
DISCIPLINA

DANA IL IES - SOULKIDS MENTOR & COACH

Cum să stabilești limite și să folosești
într-un mod constructiv Disciplina
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Ideile Principale
Ce este disciplina și de ce este util să
stabilim limite?

Perspective și soluții:

-Ce fel de părinte sunt?
-The MMF Rule - Pornește de la tine
-Colaborare și Teamwork
-Cum să comunic asertiv
-Dacă ar putea să fie cuminte, ar fi cuminte
-Concluzii 

Întrebări și răspunsuri
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Disciplina îl
învață pe copil să
înțeleagă relația

cauză-
consecință, și să-

și asume
responsabilitatea

acțiunilor sale
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Disciplina îl învață pe
copil cum să se

comporte responsabil
în anumite situații

Disciplina îl învață pe
copil auto-controlul.
Să acționeze după
principii și nu după

impulsuri

Disciplina îl învață
pe copil să facă
lucruri pentru că
trebuie, nu numai

pentru că vrea



Stabilirea de limite nu îi îngrădește, ci îi mărește libertatea de mișcare
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Transparent
Transferând
încredere
Cu blândețe

 

 
 

Nevoi de Bază

Autonomie
Competență
Apartenență

Stabilim limite 



Parentingul nu este despre asumarea
unui rol, este despre construirea unei
relații.
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Perspectiva părintelui
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Perspectiva copilului

Copilul își înțelege pe
deplin responsabilitățile,

acceptă programul
impus, este fericit să-și

facă temele, curat în
camera, și orice altceva

are pe agendă

Fiecare copil visează
să trăiască liber, fără
un program impus,

fără responsabilități și
aprobat în tot ce-și

dorește.
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Există 3 categorii de părinți
Părinte permisiv - Nu pune granițe și copilul poate să facă orice

Spune mereu 'Da'
Lose-Win

Părinte asertiv - Copilul se poate mișca între anumite limite pe
care părintele le anunță și le menține cu
fermitate. 
Spune 'Nu' atunci când sunt depășite limitele.

Win-Win

Părinte autoritar - Controlează tot ce face copilul. 
Spune mereu 'Nu'. 

Win-Lose



Dacă disciplina nu își are rădăcinile în
lipsa agresivității, ea devine o nenorocire
infinită 
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Mahatma Gandhi
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Demotivat

The MMF Rule - Manage Myself First

Nu aplica disciplina dintr-o poziție de furie
În furie nu vezi decât perspectiva ta și tu ai
mereu dreptate
Furia este direct proporțională cu nevoia de
control



Pausing 
Paraphrasing
Posing a question
Putting ideas on the table 
Providing Data - Exemplifică și analizează 
Paying attention to self and others 
Presuming positive intentions

Cele 7 Principii ale Colaborării

10



TEAMWORK
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Echipă este atunci când lucrăm împreună pentru a îndeplini un obiectiv
În echipă sunt 2 roluri, lider și coechipier
Liderul este acela care le spune coechipierilor ce au de făcut, iar coechipierul
ascultă instrucțiunile liderului
În unele situații suntem noi lideri, în unele situații suntem coechipieri. 
Trebuie să știm cum să ne comportăm în ambele roluri. Când să conducem și cănd
să urmăm. 
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Demotivat

Cum comunici asertiv

Începe propozițiile cu Eu
Remarcă fapte, spune ce ai observat
 Exprimă-ți emoția
Spune-i consecințe sau efecte
Spune-i ce ai vrea să se întâmple în viitor
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Demotivat

Cum spui NU într-un mod asertiv
Oferă alternative- folosește-ți creativitatea și găsește soluții care pot fi
convenabile pentru toată lumea
Amână. Încearcă să câștigi timp pentru a te gândi la o soluție, sau a evita o
escaladare a discuției
Spune ce poți face - Explică ce ai putea face în loc de ceea ce ți se cere
Arată înțelegere - 'Înțeleg că tu vrei să....... dar........'
Fii calm - Păstrează un ton neutru atunci când spui nu, și menține acest ton,
refuzând fără să-ți ieși din fire, chiar dacă copilul insistă în dorința sa.



Copiii nu se comportă conform
așteptărilor noastre pentru că le lipsesc
abilități sau pentru că ceva le stă în
cale, vs copiii nu se comportă conform
așteptărilor noastre pentru că nu vor

14 Dr Ross Greene - CTS Collaborative Thinking Solutions
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Abilitățile de care are copilul nevoie pentru a face față unei situații

Flexibilitatea
Capacitatea de a se adapta
situației prezente
Capacitatea de a-și gestiona
frustrările
Capacitatea de a găsi soluții la
probleme.



16

Etapele pe care să le parcurgem în rezolvarea problemei

Identifică problema pe care vrei să o
adresezi
Ascultă empatic - care este punctul
de vedere al copilului
Exprimă-ți îngrijorarea - punctul tău
de vedere 
Alegeți împreună o soluție
convenabilă
Evaluați și ajustați de comun acord
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Perspective și concluzii

Pornește cu destinația în minte - Cum ai vrea să fie copilul tău la 20
de ani?
Vezi comportamentul ca pe un mod de comunicare și încearcă să
determini cauza. 
Evaluează ce bătălii trebuie neapărat să câștigi
Alege beneficii pe termen lung în loc de recompense imediate
Fii predictibilă și fermă - stabilește lucruri care se pot negocia și lucruri
care nu se pot negocia
Aplică disciplina bazată pe principii, nu pe autoritate.
Analizează dacă anxietatea ta legată de ce face copilul este justificată
în mod obiectiv sau nu. 
În loc să ne plângem de situație, găsim soluții. În loc să-i spui ce să nu
facă, spune-i ce să facă
Adresează situația concretă, nu lega de copil și nu generaliza
Un părinte care face prea mult pentru copil, va avea un copil care nu
face prea mult pentru el însuși
Un părinte autoritar va avea un copil cu stimă de sine scăzută
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Întrebări și răspunsuri
 

Buna ziua !

Multumesc pentru invitatie.
Intrebarea mea este: cum determin un copil de 3 ani si 5 luni
opozitionist sa se imbrace pentru a merge la gradinita sau sa faca
anumite activitati ?
Multumesc mult !!
Zi frumoasa !
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Întrebări și răspunsuri

Astept cu nerabdare sa particip la webinar-ul Dvs!

Mi s-au parut interesante si foarte la obiect explicatiile Dvs din
prezentarea desfasurarii temei webinar-ului.
Eu ma aflu in pozitia din care am aplicat deja aceste sfaturi, insa , se
intampla sa am rezultate doar pe termen scurt si doar cand sunt “ in
priza” de a nu scapa verificarea temelor zilnic.

Sper ca in webinar-ul dvs sa mai ma informez cu ce as putea pune in
aplicare pentru responsabilizarea acestui aspect.

 



Doar Acțiunea aduce
Rezultate

Dacă știi și nu faci, este ca și cum nu ai ști
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Cum pot ajuta eu

Life Coaching
individual pentru

copii și adolescenți
cu metoda
SoulKids 

Depinde de mine să devin cine
vreau să devi

6 ședințe de coaching, în care
copilul tău va înțelege tot ce

trebuie să înțeleagă pentru a-și
transforma potențialul în

realitate
Copii 9-12 ani

Adolescenți 13-16 ani. 
 

Sesizezi care este diferența între:
‘Nu pot’ și ‘Nu pot ÎNCĂ’,
‘Nu știu și ‘Nu știu ÎNCĂ’

‘Nu am reușit’ și ‘Nu am reușit
ÎNCĂ’?

Este important ca noi să credem
despre noi că stă în puterea
noastră să ne îmbunătățim

abilitățile, și cu ajutorul acestor
abilități, putem să depășim

obstacolele care ne apar în cale.

Grup de maxim 8 copiiIndividual Grup de maxim 3 copii



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

Dana Ilies
SoulKids Mentor & Coach
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