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DOCUMENT EXTERN 

 
                                             COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

BebeBiblioteca, unul dintre cele mai populare proiecte ale Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba, continuă și în 2022  

 

 

BebeBiblioteca, atelierul de parenting propus de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

tuturor părinților, bunicilor și nu numai, își reia activitatea cu o nouă prezentare video, 

prima din acest an. Astfel, vineri, 28 ianuarie 2022, psihoterapeutul Adina Drimbe vă 

așteaptă pe pagina de socializare a bibliotecii, la ora 17.00, pentru a descoperi care este 

impactul și rolul colectivității în viața copilului. Tema aleasă pentru această primă întâlnire 

din anul 2022 este chiar intrarea în colectivitate, o temă mereu actuală în contextul 

pandemiei de COVID-19, când copiii sunt chemați să intre în colectivitate periodic, uneori 

după lungi intervale de școală online, mulți dintre ei experimentând anxietăți la 

reintegrarea în colectivul clasei.  

 

„Intrarea în colectivitate reprezintă primul pas al copilului spre independență și adaptarea 

la viața socială. Mersul la școală sau grădiniță produce schimbări atât în viața copilului, cât 

și în dinamica întregii familii. Pentru ca această experiență să fie îmbrățișată cu inima 

deschisă de toată familia, este important ca părinții să fie liniștiți pentru a transmite 

încredere copilului, să familiarizeze copilul cu etapele noi prin care urmează să treacă și 

să-l sprijine emoțional în tot procesul acomodării”, transmite Adina Drimbe, psihoterapeut. 

Atelierul de parenting face parte din programul 3 ANIMAȚIE CULTURALĂ/3.1 

BebeBiblioteca și se desfășoară lunar, în organizarea Consiliului Județean Alba și a 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. 
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