ne  fură  nouă  și  copiilor  noștri  timp,  energie  și  concentrare,  ne
blochează în greșeli și ne face indisponibili pentru rezolvarea problemelor practice.

Aplicați aceste lucruri în acceptarea necondiționată a copiilor sau elevilor dumneavoastră.
Transmiteți clar acest mesaj al acceptării de sine, al acceptării celorlalți.

Cum procedăm practic:

 Oferiți-le un model al acceptării  de sine, încercând să vă acceptați  dumneavoastră
înșivă mai întâi.



 Când greșesc indicați exact fapta de comportament inacceptabilă și nu le criticați sau
blamați întreg comportamentul sau personalitatea. Observațiile critice vor fi mai ușor
de acceptat dacă începeți comentariul cu un aspect de purtare pozitiv pe care tocmai l-
ați remarcat la ei.

 Acordați atenție lucrurilor bune pe care le fac, comentați-le, faceți aprecieri pozitive,
oferiți-le recompense (lauda de exemplu) cel puțin la fel de des cum faceți aprecieri
critice sau comentarii în legătură cu cele indezirabile.

 Nu le spuneți că sunt buni atunci când se comportă bine pentru că aceasta le întărește
idea că valoarea lor ca persoană este acceași cu faptele lor. Când sunteți în această
situație  arătați-le că vă place sau că apreciați  felul în care s-au comportat  în acea
situație concretă.

 Nu-i manipulați folosindu-vă de sentimentul vinei. Evitați expresiile de genul: ,,Mă
faci de rușine”, ,,O să mă omori într-o bună zi”. Amintițí-vă că oamenii utilizează
vina  drept  pretext  pentru  a  nu-și  asuma riscuri.  Arătați-le  că  atunci  când se  simt
vinovați evită de fapt să-și asume o responsabilitate.

 Arătați-vă responsabili pentru sentimentele dumneavoastră și învățați-i și pe ei că, la
rândul lor, sunt responsabili pentru propriile sentimente.

 Ajutați-i  să  înțeleagă  cât  de  complecși  sunt,  adică  sunt  formați  din  caracteristici,
trăsături  și  comportamente  diferite.  Explicați-le  faptul  că  sunt  persoane  valoroase
pentru dumneavoastră, că nu sunt nici buni nici răi, ci fac fapte bune sau rele, după
caz.

 Nu-i învinovățiți,  nu-i judecați  global, învățați-i să-și asume responsabilități pentru
faptele lor și asigurați-i că nu-i veți face să se simtă vinovați dacă unele lucruri merg
prost. Astfel ei nu se vor învinovăți și nu vor da vina pe alții.

 Încurajați-i să-și accepte propriile greșeli. Până nu vor reuși acest lucru, vor evita să-
și asume riscuri, ceea ce le blochează dezvoltarea.

 În activități  recompensați  mai  întâi  interesul  manifestat  de copil  sau elev  și  după
aceea performanța lui.

 Învățați-i  să-și  stabilească  scopuri  realiste,  care  să  nu  le  depășească  abilitățile  si
capacitățile personale.


