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Cum solicit ajutor?
Copiii se confruntă cu numeroase situații zi de zi. Uneori este dificil de precizat când, cum şi dacă ar trebui 
să solicite ajutorul celorlalți. Pentru a şti când au nevoie de sprijin şi pentru a fi capabili să folosească 
limbajul adecvat în situațiile în care transmit ceea ce le trebuie, auto-conştientizarea şi abilitățile de 
relaționare le sunt de un real folos.

Iată întrebările pe care copiii şi le pot pune pentru a afla dacă este 
necesar să ceară ajutor:

1. LA CE am nevoie de ajutor?
2. CINE mă poate ajuta?
3. CÂND trebuie să cer ajutor?
4. CUM pot cere ajutor?

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale 
copilului dumneavoastră
Abilitățile de relaționare şi auto-conştientizarea sunt competențe de învățare socio-emoțională care îi 
ajută pe copii să stabilească şi să întrețină relații sănătoase şi avantajoase cu diverse persoane şi grupuri. 
Aceste activități îi ajută pe copii să îşi formeze principalele abilități de relaționare.

Deprinderea abilităţii 
de a cere ajutor este 
esenţială pentru a obţine 
sprijinul necesar de la 
persoana potrivită.

Numără-le!
Cereți-i copilului dumneavoastră să se 
gândească la activitățile din ultimele 
zile. Întrebați-l dacă a cerut ajutorul 
sau s-a descurcat singur. Apoi, spuneți-i 
să enumere activitățile pe care le-a 
desfăşurat. Permiteți-i să deseneze sau 
să dicteze dacă este necesar. În cele din 
urmă, cereți-i să numere de câte ori a 
cerut ajutorul şi de câte ori s-a descurcat 
singur.

Compară şi contrastează!
Cereți-i copilului să desfăşoare o activitate 
de comparare şi contrastare. Prezentați-i 
două situații- una în care o persoană 
cere ceva în mod politicos şi primeşte 
şi una în care o persoană cere ceva în 
mod nepoliticos şi nu primeşte. Spuneți-i 
copilului să compare şi să contrasteze 
metodele de a solicita ceva şi rezultatele 
acestor cereri, iar apoi decideți care metodă 
este mai bună.

Mulți copii experimentează sentimente cum ar fi nesiguranța, anxietatea şi teama datorită pandemiei de COVID-19. Ei au 
nevoie de o şansă pentru a-şi împărtăşi gândurile şi sentimentele şi pentru a pune întrebări. Asigurați-vă că sunteți bine 
informat şi gata să vă educați copilul, fiind conştient că informațiile se modifică de-a lungul timpului. Pentru mai multe 
informații, accesați Centrele de control al bolilor la adresa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html


