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Toată lumea câştigă!
Conflictele sunt ceva normal în viața noastră. Acestea apar între prieteni, rude şi între copii şi părinții 
lor. Rezolvarea eficientă a conflictelor menține relațiile intacte. Copiii care îşi dezvoltă abilitățile de 
relaționare şi conştientizare socială pot încheia acorduri benefice şi îşi pot consolida relațiile cu ceilalți.

Iată trei paşi pe care copiii îi pot face pentru a-şi rezolva conflictele:

1. IDENTIFICAŢI PROBLEMA
 ¡ Fiecare persoană denumeşte conflictul sau diferența de 

opinie.
 ¡ Concentrați-vă asupra problemei şi nu asupra persoanei.

2. GÂNDIŢI-VĂ LA VARIANTE POZITIVE
 ¡ Fiecare persoană spune ce vrea sau de ce are nevoie.
 ¡ Printr-o activitate de brainstorming observați ce s-ar putea 

întâmpla daca am satisface ambele nevoi.
3. ALEGEŢI O VARIANTĂ POZITIVĂ PE CARE TOATĂ LUMEA O 
ACCEPTĂ

 ¡ Selectați varianta pe care toata lumea o consideră corectă.
 ¡ Asigurați-vă că această opțiune nu este dăunătoare nimănui.

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 abilități de rezolvare a conflictelor, de solicitare a ajutorului 
şi abilități empatice.

Scopul oricărei 
neînţelegeri ar trebui 
să fie acela de a căuta 
o soluţie pe care toată 
lumea o acceptă şi o 
consideră corectă.

Mulți copii experimentează sentimente cum ar fi nesiguranța, anxietatea şi teama datorită pandemiei de COVID-19. Ei au nev-
oie 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, acce-
sați Centrele de control al bolilor la adresa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Faceţi un poster!
Încurajați-vă copilul să facă un poster 
colorat care să promoveze cei trei paşi 
pentru rezolvarea conflictelor. Copilul 
dumneavoastră ar putea dori să deseneze 
personaje care să prezinte fiecare pas. 
Atârnați posterul pe perete şi referiți-vă la 
aceşti paşi atunci când apare un conflict.

Amintiţi-vă!
Încurajați-vă copilul să găsească o poezie, 
un cântec sau orice alt dispozitiv de 
memorare pentru a-şi aminti cei trei pasi 
de rezolvare a conflictelor.
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