Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, în parteneriat cu Editura Trei,
vă invită să participaţi, la Librăria Cărtureşti din Braşov, la
SĂPTĂMÂNA PSI PENTRU PĂRINŢI
Marţi 24 februarie, ora 18:30
MAMI, MI-E FRICĂ! CÂND ESTE FRICA SĂNĂTOASĂ ŞI CÂND TREBUIE
SĂ INTERVENIM?
Sentimentul de frică este cunoscut fiecăruia dintre noi. Atunci când e vorba de
copii, părinţii se întreabă dacă frica este firească, dacă trebuie să intervină şi, mai
ales, cum să intervină pentru a linişti copilul într-un mod corect şi eficient.
Prezentarea se axează pe fricile copilăriei, diferenţa dintre frică şi anxietate şi
modalităţile de gestionare a fricilor copiilor.
Prezintă: Laura Teodora DAVID
Miercuri 25 februarie, ora 18:30
CUM SĂ FIU UN PĂRINTE EFICIENT?
Părinţilor li se cere să fie competenţi în domeniul creşterii copiilor fără ca cineva
să îi instruiască în acest sens. Cum să fii un părinte eficient pentru copilul tău?
Pentru a avea o relaţie bună cu copilul, trebuie să-i înţelegi limbajele secrete: al
jocului, al poveştilor şi al viselor, al artei, al feţei, al trupului. Prezentarea
urmăreşte modalităţile de apropiere faţă de copil şi procesul de construire a unei
relaţii părinte–copil sănătoase.
Prezintă: Ramona HENTER
Joi 26 februarie, ora 18:30
EMOŢIONALITATE NEGATIVĂ, TEMPERAMENT ŞI INADAPTARE
ŞCOLARĂ
Unii copii se adaptează uşor la cerinţele şcolii, alţii mai greu, alţii deloc. Care
sunt cauzele inadaptării şcolare? De ce unii copii dezvoltă simptome nevrotice,
abandonează şcoala şi nu ajung să-şi dezvolte potenţialul? Care este
responsabilitatea părinţilor? Prezentarea urmăreşte metamorfozele anxietăţii şi
drumul ei spre şocul şcolarizării, fobia şcolară, nevrotismul şcolar şi reacţia de
demisie. Exista oare speranţa că lucrurile pot fi altfel?
Prezintă: Aurel Ion CLINCIU
Vineri 27 februarie, ora 18:30
CUM SĂ FIM PĂRINŢI IMPERFECŢI, LIBERI ŞI FERICIŢI
Orice părinte doreşte binele copilului său. Majoritatea părinţilor sunt preocupaţi
să facă tot ce le stă în putinţă pentru a asigura cele mai bune condiţii de educaţie
şi dezvoltare copilului lor. Unii dintre ei resimt această responsabilitate ca fiind
covârşitoare şi se străduiesc prea mult să fie nişte părinţii perfecţi, iar rezultatele
strădaniilor lor sunt exact pe dos faţă de aşteptări. Prezentarea urmăreşte să
demonteze preocuparea obsesivă pentru perfecţiunea rolului de părinte şi
acceptarea faptului că ni.
Prezintă: Delia DASCĂLU
Săptămâna PSI este un eveniment naţional coordonat de Editura Trei şi Librăriile
Cărtureşti din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Braşov, Timişoara şi Constanţa.

