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Predarea, modelarea și consolidarea competențelor socio-
emoționale în timpul pandemiei de COVID-19
Trebuie să admitem că pandemia de COVID-19 îi determină atât pe adulţi, cât și pe tineri să se simtă 
stresaţi, anxioși, temători și nesiguri. Schimbarea rutinei zilnice- cuprinzând închiderea școlilor și 
sporirea nivelului de nesiguranţă, învăţarea la distanţă și distanţarea socială- creează numeroase 
transformări în viaţa elevilor și a familiilor lor. Familiile care nu se eliberează de stres prin activităţi fizice 
și sociale vor avea relaţii tensionate uneori. Unele chiar vor depăși iscusinţa lor de a coopera într-un mod 
pozitiv. Elevii care preferă să stabilească legături și să socializeze vor resimţi efectele izolării fizice și ale 
lipsei interacţiunii. Nu avem de-a face cu o viaţă normală și trebuie să găsim cu toţii abilităţile necesare 
pentru a ne descurca.

Având în vedere aceste circumstanţe neobișnuite, noi, cei de la Lions Quest, am creat un set de orientări 
care descriu modalităţi de formare a unei comunităţi de învăţare centrate pe relaţionare și tehnici de 
predare, modelare și consolidare a unui set de competenţe socio-emoţionale ca răspuns la pandemia de 
COVID-19. Aceste orientări

• cuprind câteva recomandări generale pentru a crea un mediu sigur de învăţare online și pentru a-i 
sprijini pe profesorii și pe elevii care se află într-un mediu de învăţare la distanţă.

• se bazează pe predarea, modelarea și consolidarea a cinci competenţe fundamentale de învăţare 
socio-emoţională: cunoașterea de sine, auto-administrarea, conștientizarea socială, abilităţi de 
relaţionare și luarea unor decizii responsabile. 

Aceste cinci competenţe sunt mai importante ca niciodată pentru  procesul de învăţare și pentru starea 
de bine. Un mediu adecvat bazat pe competenţe socio-emoţionale îi sprijină pe profesori și pe elevi să își 
însușească abilităţile necesare pentru a-și gestiona emoţiile, pentru a fi empatici, pentru a stabili legături 
și chiar pentru a se dezvolta în aceste circumstanţe. Considerăm că aceste cinci competenţe au rolul de a 
ne ajuta să „navigăm” prin schimbare, nesiguranţă, stres și chiar prin traume în această perioadă dificilă.

Comunicarea într-o clasă la distanță 
Înţelegem că predarea la distanţă va fi o 
experienţă total diferită de predarea la clasă și că 
modul în care profesorii comunică cu elevii lor în 
timpul unei ore la distanţă este nucleul din spatele 
acestei experienţe. Aceste orientări confirmă 
cele două metode principale de comunicare între 
profesori și elevi în cadrul unei ore la distanţă: 
comunicarea audio-video, trimiterea mesajelor și 
alte forme de comunicare scrisă.

Datorită faptului că elevii sunt online mai des 
ca urmare a pandemiei . . . 

• Discutaţi despre siguranţa online cu 
elevii dumneavoastră. 

• Amintiţi-le elevilor că, deși ora 
dumneavoastră este sigură, acest lucru 
nu înseamnă că mediul online este 100% 
sigur. 

• Încurajaţi-vă elevii să discute despre 
folosirea mediului online în afara orelor 
dumneavoastră cu un adult de încredere. 
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Comunicarea audio-video 

Majoritatea profesorilor pot utiliza instrumentele digitale care au conţinut audio-video pentru a 
comunica cu elevii lor. Serviciul de conferinţe audio-video și alte platforme asemănătoare le permit 
elevilor să folosească conţinutul audio-video pentru a interacţiona cu profesorii și colegii lor. De 
asemenea, platformele pentru conferinţe le permit utilizatorilor să își împartă ecranul cu alţii. Majoritatea 
platformelor au funcţii utile, cum ar fi galerie foto, chestionare și posibilitatea de a trimite mesaje. Unele 
dintre acestea chiar le permit utilizatorilor să „bată la ușă” sau „să ridice mâna” dacă doresc să vorbească.

Mesageria și alte forme de comunicare scrisă

Mulţi profesori pot folosi doar instrumentele digitale care limitează interacţiunea profesor-elev și elev-
elev la mesaje și alte forme de comunicare scrisă. Aceste instrumente ar putea cuprinde forumuri de 
discuţii online, posibilităţi de trimitere a mesajelor și email. Indiferent daca aveţi acces la comunicarea 
audio-video sau nu, să vă implicaţi elevii într-o discuţie online este o metodă eficientă de încurajare a 
gândirii critice, de reflecţie profundă și de descoperire a sentimentului de apartenenţă la clasă. Într-o 
discuţie online, elevii răspund unei cerinţe în scris folosind chat-ul sau forumul de discuţii. Răspunsul 
fiecărui elev poate fi văzut de întreaga clasă. Elevii se angajează apoi în discuţie răspunzând la cel puţin 
două dintre subiectele abordate de colegii lor.

Formarea unei comunități de învățare 
centrate pe relaționare pentru siguranță 
și suport 
Acum, mai mult ca niciodată, profesorii trebuie să 
formeze și să susţină o comunitate de învăţare centrată 
pe relaţionare- un loc în care fiecare membru să se simtă 
văzut, auzit, cunoscut, valorizat și apreciat. Acest lucru 
este valabil în special pentru elevii care se confruntă cu 
traume.

Următoarele practici descriu modalităţi de formare 
și susţinere a unei comunităţi de învăţare centrate pe 
relaţionare care oferă siguranţă și sprijin elevilor.

PREVEDEREA NORMELOR Datorită faptului că învăţământul la distanţă este ceva nou pentru mulţi 
profesori și elevi, este important să fie prevăzute norme clare cu privire la modul în care gândurile, 
sentimentele, preocupările și informaţiile sunt împărtășite. Mai precis, conștientizaţi faptul că COVID-19 
creează traumă prin definiţie, ceea ce necesită orientări pentru a menţine spaţiile de învăţare sigure, 
primitoare și receptive în permanenţă. Luaţi în considerare următoarele aspecte atunci când stabiliţi 
normele pentru ora dumneavoastră la distanţă:

• TRANSPUNEŢI NORMELE DE LA CLASĂ Transpuneţi normele de la ora din școală la ora online 
pentru a oferi coerenţă, caracter previzibil și confort pentru ceea ce am putea numi „conversaţie 

Pentru unii elevi școala a fost locul în 
care au creat legături, s-au simţit în 
siguranţă și au întâlnit adulţi grijulii 
care i-au întâmpinat și i-au sprijinit în 
fiecare zi. Datorită faptului că școala 
s-a mutat în mediul online pentru 
mulţi elevi, crearea unui spaţiu sigur 
este un lucru la fel de important într-o 
comunitate de învăţare online ca într-o 
clasă la școală.
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intensă”. De exemplu, dacă normele de la clasa dumneavoastră cuprind de obicei așteptări ca elevii 
să fie amabili și respectuoși unul cu altul, aplicaţi acest lucru și în cadrul clasei online. Amintiţi-le 
elevilor să fie respectuoși și să vorbească pe rând, la fel ca la școală. Dacă elevii comunică între ei 
prin mesaje sau email, amintiţi-le că mesajele lor scrise sunt similare discuţiilor din clasă. 

• REFERIŢI-VĂ LA NORME ÎN MOD FRECVENT Referiţi-vă la norme în mod frecvent, la fel cum aţi 
proceda în sala de clasă. 

• MÂINI VIRTUALE ÎN AER În funcţie de tehnologia pe care o folosiţi, încercaţi să le oferiţi elevilor o 
modalitate de a ridica mâna virtual când doresc să vorbească. Unele platforme pentru conferinţe le 
permit participanţilor „să bată la ușă” sau „să ridice mâna” dacă doresc să vorbească.

• POLITICA DISTRICTULUI DUMNEAVOASTRĂ DE UTILIZARE ONLINE Dacă este disponibilă, 
prezentaţi politica districtului dumneavoastră de utilizare online, referindu-vă la ceea ce poate 
fi aplicat ca regulă pentru ora dumneavoastră online. Amintiţi-vă că majoritatea elevilor nu sunt 
familiarizaţi cu mijloacele de comunicare online în afara scopurilor sociale. Va fi necesar să fie 
învăţaţi cum să comunice online eficient, într-un mod responsabil și respectuos, folosind mijloacele 
disponibile în cadrul orei dumneavoastră.

MENŢINEREA ȘI STABILIREA RITUALURILOR ȘI A OBICEIURILOR Atât stabilirea și menţinerea 
ritualurilor și a obiceiurilor existente, cât și stabilirea noilor ritualuri și obiceiuri vor contribui la 
formarea unei comunităţi de învăţare la distanţă centrate pe relaţionare și le vor permite elevilor să se 
simtă conectaţi din punct de vedere social și susţinuţi din punct de vedere emoţional. Luaţi în considerare 
următoarele aspecte atunci când stabiliţi și menţineţi ritualuri și obiceiuri:

•  ÎNTÂLNIRI ZILNICE Continuaţi să aveţi întâlniri dimineaţa/seara și alte ritualuri zilnice în 
timpul orei dumneavoastră online. Astfel, elevii vor observa legătura dintre ora de la școală și 
ora online. De asemenea, în acest mod elevii vor avea timp la dispoziţie pentru a lua legătura cu 
dumneavoastră și cu ceilalţi colegi și pentru a exprima ce simt și ce gândesc, fapt care ar oferi 
posibilitatea de a nu se mai gândi exclusiv la pandemia de COVID-19. 

•  CONCENTRAREA ASUPRA UNOR ÎNTREBĂRI ZILNICE Îndreptarea atenţiei asupra unor întrebări 
zilnice le va da elevilor ocazia să se implice în discuţii serioase. Puneţi o întrebare zilnic elevilor 
dumneavoastră și apoi încurajaţi-i să comenteze răspunsurile a cel puţin doi colegi. De asemenea, 
le puteţi cere elevilor dumneavoastră să formuleze propriile lor întrebări.  

•  PRACTICILE VIRTUALE „ÎN CERC” Practica „în cerc”  este o metodă dovedită, bazată pe cercetare, 
prin care se poate obţine un nivel înalt de siguranţă la clasă, încredere și respect. Deși elevii nu stau 
în cerc, ca în sala de clasă, sentimentul este același și elevii sunt implicaţi într-un ritual familiar.

•  GRUPURI MICI Utilizaţi instrumentele unei conferinţe video pentru a vă întâlni în grupuri mai 
mici, la fel ca în sala de clasă. Continuarea întâlnirilor în grupuri mici va recrea sentimentul de 
apartenenţă la comunitate. 

• OBICEIURI DISTRACTIVE Dacă școala dumneavoastră are obiceiuri cum ar fi „Vinerea distractivă” 
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sau „Antrenează-te miercuri”, modificaţi-le pentru a putea fi aplicate și în mediul online. Luaţi în calcul 
activităţile propuse de elevi și folosiţi galeria de pe platformele pentru conferinţe care le permit tuturor 
să se vadă în timp ce rezolvă exerciţii sau sunt în pauză. Folosiţi sondajele sau alte caracteristici ale 
chat-ului pentru ca elevii să vadă și comentariile colegilor. 

• OBICEIURI NOI Permiteţi-le elevilor să folosească YouTube sau TikTok pentru a posta 
video-uri amuzante în siguranţă. Aceasta este o altă modalitate de a forma o comunitate și de a le 
oferi elevilor o variantă de conexiune. De exemplu, dacă un elev își serbează ziua de naștere, colegii 
pot posta video-uri amuzante cu mesaje de „La mulţi ani!”. 

Predați, modelați și consolidați competențele de învățare socio-emoțională 
Abilităţile de învăţare socio-emoţională sunt esenţiale pentru dezvoltare și progres în vremuri dificile. 
Următoarele orientări prezintă metode de predare, modelare și consolidare a anumitor competenţe ca 
răspuns la nesiguranţa și stresul cauzate de COVID-19. 

Pe lângă modul de predare, modelare și consolidare a acestor competenţe în cadrul orei dumneavoastră 
la distanţă, este important să vă amintiţi că simţiţi și efectele negative ale pandemiei de COVID-19. Este 
important să aveţi grijă de dumneavoastră. În acest mod vă veţi proteja sănătatea și vă veţi determina 
elevii să adopte aceeași atitudine. Gândiţi-vă la ce trebuie să faceţi pentru a avea grijă de dumneavoastră 
din punct de vedere emoţional, social, fizic și psihologic pentru a fi în formă optimă pentru elevii 
dumneavoastră. Mâncaţi sănătos, odihniţi-vă  mult, alegeţi câteva practici de meditaţie pentru a vă 
elibera de stres, exersaţi, ţineţi un jurnal, ţineţi legătura cu ceilalţi în mediul virtual și implicaţi-vă în alte 
activităţi care contribuie la starea dumneavoastră de bine. Organizaţi întâlniri virtuale cu colegii pentru a 
vă împărtăși preocupările, pentru a stabili legături și pentru a vă sprijini unul pe celălalt. 

Cunoașterea de sine

DEMONSTRAŢI PREZENŢA CONȘTIENTĂ Când nivelul de stres, 
anxietate, teamă și furie crește, elevii trebuie să știe că profesorii 
din viaţa lor sunt prezenţi, disponibili și gata să le ofere informaţii 
exacte și sprijin atunci când aceștia au nevoie. Adoptarea unei 
atitudini iubitoare, non-judicative, interesate și calme are un 
impact pozitiv deoarece elevii au tendinţa de a se oglindi în acest 
comportament. Când ești un ascultător empatic, răbdător, prezent, 
grijuliu, curios, interesat cu adevărat, elevii vor simţi că dorești să te implici și se vor simţi în siguranţă să 
ţi se destăinuie. Acestea sunt comportamente care pot fi întâlnite atât în cadrul unei ore la distanţă, cât și 
într-o sală de clasă la școală.

CONECTAŢI-VĂ CU ELEVII ȘI AFLAŢI CE GÂNDESC ȘI CE SIMT Interesaţi-vă cu blândeţe despre ce se 
petrece în viaţa elevilor dumneavoastră. Invitaţi-i să își împărtășească gândurile și sentimentele și să 
își spună propriile povești. Unii elevi vor fi deschiși, alţii vor trebui să fie încurajaţi să vorbească. Este 
de un real folos să definiţi și să exemplificaţi împărtășirea în siguranţă a gândurilor și a sentimentelor 
prezentând situaţia dumneavoastră și nu a celor care nu sunt prezenţi. Discutaţi cu cei pe care îi 

Cunoașterea de sine: 
• identificarea emoţiilor 
• recunoașterea punctelor 

forte 
• construirea încrederii în 

sine 
• auto-eficacitatea
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consideraţi vulnerabili sau care ar putea avea o situaţie delicată acasă. Asiguraţi-i că nu sunt singuri. 
Spuneţi-le că o avalanșă de gânduri și sentimente este normală pe timp de criză. Încurajaţi-vă elevii să 
recunoască, să numească și să-și exprime gândurile și sentimentele pentru că astfel le pot gestiona mai 
ușor.

ASCULTAŢI ȘI REFLECTAŢI Recunoașteţi gândurile și sentimentele elevilor dumneavoastră parafrazând 
ceea ce spun pentru a se face auziţi. Componentă a ascultării empatice, parafrazarea îi invită pe elevi să-și 
dea seama cum se simt și să admită că sentimentele lor pot fi înţelese de ceilalţi. Acest lucru asigură o 
stare de bine deoarece suntem cu toţii în aceeași barcă, având reacţii similare și încercând să înţelegem 
ce înseamnă această situaţie pentru noi și pentru ceilalţi. Deși mijloacele audio-video sunt extrem de utile 
când vine vorba de parafrazarea cuvintelor elevilor, profesorii pot, la rândul lor, să îndeplinească acest rol, 
parafrazând cuvintele scrise ale elevilor lor atunci când le oferă acestora feedback în scris.

CONȘTIENTIZAŢI ÎNTREBĂRILE ELEVILOR, PREOCUPĂRILE ȘI TEMERILE LOR Încercaţi să ocoliţi 
întrebările dificile, încercaţi să nu fiţi preocupat și temător.  COVID-19 este pretutindeni prin intermediul 
mass-media și al știrilor. Acest val constant de informaţii negative poate cauza teamă și anxietate. 
Încurajaţi-vă elevii să-și exprime temerile, supărarea și alte sentimente puternice, susţinându-și propriile 
păreri fără să citeze dezinformări și fără să îi acuze pe ceilalţi. Când adulţii ascultă cu interes temerile 
elevilor, aceștia se interesează cu adevărat de reacţiile acestor elevi și apoi pot răspunde întrebărilor 
acestora cu informaţii precise.

Asiguraţi-vă că sunteţi bine informat și gata să îi formaţi pe elevi, fiind conștient că informaţiile evoluează de-a lungul timpului. 
Primiţi informaţii de la: Centrele pentru controlul bolilor la adresa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

Auto-administrarea 

FIŢI PREGĂTIT PENTRU RĂSPUNSURI NEAȘTEPTATE Când elevii 
sunt stresaţi și anxioși, ei spun și fac lucruri din impuls. Amintiţi-vă 
să nu luaţi nimic din toate acestea în mod personal. Nesiguranţa 
ne poate face pe oricare dintre noi super-vigilenţi și putem 
ajunge la capătul răbdării. În calitate de profesor, vă puteţi simţi 
obosit, fiind mereu în priză și neavând posibilitatea de a anticipa 
pe loc răspunsurile emoţionale ale elevilor. Observaţi propriile 
dumneavoastră provocări emoţionale și faceţi un efort pentru a le gestiona. Fiţi interesat, puneţi întrebări 
și evitaţi atitudinea defensivă. Luaţi întotdeauna în considerare regulile clasei pentru a avea un spaţiu de 
învăţare sigur.

FACEŢI-I PE ELEVI SĂ CONȘTIENTIZEZE IMPORTANŢA RESPIRAŢIEI Elevii au nevoie de strategii care 
să îi ajute să se calmeze și să se concentreze asupra procesului de învăţare în aceste vremuri dificile. 
Tehnicile de respiraţie sunt o modalitate de calmare dovedită știinţific. Elevii pot folosi tehnicile de 
respiraţie pentru a-și reduce ritmul cardiac și pentru a-și calma sistemul nervos când au emoţii puternice 
și sunt afectaţi de evenimente stresante, putându-se astfel concentra asupra procesului de învăţare. Iată 
câteva activităţi pentru controlul tehnicilor de respiraţie:

•  NUMĂRATUL PÂNĂ LA 10 Învăţaţi elevii să respire adânc în timp ce numără până la 10. Cereţi-le 

Auto-administrarea: 
• controlul impulsurilor

• managementul stresului 

• autoreglementarea 

• stabilirea obiectivelor
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să inspire adânc și încet numărând până la 5 și să expire numărând din nou până la 5. 

• RESPIRAŢIA ABDOMINALĂ Rugaţi elevii să se așeze într-o poziţie confortabilă  și să își pună 
mâna pe abdomen. Spuneţi-le să respire și să observe cum se ridică abdomenul. Apoi, cereţi-le 
să expire și să observe cum se lasă abdomenul. Rugaţi-i să repete de zece ori și să observe ce se 
întâmplă în corpul și în mintea lor. După aceea, discutaţi cu elevii dumneavoastră despre această 
experienţă și încurajaţi-i să aplice respiraţia abdominală pe cont propriu.

Accesaţi site-ul Lions Quest pentru a citi „Introducere în respiraţia controlată” prevăzută pentru clasele 0–2, 3–5 si 6–12. 
Prezentaţi familiilor elevilor dumneavoastră această resursă alături de alte resurse referitoare la tehnicile de respiraţie pentru 
a fi utilizate acasă: www.lions-quest.org/lions-quest-covid-19-online-resources/

FOLOSIŢI PRACTICI DE CONȘTIENTIZARE O altă modalitate de a-i ajuta pe elevi să-și gestioneze 
gândurile și emoţiile pentru a optimiza procesul de învăţare în aceste vremuri stresante este cea care se 
realizează prin intermediul exerciţiilor de conștientizare. Practicile de conștientizare sunt o abordare 
care îi ajută pe elevi să gestioneze factorii stresanţi, gândurile negative și îngrijorările, acordând atenţie 
momentului prezent, fără a trăi în trecut și fără a se îngrijora asupra nesiguranţei viitorului. Elevii învaţă 
să-și analizeze gândurile și emoţiile prezente, admiţând că nu trebuie să se lase copleșiţi de acestea, ci, din 
contră, să le înlocuiască cu bunătate și interes. De regulă, exerciţiile de conștientizare cuprind controlul 
respiraţiei și meditaţia ghidată care îi fac conștienţi de gândurile și sentimentele lor. Câteva exemple ar 
putea fi:

• DĂ-I DRUMUL! Rugaţi-i pe elevi să-și imagineze că pot pune un  gând de-al lor într-un balon și îl 
pot urmări cum zboară. 

• TELECOMANDA DE LA TV Rugaţi-i pe elevi să-și imagineze că creierul lor este ca o telecomandă 
care poate fi folosită pentru a pune pe PAUZĂ acţiunea când gândurile și emoţiile îi copleșesc. 
Întreruperea acţiunii le oferă timp pentru a alege un răspuns util la situaţia dată. 

• TRENUL GÂNDURILOR Cereţi-le elevilor să-și imagineze că emoţiile puternice vin ca un tren care 
se oprește în gară. Ei pot alege dacă urcă sau nu în tren.

Accesaţi site-ul Lions Quest pentru a descoperi „Exerciţii de conștientizare” pentru clasele 0–2, 3–5 și 6–12. Prezentaţi-le 
familiilor elevilor dumneavoastră alături de alte resurse de conștientizare pentru a fi utilizate acasă: www.lions-quest.org/
lions-quest-covid-19-online-resources/

Conștientizarea socială

MODELAŢI ȘI PROMOVAŢI EMPATIA Elevii trebuie să simtă că 
cineva înţelege ceea ce simt și experimentează. Discutaţi despre 
ceea ce înseamnă să fiţi empatic cu elevii dumneavoastră. Arătaţi 
empatie ascultând cu interes și fără să judecaţi, parafrazând ceea 
ce spun elevii dumneavoastră și punând întrebări suplimentare 
pentru clarificare. Enunţuri de tipul Spuneţi-ne mai multe despre 
__________ sau____________probabil s-a simţit tulburat arată faptul că 
ascultaţi cu adevărat și sunteţi interesat să înţelegeţi ce experimentează elevii. Acordaţi-le timp elevilor 

Conștientizarea socială: 

•  formularea 
perspectivelor 

• empatia 
• aprecierea diversităţii 
• respectul pentru ceilalţi
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dumneavoastră pentru a vă asigura că aţi înţeles ce au dorit să spună și acordaţi-le șansa de a explica din 
nou ceea ce au avut de spus dacă nu aţi înţeles. Astfel, veţi crea o legătură bazată pe încredere și siguranţă 
emoţională cu elevii dumneavoastră. Încurajaţi-i să fie mai empatici unii cu alţii, ei observând, la rândul 
lor, caracterul dumneavoastră empatic. Spuneţi-le că observaţi comportamentul lor empatic.

ÎNVĂŢAŢI-I SĂ FORMULEZE PERSPECTIVE Discutaţi cu elevii dumneavoastră despre vastele experienţe 
pe care oamenii le au în timpul pandemiei de COVID-19. Unii oameni au fost concediaţi sau neplătiţi, în 
timp ce alţii lucrează sau fac cursuri de acasă. Sunt și alţii care își riscă viaţa în prima linie. Mulţi sunt 
nesiguri asupra viitorului. Ajutaţi-vă elevii să aibă perspective asupra diferitelor  realităţi cu care se 
confruntă și să fie empatici și înţelegători.

ÎNVĂŢAŢI-I CUM SĂ EVITE STEREOTIPURILE, PREJUDECĂŢILE, DISTORSIUNILE ȘI EVAZIUNEA 
Evidenţiaţi importanţa evitării stereotipurilor, a prejudecăţilor, a distorsiunilor și a ţapilor ispășitori. 
Pe timp de criză, unele persoane devin ţinta celor care caută ţapi ispășitori din cauza stereotipurilor, a 
prejudecăţilor, a distorsiunilor și a dezinformărilor. Discutaţi despre diferenţa dintre fapte și opinii și 
despre necesitatea strângerii informaţiilor înainte de formarea părerilor.

REMEDIAŢI PE LOC COMPORTAMENTUL PĂRTINITOR ȘI CARE RĂNEȘTE Este important să luaţi 
atitudine împotriva limbajului și a comportamentului prejudiciat, distorsionat, evaziv, care rănește, ori 
de câte ori observaţi o astfel de situaţie. În vremuri stresante, numărul comentariilor bazate pe ură și 
numărul incidentelor crește, așa că întrerupeţi-le înainte să se amplifice. Folosiţi enunţuri de acest tip 
dacă un elev este părtinitor sau rănește: Când ai vorbit urât despre colegul nostru, m-am întristat pentru că 
am observat cum i-ai rănit sentimentele. Te rog să nu mai faci asta niciodată.

Dacă observaţi că aveţi anumiţi elevi care sunt învinovăţiţi pentru existenţa pandemiei COVID-19 sau 
pentru alte probleme subiective, prezentaţi această situaţie directorului școlii. Școlile, comunităţile și 
familiile trebuie să transmită un mesaj general comunităţii, explicând că distorsiunile și căutarea ţapilor 
ispășitori nu vor fi tolerate. Amintiţi elevilor să îi sprijine pe cei care sunt hărţuiţi sau care devin ţinta 
atacurilor.

Abilități de relaționare

CREAŢI OPORTUNITĂŢI PENTRU INTERACŢIUNE SOCIALĂ ȘI 
REFLECŢIE Elevii doresc să interacţioneze din punct de vedere 
social cu profesorii și colegii lor și acest lucru nu a fost posibil 
din cauza distanţării sociale, a închiderii școlii și a necesităţii de 
a sta acasă. Dacă este implementat corect, angajamentul social 
poate fi realizat și în cadrul procesului de învăţare la distanţă. 
Angajamentul social poate avea diferite forme în funcţie de modul în care școala dumneavoastră aplică 
învăţământul la distanţă. Platformele pentru conferinţe le permit elevilor să folosească mijloace audio-
video pentru a interacţiona cu dumneavoastră și cu ceilalţi, în timp ce alte sisteme de învăţare limitează 
interacţiunea profesor-elev și elev-elev la mesaje și alte forme de comunicare scrisă. Amintiţi-le elevilor 
să fie respectuoși și să vorbească pe rând, la fel cum ar face în sala de clasă. Dacă elevii comunică unii cu 
alţii prin mesaje sau email, amintiţi-le că ceea ce scriu este același lucru cu ceea ce spun în clasă. Luaţi în 

Abilităţi de relaţionare: 

• comunicarea 
• angajamentul social 
• construirea relaţiilor 
• munca în echipă
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considerare următoarele oportunităţi pentru interacţiune socială și reflecţie:

•  DISCUŢIILE ONLINE Prin intermediul discuţiilor online, implicaţi elevii în conversaţii care 
facilitează interacţiunea socială. Folosiţi funcţia chat/mesajele sau forumul de discuţii pentru a 
le oferi elevilor sentimentul conexiunii și al angajamentului. Axaţi-vă pe cerinţe care încurajează 
gândirea profundă sau invocă umorul și care necesită răspunsuri variate. După ce elevii răspund 
cerinţelor date, rugaţi-i să răspundă la cel puţin două dintre problemele abordate de colegii lor.

• REFLECŢIA Reflecţia le oferă elevilor oportunităţi individuale și colective de gândire și înţelegere 
a experienţelor lor, determinându-i să observe modul în care aceste experienţe vor avea impact 
asupra viitorului lor. Invitaţi-i pe toţi elevii să se implice și asiguraţi-vă că puneţi întrebări de 
reflecţie la sfârșitul fiecărei activităţi de învăţare. Sunt multe modele de reflecţie de unde să alegeţi. 
Lions Quest vă propune să folosiţi articolul lui Terry Bordon: „Ce? Și ce dacă? Și acum ce facem?” de 
reflecţie critică. 

 ¡ CE? Aceste întrebări îi invită pe elevi să prezinte tot ceea ce s-a întâmplat în mod obiectiv și 
non-judicativ.

 ¡ ȘI CE DACĂ? Aceste întrebări le permit elevilor să analizeze experienţele lor în profunzime 
pentru a afla ce a fost, de fapt, important și cum pot raporta toate aceste aspecte la viaţa lor. 

 ¡ ȘI ACUM CE FACEM? Aceste întrebări le oferă elevilor șansa de a aplica ceea ce au învăţat  și 
de a înţelege cum vor acţiona și gândi în mod diferit. 

EVIDENŢIAŢI IMPORTANŢA NEVOILOR DE COMUNICARE CU MAI MULTĂ GRIJĂ Datorită presiunii 
acestor timpuri nesigure, este esenţial să transmiteţi nevoile și sentimentele dumneavoastră cu mai multă 
grijă astfel încât elevii să observe acest lucru și să nu devină defensivi. O modalitate care permite acest 
lucru este folosirea mesajelor ce, când, de ce și cum pentru a-i ajuta pe elevi să-și exprime sentimentele 
fără să fie blamaţi. Mesajele ce, când, de ce și cum îmbunătăţesc abilităţile de ascultare și satisfac nevoile 
celorlalţi. Iată câteva modalităţi de folosire a mesajelor ce, când, de ce și cum:

1.  CE  Numiţi sentimentul. Mă simt ______. 

2.  CÂND  Explicaţi ce comportament vă deranjează sau ce apreciaţi. Când tu ______. 

3.  DE CE  Explicaţi de ce vă simţiţi așa. Pentru că eu ______. 

4.  CUM  (Utilizaţi ca opţiune pentru un comportament deranjant) Spuneţi cum v-ar plăcea
  ca celălalt să se comporte pentru a satisface nevoile dumneavoastră. Mi-ar plăcea/
  Doresc/ Ar ajuta dacă ______. 

Modelaţi-vă elevii folosind mesajele ce, când, de ce și cum atunci când le cereţi ceva și încurajaţi-i să le 
folosească și ei. De exemplu, puteţi spune: Mă simt nesigur pentru că tehnologia este ceva nou pentru mine 
și, uneori, mă simt frustrat. Sper să fiţi flexibili cu toţii până ne obișnuim. Elevii dumneavoastră ar putea 
folosi mesajele ce, când, de ce și cum ca în exemplul următor: Mă simt epuizat pentru că mereu apar știri 
care mă fac să mă doară stomacul. Putem să nu le mai urmărim pentru un timp?
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Luarea unor decizii responsabile

FURNIZAŢI INFORMAŢII DUPĂ CUM ESTE NECESAR 
Datorită faptului că experţii primesc în permanenţă noi 
informaţii despre COVID-19, este important să rămâneţi 
informat și să prezentaţi informaţii precise, bazate pe fapte. 
Obișnuiţi-vă să le oferiţi elevilor informaţii la zi despre boală, 
ameninţarea asupra sănătăţii și eforturile de prevenire și 
precauţie.  

Obţineţi informaţii de la:
Centrele pentru controlul bolilor la adresa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Organizaţia Mondială a Sănătăţii la adresa: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ÎNCURAJAŢI DEZVOLTAREA COMPETENŢEI MEDIATICE Îndrumaţi elevii spre surse credibile de 
informare online și învăţaţi-i să identifice sursele care sunt mai puţin credibile. Invitaţi elevii să își pună 
întrebări asupra veridicităţii informaţiilor dacă acestea nu provin din surse de încredere care își bazează 
activitatea pe cercetare, cum ar fi Centrele pentru controlul bolilor sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
Asiguraţi-vă că elevii dumneavoastră cunosc câteva dintre miturile răspândite cu privire la COVID-19 
și debutul acestei pandemii, mai ales de pe reţelele de socializare. Acest lucru îi va ajuta să facă alegeri 
potrivite referitoare la ceea ce ascultă, citesc sau întreprind. Descoperirea aspectelor esenţiale îi poate 
face să fie empatici și plini de compasiune, deoarece ei observă cum pandemia de COVID-19 are un impact 
mai puternic asupra anumitor popoare. Este responsabilitatea profesorilor să ofere informaţii precise, să 
discute deschis despre sentimente, să remedieze comportamentul părtinitor și evaziv și să îi sprijine pe 
elevi pentru ca aceștia să poată accepta mai ușor aceste fapte

Luarea unor decizii responsabile: 

• identificarea și rezolvarea 
problemelor 

• evaluarea 
• reflecţia 
• responsabilitatea etică 

Prin crearea unui mediu de învăţare sigur și prin predarea, modelarea și consolidarea 
competenţelor socio-emoţionale în timpul pandemiei de COVID-19, vom oferi atât nouă, cât 
și elevilor noștri abilităţi și practici puternice și eficiente pentru a trece prin această criză cu 
înţelepciune, bunătate, dragoste și grijă.


