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Psihologii vorbesc despre doua tipuri de temperament, in functie de orientarea persoanei: catre lumea exterioara- temperamentul extravertit - catre cea interioara- temperamentul
introvertit.
Cei mai
multi dintre noi nu se incadreaza perfect intr-una din cele doua categorii, ci undeva la “mijloc”,
intre nevoia de a fi cu ceilalti si nevoia de a fi singur.

Cum poti recunoaste un copil introvertit?

Se adapteaza greu la schimbari. Schimbarea profesorilor, a domiciliului sau a colegilor pot fi
situatii dificile pentru copilul introvertit. Are nevoie de timp pentru a se obisnui cu persoane sau
locuri noi.

Are putini prieteni. Copiii introvertiti au de obicei unul sau doi prieteni foarte buni si sunt
multumiti, deoarece nu au nevoie de mai multi. Numarul redus de prieteni al copilului tau trebuie
sa te ingrijoreze doar daca observi ca cel mic se simte singur sau ar vrea sa se apropie de alti
copii si nu stie cum sa faca acest lucru.
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Este un bun ascultator si observator. Pentru ca nu simt nevoia sa se implice in activitatile sau
discutiile celor din jur, copiii introvertiti vor observa si asculta atent ce se intampla in jur, inclusiv
in familie. Datorita capacitatii de a asculta, isi pot forma prieteni adevarati si pot memora
informatiile cu usurinta.

Are o buna capacitate de concentrare a atentiei. Deoarece lumea exterioara nu ii intereseaza
asa de mult, copiii introvertiti se concentreaza foarte bine asupra sarcinilor de invatare sau
activitatilor in care sunt implicati. Aceasta este una dintre calitatile care il pot ajuta pe copil sa
obtina rezultate bune la scoala.

Despre cum anume il poti ajuta pe copilul introvertit afla de pe site-ul: http://www.suntparinte.ro
/
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