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 GHID PENTRU PĂRINŢI   
 
Cum puteţi să ajutaţi copilul să progreseze, să se simtă bine, 

să aibă încredere în sine şi obţină performanţe mai bune în 

sport  
 

ü Colaboraţi cu antrenorul  - Lăsaţi antrenorul să antreneze!  

- Evitaţi să vă transformaţi în antrenorul copilului dvs.  

- Aveţi încredere în antrenor, arătaţi respect pentru experienţa sa, 

evitaţi să îl criticaţi în prezenţa copilului.  

- Ajutaţi antrenorul să înţeleagă personalitatea copilului dvs. 

- Susţineţi programul de pregătire şi antrenorul. 
 

ü Fiţi cel mai mare suporter al copilului dvs – susţineţi şi încurajaţi copilul 

necondiţionat, în orice situaţie, indiferent de rezultat. 

- Încurajaţi copilul să se autodepăşească, să îşi îmbunătăţească 

performanţele proprii – să concureze cu el însuşi, nu cu alţii! 

- Evitaţi să îl comparaţi cu alţi sportivi, respectaţi ritmul lui propriu de 

evoluţie.  

- Manifestaţi-vă afecţiunea faţă de copil indiferent de rezultat, chiar 

dacă pierde sau câştigă – aveţi o atitudine de dragoste şi acceptare 

necondiţionată faţă de el.  

- Ascultaţi şi acceptaţi emoţiile, sentimentele, dorinţele copilului dvs. 
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ü Susţineţi munca de echipă - acordaţi suport şi încurajare şi celorlalţi 

copii.  

 

ü Evitaţi să mituiţi sau să ameninţaţi copilul să se pregătească sau să 

obţină rezultate - orientaţi-l spre plăcerea şi responsabilitatea faţă de 

pregătire şi echipă. 

ü Evitaţi să folosiţi sentimentul de vinovăţie pentru a motiva copilul să se 

antreneze sau să obţină rezultate.  

 

ü Încurajaţi copilul să vorbească cu antrenorul despre dificultăţile sale din 

antrenamente sau concursuri. 

 

ü Fiţi suportiv la concursuri  - manifestaţi un comportament verbal şi 

nonverbal pozitiv  - priviţi, faceţi aprecieri pozitive, evitaţi să criticaţi 

sportivii, antrenorii sau arbitrii. 

- Încurajaţi corectitudinea, curajul, efortul şi perseverenţa copilului în 

concurs mai mult decât rezultatele.  

- Manifestaţi o atitudine pozitivă la concursuri  - evitaţi să exprimaţi 

emoţiile negative (supărare, tristeţe, dezamăgire, furie, teamă ...) atunci 

când asistaţi  la competiţii. 

- Evitaţi să fiţi foarte entuziast sau să vă manifestaţi bucuria într-un 

mod exagerat la concursuri  - copilul va înţelege că performanţa lui este o 

surpriză pentru dvs, va crede că nu aveaţi încredere sau nu vă aşteptaţi de 

la el să fie atât de bun. 
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ü Urmăriţi nivelul de stres al copilului acasă  - ajutaţi-l să facă faţă 

situaţiilor dificile pe care le trăieşte sau solicitărilor se antrenament, 

competiţie şi şcoală.  

- Fiţi atent la somnul şi alimentaţia copilului dvs – asiguraţi-vă că 

mănâncă adecvat şi că doarme suficient. 

- Aveţi grijă să evitaţi suprasolicitarea fizică şi psihică  - copilul are 

nevoie şi de odihnă şi de timp liber.  

- Ajutaţi-vă copilul să să aibă grijă de priorităţile sale  - ajutaţi-l să 

păstreze un echilibru între timpul pentru şcoală, antrenament, familie, 

distracţie.  

 

ü Amintiţi-vă!  - sportul trebuie să fie o sursă de bucurie şi 

pentru dvs şi pentru copil – nu îl transformaţi într-un 

factor de stres!  

 

ü Amintiţi-vă!  - sunteţi o persoană diferită de copilul dvs – 

nevoile şi obiectivele dvs sunt separate de ale lui!  

- Dacă performanţele lui vă provoacă emoţii mari – amintiţi-vă să vă 

păstraţi calmul – relaţia dvs cu copilul dvs este mai importantă decât 

sportul! 
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ü Succesul nu înseamnă doar rezultate bune, ci efort şi perseverenţă şi 

mici progrese!  

- Învăţaţi copilul să se concentreze mai mult pe procesul de pregătire şi 

pe comportamentul în concurs, nu doar pe obtinerea de rezultate. 

- Învăţaţi copilul cum să piardă – să nu se teamă de greşeli sau rezultate 

slabe, să înveţe din greşeli. Eşecul nu înseamnă să greşeşti sau să pierzi o 

competiţie, iar succesul nu înseamnă doar să fii primul.  

 

 

ü Ajutaţi copilul să îşi propună obiective, să îşi dorească să progreseze, să 

privească mai departe de rezultatele imediate – să viseze. 

 

 

ü Aşa acum are nevoie de reguli, copilul are nevoie şi de libertate – lăsaţi-l 

să aibă responsabilităţi, să facă alegeri, să se implice in deciziile care îl 

privesc. 

 

 

ü Amintiţi-vă : Copilul dvs este minunat aşa cum este ! 

 


