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FAMILIE
6 - 8

Mesajele Ce, Când, De ce şi Cum
Este adesea dificil să exprimăm impactul emoțional pe care comportamentul altora îl are asupra noastră 
şi să precizam ce tip de comportament ar fi mai potrivit. Folosirea mesajelor ce, când, de ce şi cum îi ajută 
pe adolescenți să îşi dezvolte abilitățile de relaționare şi auto-conştientizare, permițându-le să îşi exprime 
atât emoțiile pozitive, cât şi cele negative, să îşi dezvolte abilitatea de a solicita ceea ce le este necesar, de a 
asculta şi de a raspunde corespunzator nevoilor celorlalți.

Iată câteva modalități de folosire a mesajelor ce, când, de ce şi cum:

1. CE Numiți sentimentul. Mă simt ______________.
2. CÂND Explicați ce comportament vă deranjează sau ce apreciați. 

Când tu ___________.
3. DE CE Descrieți de ce vă simțiți aşa. Pentru că eu __________________.
4. CUM (Folosiți-l ca opțiune pentru un comportament deranjant.) 

Spuneți cum ați dori să se comporte ceilalți pentru a satisface 
nevoile dumneavoastră. Aş dori/ Vreau/ Ar fi de ajutor dacă 
________________.

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale 
adolescentului 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 adolescenți să îşi formeze abilitățile de comunicare, de căutare a ajutorului şi 
abilitățile empatice.

Avem nevoie de mesajele 
ce, când, de ce şi cum 
pentru a ne exprima 
emoţiile şi pentru a ne 
comunica nevoile cu 
scopul de a ne face auziţi 
şi înţeleşi.

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

Interpretaţi!
Împreună cu adolescentul dumneavoastră 
interpretați modul în care ați putea folosi 
mesajele ce, când, de ce şi cum pentru a 
aborda situațiile emoționale cu cei care 
sunt interesați de acestea, dar care au fost 
răniți neintenționat sau nu şi-au satisfăcut o 
anumită nevoie.

Răspundeţi!
Spuneți-i adolescentului dumneavoastră 
să aplice mesajele ce, când, de ce şi cum 
într-o situație reală, cum ar fi o neînțelegere 
cu o rudă sau cu un prieten. Cereți-i să 
transmită mesajele ce, când, de ce şi cum 
din perspectiva celeilalte persoane.


