CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA
_________________________________________________________________________________
PROGRAM
Împreună pentru dezvoltarea armonioasă a copilului tău!

Perioada de implementare: septembrie-decembrie

Argument:
Fiecare părinte își dorește pentru copilul său o bună integrare în grupul de la grădiniță și apoi în clasa de elevi.
Intrarea într-un mediu educațional nou înseamnă atât pentru copii, cât și pentru părinți o nouă provocare. Chiar și
debutul fiecărui an școlar în parte, aduce cu sine noi domenii în care adaptarea este esențială. În acest context, se
observă importanța însușirii și cultivării unor competențe socio-emoționale optime etapei de dezvoltare în care se
află copilul. Acestea îi vor ghida adaptarea precum și succesul școlar.
Părinții dețin un rol semnificativ în procesul de achiziționare/dezvoltare a competențelor socio-emoționale,
precum și în ceea ce privește facilitarea adaptării școlare a copiilor lor. De aceea considerăm necesară echiparea
părinților cu informații și metode practice pe care le pot aplica în cazul copiilor lor. De asemenea, părinții pot fi
ajutați să identifice sursele de sprijin pe care le au la dispoziție: cadrele didactice, profesorul consilier școlar,
profesorul logoped. Este o muncă de achipă menită a asigura dezvoltarea armonioasă a copiilor!
Scop: Echiparea părinților cu informații și metode ce favorizează dezvoltarea competențelor socio-emoționale
ale copiilor, precum și adaptarea acestora la un mediu educațional în continuă schimbare.
Grup țintă: părinți ai preșcolarilor/elevilor din învățământul preuniversitar hunedorean.
În cadrul programului vor fi organizate următoarele activități:
Activități pentru părinții elevilor din învățământul preuniversitar hunedorean, pe tema adaptării la un nou an
școlar și a dezvoltării competențelor socio-emoționale ale elevilor. Activitățile vor fi organizate la nivelul școlii
de către profesorul consilier școlar.
Activități pentru părinții preșcolarilor din învățământul preuniversitar hunedorean, pe tema adaptării la grădiniță
și a dezvoltării și optimizării competențelor socio-emoționale ale preșcolarilor. Activitățile vor fi organizate la
nivelul grădiniței de către profesorul consilier școlar.
Webinar adresat părinților elevilor din clasa pregătitoare, pe tema: „Cum pot fi depășite provocările primului an
de școală?”. Activitatea va fi organizată online de către CJRAE Hunedoara - Compartimentul de Consiliere
Parentală.
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