
FAMILIA mereu aproape

SFATURI PENTRU PĂRINȚI

•

• PROF.CONSILIER

• POPESCU CARMEN

• CJRAE OLT



COMUNICAȚI  DESCHIS CU COPILUL

 Discutati cu copilul si  aflați ce stie despre noul coronavirus.

Exemplu: „Ce ai auzit de la colegi despre COVID-19? Ce crezi tu despre COVID-19?”

 Asigurati- va ca informatiile sunt cele corecte !!!. 

La 6 - 12 ani îi comunici ,folosind cuvinte simple,regulile. 

Exemplu: „Este un virus care se transmite de la om la om,  dar  ne putem proteja daca :

 păstrăm distanța de 1,5 metri între persoane, 

 ne spălăm des pe mâini,

 purtăm mască



La 13 - 17 ani citiți împreună cu el informația oferită de Agenția națională pentru Sănătate Publică 

(ANSP)

 Terminați discuțiile pe note pozitive.

 Monitorizați starea de spirit a copilului .

 Asigurați-vă că se simte bine. 

 Reamintiți-i că vă pasă și că poate vorbi

oricând despre întrebările, grijile, fricile pe care le are. 



Stabiliți și respectați un program zilnic

Stabilește împreună cu copilul o rutină zilnică. Acest moment devine și mai important când 

copilul învață de acasă.

Stabilirea şi respectarea unui program zilnic 

 oferă copilului senzaţia de control asupra situaţiei

 predictibilitate

 stare de bine

 respectarea nevoilor tuturor membrilor familiei



 la copiii mai mici ,organizati programul astfel incat sa desfășoare toate activitățile prioritare( toate 

temele și toate activitățile gospodărești). 

 la ceilalti ,solicitați copiilor sugestii de activități care trebuie incluse în programul zilei și porniți de la 

propunerile lor.

 în cazul adolescenților , lăsați-le ceva libertate, dar nu totală:,,Propune-mi tu un program, iar eu am 

să-ți spun ce părere am.,,

ATENȚIE

ASIGURATI -VĂ CĂ PARTICIPĂ LA ORELE ONLINE

VERIFICAȚI DACA  FAC TEMELE



Lăsați-vă copiii să își exprime emoțiile

. Așteptați-vă să fie foarte triști și frustrați din cauza pierderilor pe care le deplâng, acceptați ca 

normale aceste trăiri și sprijiniți-vă copiii să treacă prin ele”. 

Când nu știți exact ce să faceți, empatia și sprijinul oferă soluția sigură.



Faceți loc distracțiilor

Pentru a-l ajuta să iasă din starea de îngrijorare, faceți ceva distractiv împreună! 

Dacă copilul are între 13 și 17ani, ar fi oportun:

 să discutați despre întrebări și probleme de viață, 

 să priviți împreună un film și să discutați
 să faceți împreună  sarcini prin gospodărie

 să vorbiți despre interesele lui

 mergeți la o plimbare 

 faceți sport împreună etc

Lăsați fiecare membru al familiei să decidă o activitate comună pentru întreaga familie pentru următoarea 
zi. 



Dacă copilul are vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani, îl poți ajuta :

 -să-și aleagă jocurile 

 -să -ș identifice hobby-urile 

 - să organizați activități  împreună(  gătiți ceva , cântați, citiți , priviți imagini, dansați, 
faceți puzzle-uri etc. 



Vorbiți-le despre exemplele pozitive

Povestiți-le despre toți ce care fac eforturi suținute pentru a stopa răspândirea bolii (personalul medical, 

oamenii de știință, voluntarii)



Supravegheați-vă propriul comportament

 Ascundeți îngrijorările 

 Nu intrați in panică 

 Respectați regulile de prevenire

Este important să ţinem minte că adulții și, în principal, părinții sau cei care îi îngrijesc, 

reprezintă cele mai importante modele de comportament pentru copii. 

Copiii imită ce văd (comportamente) sau simt (emoţii) la părinţii/apropiații lor.


