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Semaforul ascultării
Ascultarea este o aptitudine de relaționare care îl va ajuta pe copilul 
dumneavoastră să mențină relații frumoase de prietenie cu familia, prietenii 
sau colegii de clasă. Aptitudinile eficiente de ascultare pot consolida şi 
abilitatea copilului de a învăța şi de a se concentra. Indiciile verbale şi vizuale 
îi ajută pe copii să fie pregătiți pentru a asculta, precum şi să arate că sunt 
buni ascultători.

Folosiți metoda Semaforul ascultării pentru a-l familiariza pe copilul 
dumneavoastră aptitudini eficiente de ascultare:

1. CULOAREA ROŞIE- OPRIŢI-VĂ – Nu vă mai mişcați şi nu mai vorbiți. 
2. CULOAREA GALBENĂ- PRIVIŢI vorbitorul.
3. CULOAREA VERDE- ASCULTAŢI ce spune vorbitorul.

 Conversațiile zilnice vă oferă oportunități de a exersa cum să fiți un bun 
ascultător, permițând, totodată, copilului dumneavoastră să exerseze metoda Semaforul ascultării pentru 
o ascultare eficientă.

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale copilului dumneavoastră
Abilitățile de relaționare sunt o competență de învățare socio-emoțională care îi ajută pe copii să 
stabilească şi să mențină relații sănătoase şi benefice cu diverse persoane şi grupuri. Aceste activități îi 
ajută pe copii să îşi formeze principalele aptitudini de comunicare.

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

Desenaţi!
Oferiți copilului dumneavoastră indicatii 
pentru a desena o imagine. De exemplu, 
cereți-i copilului dumneavoastră să 
„deseneze o floare galbenă şi să scrie 
cuvântul albastru.” Explicați-i că va trebui să 
asculte cu atenție pentru a urma indicațiile. 
Spuneți-i copilului dumneavoastră să 
folosească creioane colorate, carioci sau 
marker pentru a urma indicațiile.

Căutaţi!
Spuneți-i copilului dumneavoastră că 
aveți comori ascunse în casă sau în curte. 
Explicați-i că trebuie să asculte cu atenție, 
folosind paşii din metoda Semaforul 
ascultării pentru a găsi indicii care să îl/o 
conducă spre găsirea comorii. Oferiți indicii 
pentru a găsi comoara ascunsă fără să 
spuneți numele locului unde ați ascuns-o.


