
PAGBUBUO NG TIWALA AT TAGUMPAY SA ISANG BATA

PAGPAPAHALAGA
SA SARILI

PAGPAPAHALAGA
SA SARILI Ang pagpapahala sa sarili ay tungkol sa

kung paano ka mag-isip at makiramdam.
Habang lumalaki at lumilinang ang mga
bata, bumubuo din sila ng kanilang mga
pagpipilian tungkol sa kanilang sarili sa
pamamagitan ng mga salita at aksyon 
ng ibang tao. Ang pagbibigay ng isang
mapagmahal at mapag-alaga na kapaligiran,
ang mga magulang at mga tagapangalaga
ay ang daan sa pagbibigay ng isang
positibong anyo 
sa imahe ng 
isang bata.
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Bagamat nilalayon naming magbigay ng napapanahon
at tamang impormasyon, maaaring ang ilan sa mga
impormasyong naririto ay nagbago na mula nang
ilathala ang pulyetong ito.



LEBEL NG PAGTITIWALA SA SARILI
Ang paraan ng mga bata na umaksyon at gumanti sa iba't ibang sitwasyon ay 
nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lebel ng kanyang pagtitiwala sa sarili. 
Bilang pagkilala sa mga tanda ng mababa at mataas na lebel ng pagtitiwala sa
sarili, ang mga magulang at mga tagapangalaga ay ang tutugon sa pangangailangan
ng bata upang tumaas ang kanyang pagtitiwala sa sarili.

- Pag-iwas sa bago at hindi pamilyar na karanasan at sitwasyon
- Pagpapababa sa sariling abilidad
- Pagsisi sa iba sa sariling kamalian
- Madaling maimpluwesyahan ng ibang tao
- Madaling mabigo
- Depensibo at madaling masaktan sa mga puna
- Patuloy na pagnanais na magbago ng hitsura
- Kakulangan sa pakikihalubilo sa loob ng silid-aralan 

(halimbawa: hindi itinataas ang kamay, hindi 
nakikihalubilo sa mga diskusyon sa klase)

EPEKTO SA MGA BATA
Ang lebel ng pagtitiwala sa sarili ng isang bata ay nakaka-apekto sa kanyang buhay at personalidad. Kung ang isang bata
ay magkulang ng tiwala sa sarili maaaring matakot sa bagong kapaligiran at opurtunidad, lilimitahan niya ang kanyang
sarili at abilidad. Ang batang may kumpyansa sa sarili ay maaaring matugunan ang iba't ibang sitwasyon sa positibo 
at bukas na saloobin. Ang ilan sa bahagi ng buhay ng isang bata na maaapektohan ay ang:
- Relasyon sa ibang tao
- Saloobin
- Abilidad na makagawa ng mabuting decision
- Pag resolba sa mga problema
- Mataas na enerhiya

PAGLINANG SA MATAAS NA TIWALA SA SARILI
Ang pananaw ng mga bata sa kanilang sarili ay naaayon sa kung ano ang kanilang 
naririnig at karanasan habang lumalaki sila. Ang mga nakakatanda ay nakakatulong 
din sa pagbuo ng mataas na kumpyansa sa sarili sa pamamagitan ng:
- Pagtulong sa kanila na maunawaan at makilala ang kanilang pagiging katangi-tangi 

(halimbawa: ang minana nila sa kanilang katutubo, espesyal na talento)
- Ang maging modelo ng isang taong may kumpyansa sa sarili sa pamamahitan ng 

iyong salita, aksyon at saloobin
- Ang pagbibigay ng pagmamahal na walang kondisyon
- Pagkilala at uminganyo sa pagsisikap ng mga bata
- Iwasan ang pag kumpara sa magkakapatid, kaibigan, at iba pang kauri
- Pagpayag sa mga batang gumawa ng kanilang sariling desisyon at umakto ng malaya kahit na makagawa 

pa man sila ng kamalian, hanggat sa sila ay ligtas (halimbawa: pagpili ng isusuot, pagsuot ng mga damit, 
pagtatali ng sapatos, ang kumain ng sila lamang sa kanilang sarili)

- Paggamit ng positibo at nakaka-enganyong mga lengwahe

Senyales ng Mababang Pagtitiwala sa Sarili:
- Tumutungo sa mga bagong sitwasyon at hamon 

sa buhay ng may pananabik
- Nagipagmamalaki ang mga nagawa
- Natututo sa sariling kamalian
- Tumatanggap ng mga nakakatulong na puna
- May kumpyansa sa sariling hitsura

Senyales ng may Mataas na Tiwala sa Sarili:

MAGING SANGKOT SA IYONG MGA ANAK
Kung magiging sangkot ka sa pangaraw-araw na buhay ng iyong mga anak, 
masisiguro mo siya na mahal at pinapahalagahan mo siya. Ang pagiging nandiyan 
at pagbibigay ng oras sa iyong mga anak ay ang pagpapakita sa kanya na siya 
ay importante. Ipakita sa kanya ang iyong pagmamahal at pagpapahalaga 
araw-araw sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pakikipaglaro, at pagpapakita 
ng pagmamahal. Makihalubilo sa pamamagitan ng pagbibigay opurtunidad 
sa iyong anak na maging matagumpay at paglinang sa mga bagong abilidad 
at gawain. Mas tiyak, para sa iba't ibang edad:
Mula pagkapanganak hanggang limang taong gulang:

- Ipagdiwang ang espesyal na okasyon. Halimbawa, studyante sa buwang ito, natutong lumangoy, 
natutong sumakay ng bisekleta, o ang pagtaas ng grado sa paaralan.

- Hayaan ang iyong anak na tumulong sa bahay o magbigay ka ng responsibilidad 
niya gaya ng pag-alis ng mga hugasin, pagpapakain sa mga alagang hayop, 
pagaalaga sa mga nakakabatang kapatid, o pagaayos ng lamesa.

- Lumahok sa mga importanteng kaganapan tulad ng miting ng mga magulang 
at guro, gunita sa mga gabing pagbabalik sa paaralan, pagtatanghal sa musika/
konsyerto, pag aakting sa paaralan, at mga kompetisyon sa isports.

- Pagpapakita ng mga gawain ng iyong anak at ibahagi ito sa mga kapamilya.
- Enganyuhin at kilalanin ang kanilang mga pagsisikap at nagawa tulad ng pagkatutong makabasa, pagkilos ng tama, pakikihalubilo,

pagiisip sa ibang tao, pagkumpleto ng mga asignatura at proyekto, pagresolba ng problema, at pagpapanatili na malinis ang kuwarto.

6 hanggang 13 taong gulang:

- Magbigay ng responsibilidad sa bahay gaya ng pagtulong sa labahin o pagluluto ng simpleng ulam. 
- Ipagdiwang ang mga espesyal na nagawa tulad ng pagtanggap ng lisensya sa pagmamaneho o ang pagkapasok 

sa isang isport na koponan.
- Dumalo ng mga importanteng kaganapan tulad ng gunita sa gunita sa mga gabing pagbabalik sa paaralan, pagtatanghal 

sa musika/konsyerto, pag aakting sa paaralan, at mga kompetisyon sa isports.
- Pagkilala sa pagsisikap at mga nagawa tulad ng paghahanap at pagpapanatili ng trabaho, 

paggawa ng mabubuting desisyon, o pamamahalang pinansyal.

14 hanggang 18 taong gulang:

PANGMATAGALANG EPEKTO- Pagtugon sa mga bagong sitwasyon
- Pagkamalikhain
- Tugon sa presyon ng iba pang kauri na bata
- Abilidad na marating ang layunin
- Tagumpay sa paaralan

Kapag pinupuri ang iyong mga anak, isuguro sa kanila na sila ay espesyal kahit ano pa man ang kanilang naging pagganap o pisikal na hitsura.

Pakakatandaan na ang isipan ng mga bata at ang kanilang 

mga ginagawa hindi kapareha sa kung ano pananaw 

ng mga nakakatanda. Maglaan ng kapani-paniwalang 

ekspektasyon sa kanila at iwasan ang sobrang pagpuna.

LIBRO PARA SA MGA BATA
IT’S OKAY TO BE DIFFERENT  - Todd Parr
I LIKE MYSELF!  - Karen Beaumont, illustrated by David Catrow
LIBRO PARA SA MGA NAKATATANDA
BECOMING THE PARENT YOU WANT TO BE   
Laura Davis & Janis Keyser
HOW TO DEVELOP SELF-ESTEEM IN YOUR CHILD
Bettie B. Youngs, Ph.D., Ed.D.
MGA ORGANISASYON
KIDSHEALTH  www.kidshealth.org

P A R A   S A   D A G D A G   N A   K A A L A M A N

Bilang isang babala, huwag 

lusparin ang pagkilala at isawalang

bahala ang hindi angkop na kilos

upang mabuo ang pagtitiwala sa

kanilang sarili. Matataguyod nito

ang kilos sa hindi pagtulong.

Ang mga bata na may mataas na lebel ng pagtitiwala sa sarili ay nakakaramdam ng maayos sa
kanilang sarili, ang pagtulong sa kanilang magkaroon ng postibong saloobin tungo sa iba’t ibang
pangyayari. Ang pagkakaroon ng mababang tiwala sa sarili ay maaring 
magdulot sa isang bata na makaramdam ng pagiging hindi matatag, 
matatakutin, at pagiging balisa. Bilang isang magulang o tagapangalaga, 
ginagampanan mo ang isang mahalagang papel sa paglinang ng 
kumpyansa sa sarili ng isang bata na kanyang kinakailangan upang 
magtagumpay sa maraming aspeto ng kanilang buhay. - Enganyuhin at kilalanin ang kanyang paglaki at paglinang tulad ng pagtawa, paggulong, paggapang, pag-upo, paglakad, 

paglalaro ng mga laruan at ang pag-aayos ng mga ito, paggamit ng kutsara, pag-inom gamit ang tasa, paggamit ng mga 
salita upang maibahagi ang kanilang isipan at nararamdaman, at ang pakikisalamuha sa ibang tao.

- Bigyan ng atensyon hanggang sa emosyonal at pisikal na pangangailangan.
- Ilambitin ang kanilang mga iginuhit, likhang-sining, at iba pang naging tagumpay.
- Hayaan ang iyong anak na tumulong sa mga gawaing bahay gaya ng pag-aayos sa lamesa o ang pag-alis sa mga labada.

Gumawa ng pagsisikap tolumahok sa mga impotantengokasyon. Ang makita ang kanilang mga magulang samga kaganapag ito ay angmakakapagparamdam sa kanilana sila ay pinapahalagahan.

Kapag dinidisiplina ang iyong

anak, mag-pokus sa hindi 

katanggap-tanggap na kilos ng

hindi pinupuna ang iyong anak.

- Kung ang mga bata ay nakakaramdam ng kumpyansa na ibahagi ang kanilang opinyon, 
maaari silang luminang ng bukas na komunikasyon sa kanilang mga magulang.

- Ang mataas na tiwala sa sarili ay maaaring tumulong sa iyong mga anak na kumapit 
ng mahigpit sa kanilang mga asal at paniniwala kapag nakaharap na nila ang 
presyon sa kanilang mga kauri ng mga bata.

- Ang pagtulong sa mga bata na makilala at pagpapahalaga sa kanilng pagiging 
katangi-tangi ay nagtuturo sa kanila na rumespeto sa pagkakaiba ng ibang tao.

- Iwasang ikumpara sila sa kanilang mga kapatid and mga kauring bata, enganyuhin 
sila na magkaroon ng mabuting relasyon sa ibang tao ng 
hindi nakakaramdam ng selos o galit.
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Kapag dinidisiplina ang iyong
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katanggap-tanggap na kilos ng
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- Kung ang mga bata ay nakakaramdam ng kumpyansa na ibahagi ang kanilang opinyon, 
maaari silang luminang ng bukas na komunikasyon sa kanilang mga magulang.

- Ang mataas na tiwala sa sarili ay maaaring tumulong sa iyong mga anak na kumapit 
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