Comunicat de presă

Părinţii trebuie să meargă la şcoală
Bucureşti, 19 iun. 2008

Salvaţi Copiii România organizează vineri 20 iunie, ora 11.00, Sala B, Sala Palatului,
în cadrul Salonului Internaţional de Psihologie, workshop-ul de prezentare a seriei
educative „Cu părinţii la şcoală- Ghiduri pentru părinţi”.
La eveniment, două dintre autoare, Domnica Petrovai şi Diana Tudose vor prezenta
câteva instrumente pe care părinţii şi profesioniştii le pot folosi în creşterea şi educarea
copiilor.
Cele trei ghiduri care alcătuiesc Seria “Cu părinţii la şcoală” se adresează tuturor
celor care oferă sprijin părinţilor ce doresc să ştie mai multe despre ceea ce ei ar putea
să facă pentru sănătatea şi starea de bine a copilului lor: educatori, profesori, psihologi,
medici. Fiecare ghid este construit în funcţie de specificul a trei mari grupe de vârstă:
vârsta preşcolară (3-6/7 ani), vârsta şcolară mică (7-10/11 ani), preadolescenţa şi
adolescenţa.
Ghidul este structurat pe mai multe capitole, care descriu principiile disciplinării
copilului, cele mai frecvente probleme ce pot apărea, precum şi un program de training
al părinţilor structurat pe 10 sesiuni. Acestea sunt orientative, ele putând fi adaptate în
funcţie de nevoile şi priorităţile părinţilor.
“Copiii învaţă comportamentele din interacţiunea cu cei din jurul său. În consecinţă,
schimbarea unui comportament al copilului implică în fapt şi schimbarea
comportamentelor celor din jurul său – părinţi, profesori, colegi, media”, spune
Georgeta Paunescu, psiholog Salvaţi Copiii.
Autoarele seriei de manuale (Domnica Petrovai, Adina Botiş, Diana Tudose, Sorina
Constandache) consideră că atât părintele cât şi profesorul au nevoie de sprijin pentru a
învăţa cum să reacţioneze atunci când apare un comportament problematic al copilului
şi cum poate fi ajutat copilul să-şi modifice atitudinea, prin modificarea
comportamentului adultului.
Ghidurile au apărut la iniţiativa Salvaţi Copiii România în cadrul campaniei de
schimbare a mentalităţii şi atitudinilor adulţilor cu privire la educaţia copiilor, fără a
recurge la metode violente şi tratamente umilitoare. Ghidurile oferă tuturor celor care
lucrează cu părinţii, dar şi direct părinţilor, o resursă cu cele mai relevante informaţii
testate şi validate ştiinţific de disciplinare a copilului şi parenting.
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La eveniment sunt aşteptaţi părinţi şi viitori părinţi,
psihologiei şi protecţiei copilului.
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Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care promovează de 18
ani drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Este
membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din lume de
promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 100 de ţări.
Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru
copiii din familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatarii prin munca, copiii străzii,
copiii refugiaţi, copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile
acestora pentru îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. Anual, in programele
sale sunt implicaţi peste 30.000 de copii. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine
din partea organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii vizitaţi www.salvaticopiii.ro

