
Cum  dezvolt stima de sine a copilului? 

 

Stima de sine pozitivă este sentimentul de autoapreciere şi încredere în forţele proprii. 

Copiii cu stimă de sine scăzută se simt nevaloroşi şi au frecvente trăiri emoţionale negative, de 

cele mai multe ori cauzate de experienţe negative. Sarcina adulţilor este de a identifica aceste 

caracteristici ale stimei de sine scăzute şi de a-i dezvolta copilului abilitatea de a-şi modifica 

atitudinile negative faţă de sine. Copiii gândesc deseori despre sine “nu sunt bun de nimic”, 

“nimeni nu mă place”, "sunt urât”, “sunt un prost.” În consecinţă, adulţii trebuie să-i ajute să îşi 

construiască sau să îşi întărească stima de sine, astfel încât să se simtă fiinţe umane valoroase.  

 Există o relaţie de cauzalitate între formarea stimei de sine la elevi şi acceptarea 

necondiţionată ca atitudine a părintelui sau adultului în general. Mesajul de valoare şi unicitate 

transmis de adult este foarte important în prevenirea neîncrederii în sine. Un eşec nu trebuie 

perceput ca un simptom al non-valorii, ci ca o situaţie ce trebuie rezolvată.  

 Pentru preşcolari sursa cea mai importantă pentru formarea stimei de sine o constituie 

evaluările părinţilor. Mesajele transmise de aceştia sunt interiorizate de către copil, conducând la 

sentimentul de inadecvare sau adecvare ca persoană. Eşecul părinţilor în a diferenţia între 

comportament şi persoană („eşti rău pentru că ai spart vaza” şi „îmi displace că ai spart vaza, fii 

mai atent în viitor”) duce la formarea unui imagini de sine negative. Alături de această distincţie 

fundamentală (comportament - persoană) alte mesaje pot influenţa negativ imaginea de sine ca: 

gesturile de interzicere, ameninţările cu abandonul (“Dacă nu faci … nu te mai iubesc.”),deficite 

ale stilului de relaţionare părinte - copil.  

 La copiii şcolari relaţia evenimente - stimă de sine are un caracter circular şi sursa de 

formare a stimei de sine se extinde la grupul de prieteni, şcoală, alte persoane din viaţa lor.  

O stimă de sine pozitivă şi realistă dezvoltă capacitatea de a lua decizii responsabile şi 

abilitatea de a face faţă presiunii grupului. Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieţii din 

experienţele pe care le are copilul şi din acţiunile pe care le realizează şi la care participă. 

Experienţele din timpul copilăriei au un rol esenţial în dezvoltarea imaginii de sine. Astfel, 

succesele şi eşecurile din copilărie precum şi modalităţile de reacţie a copilului la acestea 

definesc imaginea pe care o are copilul despre el. Atitudinile părinţilor, ale profesorilor, 

colegilor, fraţilor, prietenilor, rudelor contribuie la crearea imaginii de sine a copilului.  

 

Copiii cu o stimă de sinepozitivă … 

 îşi asumă responsabilităţi (“Pot să fac acest lucru.”); 

 se comportă independent (“Mă descurc singur.”); 

 sunt mândri de realizările lor (“Sunt mândru pentru că …”, “Sunt important.”); 

 realizează fără probleme sarcini noi (“Sunt convins că pot să fac acest lucru.”); 

 îşi exprimă atât emoţiile pozitive cât şi pe cele negative (“Îmi place de mine aşa cum 

sunt.”, “Sunt supărat când vorbeşti aşa cu mine.”); 

 oferă şi cere ajutor şi sprijin celorlalţi colegi (“Am nevoie de ajutorul tău.”). 

 

Experienţele din copilărie care dezvoltă o imagine de sine echilibrată: 

 este încurajat, lăudat când finalizează corect o sarcină ; 

 este ascultat; 

 i se vorbeşte cu respect; 



 i se acordă atenţie şi este îmbrăţişat; 

 are performanţe bune în activităţile extraşcolare (sport, desen, pictură, teatru) sau şcoală; 

 are prieteni de încredere; 

 

Copiii cu o stimă de sine scăzută … 

 sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi ( “Nu sunt bun de nimic.”, “Nu sunt în stare să fac 

asta.”, “Nu am nici o calitate.”); 

 evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi (“Nu voi fi în stare să iau notă de 

trecere.”); 

 se simt neiubiţi şi nevaloroşi (“Sunt antipatic.”. “Nu mă place nimeni.”, “Sunt 

plictisitor.” ); 

 îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor (“Profesorul a fost nedrept cu mine.”); 

 pretind că sunt indiferenţi emoţional (“Nu mă interesează că am luat nota 4 la ….”); 

 nu pot tolera un nivel mediu de frustrare (“Nu ştiu cum să rezolv problema.”, “Nu pot să 

învăţ.”); 

 sunt uşor influenţabili (“Prietenii mei cred că este bine să fumezi.”); 

 nu îşi asumă responsabilităţi, este prea “cuminte”; 

 pare rebel, nepăsător. 

 

Experienţele din copilărie care formează o imagine de sine scăzută: 

 este des criticat (“Dacă cineva mă critică, înseamnă că sunt prost şi ridicol.”); 

 i se vorbeşte pe un ton ridicat (se ţipă); 

 este ignorat, ridiculizat (“Nu trebuie să faci greşeli.”); 

 ceilalţi (părinţi, profesori) aşteaptă să fie întotdeauna “perfect” (“Trebuie să fiu 

competent, să am note mari pentru ca părinţii mei să mă iubească.”); 

 are eşecuri în activităţile extraşcolare sau şcolare ( “Dacă prietenii sau colegii mei nu mă 

plac nu am nici o valoare.”); 

 comparaţii frecvente între fraţi; 

 standarde exagerate a părinţilor privind performanţele sale şcolare. 

 Riscurile unei stime de sine scăzute sunt multiple: probleme emoţionale – depresie, 

anxietate, iritabilitate; probleme de comportament – agresivitate; scăderea performanţelor şcolare 

– eşec şcolar, abandon şcolar; creşterea riscului consumului de alcool, tutun, droguri; implicarea 

în relaţii sexuale de risc; imagine corporală negativă, tulburări alimentare – anorexie, bulimie, 

suicid. 

 

 

Modalităţi de îmbunătăţire a stimei de sine: 

 crearea în familie a cât mai multe oportunităţi de succes, situaţii în care copilul să-şi 

identifice punctele tari; 

 crearea unor situaţii în care copilul să-şi exprime în grup calităţile sau punctele tari; 

 crearea de situaţii în care copilul şi adolescentul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor 

celorlalte persoane -  acţiuni comune în familie, activităţi de voluntariat, ajutor pentru 

copii cu nevoi speciale, ajutor oferit bunicilor/ bătrânilor; 



 identificarea domeniilor de competenţă ale copilul şi adolescentului şi crearea situaţiilor 

în care acestea să fie utilizate cu succes; 

 identificarea surselor de suport social, emoţional, instrumental, informaţional; 

 dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilităţile de a 

face faţă situaţiilor de criză. 
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