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Mulţi copii experimentează sentimente cum ar fi nesiguranţa, 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. Asiguraţi-vă că sunteţi bine 
informat şi gata să vă educaţi copilul, fiind conştient că informaţiile se modifică de-a lungul timpului. Pentru mai multe 
informaţii, accesaţi Centrele de control al bolilor la adresa  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Ascultarea empatică
Uneori, când le vorbim oamenilor, aceştia „nu aud” ceea ce le spunem. Acelaşi lucru se întâmplă şi când 
alți oameni ne vorbesc nouă. Adoptarea unei atitudini empatice înseamnă înțelegerea sentimentelor, 
gândurilor şi intențiilor celorlalți. Aceasta nu înseamnă că trebuie 
să fim de acord cu aceştia; trebuie doar să înțelegem perspectiva pe 
care alți oameni o au asupra lucrurilor. Practica ascultării empatice, 
care implică o ascultare mai atentă pentru a înțelege punctele de 
vedere ale celorlalți, îl va ajuta pe adolescentul dumneavoastră să 
înțeleagă mai bine perspectiva pe care o au cei din jur. Acest lucru, la 
rândul său, îmbunătățeşte abilitățile de comunicare, reduce numărul 
de conflicte şi consolidează relațiile.

Iată o listă cu modalități de ascultare empatică:

•	 REALIZAŢI		că celălalt are experiențe, sentimente, valori, nevoi şi motivații valide dar diferite.
•	 ÎNCERCAŢI		să lăsați deoparte stereotipurile şi prejudecățile.
•	 SOLICITAŢI		informații, ascultați şi urmăriți-vă sentimentele.
•	 VERIFICAŢI		înțelegerea situației parafrazând- cu propriile dumneavoastră cuvinte- ceea ce credeți 

că ați auzit.
•	 EVITAŢI		să vă certați, să dați sfaturi sau să criticați.

Formarea competenţelor socio-emoţionale ale adolescentului 
dumneavoastră
Abilitățile de relaționare sunt competențe de învățare socio-emoțională care îi ajută pe adolescenți să 
stabilească şi să întrețină relații sănătoase şi avantajoase cu diverse persoane şi grupuri. Aceste activități 
îi ajută pe adolescenți să îşi formeze principalele abilități de comunicare.

Adoptarea unei atitudini 
empatice înseamnă înţelegerea 
sentimentelor, gândurilor şi 
intenţiilor celorlalţi.

Predaţi!
Cereți-i adolescentului dumneavoastră să 
redacteze un mini-plan de lecție în care să le 
arate copiilor mai mici ce înseamnă ascultarea 
empatică. Încurajați-l pe adolescentul 
dumneavoastră să discute despre modul în 
care ascultarea empatică îl ajuta să înțeleagă 
perspectiva altcuiva.

Cercetaţi mijloacele de 
comunicare!
Cereți-i adolescentului dumneavoastră să 
urmărească un interviu pe un canal de ştiri 
şi să observe modul în care moderatorul şi 
invitatul îşi folosesc abilitățile de ascultare. 
Spuneți-i adolescentului dumneavoastră 
să stabilească dacă abilitățile de ascultare 
empatică sunt necesare.


