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Arta de a asculta
Capacitatea de a asculta în mod eficient implică aptitudini de vorbire 
şi ascultare. Dezvoltarea aptitudinilor eficiente de ascultare contribuie 
la formarea şi consolidarea relațiilor prin afişarea unei atitudini 
respectuoase față de ideile şi opiniile celorlalți.

Următorii paşi ce pot fi făcuți în cadrul temei Arta de a asculta îl pot ajuta 
pe adolescentul dumneavoastră să devină un ascultător mai bun:

1.	 ACORDAŢI	VORBITORULUI	ATENŢIA	DUMNEAVOASTRĂ
 ¡ Arătați-i vorbitorului că este centrul atenției dumneavoastră prin folosirea limbajului 

corporal pozitiv şi prin contactul vizual.
 ¡ Asigurați-vă că nu citiți, trimiteți mesaje sau vă uitați în jur în timp ce vorbitorul prezintă 

ceva.

2.	 OBSERVAŢI	PUNCTUL	DE	VEDERE	AL	VORBITORULUI	
 ¡ Observați situația din punctul de vedere al vorbitorului.
 ¡ Ascultați ce şi cum se spune.
 ¡ Rămâneți deschis în fața diverselor perspective, nevoi, sentimente, valori şi experiențe.
 ¡ Evitați să criticați.
 ¡ Verificați înțelegerea prezentării parafrazând ceea ce credeți ca ați auzit.

3.	 ACORDAŢI-VĂ	TIMP	PENTRU	A	PUNE	ÎNTREBĂRI	ŞI	PENTRU	A	COMENTA	
 ¡ Încurajați vorbitorul să vă spună mai mult prin folosirea întrebarilor de ce? unde? şi cum?
 ¡ Solicitați-i vorbitorului păreri, gânduri şi sentimente suplimentare.

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale adolescentului 
dumneavoastră
Abilitățile de relaționare sunt o competență de învățare socio-emoțională care îi ajută pe adolescenți să 
stabilească şi să mențină relații sănătoase şi benefice cu diverse persoane şi grupuri. Aceste activități îi 
ajută pe adolescenți să îşi formeze principalele aptitudini de comunicare.

Recunoasteţi!
Pregătiți bucățele de hârtie cu diverse chestiuni 
pentru a consolida abilitatea adolescentului 
dumneavoastră de a recunoaşte punctele de 
vedere ale celorlalți. Discutați cu adolescentul 
dumneavoastră punctele de vedere opuse.

Observaţi!
Pentru a-l ajuta pe adolescentul dumneavoastră 
să urmărească atent vorbitorul, prezentați-i 
expresii faciale şi gesturi din diverse fotografii 
care arată modalități de ascultare eficientă şi 
ineficientă.

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

Dacă sunteţi distras, 
îndreptaţi-vă atenţia, 
privirea şi gândurile asupra 
vorbitorului.


