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Introducere
Să fii părinte este experienţa cea mai dificilă, solicitantă şi
generatoare de satisfacţii pe care o oferă viaţa. Este o responsabilitate
uriaşă să creşti un copil care va deveni o persoană sănătoasă şi care să-şi
ocupe locul său în generaţia următoare. Primii ani de viaţă ai copilului,
când se formează atitudinile faţă de sine însuşi şi tiparele de părinte sunt
extrem de importanţi şi de aceea este necesar ca părinţii să utilizeze metode
pozitive de creştere a copiilor. Este mult mai uşor să previi tiparele
negative pentru a nu deveni o parte a vieţii, decât să le schimbi după ce au
fost stabilite.
Programul Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni ajută la reducerea
stresului pe care-l resimt familiile şi micşorează riscul ca părinţii să-şi
manifeste frustrările asupra copiilor lor. El oferă părinţilor posibilitatea de
a spori comunicarea şi a-şi dezvolta abilităţile necesare pentru tratarea
stresului. El reduce izolarea părinţilor punându-i în legătură cu alţi părinţi
aflaţi în situaţii similare şi promovează o abordare pozitivă a creşterii şi
disciplinării copiilor. În plus, acest program se adresează în mod specific
factorilor care contribuie la abuzare şi neglijare, inclusiv lipsa informaţiilor
şi abilităţilor ca părinte sau caracterul nepotrivit al acestora, respectul
scăzut faţă de sine însuşi, sentimentul de izolare, aşteptările nerealiste şi
înţelegerea greşită a dezvoltării copilului şi al rolului de părinte. Cum Să
Devenim Părinţi Mai Buni îi ajută pe părinţi să creeze un sistem social de
sprijin care poate să continue şi după terminarea cursurilor pentru părinţi.
Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni este un program pozitiv, construit
pe punctele forte şi nu etichetează participanţii. Programul nu susţine un
singur model de părinte şi nu insistă asupra ideii că ar exista o singură
metodă de a fi părinte. Scopul programului este:
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• să încurajeze participanţii să-şi studieze mai în amănunt viaţa şi
modul în care ei relaţionează cu copiii lor;
• să descopere o gamă mai largă de alternative pozitive şi eficiente
pentru rolul de părinte;
• să dezvolte o reţea de sprijin social împreună cu alţi părinţi.
Acest program poate servi ca o punte de legătură pentru a ajuta la
conectarea părinţilor la alte servicii pe care ei nu le-ar căuta în mod
normal. Părinţii care sunt foarte stresaţi sunt mai doritori să accepte alte
feluri de sprijin pentru ei înşişi şi pentru familiile lor după ce s-a stabilit
încrederea prin intermediul clasei lor de curs Cum să Devenim Părinţi Mai
Buni. Ei îşi vor împărtăşi greutăţile mult mai uşor în cadrul grupului şi vor
fi mai receptivi faţă de referirea către alte resurse. Prea adesea familiile nu
caută ajutorul de care au nevoie decât după ce s-au instalat tipare care au
un potenţial distructiv serios. Intervenţiile într-un asemenea moment sunt
mult mai puţin eficiente şi, uneori, sunt prea târzii.
Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni nu este făcut pentru a fi unica
soluţie pentru problemele majore ale vieţii. Acest program este un punct de
pornire - un loc în care părinţii pot să înveţe mai mult despre stilul lor de
părinţi şi opţiunile pe care le au pentru îndrumarea copiilor, precum şi un
loc în care să câştige mai multă încredere în ei înşişi ca oameni şi ca
părinţi. Considerăm că oferind părinţilor posibilitatea de a furniza şi a
primi informaţii pentru a conştientiza alternativele pozitive şi a se sprijini
reciproc, putem să-i ajutăm în luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţilor lor şi a vieţilor copiilor lor. Programul se concentrează
asupra importanţei părinţilor şi asupra punctelor lor forte. Principiile de
bază ale programului apreciază, respectă şi sprijină părinţii.

Obiectivele programului
Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni
Părinţii implicaţi în acest program învaţă importanţa faptului de a se
îngriji pe ei înşişi pentru a putea să-şi îngrijească copiii mai bine. Punctele
centrale ale programului pentru părinţi sunt:
• să înveţe tratarea stresului şi abilităţile de comunicare;
• să-şi înţeleagă mai bine copiii;
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• să înveţe abilităţi eficiente pentru rolul de părinte şi abordări
pozitive ale disciplinării;
• să construiască o reţea de sprijin.

Cui se adresează acest program?
Programul Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni a fost alcătuit iniţial
pentru părinţii care trec printr-o perioada de criză, crescând astfel riscul de
a avea un comportament abuziv faţă de copii. Programul este însă la fel de
relevant pentru orice familie care experimentează stresul parental,
inclusiv părinţii necăsătoriţi, părinţii adoptivi, familiile cu copii cu nevoi
speciale, asistenţi maternali, precum şi părinţii aflaţi la primul copil şi aceia
care experimentează un stres "normal". Abordarea folosită de acest
program, aşa cum este prezentată aici, poate fi încorporată în alte
programe de educaţie parentală sau poate fi modificată pentru a îndeplini
scopuri specifice, corespunde nevoilor şi resurselor de care dispuneţi.

Caracteristicile programului
Cursurile pentru Părinţi
Cursurile pentru părinţi, prezentate în cadrul unei structuri de sprijin,
sunt inima programului Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni. Fiecare
sesiune durează aproximativ două ore şi jumătate şi conţine timp disponibil
pentru ca părinţii să-şi împărtăşească punctele lor forte şi cele slabe şi să
înceapă construirea unui sistem de sprijin între ei înşişi. Cursul este un loc
în care părinţii învaţă despre rolul lor şi dezvoltarea copilului, se simt
motivaţi şi nu se mai simt singuri în faţa solicitărilor impuse de rolul de
părinte. Conţinutul cursului este secvenţial, trecând de la învăţarea modului
în care să avem grijă de noi înşine, tratarea stresului şi furiei, abilităţilor de
comunicare şi dezvoltării de aşteptări realiste pentru copiii noştri, la
disciplinarea pozitivă şi tratarea comportamentelor solicitante.
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Mărimea grupului de părinţi
Mărimea medie a grupului pentru cursul Cum Să Devenim Părinţi
Mai Buni este între 10 şi 20 de părinţi. Se recomandă un număr de 10 până
la 15 persoane pentru un grup, astfel încât părinţii să aibă suficiente
posibilităţi de a participa activ. Grupurile alcătuite dintr-un număr mai mic
de opt persoane nu sunt recomandate deoarece absenţele normale datorate
îmbolnăvirilor şi altor factori diminuează mărimea grupului şi au impact
asupra dinamicii acestuia.
Dacă începeţi un program de genul Cum Să Devenim Părinţi Mai
Buni pentru prima dată în comunitatea dumneavoastră, probabil că va fi
nevoie de mai multe serii de cursuri până când profesioniştii şi alţi părinţi
să afle că acesta este un program la care merită să participi. Încercaţi să
aveţi atât răbdarea, cât şi finanţarea necesară pentru a lăsa programul să se
dezvolte în propriul său ritm.

Mediul
Mediul ideal este unul neoficial, plăcut şi confortabil. Cursurile
programului Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni pot avea loc în centre de
resurse, şcoli, case de cultură, săli închiriate, în orice mediu este important
să creem o atmosferă în care oamenii să se simtă în siguranţă şi confortabil
unii în prezenţa celorlalţi.
Părinţii stau de obicei în semicerc lăsând spaţiu pentru ca
moderatorul să plaseze un panou pentru scris (flip-chart) şi un TV/video pe
care toată lumea să le poată vedea. Părinţii vor sta pe scaune, dar este rolul
moderatorului să aranjeze mobila într-un mod care să creeze o stare de
spirit pozitivă.
Este important să se separe spaţiul de discuţii al părinţilor de locul de
joacă al copiilor. Când cursurile au loc cu părinţii şi copiii în aceeaşi
cameră, părinţii au deseori dificultăţi în concentrare, nivelul de activitate al
copiilor poate să creeze agitaţie, iar copiii pot să-i audă pe părinţi discutând
despre ei. Unul din lucrurile benefice pentru părinţi în cadrul cursurilor
este timpul special acordat adulţilor pentru reflecţie, discuţii şi sprijin.
Părinţii apreciază posibilitatea de a avea un "timp pentru adulţi", ştiind că
şi copilul lor este bine îngrijit.
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Timpul
Perioada zilei în care se desfăşoară cursul este importantă. Cursurile
pot avea loc în timpul zilei, dar şi în cursul serii pentru ca să poată
participa şi părinţii care au servici. Am observat că o sesiune de două ore şi
jumătate între orele 18:15 şi 20:45 include ora cea mai târzie pe care copiii
o tolerează şi ora cea mai devreme la care pot veni părinţii la curs seara.
Cursul poate avea loc şi în timpul zilei având ca ţintă populaţia formată în
majoritate din părinţii care nu au servici şi au copii de vârstă şcolară,
precum şi copii între 0 şi 2 ani. Un curs între două ore şi două ore şi
jumătate cu o pauză pentru gustări funcţionează foarte bine.

Îngrijirea copiilor
Copiii au beneficii de pe urma atenţiei oferite de voluntari
competenţi, care oferă activităţi sigure, pozitive, adecvate nivelului lor de
dezvoltare.
Voluntarii din cadrul programului Cum Să Devenim Părinţi Mai
Buni vor fi instruiţi să ofere experienţe şi posibilităţi adecvate copiilor în
timp ce părinţii lor se află la curs.
Când pregătiţi spaţiul pentru îngrijirea copiilor, asiguraţi-vă că
respectiva cameră este sigură pentru copiii mici şi mari, că există dotări şi
jucării adecvate, şi că există suficienţi voluntari pentru copii. Dacă este
posibil, folosiţi aceiaşi voluntari la fiecare curs. Aceasta ajută copiii să se
simtă confortabil şi în siguranţă şi îi ajută să dezvolte o relaţie pozitivă cu
aceşti adulţi noi din viaţa lor.
Îngrijirea copiilor le permite părinţilor să-şi vadă copiii
interacţionând cu jucăriile şi cu alţi copii şi adulţi. Părinţii pot să vadă
personalul de îngrijire a copiilor modelând comportamente pozitive la
copiii lor. Dacă sunteţi destul de norocos să aveţi un spaţiu de joacă dotat
cu o fereastră pentru observare, părinţii pot să aibă o experienţă de valoare
urmărindu-şi propriii copii, precum şi alţi copii. Observaţiile pot fi folosite
pentru a genera discuţiile între părinţi.
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Alimentaţia
Gustările sunt oferite la fiecare curs pentru părinţi şi copii. Hrana
aleasă include fructe, legume tăiate felii şi fierte, brânzeturi şi biscuiţi, suc
de fructe, iaurt, pateuri, suc pentru copii, cafea şi ceai pentru părinţi.

Procesarea
Fiecare modul al cursului este organizat în jurul
Conceptului/Conceptelor Cheie şi Scopurilor. Agenda prezintă o ordine
propusă pentru prezentarea materialelor. Agenda poate fi individualizată cu
uşurinţă pentru a îndeplini nevoile fiecărui grup. Fiecare sesiune oferă
materialul într-o varietate de moduri de învăţare (prezentări scurte făcute
de moderator, casete video, activităţi practice în grupuri mari şi mici,
subiecte de discuţie, dialog interactiv, şi activităţi pentru acasă). Acestea
sunt concepute să se adreseze părinţilor care au o varietate de stiluri de
învăţare (audio, vizual şi kinestezic). La majoritatea sesiunilor veţi găsi
rezumate ale cursului anterior şi ale activităţilor pentru acasă. Acestea le
dau participanţilor şansa de a-şi împărtăşi succesele şi experienţele lor în
timp ce recapitulează punctele cheie. De asemenea vă va acorda
dumneavoastră un feedback important.

Repetarea
În cadrul fiecărei sesiuni ca instrument de lucru, se repetă materiale
în mod deliberat într-o varietate de forme. Repetarea ajută la normalizarea
şi întărirea conceptelor şi informaţiilor. Noi le prezentăm părinţilor
informaţii şi alegeri legate de genul de părinte pe care şi-l doresc să fie, şi
posibilităţi de schimbare a atitudinilor şi comportamentelor lor. Scopul
nostru este să-i ajutăm pe părinţi să înţeleagă conceptele, să se simtă
mulţumiţi de ei înşişi să înceapă să le aplice în viaţa lor.

Timp Pentru Grup, Veşti Bune/Veşti Rele
Pe parcursul acestui curs părinţii sunt invitaţi şi încurajaţi să-şi
împărtăşească gândurile şi sentimentele lor. O parte importantă a fiecărei
sesiuni este timpul pus deoparte pentru ca părinţii să-şi împărtăşească
Veştile Bune/Veştile Rele (şi altceva ce dă rezultate în grupul
dumneavoastră, ca de exemplu ceva ce au făcut pentru ei înşişi în acea
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săptămână un lucru pe care l-au făcut cu copilul lor). Acest timp este
preţios din mai multe motive:
• El oferă părinţilor "timp special" numai pentru ei. Acesta este un
timp în care ei pot să vorbească deschis şi să primească sprijinul
celor de aceeaşi vârstă cu ei, ştiind că nu vor fi criticaţi sau
judecaţi.
• Este o ocazie de a se crea legături puternice între membrii grupului
care ajută la construirea unei reţele de sprijin între părinţi. Prin
împărtăşirea lucrurilor care merg şi a celor care nu merg în viaţa
lor, părinţii îşi dau seama cât de mult au în comun unii cu alţii şi
încep să-şi ofere reciproc încurajare, înţelegere şi sprijin.
• El oferă moderatorului informaţii imediate şi importante despre
ceea ce se petrece în vieţile participanţilor şi despre problemele şi
îngrijorările lor. Uneori aceste probleme pot să înlocuiască
prezentarea materialului planificat pentru cursul respectiv.

Contactul între sesiuni
Este folositor să luăm legătura în mod neoficial cu părinţii prin
telefon între sesiuni. Aceasta oferă o bună ocazie pentru urmărirea oricăror
îngrijorări pe care părinţii le-au exprimat în clasă sau în mod particular.
Este de asemenea o posibilitate de a obţine feedback despre interesele sau
gândurile părinţilor, idei care sunt de ajutor pentru planificarea orelor
viitoare. Pe măsură ce daţi telefoane individuale părinţilor în cursul
săptămânii, luaţi-vă notiţe despre problemele specifice pe care ei le ridică,
referirile pe care le faceţi, sau materialele pe care promiteţi că le veţi aduce
pentru ei. Apoi faceţi exact ceea ce aţi promis. Este foarte important să
continuaţi supervizarea.
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Materialele
Aduceţi întotdeauna suficiente băuturi răcoritoare, ecusoane, hârtie
de scris, creioane şi pixuri şi copii ale materialelor pentru sesiunea curentă
precum şi copii ale materialelor din orele anterioare pentru cei care poate
că au lipsit la un curs sau au pierdut materialele. În cadrul secţiunii
introductive a fiecărui modul se oferă o listă cu materialele pentru cursul
respectiv.

Casetele Video
Casetele video însoţitoare oferă moderatorului un instrument vizual
de învăţare pentru a ilustra anumite subiecte.

Panourile pentru scris (flip-chart)
Panourile sunt o metodă bună de concentrare a atenţiei pentru toată
lumea. Ele sunt de asemenea folositoare pentru cei cu memorie vizuală. În
majoritatea sesiunilor se sugerează ca materialul să fie scris pe panou
înainte de începerea orei. Asiguraţi-vă că aveţi suficiente markere colorate.
Panourile vor fi mult mai interesante când veţi folosi culori diferite.

Broşurile pentru părinţi
În cadrul primei sesiuni, fiecare părinte primeşte o copie a Broşurii
Pentru Părinţii care conţine foi de lucru, copii ale informaţiilor de pe
panou, şi materiale de sprijin adiţionale. Broşura Părintelui întăreşte ceea
ce se discută în clasă şi oferă o recapitulare a informaţiilor care sunt
prezentate.

Materialele Suplimentare
În afară de subiectele şi activităţile din program, puteţi să prezentaţi
casete video sau articole din reviste şi ziare despre rolul de părinte care ar
putea fi interesante pentru grup.
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Eligibilitatea şi înscrierea în program
Oricine oferă un program Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni trebuie
să se gândească bine ce fel de părinţi va deservi, care vor fi criteriile de
eligibilitate, dacă programul este necesar.
Un model al Formularului de Înscriere este inclus în acest material.
Este important să aveţi un sistem de colectare a datelor.

Personalul
Cursul va fi ţinut de un moderator care este un profesionist instruit în
domeniul dinamicii grupului, abilităţilor de comunicare, a cunoştinţelor
legate de dezvoltarea normală a copilului, şi abilităţilor de consiliere. Acest
fundal poate fi obţinut prin educaţie, studii, şi/sau experienţa de viaţă.
Moderatorul trebuie să cunoască resursele din cadrul comunităţii
dumneavoastră precum şi indicatorii care dovedesc maltratarea copiilor.
Moderatorul poate fi ajutat de un moderator asistent foarte bine instruit
care să preia o parte din responsabilităţile şi activităţile grupului. Acest tip
de co-facilitare le permite părinţilor să se bucure de o atenţie individuală şi
creşte dinamica grupului. Este de asemenea o bună ocazie pentru
moderatori să rezolve împreună problemele şi să acorde şi să primească
feedback.
Unele dintre întrebările care trebuie să primească răspuns atunci când
alegeţi un moderator sunt:
1. Va crea moderatorul un mediu care este plin de sprijin, cald, sigur şi
tolerant pentru participanţii la program?
2. Ce abilităţi de audiere are moderatorul? Va încuraja el părinţii să se
deschidă şi să-şi împărtăşească problemele?
3. Cât de bine se simte persoana în rolul de moderator? Cum se vede
pe sine însăşi ca prezentator al programului Cum Să Devenim
Părinţi Mai Buni? Ca un moderator bine informat sau ca un
“expert”? Poate ea să stimuleze discuţia fără a o îngrădi?
4. Demonstrează flexibilitate şi respect în stabilirea relaţiilor cu
oamenii care au stiluri de viaţă, valori, filozofii şi culturi diferite?
5. Este dispusă să asculte şi să accepte ideile şi sentimentele celorlalţi
şi să-i încurajeze pe participanţi să facă la fel?
6. Îi plac copiii şi părinţii? Va acorda încurajare şi sprijin?
15
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7. Îşi va face temele pentru a pregăti cursul şi pe părinţii din grup?
8. Are simţul umorului?
9. Are capacitatea de a se conecta la ceilalţi şi a-şi menţine
obiectivitatea în acelaşi timp? Este capabilă să solicite şi să
primească feedback?
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni
Data Contactării
Numele şi Prenumele
Telefon (acasă/serviciu/mobil)
Adresa
Starea Civilă
1. Căsătorit/ă
2. Necăsătorit/ă
3. Divorţată
4. Altele_______________________
Tip de Părinte
5. Părinte Biologic
6. Părinte adoptiv
7. Asistent maternal
8. Altele________________________
Vârsta:
Vârsta dvs.
Doriţi să participaţi împreună cu soţul/partenerul?
Dacă da, câţi ani are soţul/partenerul?
Copiii
Caţi copii aveţi:
Vârsta copiilor:
Cum aţi auzit despre programul Cum Să Devenim Părinţi Mai Buni?
1. Cunoştinţe
2. Doctor
3. Alte fundaţii
4. Altele_________________
Când preferaţi să participaţi la cursuri:
După amiaza
Dimineaţa
Când preferaţi să fiţi contactat pentru informaţii suplimentare referitoare la
curs?
Dimineaţa
După amiaza
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