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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

Faceţi o activitate de 
brainstorming!
Consolidați abilitățile de conştientizare 
şi auto-management ale adolescentului 
dumneavoastră printr-o activitate de 
brainstorming şi prin monologuri care pot fi 
folosite în situații dificile pentru a-l ajuta să 
îşi gestioneze emoțiile, gândurile şi acțiunile 
într-o manieră pozitivă.

Creaţi!
Cereți-i adolescentului dumneavoastră 
să realizeze un poster în care să ilustreze 
procesul Emoție- Gând- Acțiune- Emoție 
nouă. Încurajați-l să includă enunțuri pozitive 
pe care şi le-ar putea spune lui însuşi/ei 
înseşi pentru a-şi gestiona emoțiile, gândurile 
şi acțiunile în mod eficient.

Emoţie- Gând- Acţiune- Emoţie nouă
Dezvoltarea emoțională este procesul prin care adolescenții au posibilitatea de a-şi 
dezvolta aptitudini de conştientizare şi auto-management. Când adolescenții îşi 
pot recunoaşte emoțiile, ei devin mai eficienți atunci când se confruntă cu 
situații dificile, ceea ce îi conduce spre rezultate pozitive.

 Prezentați procesul Emoție- Gând- Acțiune- Emoție nouă 
adolescentului dumneavoastră pentru a-l ajuta să ia masuri 
pozitive şi să-şi gestioneze emoțiile într-un mod pozitiv:

1. EMOŢIA ACTUALĂ Ce părere aveți despre această 
situație? 

2. GÂNDURI POZITIVE Care este gândul pozitiv pe care îl puteți 
avea în această situație?

3. ACŢIUNI POZITIVE Ce acțiuni pozitive ați putea întreprinde?
4. EMOŢIA NOUĂ Ce părere aveți despre această situație acum?

Când un adolescent alege să gândească şi să se comporte într-un mod pozitiv în situații dificile, acele 
situații au şansa de a se sfârşi cu bine.

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale copilului dumneavoastră
Auto-conştientizarea şi auto-managementul sunt competențe de învățare socio-emoțională care îi ajută 
pe adolescenți să îşi regleze mai bine emoțiile, să îşi controleze impulsurile, să se auto-motiveze, să aibă 
viziune asupra lucrurilor şi să empatizeze cu ceilalți, incluzându-i pe cei care aparțin diverselor medii 
socio-culturale. Aceste activități îi pot ajuta pe adolescenți să îşi formeze capacitatatea de a-şi identifica 
emoțiile şi de a exersa auto-disciplina.
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