
 

  

 

 טיפים המסייעים לבניית דימוי עצמי חיובי / על פי ריצ'רד לבואי 
  

 מחזק את הדימוי העצמי שלו, כך היכולת  ככל שהילד והתפתחות של מיומנויות.קיים קשר בין דימוי עצמי  

 שלו להתמודד עם סיטואציות אישיות, חברתיות ולימודיות משתפרת וההיפך. 

 אנחנו מכירים ופועלים על פי הטיפים הללו, שווה רגע לפני תחילת שנת פעילות להיזכר בהם.גם אם 

 הטיפים האלו טובים לילדים ולמבוגרים כאחד!!

 עם כוחות ייחודיים, צרכים, תחומי עניין ויכולות.   באופן אישיהערך כל ילד  .1

 ל יכולת שבאה לידי ביטוי. כ לחגוגדגיש ולההתמקד בכוחות של הילד, רצוי ל .2

 עצמו.  לא לילדשל הילד אבל  התנגד להתנהגות יש לבמידת הצורך,  .3

 יכולה להיות יותר יעילה ומשמעותית מאשר פרסים.  תיתהתעניינות אמ , חשוב .4

 להצלחה. לכוון  – ברות השגה לילדו מטרות מציאותיותיש לבחור  .5

 חד ילדים עם קשיי שפה. ם במיוילדים לא מבינים סרקז  –על ילדים  מנע מסרקסטיותיהמומלץ ל .6

 .מנע מלהביא קשיים מהעבריהיש לכאשר דנים בבעיה או בנושא מסוים,  .7

 ילד אחד לאחר. לא להשוותלעולם  .8

 ופתרון בעיה.  לילד לפתח תהליכי קבלת החלטות לסייעכדאי  .9

 נצל הזדמנויות אלו ללמידה והתקדמות.אפשר ל. טעויות הם חלק מתהליך של למידה .10

 . תבטיח הצלחה, מעשיות וברות השגה. בדרך זו  למשימות קטנותמשימות גדולות  לקכדאי לח .11

 כדי להראות התקדמות ולעודד ברגעים קשים.  הםהשתמש ב ול, תוצרים של הילד שמורי לכדא .12

 למומחה בתחום.של קלפים, בולים וכדומה, עיסוק זה יהפוך אותו  ליצור לעצמו אוסףעודד את הילד מומלץ ל .13

 קבוצתית ואישית. פעילות זו מזמנת הצלחות, מצבים  – בפעילות ספורטיבית עודד את הילד לקחת חלק יש ל .14

 להתמודדות ועבודת צוות. 

 . אמונה בילד תתרום לוומהעתיד הצפוי לו,  ביטחון שיש לך מילדךאת ה עלהבי מומלץ .15

 , בצורה זו תסייע לילדך להיות חלק מבני  ך היא דבר מבור  בתחום המוסיקה, ביגוד וכו' לקיחת חלק באופנות של בני הגיל .16

 גילו ולהרגיש טוב. 

 חיזוקים לעבודה תנהגות, גם אם המטרה לא הושגה באופן מושלם. עולים מהש חיובייםדברים יש לשים פוקוס על  .17

 ., חשובה מאודרק להישג אלתהליך ולקשה ו

 צריכים הרבה . ילדים עודד אותולתמוך בו וזה הזמן ל, ימנע, יראה רגרסיה ויהיו לו נפילות, ילדך לעיתים יכשל .18

 זה מגיע להם הכי פחות.רים בהם במיוחד במק ,אהבה

 יתרגל מיומנויות של קבלת החלטות.  ילדה ,ים אלו, במצבבחירה אישיתפש הזדמנויות למלץ לחמו .19

 לעיתים לא יוכל שמרגיש שהוא מאכזב מבוגר משמעותי, כשאתה מדבר עם ילדך. ילד  מש במילה אכזבהתין להשא .20

 לשאת זאת. 



 

  

 

 –הדימוי העצמי מושפע מהצלחה והתקדמות בארבעה תחומים 

  )חברויות, קבלה חברתית...( חברתי ✓

 )בית ספר, ספורט..(  של התמודדות ותחרותיות םמצבי ✓

 )ביגוד, יופי...(  מראה חיצוני ✓

 .  אישיות ✓

 התייחס לכל כל אחד מהתחומים. השתדל לבבואך לחזק את הדימוי העצמי של ילדך, 

 

 . ומה אפשר לשפר טוב  מה אני עושה...  זה הזמן לבדוק 

 
 

 בהערכה, 
 זוהר ויעל 

 


