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Salvați Copiii îi învață pe părinți și pe profesori cum să educe copiii fără bătaie
O platformă profesionistă de parenting pozitiv – ”Părinți buni” - menită să furnizeze în mod gratuit
părinților, educatorilor și profesorilor instrumente pentru educarea fără violență a copiilor, a fost lansată
astăzi, 23 aprilie 2013, de Organizația Salvați Copiii (SCR), cu sprijinul scriitorului Mircea Cărtărescu, al
Bibliotecii Centrale Universitare Carol I și al bloggerilor care s-au implicat în Campania ”Copiii fără etichete”.
Salvați Copiii susține că educarea copiilor trebuie să aplice patru principii în toate interacţiunile cu copiii,
nu doar în situaţiile provocatoare. Cele patru principii sunt:
1. Indentificarea obiectivelor parentale pe termen lung.
2. Oferirea de căldură şi structură/organizare în toate interacţiunile cu copilul.
3. Înţelegerea gândurilor şi sentimentelor copilului în diferite situaţii.
4. Căutarea unei soluţii pentru rezolvarea problemei, mai degrabă decât abordarea punitivă a
conflictului.
Cele patru principii sunt cărămizile care stau la baza unei relaţii sănătoase părinte-copil şi a unei educații
pozitive.
”Un copil simte înainte de a înțelege, iar dacă ceea ce simte el este durere, nesiguranță, frică, respingere,
atunci aceste emoții și trăiri negative își vor pune amprenta asupra personalității și sufletului său pentru
toată viața. Bătaia și violența emoțională generează tocmai astfel de trăiri și emoții negative. Ele nu educă,
ci rănesc. Părinții și profesorii trebuie să privească educația ca pe o investiție pe termen lung în echilibrul
emoțional al copiilor. Venim în sprijinul celor care îşi asumă această responsabilitate cu soluții practice,
create de experți, tocmai pentru că știm că nu există rețete universal valabile de creștere a copiilor, dar
există drepturi fundamentale ale copiilor care trebuie respectate”, a declarat presei Gabriela Alexandrescu,
președinte executiv al Salvați Copiii.
Scriitorul Mircea Cărtărescu a decis să se implice în Campania ”Copiii fără etichete” a Salvați Copiii deoarece
a conștientizat gravitatea problemei violenței împotriva copiilor în societatea românească: ”Cum înlocuim
cultura bățului cu cultura respectului pentru copil?”, astfel formulează sintetic scriitorul această problemă.
Biblioteca Centrală Universitară s-a alăturat acestui proiect alegând să marcheze Ziua Internațională a Cărții

și a Drepturilor de Autor, precum și Ziua Bibliotecarului prin găzduirea lansării platformei de educare
parentală a Salvați Copiii. ”Nu îi învățăm pe ceilalți ceea ce vrem, sau ceea ce credem, ci ceea ce suntem.
Educația, mai ales pentru cei mici, este un proces involuntar de imitație. Educatia presupune transmiterea
de cunoștinte, dar mai ales construirea caracterului, prin promovarea anumitor atitudini si valori! Avem
responsabilitatea de a ne strădui să oferim fiecare dintre noi atât acasî, la grădinița dar și la școală modele
umane pozitive și generoase, iar nu unele tensionate, conflictuale, negativiste, mereu grăbite sau cvasiabsente, lipsite de tandrețe, răbdare și zâmbet. Altfel, vom avea generații tot mai agresive, non-asertive,
triste și deconstructiviste, care vor perpetua frica învățată încă de mic, iar nu încrederea în celălalt și
respectul fiintei umane. De Ziua Bibliotecarului, am dorit să transmitem un mesaj public privind importanța
modului în care ne creștem copiii. Este important nu doar ca aceștia să vină în biblioteci și să citească, ci și
cum se simt atunci când citesc, sau când pregătesc o lucrare pentru la școală”, a declarat Mireille Rădoi,
director general al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.
Platforma de parenting pozitiv a Salvați Copiii cuprinde un site dedicat, în continuă actualizare –
www.părințibuni.ro -, cu articole despre problemele specifice educației copiilor la toate vârstele; un manual
de parenting pozitiv, care va fi distribuit gratuit, un cont de facebook – parintibuni/facebook.com -, care va
asigura funcționarea interactivă a platformei, cursuri, ateliere, conferințe de parenting susținute de experții
SCR. Toate acestea se adaugă la activitățile de evaluare, terapie, consiliere și intervenție în familii, grădinițe,
școli activități derulate în mod curent, începând cu anul 2009, de experții Salvați Copiii în cele două centre
de specialitate ale organizației din București - Centrul de Educație Emoțională și Comportamentală pentru
Copii și Centrul de Consiliere pentru Părinti , precum și în Centrele de Consiliere pentru Părinţi din ţară –
Târgu Mureș, Iași, Suceava, Timișoara. În acest fel, Salvați Copiii încearcă să acopere toate instrumentele de
comunicare care pot ajunge la părinți și la cadre didactice.
Recomandările, soluțiile și instrumentele propuse sunt gândite de specialiști în psihologia și pedagogia
copilului, cu scopul de a asigura o dezvoltare armonioasă a copiilor. Premisa experților SCR este că nu există
o reţetă pentru modul în care părinţii ar trebui să se comporte în situaţii specifice, dar aceștia pot fi sprijiniți
să reflecteze asupra propriilor acţiuni şi să înţeleagă mai bine reacțiile copiilor lor. Materialele puse la
dispoziție arată modul în care părinţii pot utiliza aceste cunoştinţe pentru a-și ghida copiii, pe masură ce
cresc, construind relaţii puternice, ce vor dura o viață.
Atât resursele de pe site-ul www.părintibuni.ro, cât și manualul de parenting pozitiv,”Ghid pentru
dezvoltarea relaţiilor sănătoase între părinţi şi copii: O abordare pozitivă, bazată pe respectarea
drepturilor copiilor” sunt puse la dispoziție gratuit celor interesați. Manualul va putea fi descărcat și de pe
site-ul de parenting și va distribuit și profesorilor și educatorilor. Manualul a fost dezvoltat în cadrul unui
program derulat Salvaţi Copiii în patru țări europene: Suedia, Italia, România și Lituania.
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Lansarea platformei Părinți buni face parte dintr-o amplă campanie pentru combaterea violenței împotriva
copiilor, derulată de Salvați Copiii în perioada martie – octombrie 2013 și intitulată “Copiii fără etichete”.
Campania reunește personalități culturale din România, instituții de stat, bloggeri, în încercarea de a
conștientiza şi combate violența fizică și emoțională la adresa copiiilor. Ea își propune creșterea
conștientizării și generarea unei schimbări de atitudine față de copii și de modul de educare a lor, pune
întrebări și oferă soluții pentru una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă societatea
românească astăzi: violența împotriva copiilor, o realitate încă prezentă în principalele două medii care îi
formează pe aceștia – familia și școala -, cu efecte directe asupra echilibrului lor emoțional.
La finalul lunii martie, Salvați Copiii a făcut public primul studiu din România ultimilor 10 de ani privind
abuzul la adresa copiilor. Studiul a lăsat la vedere cifre copleșitoare: 38% dintre părinți recunosc faptul că-și
bat copiii, iar 63% dintre copii afirmă că sunt bătuți acasă de către părinții lor, în timp ce 20% dintre părinţi
apreciază pozitiv bătaia ca mijloc de educație a copilului. 18% dintre copii afirmă ca au fot bătuţi acasă cu
băţul sau cu nuiaua, 13% cu cureaua, 8% cu lingura de lemn, iar 86% dintre copii sunt certați de către
cadrele didactice atunci când greșesc și 33% dintre copiii sunt jigniți și etichetați la școală de către cadrele
didactice.
PARTENERI:

BLOGGERII SPRIJINĂ COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR
Timp de o lună de zile, între 19 martie 2013 și 18 aprilie 2013, campania ”Copiii fără etichete” derulată de
Salvați Copiii a promovat mesajul combaterii violenței împotriva copiilor în blogosferă, cu ajutorul
bloggerilor și în parteneriat cu Blogal Initiative.
Un număr de 141 de bloggeri s-au alăturat campaniei, au publicat vizualuri pe blogurile lor și au scris 151 de
postări, cu povești și îndemnuri emoționante. Mulți dintre ei au împărtășit propriile lor experiențe din
copilărie, marcate tocmai de violența educațională aplicată de proprii părinți sau de profesori. Comentariile
la articolele bloggerilor au făcut trimitere în egală măsură la astfel de experiențe, arătând cât de prezentă
este de fapt problema violenței împotriva copiilor în viața românilor. Postările lor au înregistrat în total
55.820 afișări, până la încheierea campaniei în blogosferă.
”Le mulțumim bloggerilor pentru deschiderea, entuziasmul și onestitatea cu care s-au implicat în această
campanie. A vorbi despre propriul tău trecut este un act de curaj, care îi poate inspira pe mulți să se
schimbe. În numele copiilor care vor fi educați altfel și al adulților care vor alege să renunțe la acest model
de creștere a copiilor, noi le mulțumim public, le arătăm recunoștința noastră”, a declarat presei Gabriela
Alexandrescu, președinte Executiv al Salvați Copiii.
Bloggerii participanți în campanie vor primi câte o diplomă de onoare, iar articolele lor au fost preluate pe
canalele de comunicare online ale Salvați Copiii și vor fi incluse într-un e-book ce va fi lansat în perioada
următoare.
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