Modelul moral al copilului tau
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Cine poate deveni un model moral? Oricine poate fi un model moral pentru copilul tau, atata
timp cat are un set stabilit de valori pozitive in functie de care isi planuieste actiunile si ia
deciziile.
Persoanele care au obtinut succesul in urma
unui efort indelungat si al pasiunii lor pentru un anumit domeniu pot deveni, de asemenea,
modele morale pentru copilul tau. Spre exemplu, un sportiv de renume poate fi considerat
model moral atata timp cat se caracterizeaza prin spirit de competitivitate crescut, spirit de
echipa, bunavointa, corectitudine in recunoasterea faptului ca reusita se datoreaza tuturor
membrilor de echipa etc.
Cum il poti ajuta
pe copil sa isi aleaga un model moral pozitiv?
Fii chiar tu un model moral pentru copil. Parintii vor fi primele modele morale ale copiilor, fie ca
isi propun acest lucru, fie ca nu. De aceea, este bine sa incerci sa te comporti intr-un mod
corect, care sa exprime valorile morale in care crezi. Pe de alta parte, nu uita sa ii vorbesti
despre:
reusitele si esecurile tale, felul in care ai reusit sa depasesti momente dificile,
greselile pe care le-ai facut si modul in care le-ai indreptat. Astfel, copilul va invata sa te
priveasca intr-un mod realist, apropiindu-va mai mult.
Ajuta-l sa se apropie de persoanele de la care are de invatat comportamente si valori pozitive.
Acorda atentie preocuparilor copilului tau si incearca sa il aduci in apropierea persoanelor care
l-ar putea invata mai multe despre ceea ce il intereseaza. De asemenea, nu ezita sa ii oferi
copilului ocazia de a cunoaste persoanele pe care tu le admiri.
Recomanda-i lecturi care pun in valoare personaje ce pot deveni modele morale. Discutati
impreuna despre respectivele personaje, despre ce ii place la ele si ce nu si despre alegerile pe
care le-au facut.
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