Doceń swoje
dziecko
Ucz swoje dziecko empatii do
siebie i otaczającego go świata!
Aby to zrobić, staraj się
pielęgnować i doceniać je takie,
jakie jest. Do jego zainteresowań
podejdź z otwartą ciekawością,
a nie osądem.

Dobry sposób
na zmotywowanie
dziecka
Dziecko nie musi być
we wszystkim najlepsze.
Jak je nauczyć, że liczy się
indywidualność?
Bardzo często przywiązujemy ogromną wagę do wyników
naszego dziecka w szkole. Chcemy, aby było we wszystkim
najlepsze – miało wysokie oceny i wygrywało olimpiady.
Tym czasem powinniśmy być dumni ze smyka nie tylko
wtedy, gdy wszystko mu się udaje.
Najważniejsze powinno być dla nas jego szczęście. Przecież szczęście
człowieka nie zależy od bycia najlepszym w klasie, a później w pracy.
Dajmy dzieciom szansę by same zdecydowały, co ma dla nich
największą wartość, co im daje radość z życia. Młodość powinna być
odkrywaniem tego, kim jesteśmy, powinien być to czas zabawy
i poznawania życia, dlatego warto nauczyć dziecko, że wcale nie musi
być najlepsze. Jak to zrobić?

Co to znaczy sukces
W naszej kulturze przewartościowuje się dobre stopnie i oceny
na idealną przyszłość. Natomiast badania przeprowadzone przez
psychologa dr Adama Granta pokazują, że silne umiejętności społeczne
i emocjonalne, w tym współpraca i empatia, są tym, co naprawdę
napędza sukces zawodowy.

Nie zmuszaj do perfekcji
Liczne badania powiązały perfekcjonizm u dzieci z problemami, takimi
jak lęk, depresja czy zaburzenia odżywiania. Dlatego też zachęcaj
dziecko do podjęcia rozsądnego wysiłku w zależności od jego
umiejętności i wagi zadania.
Zapewnij, że nauczenie się większości umiejętności zajmuje trochę
czasu, ale się opłaca. Zachęcaj je do tego, by starało się jak najbardziej,
a sukces oceniaj na podstawie tego, jak mocno się starało. Uprzedź
także, że wykonując różnorodne zadania należy się spodziewać błędów
i na nich się uczyć.

Będzie to szczególnie ważne, gdy
dziecko nie przykłada się do
zadań szkolnych. Warto
poszukać połączenia z rzeczami
i czynnościami, które sprawiają
mu radość. Wytłumacz dlaczego
przedmioty, które go nie
interesują mogą mieć ogromne
znaczenie w jego przyszłości.
Np. dziecko, które chce być
lekarzem - będzie musiało być
dobre z biologii czy chemii.
Oczywiście większość dzieci nie
wie jeszcze, kim chcą być, gdy
dorosną. Warto mu zasugerować,
aby zastanowiło się, jaka tematyka
lub dziedzina go ekscytuje.
To właśnie w to powinien włożyć
najwięcej czasu i energii.

Doceń charakter
Zastanów się w czym Twoja pociecha jest dobra lub czym się fascynuje?
Pamiętaj, że poza szkołą jest tak wiele sposobów na bycie
„inteligentnym”. Doceńmy te cechy charakteru naszych dzieci,
których będą potrzebować, aby poruszać się w szybko zmieniającym
się świecie: zdolność adaptacji, podejmowanie ryzyka
i eksperymentowanie.

Naucz, jak dbać o relacje
Najważniejszym zadaniem rodziców jest nauczenie swoich dzieci,
jak komunikować się i dogadywać z innymi ludźmi. Jak się kochamy?
Jak się kłócić i pogodzić? Jak się cieszymy? - pomaganie dzieciom
w nauce tych podstawowych umiejętności społecznych
i emocjonalnych to nasz najlepszy sposób na wychowanie dzieci
odnoszących prawdziwe sukcesy.

Czy należy dzieciom pomóc się wyróżniać? Oczywiście, że tak.
Szczególnie takiemu, które ma bliźniacze rodzeństwo i bardzo często
jest narażone na porównania. Pomagajmy dziecku, żeby mogło mieć
własne zdanie, gust, upodobania oraz osobowość. Pielęgnujmy ich
indywidualność.
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