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„How many times can a man turn his head 

Pretending he just doesn’t see” 

(Bob Dylan) 

 

               În fiecare an, pe data de 19 noiembrie este marcată Ziua Internațională de Prevenire a 

abuzului și violenței asupra Copilului. Acest prilej aduce în atenţia societăţii faptul că sute şi mii 

de copii sunt zilnic supuşi diverselor forme de abuz, violență şi neglijare, iar politicile elaborate 

în domeniul protecţiei copilului nu reușesc să asigure pe deplin o copilărie fericită tuturor. S-au 

receptat semnale extrem de îngrijorătoare din partea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, care 

solicită protecţie, declarându-se în nesiguranţă tocmai în spaţiile care, prin definiţie şi destinaţie, 

ar trebui să le fie familiare: unităţile, instituţiile, campusurile sistemului de învăţământ şi zonele 

înconjurătoare ale acestora, drumul de acasă la şcoală şi înapoi, precum şi bazele sportive, 

parcurile, cluburile, alte locuri publice. 

               Pe acest fond şi marcând Ziua Internaţională împotriva abuzului şi violenţei asupra 

copilului (19 noiembrie), Gradinița nr. 268 din sectorul 5 al Capitalei în parteneriat cu FICE 

România a organizat în data de 14 noiembrie 2017,  Conferința cu titlul ,,Atitudinea copilului în 

joc – reflexie a modelului parental”, având ca scop atragerea, sensibilizarea şi implicarea 

alături de instituţia şcolară a părinţilor, cadrelor didactice, responsabililor din Administraţia 

Locală, Poliţiei, Bisericii, întregii comunităţi locale pentru prevenirea violenţei asupra copiilor 

preşcolari. 

Obiectivele propuse au fost următoarele: 

- Sensibilizarea şi conştientizarea preşcolarilor şi a părinţilor acestora în ceea ce priveşte 

problema delicată a prevenirii violenţei asupra copiilor preşcolari; 

- Implicarea cadrelor didactice în activităţi interactive; 

- Perceperea educaţiei permanente ca factor ce contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea 



calităţii vieţii.   

Conferinta s-a desfășurat în cadrul Grădiniței nr. 268, din str. Ion Creangă, nr.8, sector 5. 

Grupul țintă a fost constituit din: 

- preşcolari de la grupele mari; 

- părinţii preşcolarilor; 

- cadre didactice şi consilieri şcolari; 

- parteneri din comunitatea locală. 

Activitățile desfășurate în cadrul Conferinței au fost următoarele: 

- Activitate interactivă cu preşcolarii grupelor mari; 

- Conferinta cu tema: ,, Atitudinea copilului în joc – reflexie a modelului parental”. 

Conferința s-a realizat pe următoarele secțiuni: 

a) Metode aplicate de educatoare în prevenirea și combaterea violenței; 

b) Relația educatoare – părinți în prevenirea violenței în rândul copiilor – exemple de 

bune practici. 

- Editarea unei broşuri cu materialele prezentate în cadrul desfăşurării Conferinţei. 

 

S-au prezentat lucrari în plen:  

- prof.dr. Matei Georgeta, director Gradinița nr. 268 - Modelul parental asupra formării 

comportamentului  la copii 

- prof. Mirea Lazăr Matrona Eleonora, Gradinita nr. 268 - Relația părinte-copil 

- prof. Dumitru Gabriela, Grădinița nr. 268 - Rolul educatoarei în prevenirea și 

combaterea violenței 

- prof. Drăghici Maria Gabriela – Școala Gimnazială nr. 195 - Conduite parentale pozitive 

şi bune practici de acţiune cu copii agresivi 

Dintre participanții la eveniment au luat cuvântul: 

 TOMA MAREȘ – președinte FICE România; 

 SILVIA BORȚEANU – profesor metodist CCD București; 

 MARIANA ARNĂUTU – reprezentant World Vision România; 

 NICOLETA SĂMĂRESCU – lector univ.dr. la Universitatea din Pitești; 

 MAKROGIANNAKI  AIKATERIN – educatoare la Gradinita nr. 9 Koridallos, Atena, 

Grecia 



 ALINA DRAGOMIR – psiholog la Centrul de copii “Sfânta Maria”, reprezentant 

DGASPC sector 5; 

 CARMEN GRIGORE – psiholog, profesor consilier la Școala Gimnazială nr.168, sect. 6; 

 MIHAELA IORGA – director, Grădinița  “Dumbrava minunilor”, sector 6; 

 VICTORIA STĂNESCU – director, Grădinița nr. 47, sector 1; 

 OANA TĂNĂSESCU- părinte, Grădinița nr.268; 

 MIHAELA AMZULOIU – părinte, Grădinița nr.268; 

 MATEI GEORGETA – prof.dr., director Grădinița nr.268. 

 

         Acțiunea a avut un impact deosebit asupra părinților care au participat la eveniment, fiind 

apreciată pozitiv, cât și asupra partenerilor din comunitate. În urma evenimentului a fost lansat 

un volum de carte cu lucrări ale partenerilor din țară și străinătate care au arătat interes pentru 

problematica Conferinței. (vezi foto) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1MK2xX3ALNtykR-LFUV307UzGomA-ywSY

