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Copilul meu nu e șevaletul pe care să-mi pictez tabloul din 
minte, 

Nici diamantul pe care să fie nevoie să-l șlefuiesc 

Copilul meu nu e trofeul pe care să-l arăt lumii 

Nici medalia mea de onoare 

Copilul meu nu e o idee, o așteptare sau o fantezie, 

El nu e nici oglinda mea, nici moștenirea mea 

Copilul meu nu e marioneta mea, el nu e nici un proiect; 

Nu e cazna mea, nici dorința mea. 

Copilul meu e aici pentru a explora, a se poticni, a încerca, a 
plânge, 

Pentru a învăța, a eșua și a încerca din nou, 

Pentru a asculta sunetul unei tobe pe care urechile noastre 
de adult nu-l aud 

Și pentru a dansa pe un cântec de care se bucură cu 
adevărat 

Treaba mea este să mă dau la o parte 

Să fiu deschisă față de infinitele posibilități 

Să-mi vindec propriile răni 

Să-mi umplu singură golul interior 

Și să-mi las copilul să-și ia zborul.  

(Copilul meu, Shefali Tsabary) 
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Agenda de lucru 

• Violența în mediul școlar, Cristian CUCIUREAN – inspector școlar 
general, Tatiana VÎNTUR – inspector școlar pentru educație 
permanentă (I.Ș.J. Suceava) 

• Delincvența juvenilă, comisar șef Ionuț EPUREANU (IPJ Suceava) 

• Violența în familie - Tatiana VÎNTUR – inspector școlar pentru educație 
permanentă (I.Ș.J. Suceava) 

• „Violența” resimțită de copii la divorțul părinților - psiholog Elena-
Doina FÎNTÎNARIU, asistent social Elena AILINCĂ 

• Servicii  sociale – Centrul Multifuncțional Destinat Victimelor 
Violenței în Familie – delegat DGASPC Suceava 

• Familia, factor de protecție în prevenirea consumului de droguri – 
psiholog Elena ȚÎRDEA, CPECA Suceava 

• Traficul de persoane – modalități de prevenire a încălcării drepturilor 
omului – comisar Liliana ORZA 

Bune practici:  

• „Protecția copilului în era digitală, Ora de net” – inspector școlar prof. 
Tatiana VÎNTUR, director CCD Suceava prof. Elena Manuela DAVID 

• Soluții „virtuale” la violența  asupra copiilor – director prof. Daniela 
CEREDEEV, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița 

• Violența psihologică în școli -  Vasile GAFIUC, ACDC Suceava 

• 19 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva copiilor și 
tinerilor – psiholog Daniela VÎRVARA 

• Campania de prevenire a violenței - R.E.S.P.E.C.T. – experiențe 
educaționale 

• Concurs interjudețean „Plus armonie, minus violență” – rezultate, 
etapa județeană 

• Caiet metodic Barometrul reușitei școlare nr.31/2019 „Violența în 
mediul școlar și familial”-  inspector școlar prof. Tatiana VÎNTUR 

• Concluzii 
29 martie 2019, Suceava 



Invitați 
• Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, 

comisar șef Ionuț EPUREANU 

• Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog – psiholog Elena ȚÎRDEA 

• ANITP – comisar Liliana ORZA 

• Salvați copiii – asistent social Lena Ailincă 

• DGASPC Suceava- Nicoleta Daneliuc 

• Asociația ACDC, Institutul Bucovina – 
președinte Vasile GAFIUC 

• Psiholog Daniela Vîrvara – coordonator de 
cerc 

• Profesori metodiști – educație permanentă 

• Coordonatori – Comisia Județeană de 
Prevenire a Violenţei  din județul Suceava 

• Coordonatori de proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare 
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• 19 zile de activism pentru prevenirea violenței 
împotiva copiilor şi tinerilor” 

• FICE România – Federaţia Internaţională a 
Comunităţilor Educative Secţiunea România 
reprezintă 

• În perioada 1-19 noiembrie, în contextul Zilei 
internaţionale de prevenire a abuzului asupra 
copilului (19 noiembrie) şi al Zilei internaționale 
a drepturilor copilului (20 noiembrie). 

• Teme:  
 „Pedepsirea corporală a copilului”; 

 „Implicarea copiilor în conflicte armate”; 

 „Pornografia infantilă”; 

 Adicțiile și consumul de substanțe ilicite în rândul 
copiilor și tinerilor”; 

 “Bullying-ul și hărțuirea în mediul școlar”. 

• „Săptămâna Nonviolenței în școală” (25 - 30 

ianuarie 2019) 

• Suceava Anti-bullying Networking – SAN 

• Campania R.E.S.P.E.C.T. 
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R.E.S.P.E.C.T. 
- campanie inițiată de I.Ș.J. Suceava 

-coordonator Tatiana Vîntur 

• Activități pe parcursul unei săptămâni cu elevii 

și părinții: Responsabilitate, Educație, Siguranță, 

Prevenție, Emoţii, Comunicare, Toleranță. 

• Tehnici de prevenire a violenței în cadrul orelor 

de dirigenție, activități de suport educațional 

pentru elevi și părinți, activități extrașcolare. 

• Tehnici de gestionare a conflictelor; medierea 
conflictelor din jurul nostru, înțelegerea 

conflictelor, cauzele și efectele conflictului 

conflictului, medierea conflictului, mediatorul, 
fenomenul de bullying. 

• Campanie județeană – Săptămâna nonviolenței în 
mediul școlar : 28 ianuarie – 1 februarie 2019 

• „Ziua internațională a nonviolenței în școală” (30 

ianuarie) 

• „Ziua internațională a familiei” (15 mai) 

• Ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii (4 
iunie) 

• Ziua națională împotriva violenței asupra copiilor (5 
iunie) 

• „Ziua mondială a educației” (5 octombrie) 

• „Ziua internațională a toleranței” (16 noiembrie) 
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