„SCOALA PARINTILOR” REVINE ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRA
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La sediul Directiei de Asistenta Sociala Oradea a avut loc intalnirea lunara din cadrul programului "Scoala parintilor", program dezvoltat de catre
institutia noastra si sustinut de catre un specialist in domeniul de interes al parintilor. De aceasta data tema a fost „Adaptarea copiilor la cresa",
tema abordata de catre dna psiholog Ioana Campan si dna Mihaela Banyai, psiholog si coordonator al Cresei nr.8, „Casuta piticilor".

În deschidere, dna Adina Ciucioiu, sef Serviciul Programe Sociale -coordonatorul creselor din Oradea a precizat:" Salutam si ne bucuram de
prezenta dumneavoastra in numar asa de mare, va multumim pentru increderea acordata, apeland la serviciile acordate in cresa si va asiguram ca
vom face tot ce ne sta in putere pentru a le oferi copiilor dumneavoastra cele mai bune servicii de ingrijire si educatie, pentru o dezvoltare
armonioasa si sanatoasa a acestora, atat din punct de vedere fizic cat si emotional. Totodata, prin programul Scoala parintilor, ne dorim sa venim
in sprijinul dumneavoastra cu sfaturi si solutii oferite de specialisti in domeniul cresterii si educatiei copiilor."

Programul se adreseaza in special parintilor care au copii cu varste intre 10 luni si 4 ani si care frecventeaza cresa, dar si parintilor care vor sa
inteleaga mai bine nevoile copiilor mici si rolul fundamental al comunicarii dintre copii si parinti.

Obiectivul principal al acestui program este prezentarea principiilor cheie care ii vor ajuta pe parinti sa inteleaga mai bine nevoile copiilor si sa
dezvolte o relatie de atasament sigur cu copiii lor, relatie care sta la baza dezvoltarii la copii a empatiei, stimei de sine, a abilitatii de gestionare a
emotiilor, a bunatatii si blandetii.

Procesul de adaptare a copiilor la cresa este diferit de la copil la copil, poate fi unul mai greoi sau unul mai usor, necesita un timp mai indelungat
sau mai scurt, copiii trecand de la faza de negare la cea de frustrare, de intelegere, ca in final sa ajunga la acceptarea cresei.

În cadrul intalnirii, parintii au aflat despre importanta atasamentului dezvoltat in relatia cu mama, a influentelor acestuia in acest proces de
adaptare, proces care face parte din dezvoltarea copiilor, integrarea in cresa, fiind prima experienta de separare a copiilor, de exersare a
independentei, modalitate de dezvoltare a increderii in altii si in sine.

