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Darul de a asculta
Capacitatea de a asculta în mod eficient ajută la consolidarea relațiilor cu ceilalți. 
Copiii care îşi dezvoltă aptitudini eficiente de ascultare pentru a demonstra că sunt 
buni ascultători le arată celorlalți că ceea ce spun este important şi valoros.

Iată câteva tipuri de comportament pe care copiii le pot avea pentru a-i face pe 
ceilalți să devină buni ascultători:  

1.	 ACORDAŢI	VORBITORULUI	ATENŢIA	DUMNEAVOASTRĂ
 ¡ Întrerupeți orice activitate şi priviți vorbitorul.
 ¡ Acest lucru îi arată vorbitorului că ceea ce spune el/ea este important pentru 

dumneavoastră.

2.	 CEREŢI-I	VORBITORULUI	SĂ	VĂ	SPUNĂ	MAI	MULTE
 ¡ Puneți întrebări sau comentați în legătură cu prezentarea vorbitorului.
 ¡ Acest lucru îi arată vorbitorului că ascultați cu interes şi doriți să aflați mai mult.

3.	 ARĂTAŢI	CĂ	SUNTEŢI	INTERESAT	DE	ACŢIUNILE	DUMNEAVOASTRĂ
 ¡ Aprobarea şi înclinarea corpului în față sunt exemple de limbaj corporal care arată că 

ascultați.
 ¡ Acest lucru îi indică vorbitorului că sunteți interesat(ă) de ceea ce spune.

Conversațiile zilnice vă oferă oportunități de a exersa cum să fiți un bun ascultător, permițând, totodată, 
copilului dumneavoastră să îşi exerseze una dintre cele mai eficiente abilități pentru a avea succes în 
viață.

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.

Scrieţi o poezie!
Cereți-i copilului dumneavoastră să scrie un 
acrostih pentru a forma cuvântul dar, astfel vă 
veți asigura că a înțeles tema Darul de a asculta. 
Explicați-i că va trebui să scrie literele din 
cuvântul dar în partea stângă pe verticală. Apoi, 
cereți-i să scrie câte un vers, un cuvânt sau o 
propoziție care să înceapă cu literele D-A-R.

Mimaţi!
Pentru a-l ajuta pe copilul dumneavoastră 
să se obişnuiască cu folosirea şi citirea 
limbajului corporal, mimați pentru el/
ea diverse gesturi şi posturi. Cereți-i să 
ghicească ce înseamnă aceste gesturi şi 
posturi.

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


