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RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE 

FIȘE DE ACTIVITATE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

destinate sprijinirii elevilor cu dificultăți de învățare și risc de părăsire a sistemului educațional; 

recomandări pentru părinți 

prof. Rada DUMITRU, inspector școlar pentru Management instituțional 

 

”Cuvânt înainte” 

În toate școlile există copii care au nevoie de atenție specială, cei mai mulți dintre ei aflându-se 

în zona riscului de părăsire timpurie a școlii. Cadrele didactice și personalul de conducere din unitățile 

de învățământ propun sistematic strategii ce au ca scop diminuarea numărului de elevi care 

abandonează sistemul de învățământ obligatoriu,  sprijinirea celor aflați în situație de abandon școlar. 

Activităţile de socializare, recreative, de dezvoltare personală, destinate nu numai elevilor ci și 

părinților acestora, care au nevoie să conștientizeze rolul lor esențial în evoluția școlară a propriului 

copil, pot contribui în mod real la menținerea acestora în școală și la îmbunătățirea rezultatelor lor 

școlare. Aceste categorii de activități oferă posibilitatea de a lucra individual, în grup/pereche, de a-şi 

dezvolta abilităţi de viață, de a realiza proiecte individuale sau de grup, de a îndeplini responsabilităţi, 

de a crea sentimentul apartenenţei la comunitatea grupului. Desfăşurate în spaţiul destinat programului 

școlar sau în afara acestuia, în spaţii informale, în cadrul programelor de tip ”Școală după școală”, cu 

toţi elevii sau diferenţiat, împreună cu părinții, în funcție de tema propusă sau impusă de nevoile 

individuale sau de nevoile grupului, aceste activități pot contribui în mod cert la creșterea participării 

școlare și a nivelului motivational al elevilor. 

Activităţile propuse mai jos, ca exemple ce ar putea stimula imaginația și creativitatea didactică 

a colegilor noștri,  sunt concepute ca situaţii de valorizare a aptitudinilor elevilor,  de recunoaştere şi 

apreciere a înclinaţiilor acestora, de afirmare a lor, pentru educarea unei stime de sine în acord cu 

potenţialul propriu, diminuându-se dificultățile de învățare și crescând motivația pentru a frecventa 

școala.  

Concepția noastră despre ceea ce trebuie să însemne o școală deschisă și prietenoasă, 

experiența în lucrul cu  copiii  ne îndreptățesc să credem cu sinceritate că putem să le transmitem 

colegilor profesori idei interesante despre cum să-i ascultăm și să îi iubim pe copiii aflați în situație de 

risc educațional, cum să le formăm abilități de viață esențiale, cum să îi ajutăm să progreseze alături de 

familiile lor. 

Să ne gândim, atunci când abordăm activitățile de învățare, adresate copiilor și părinților 

acestora, că viața este mult mai mult decât inima care bate, educația este, mai mult decât pregătire 

școlară, este un flux continuu de influențe modelatoare în care familia are rol primordial, fiind 

”leagănul” social al copilului, însoțindu-l, susținându-l în dezvoltarea personalității sale. 

Sperăm, stimați colegi profesori, că exemplele de activități propuse vă vor întări sentimentul de 

posesori ai unor noi metode motivaționale și vă vor stimula să deveniți, la rândul vostru, persoane-

resursă pentru alte cadre didactice și pentru alți părinți. 
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AUTOCUNOAȘTERE,  INTERCUNOAȘTERE 

                  FIȘĂ DE ACTIVITATE – ”FULGI DE ZĂPADĂ” 

 

Obiective:  

 Dezvoltarea abilității de a aprecia pozitiv diferențele dintre oameni, diversitatea 

 

 Resurse: 

Timp de lucru: 45 minute 

Materiale: coli albe, fire de gută/ață de aprox. 50 cm câte un fir pentru fiecare elev 

 

 Desfășurarea activității 

Joc de energizare 

Elevii, părinții și cadrul didactic sunt așezați în cerc. Activitatea începe cu intonarea cântecelului ” Am o 

căsuța mică”, însoțit de mișcare: 

”Am o căsuța mică, Așa și-așa 

Și fumul se ridică, Așa și așa 

Eu bat la ușa casei , Așa și așa 

Și-mi lustruiesc pantofii Așa și așa. .. 

Ține pasul, atențiune, accelerăm…”(Se reia cântecelul în ritm din ce în ce mai alert) 

 

1. Invitați elevii să se așeze în bănci, spuneți-le că urmează o activitate foarte interesantă și că este 

important să fie atenți și să participe. 

2. Invitați părinții să se așeze alături de copii, precizând că astăzi vor lucra împreună. 

3. Dați fiecărui elev și fiecărui părinte prezent o coală de hârtie (1/2 dintr-o coală A4). Atrageți-le 

atenția că nu au voie să se uite unii la alții în timp ce lucrează. Spuneți-le că nu le este permis să 

pună întrebări în timp ce se lucrează. Dacă, totuși, cineva adresează o întrebare, răspundeți-i: ”Fă 

așa cum crezi tu că ar trebui să faci”. 

4. Începeți activitatea spunându-le participanților: 

”Luați în mână foaia pe care ați primit-o; vă rog să o împăturiți în două; rupeți colțul din dreapta sus al 

hârtiei; împăturiți din nou hârtia în două; rupeți colțul din dreapta sus al hârtiei; împăturiți din nou hârtia 

în două...”. Dacă elevii spun că este greu și nu mai reușesc să rupă colțul, spuneți-le că nu mai este 

nevoie. 

Cereți participanților să se uite prin clasă, observând diferențele dintre foile de hârtie. 

Discuții: 

-Este hârtia cuiva îndoită greșit? De ce nu? 

-Dacă hârtiile altor participanți sunt îndoite altfel decât hârtia voastră, înseamnă acest lucru că ei sunt 

oameni răi? De ce nu? 

-Subliniați faptul că toate hârtiile au fost îndoite corect, nu sunt greșite, sunt doar diferite.  
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-Cereți-le participanților să spună cu ce ar putea asemăna foile de hârtie lucrate de ei? Dacă nimeni nu 

spune acest lucru, spuneți-le că v-ați putea închipui că aceste hârtii sunt fulgi de zăpadă. Chiar dacă par 

la fel, fulgii de zăpadă sunt diferiți, nu seamănă între ei. Zăpada formată din acești fulgi este foarte 

frumoasă! Este foarte bine ca oamenii să fie diferiți. 

-Dați fiecărui elev și fiecărui părinte un fir de gută/ață; spuneți-le să lege ”fulgul” lor de un colț, apoi 

cereți-le să-l agațe de un suport pregătit deja (în lipsa unui suport, capătul aței se lipește cu multifix de 

peretele clasei). Priviți împreună și apreciați fulgii diferiți dar la fel de frumoși! 

- Îi judecăm pe oameni că sunt buni dacă fac lucrurile la fel ca noi și răi dacă le fac diferit de noi? 

- Spuneți elevilor și părinților prezenți că oamenii fac lucrurile în mod diferit, așa cum simt și cum le 

place. Acest lucru nu este rău, ci, dimpotrivă. 

 

 Încheierea activității 

- Întrebați elevii care este lucrul important pe care l-au învățat astăzi; 

- Faceți aprecieri verbale cu privire la implicarea în activitate. 

- Oferiți părinților un pliant cu recomandări (Anexa) 

 

CHEIA ACTIVITĂȚII 

Activitatea subliniază ideea că, deși este posibil ca oamenii să aibă perspective diferite asupra aceluiași 

lucru, nu înseamnă că doar o anumită perspectivă este corectă. În multe situații, nu există un răspuns 

corect, există doar perspective diferite. 

 

RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINȚI (pot fi înmânate sub forma unui pliant) 

Cum să ne cunoaștem mai bine copiii 

 

Toţi suntem diferiţi, dar în acelaşi timp, egali. Suntem diferiți, dar ne completăm armonios. Cât de 

diferiți sau de asemănători suntem cu ceilalți, contează mai puțin. Important este să ne cunoaștem pe noi, 

să îi cunoaștem pe copiii noștri și să îi iubim pentru ceea ce sunt, arătându-le acest lucru cît mai des. 

Cunoașterea atentă a copilului dumneavoastră înseamnă o legătură solidă pentru toată viața. 

 

 Dragi părinți, oferiți-vă răgazul necesar pentru a vă cunoaște mai bine copiii! 

 Nu uitați că și copiii au nevoie de respect și că trebuie să le arătăm acest lucru! 

 În familie avem nevoie să comunicăm cât mai mult, să implicăm copiii în comunicare, astfel îi 

vom cunoaște mai bine și îi vom putea ajuta mai mult să crească frumos. 

 Copiii au nevoie să se simtă iubiți, nu ezitați să le arătați iubirea, astfel se vor simți în siguranță 

și vor putea progresa mai ușor 

 Tratați copilul cu încredere, cu prietenie, apreciați-i strădania de a face un lucru!  

 Faceți cât mai multe lucruri împreună, integrați copiii în activitatea familiei, jucați-vă laolaltă, 

descoperiți lucruri noi împreună, oferindu-le copiilor o multitudine de experienţe de învăţare 

alături de dumneavoastră! 

 



4 
 

             

AUTOCUNOAȘTERE, INTERCUNOAȘTERE 

FIȘA DE ACTIVITATE – ”Orașul oglinzilor, oglinda prieteniei” 

 

Obiective:  

 Dezvoltarea capacităţii de  intercunoaştere 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare 

 

Resurse: 

Timp de lucru: 45 minute 

Materiale: fișe de lucru, decupate in foma unor oglinzi, pe care sunt lipite cartonașe cu pozele elevilor 

din grup; carioca;  

Desfășurarea activității 

Joc de energizare: ”Spirala prieteniei” (recomandat a se desfășura în curtea școlii) 

Toți copiii și părinții prezenți se prind de mâini și aleargă în forma unei spirale până ajung să se 

îmbrățișeze. Se repetă jocul de 2 ori.  Este de preferat ca profesorul să intre în spirală alături de copii și 

părinți.  

1. Împărțiți elevii și părinții în perechi (amestecați). 

2. Spuneți-le că unul dintre ei trebuie să închidă ochii, să se prindă de brațul partenerului și să se lase 

condus pe un traseu prestabilit (pe o suprafață mică se marchează un traseu, de exemplu: se desenează 

cu creta un șotron / se formează un ”covor” din ziare, așezate în zig-zag, etc). 

3. Cereți-le apoi să se desprindă și să parcurgă singuri traseul, fiind ghidați doar de vocea colegului. 

4. Se repetă, inversând rolurile la nivelul perechilor formate. 

5. După finalizarea jocului, copiii și profesorul se așază în cerc și se poartă o scurtă discuție: 

- Cum v-ați simțit când ați mers cu ochii închiși? 

- Când v-ați simțit mai siguri? De ce? 

6. Credeți că este important să avem alături de noi persoane în care să avem încredere? Voi în cine aveți 

încredere? (părinți, prieteni, profesor, etc) 

 După această activitate, se intră în clasă pentru activitatea următoare. 

1. Pregătiți din timp cartonașe, sub formă de oglinzi, pe care sunt lipite poze ale copiilor din clasă. Așezați 

”oglinzile” pe catedră. 

2. Invitați copiii să vină, pe rând, să aleagă un cartonaș, apoi să se așeze în bancă. 

3. Cereți copiilor să scrie dedesubtul pozei 3 calități ale colegului ales de ei. Dacă sunt elevi care nu știu să 

scrie, spuneți-le că pot să se gândească la 3 calități pe care mai apoi le vor spune. 

4. Cereți apoi copiilor să scrie pe cealaltă parte a oglinzii o calitate pe care ar dori să o aibă respectivul 

coleg, pentru a-i fi prieten bun. 

5. Cereți copiilor să se așeze în cerc, apoi, pe rând, să se adreseze colegului ales, să spună ce calități i-au 

identificat și cum și-ar dori să fie pentru a-i deveni bun prieten; spuneți-le să înmâneze oglinda 

”proprietarului” după ce l-au prezentat. 
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6. După terminarea activității, invitați elevii să lipească oglinzile pe panou/perete, completând ”orașul 

oglinzilor”. Spuneți-le elevilor că, pentru a nu se rătăci în ”Orașul oglinzilor”, este nevoie să îi cunoască 

pe ceilalți copii, să devină prieteni. 

7. Recomandați părinților prezenți să organizeze acest joc acasă, antrenând toți membrii familiei. 

 

 Încheierea activității 

                   Aprecieri verbale cu privire la implicarea în activitate 

       Creșterea respectului de sine prin autoevaluarea activității 

 

CHEIA ACTIVITĂȚII 

 

Aceste activități au rolul de a-i ajuta pe elevi să conștientizeze că este important să își facă prieteni, să 

aibă încredere în aceștia. De asemenea, își vor forma abilități de interrelaționare, de comunicare și vor 

continua să își formeze o imagine pozitivă despre ei înșiși.   

 

RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINȚI (pot fi înmânate sub forma unui pliant) 

 

Afișați în casă, într-un loc în care vă petreceți mai mult timp, un mic tablou cu următorul conținut: 

”În fiecare zi, 

  Pentru copilul meu, 

  Am timpul, am puterea, pasiunea, dorința 

  Pentru a-l ajuta să crească frumos. 

  În fiecare zi, 

  Pentru copilul meu” 
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AUTOCUNOAȘTERE,  INTERCUNOAȘTERE 

FIȘĂ DE ACTIVITATE – ”ORAȘUL OGLINZILOR” 

Obiective:  

 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere 

 Dezvoltarea capacităţii de comunicare 

 

Resurse: 

Timp de lucru: 1 oră 

Materiale: fișe de lucru, conținând o siluetă de fată / băiat, decupate in foma unor oglinzi; creioane 

colorate, carioca; laptop/casetofon, CD cu muzică (pentru fundal) 

Desfășurarea activității: 

 Joc de energizare: Joc - se realizează, rapid, mulțimi de copii, prin ridicare în picioare, după 

diferite criterii:  fete-băieți, păr scurt-lung, copii ce au culoarea roșie la haine, ce au sandale-papuci-

adidași, etc. 

 

1. Împărțiți elevii și părinții prezenți în grupe de câte 3; includeți-vă și pe dumneavoastră într-una dintre 

grupe;  

2. Împărțiți fiecărui participant creioane, carioca și ”o oglindă”(fișa de lucru) 

3. Cereți-le să personalizeze silueta cu trăsăturile și hainele lor, folosind culori ale hainelor pe care le 

poartă în ziua respectivă; 

4. Scrieți pe tablă/flipchart o listă cu întrebări precum: 

- Ce culoare preferată ai? 

- Ce îți place să faci cel mai mult? 

5. Cereți elevilor și părinților prezenți să răspundă la aceste întrebări prin desene realizate pe cealaltă față a 

oglinzii. Subliniați cerința ca desenele să fie foarte simple, nu elaborate. Dacă unii dintre ei afirmă că nu 

știu să deseneze, spuneți-le că pot reprezenta oricât de simplu aceste lucruri (prin simboluri) 

 

Pe parcursul activității individuale, puteți folosi un fundal muzical plăcut, liniștitor. 

 

6. Cereți participanților (includeți-vă și pe dumneavoastră) să arate ”oglinda” lor celorlalți membri ai 

grupului. Cereți fiecăruia să explice: Ce reprezintă fiecare desen? De ce este deosebită fiecare activitate 

sau fiecare preocupare a lor? 

7. După terminarea activității, invitați-i să lipească oglinzile pe un panou/perete al clasei, apoi vizitați 

împreună ”orașul oglinzilor”. Spuneți-le că, pentru a putea cunoaște ”Orașul oglinzilor”, este nevoie să 

ne cunoaștem mai întâi pe noi înșine. 

 Încheierea activității 

                   Aprecieri verbale cu privire la implicarea în activitate 

       Creșterea respectului de sine prin autoevaluarea activității 
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Pentru a crea un mediu prietenos, cereți elevilor să se respecte unul pe altul. Nimeni nu are voie să 

râdă de desenele celuilalt. Înainte de expunerea lucrărilor, asigurați-vă că a avut toată lumea prilejul 

să își prezinte desenul. 

 

 

CHEIA ACTIVITĂȚII 

Fiecare elev posedă calități unice, care îl individualizează. Această activitate are rolul de a-i face pe 

elevi mândri de înfățișarea lor, de interesele lor, ajutându-i să-și identifice calitățile, să-și formeze o 

imagine pozitivă despre ei înșiși. În același timp, elevii își formează abilități de comunicare și 

interrelaționare. 

 

RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINȚI (pot fi înmânate sub forma unui pliant) 

 

Cum contribuim la succesul copiilor noștri 

Dragi părinți,  

Nu uitați că succesul în viață al copilului depinde foarte mult de comportamentul dumneavoastră în 

relația cu el! 

Iată câteva direcții practice: 

 Faceți-vă timp să cunoașteți preocupările copilului, activitatea lui, lucrurile care îi fac plăcere. 

 Gândiți la părțile bune ale copilului dumneavoastră și menționați-i întotdeauna acele lucruri pe care el 

le-a făcut bine. 

 Fiți pregătiți să ascultați, fiți interesați de ceea ce vă spune copilul. 

 Implicați cât mai des copilul în acele activități la care vă poate ajuta și comunicați cât mai mult cu el pe 

parcursul activităților, făcându-l să simtă susținerea dumneavoastră. 

 Nu etichetați copilul (ex: Nu-i spuneți niciodată ”Nu ești bun de nimic”). 

 Fiți pozitivi, aveți deschidere către opiniile copilului. 
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AUTOCUNOAȘTERE, INTERCUNOAȘTERE 

FIȘA DE ACTIVITATE - ”Scaunul în care te simți bine” 

Obiective:  

 Definirea conceptului de respect de sine 

 Asocierea conceptului de respect de sine cu propria persoană 

Resurse: 

Timp de lucru: 45 minute 

Materiale: un scaun așezat în fața clasei, cartonașe cu descrierea unor stări (conform anexei 1), coli albe, 

flipchart, carioca, pliante pentru părinți (anexa 2) 

Înainte de a începe activitatea, așezați băncile în semicerc; așezați un scaun în fața clasei, pregătiți 

cartonașele cu descrierea unor stări (conform anexei 1). 

 

Desfășurarea activității 

 

1. Desenați pe o coală de flipchart un ”ciorchine” în mijlocul căruia scrieți cuvântul ”respect”. Cereți 

copiilor și părinților prezenți să spună cuvinte care cred ei că înseamnă ”respect”. Scrieți toate cuvintele 

care se spun. 

2. Întrebați-i, apoi, ce cred că înseamnă ”respectul de sine”. Explicați-le că ”respectul de sine”se referă la 

modul în care ne raportăm la noi înșine, modul în care noi ne vedem pe noi. De exemplu, când suntem 

mulțumiți și mândri de noi, avem un respect de sine ridicat; dacă avem impresia că nu suntem buni de 

nimic, avem un respect de sine scăzut. 

3. Dați câte o coală fiecărui elev și fiecărui părinte, cerându-le să completeze enunțurile: ”Sunt mulțumit/ă 

de mine când...........................”, ”Mă simt mândru/mândră de mine când.................................”. După ce 

au terminat, copilul și părintele își citesc reciproc enunțurile completate. 

4. Întrebați cine dorește să citească întregului grup enunțurile și dați cât mai multor participanți această 

posibilitate, invitându-i să se așeze în scaunul din fața clasei. După ce își citesc enunțurile, lipesc fișa în 

spațiul dedicat cunoașterii de sine (Orașul oglinzilor). 

 

5. Distribuiți aleator elevilor cartonașele cu descrierea unor stări, numerotate de la 1 la 4 (conform anexei 

1);  

JOC DE ROL 

6. Cereți elevilor cu numerele 1 și 2 să vină în fața clasei. Spuneți-le că pe fiecare cartonaș este descrisă o 

persoană iar ei trebuie să simuleze că sunt acea persoană. Cereți-le să citească, pe rând, cu voce tare, 

cartonașele.  

7. Întrebați-i, în fiecare caz, dacă ei cred că este vorba despre o persoană cu stima de sine scăzută sau 

ridicată și de ce cred acest lucru. 

8. Spuneți-le să își închipuie că sunt personajele descrise pe cartonaș, că sunt obosiți și ar vrea să se așeze 

pe scaun dar în fața clasei este un singur scaun. Jucând rolul acestor personaje, spuneți-le că trebuie să se 
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certe pentru cine are dreptul să stea pe scaun (atrageți-le atenția că nu au voie să se lovească, 

îmbrîncească). 

9. Repetați jocul pentru perechea cu cartonașele 3, 4. 

 

Nu uitați: După fiecare interpretare de roluri, cereți elevilor să își dea mâna și scoateți-i din rol, 

spunându-le că au fost doar niște personaje, acum sunt din nou ei și merg să se așeze alături de ceilalți. 

 

10. După încheierea jocului de rol, adresați elevilor și părinților prezenți întrebările: 

 Cum acționează oamenii care au un respect de sine scăzut? 

 Dar cei care au un respect de sine ridicat? 

 Cum vor reacționa oamenii cu un nivel ridicat al respectului de sine în situații de conflict? 

 Cum vor reacționa oamenii cu un nivel scăzut al respectului de sine în situații de conflict? 

 Credeți că un bătăuș are un respect de sine ridicat sau scăzut? 

 Cum ar putea cineva cu respect de sine scăzut să se simtă important sau deosebit? 

 Ce fel de lucruri faci ca să fii mulțumit de tine? 

 

Încheierea activității 

 Împărțiți elevilor și părinților câte o bulină/steluță/alt simbol și rugați-i să treacă pe la flipchart și 

să le lipească în spațiul corespunzător modului în care se simt după această activitate (coala este 

împărțită în două coloane: una are ca simbol  optimismul, , alta pesimismul ). Faceți aprecieri 

verbale cu privire la implicarea în activitate atât a elevilor cât și a părinților. 

 

 Împărțiți părinților, la plecare, un pliant / fișă cu sfaturi referitoare la acțiuni de creștere a stimei 

de sine a copilului (anexa 2). 

 

CHEIA ACTIVITĂȚII 

 

Respectul de sine (felul în care cineva se simte în raport cu el însuși) influențează modul în care o 

persoană acționează în viața de zi cu zi și reacționează în situații de conflict. Este necesar să integrăm în 

lecții, în mod sistematic, activități menite să crească stima de sine a elevilor, să capete încredere în ei. 

 Anexa 1 

 

Fișa elev 1 

Eu am o soră. Ea este supărată pe mine și mi-a spus că nu sunt bun de nimic. Și eu cred că nu sunt bun 

de nimic, dar nu spun asta nimănui. 

Părinții  îmi spun mereu că nu mă străduiesc să învăț, că nu voi ajunge nicăieri. Eu mă străduiesc, dar, 

probabil, nu destul. Tocmai am luat ”insuficient” la Matematică și nu sunt prea fericit. 

Fișa elev 2 
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Eu am o soră. Ea crede că sunt deștept. Și eu cred despre mine că sunt deștept. Învăț, sunt           atent la 

ore, și chiar dacă nu iau calificative foarte mari, sunt mândru de mine pentru că muncesc. Părinții mei 

sunt mândri de mine, îmi apreciază efortul. Chiar astăzi am luat un calificativ bun la Limba română și 

sunt fericit. 

Fișa elev 3 

Sunt cel mai bun fotbalist din echipă și sunt tare mulțumit! Doamna învățătoare mă laudă pentru 

desenele mele frumoase iar colegii mă apreciază pentru talentul meu. Aceste lucruri mă fac fericit. 

Fișa elev 4 

Toată lumea râde de mine. Prietenii îmi spun că le pasă de mine, dar eu cred că nu mă plac deloc. 

Oricum nu am prea mulți prieteni. Părinții mă întreabă mereu de ce nu iau note bune. Sunt trist și cred că 

nu sunt bun de nimic. 

 

Anexa 2 

RECOMANDĂRI PENTRU PĂRINȚI 

 

Cum să creștem stima de sine a copiilor noștri 

Stima de sine se referă la emoțiile pe care le simțim față de propria persoană. Ea este un element cheie 

care contribuie la fericirea personală. Copiii cu stima de sine crescută sunt mai relaxați, se implică mai 

mult în activități, cooperează cu ceilalți, sunt perseverenți, așadar au șanse mai mari să aibă succese. 

La polul opus, copiii cu stima de sine scăzută ezită să se implice în activități de teama unui eșec, nu au 

încredere în sine, se desconsideră, tind sa fie mai critici și cred că este vina lor când ceva nu merge 

bine. 

 

Oferiți-i copilului dumneavoastră ”ingredientele” necesare pentru formarea unei stime de sine ridicate: 

1. Tratați-l cu căldură și cu dragoste și va înțelege că este o persoană valoroasă, demnă de a fi iubită! 

Astfel, va fi fericit în propria piele. 

2. Acordați-i atenție, petreceți mai mult timp cu el, căci pentru copii atenția părinților înseamna iubire! 

3. Când învață ceva nou, încurajați-l să continue până reușește, copilul se va simți tot mai stăpân pe el. Va 

învăța să aibă încredere în sine și, în consecință, și stima de sine va crește. 

4. Reușitele copilului, oricât de mici, să nu treacă neobservate! Nu uitați să îi spuneți copilului că vă 

simțiți mandri de ei, sau că ii apreciați pentru succesele lor. Copiii au nevoie de cuvinte de laudă spuse 

cu sinceritate. 

 
 


