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Cum folosim conversația pentru a
încuraja o Mentalitate Flexibilă
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Ideile Principale
Ce este Mentalitatea Flexibilă?
Principii de aplicare
Cum folosim conversațiile zilnice cu copilul
pentru a dezvolta o Mentalitate Flexibilă:
- întrebări
- laude, aprecieri
- încurajări
Întrebări și răspunsuri
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"O simplă părere despre tine însuți,
îți poate influența o mare parte din

viață" 

- Carol Dweck - Mindset03



Imaginează-ți
un copil

 care începe să
meargă
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Ce se întâmplă
cu acest spirit în

câțiva ani?
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Cred că este la
îndemâna lor să-și

îmbunătățească
talentele și abilitățile

Cred că talentele și
abilitățile sunt înzestrări

naturale, și nu depinde de ei
să le îmbunătățească.
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Mentalitate fixă Mentalitate flexibilă

În condițiile în care suntem pe un teren cunoscut, și nu există posibilitatea
de a greși, ambele mentalități ne ajută.



Diferențele apar
în condiții de
dificultate

Mentalitate Flexibilă

Simt dificultatea ca pe o provocare, și o
ocazie de a-și dezvolta abilitățile. Chiar
dacă nu reușesc din prima încercare, ei
sunt motivați să învețe din greșeli și să
încerce din nou. 'Chiar dacă nu pot acum
ÎNCĂ, o să pot în VIITOR'.

Mentalitate Fixă

Cred că inteligența lor este pusă în fața
unui fel de judecată, și vor să-și conserve
statutul. Ei încearcă să salveze momentul
și să scape de situație ACUM. Puși în fața
dificultății ei sunt tentați să trișeze, sau
caută să se compare cu cei care au avut
un rezultat și mai slab.
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'How well people bounce back from mistakes depends on their beliefs about learning
and intelligence' - J Moser, Hans Schroder, You Hao Lee - Psychology, Medicine

Psychological Science - 2011
 



Principii 
de 

aplicare

Sfera noastră de
control

Limbic System

Presentations are communication
tools that can be used as
demonstrations, lectures,
speeches, reports, and more.

Principii de
aplicare
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Motivație
exterioară

Rezultate școlare, note la teste,
lauda, aprobarea celorlalți. Gândire

pe termen scurt

Motivație
interioară

Progres, dezvoltarea abilităților prin efort și
perseverență, urmărirea unor obiective.

Viziune pe termen lung.
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Instrumente
de

comunicare

- Cum punem întrebări
- Cum încurajăm
- Cum lăudăm
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Punem
întrebări
despre:

ce au încercat nou
cum au depășit o dificultate
ce soluție au găsit la o problemă
ce strategii au folosit
la ce ar vrea să fie mai buni. 
ce au învățat dintr-o greșeală
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Ce te-a făcut să-ți pui mintea la lucru astăzi?
Ce ți s-a părut dificil astăzi, cum ai depășit
dificultatea?
Ce lucru nou ai încercat să faci astăzi? Cum a fost
experiența?
A fost ceva ce nu ai reușit să faci astăzi? Ce alte
strategii ai putea să folosești?
Ai învățat astăzi ceva în afara școlii?
Ce ai învățat astăzi dintr-o greșeală?



Lăudăm:

selectiv
sincer
concret
subliniem procesul, efortul,
perseverența
fără să comparăm
fără să judecăm
sub formă de feedback
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Super, efortul tău a dat rezultate, trebuie să fi lucrat
mult la asta!
Pentru că ai exersat, se vede că progresezi foarte
mult la matematică!
Super, ai încercat tot felul de strategii și până la
urmă ai reușit!
Super, nu ai renunțat chiar dacă a fost mai greu!
Camera ta este curată, bravo!



Încurajăm:

concret
realist
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Folosește cuvântul ÎNCĂ - Nu poți ÎNCĂ, Nu știi ÎNCĂ
În loc de 'Tu poți face orice' spune-i ce poate să
facă. 'Eu cred că tu poți reuși să-ți legi șireturile'
Cu efort și perseverență îți poți îmbunătăți abilitățile
Ai putea să ÎNCERCI



Concluzii:

Cu toții avem un mix al acestor două
tipuri de mentalități.
Ce să faci tu ca părinte să-l ajuți pe
copilul tău să identifice, și să înlocuiască
mentalitatea fixă cu cea flexibilă.
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Începe cu tine: Identifică situațiile în care ai o
Mentalitate Fixă, cum depășești aceste situații?
Împărtășește conceptul de Mentalitate Flexibilă cu
copilul tău. Discută despre puterea lui ÎNCĂ.
Clarifică: Mentalitate Flexibilă nu înseamnă că
rezultatele nu contează, ci înseamnă să punem
accent pe efortul și perseverența care au dus la
rezultat. Rezultatul nu trebuie să fie scop, ci
consecință.
Deschide posibilități: privește frazele care implică o
mentalitate fixă din perspectiva unei Mentalități
Flexibile.



"Câteodată problema unui copil nu
este EFORTUL prea mic, ci EFORTUL

prea mare și pentru un motiv
greșit"  

- Carol Dweck - Mindset03



Doar Acțiunea aduce
Rezultate

Dacă știi și nu faci, este ca și cum nu ai ști
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Life Coaching
individual pentru

copii și adolescenți
cu metoda
SoulKids 

Cum pot ajuta eu

17 Calități pentru
Secolul 21:

 
Life coaching

pentru grup de 3
copii

 

Grup de maxim 8 copiiindividual Grup de 3 copii



Copii de 9-12 ani,
Luni, 22 Mar 
18:30 - 20:00

Big Life Journal - 3 Grupe

Copii de 7-9 ani,
Marți, 23 Mar 
 16:30 - 18:00

 

maxim 8 copiimaxim 8 copii maxim 8 copii

Copii de 7-12 ani,
Duminică, 28 Mar  

10:30 - 12:00
 



Ofertă specială:
Big Life Journal, tarif normal 50 RON/Temă.

13 Teme = 650 RON,
Reducere de 150 RON
13 Teme = 500 RON

 



Telefon WhatsApp: 0733286234
Email: info@danailies.ro
website: www.danailies.ro

Dana Ilies
SoulKids Mentor & Coach
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