
MOTIVAȚIE

DANA ILIES -  SOULKIDS MENTOR & COACH

Cum  îi m o t ivăm  p e c op ii să  d ezvo lte  
obiceiur i  sănă toase  și să -ș i   asume 
responsabi l i tăț i
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Ideile Principale 
Ce este Motivaț ia?  

Principii de aplicare

-Păr inte proactiv vs păr inte reactiv 
-Predictibil itate și fermitate 
-Principiul Empatiei și c u m  să f im în Flow 
- C u m  delegăm responsabil i tatea 
-Gustul succesului 

Întrebări și răspunsuri
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"I could either watch it happen or be a  
part of it."

-  Elon Musk03
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Motivație  
Interioară: dată   

de instincte,  
interese,  

preferințe

05Motivație dată  de  
dorința de a  avea o  
experiență plăcută

Motivație dată  de  
dorința de a  evita o  

experiență neplăcută

Motivație  
Exterioară: Dată  

de aprobarea  
celorlalți,  

Recompensă/  
Pedeapsă
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Dem otiva t

Motivat exterior  
pedeapsă / recom pensă

Motivat exterior 
nevoia de val idare/evitarea eșecului

Motivat interior/exterior 
Face ceva pentru că  vede o valoare în asta

Motivaț ie interioară 
Face ceva din interes sau pasiune

Autodeterminare

Capabil să se automotiveze



Câteva considerente despre recompense/pedepse și experien țe
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Recompensele tangibile, legate de o anume sarcină, sunt percepute de copil ca   
manipulare și afectează mot iva ț ia  interioară, pentru că  mot iva ț ia  va fi recompensa,  
nu sarcina în sine. 
Recompensele tangibile care nu sunt legate de o anume sarcină, nu afectează  
mot iva ț ia  interioară, pentru că  nu sunt percepute de copil ca  manipulare, și nu  
devin o așteptare. 
Recompensele aș teptate scad mot iva ț ia  interioară, pe când recompensele  
neaș teptate nu. 
Dacă ești în situația de a pedepsi, asigură-te că pedeapsa este ceva din care 
să învețe, că înțelege clar relația cauză/consecință, abordează în spiritul de 
problem-solving, nu ridica tonul și nu-l înjosi.  
Dorința de a  avea o experiență p lăcută  depășeș te plăcerea pe care o s im ț im având  
acea experiență 
Experiențele pe care copiii le au sunt percepute și afectează sistemul motiva ț iei  în  
m o d  diferit, în funcț ie de diferitele faze ale dezvoltării lor



"Prin autoritate înțeleg calitățile  
generalului de a fi înțelept, onest, 

omenos, curajos și strict"

-  Sun Tzu -  Arta Războiului08

Principii de aplicare



Păr inte  
p roact iv

Are o viziune pe termen  
lung, știe ce vrea să  
obțină și lucrează pentru  
a-ș i  atinge scopurile. 
Creează obiceiuri
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Pă rin te  
react iv

Are o gândire de moment,  
reacționează la ce se  
întâmplă. 
Gestionează crize.



Predict ibi l i tate și fermitate
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Anun ță - ț i  așteptări le și stabilește limite. Fi blând, clar, respectă- l  și spune- i  că - i   
înțelegi frustrarea, dacă  aceasta apare. 
Stabilește o relaț ie de încredere, astfel încât copilul tău să - ț i  urmeze cererile, chiar  
dacă  nu vede un avantaj  imediat  pentru el. Evită dubla măsură. 
Stabilește pentru el lucrurile care se pot  negocia, și lucrurile care nu se pot  negocia.  
Pornește de la principi i /valori care să se aplice mereu și tuturor membri lor  familiei. 
Atunci când toată  famil ia aderă  la un set de valori, copilul va sim ț i  că  este partea  
familiei, va avea sentimentul de apartenen ță .  
Copiii care tră iesc într-un mediu famil ial sigur, care le asigură  suport și este  
previzibil, vor dezvolta un sistem al motiva ț iei  sănă tos și echilibrat, bazat pe cele  
două  t ipuri de motiva ț ie (ceea ce doresc să experimenteze și ceea ce doresc să  
evite), precum și pe dorin ță /plăcere. 
Copiii care tră iesc într-un mediu famil ial dezordonat, haotic și în stres, vor dezvolta o  
motiva ț ie bazată  pe evitare și frică.



Cum creăm obiceiuri
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Învățaț i  împreună  importan ța rutinei. Faceți împreună  un anume lucru în fiecare zi.  
Aranjează astfel încât obiceiul să fie la îndemână  de realizat. Dacă  de exemplu vrei  
ca  el să citească, creează- i  un colț  frumos de citit, unde să găsească  mereu o carte  
care- i  place. 
Asociază obiceiul pe care vrei să - l  creezi cu ceva ce îi place. Pune-i lângă  carte o  
ciocolată  caldă. 
Validează și oferă- i  din când în când o experiență p lăcută  împreună  cu tine. Mergeț i  
la o librărie unde vă  alegeț i  câteva cărți, apoi mânca ț i  împreună  o înghețată. 
Pornește de la ceva ce ț i se pare simplu de făcut pentru el, astfel încât experiența  
creării obiceiului să fie una plăcută .



Nu-l înțeleg pe copilul meu, nu mă  ascultă deloc!  
Nu- l înțelegi pe copilul tău pentru că  nu te  
ascultă? 
Da 
Eu credeam  că  pentru a- l înțelege trebuie să - l  
asculți tu pe el."

-  Stephen Covey –  The 7 Habits of 
Very Effective People12

Principiul Empatiei



Principiul Empatiei

Copilul tău nu vede lucrurile cum vezi tu lucrurile. Dacă  el opune rezistență cererilor  
tale, trebuie să te gândeș t i  în ce fel îi opui tu lui rezistență. 
Ascultă- l  cu empatie, adică  lasă deoparte judecata (sunt  sau nu sunt de acord cu  
ce spui), experiențele tale personale ( la  vârsta ta  și eu eram….), validează ceea ce  
spune, și fă - l  să înțeleagă că, orice ar spune, nu va pierde niciun mi l imetru din  
dragostea ta. 
Încearcă  să - ț i  dai  seama ce îl motivează  în prezent. 
Asigură- te că  cerințele tale că tre copilul tău sunt rezonabil de îndeplinit pentru el. În  
cazul în care el are dificultăț i  în realizarea lor, oferă- i  ajutor, sfătuiește-l, asigură - l  de  
suportul tău. 
Oferă- i  ma i  mul te opț iuni din care să poată  alege, îi vei spori astfel sentimentul de  
autonomie și puterea de decizie. 
Atunci când suntem furioși, nu este despre copil, ci este despre noi. Încearcă să - ț i   
aminteș t i  vocea ta  interioară în furie: ‘pe mine nu m ă  ascultă  nimeni’, ‘eu m ă  sacrific  
și nu primesc recunoșt ința lui pentru asta’ și tot așa. Furia este direct propor ț ională   
cu Ego-ul. 
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Cum delegăm  
responsabilități
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3 nevoi  psihologice de bază

Autonomie   
Competen ță   
Apar tenen ță



Gofer delegation

Atunci când delegi 
responsabilitatea, dar îi spui pas cu 
pas ce are de făcut, și te consideri 
responsabil pentru rezultat.

Stewardship delegation 15

Atunci când delegi împreună cu 
responsabilitatea încrederea că 
copilul tău poate să ducă la bun 
sfârșit, în mod independent, acea 
responsabilitate. Această delegare 
se concentrează pe rezultat, și 
lasă metoda în sarcina copilului.



Gustul  
Succesu lu i
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Motivația are la bază experimentarea unui  
oarecare succes în urma acțiunii pe care o fac.  
Atunci când copiii nu experimentează niciodată  
succes ca efect al acțiunilor lor, ei vor învăța de  
fapt neputința. 

Dacă abilitățile și talentul sunt văzute de copil  
ca fiind fixe, le ai sau nu le ai, (mentalitate fixă),  
atunci când încearcă pentru prima oară, și nu  
reușește, va înțelege că  nu e înzestrat cu acea  
abilitate, și motivația va scădea. Dacă însă  
copilul crede că  stă în puterea lui să-și dezvolte  
abilitățile și talentul, (mentalitate flexibilă),  
atunci un eșec semnalează o oportunitate de  
dezvoltare, motivația crește. 

Ajută-l să învețe că  poate, nu că  nu poate.



"Scopul parentingului ar trebui să  
fie să- l  ajutăm pe copil să nu mai 

aibă nevoie de parenting"

-  Vikas Malkani17



Doar Ac ț iunea aduce  
Rezultate

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

copii și adolescen ț i   
cu metoda   

SoulKids

Cum pot ajuta eu

17 Calităț i  pentru 
Secolul 21: 

Life coaching  
pentru grup de 3  

copii

Grup de max im 8 copiiInd ividua l Grup de max im 3 copii



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

Dana Ilies
SoulKids Mentor & Coach
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