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Ascultaţi, împărtăşiţi şi jucaţi corect
Copiii mici încep acum să învețe cum să socializeze cu ceilalți. Capacitatea de a denumi şi de a-şi 
demonstra activ abilitățile de conştientizare socială îi va ajuta să fie respectuoşi, să colaboreze cu ceilalți, 
să lege prietenii şi alte tipuri de relații.

Iată trei abilităti-cheie care îi pot ajuta pe copii să se înțeleagă bine cu ceilalți:

1.	 ASCULTAŢI			 Observați vorbitorul şi fiți atent la ceea ce spune.

2.	 ÎMPĂRTĂŞIŢI		Să împărtăşiți înseamnă să le permiteți celorlalți să  
     folosească materialele şi jucăriile. De asemenea, 
     înseamnă să faceți totul pe rând şi să îi includeți  
     şi pe ceilalți.

3.	 JUCAŢI	CORECT		A juca corect înseamnă că toata lumea respectă  
     regulile jocului.

Atunci când ascultați, împărtăşiți şi jucați corect, activitățile comune devin distractive pentru toată lumea.

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale adolescentului 
dumneavoastră
Conştientizarea socială este o competență de învățare socio-emoțională care îi ajută pe copii să observe 
diverse puncte de vedere şi să empatizeze cu ceilalți, incluzându-i pe cei care aparțin diferitelor medii 
sociale şi culturi. Abilitățile de conştientizare socială cuprind: observarea diferitelor puncte de vedere, 
aprecierea diversității şi respectul pentru ceilalti. Aceste activități îi pot ajuta pe copii să îşi formeze 
abilitățile de cooperare şi conştientizare socială.

Ţineţi evidenţa!
Cereți-i copilului dumneavoastră să țină 
o evidență clară şi să noteze de fiecare 
dată când îi vede pe membrii familiei 
folosindu-şi abilitățile de ascultare, 
împărtăşire şi joc corect.

Exploraţi diferitele situaţii!
Cereți-i copilului dumneavoastră să se 
gândească la situații în care tema Ascultaţi, 
împărtăşiţi şi jucaţi corect îi poate fi de folos. 
Încurajați-l să dea exemple de situații reale, 
care nu sunt jocuri. Pentru a-l ajuta, spuneți-i 
să se gândească mai mult la definițiile 
termenilor ascultaţi, împărtăşiţi şi jucaţi corect.

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

Respectul înseamnă 
să fiţi corecţi şi 
preocupaţi de 
nevoile, credinţele 
şi sentimentele 
celorlalţi.


