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Conducătorilor instituţiilor
de învăţământ secundar general
/V

In baza scrisorii Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău nr.4721 din
26.03.2018, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal
Chişinău vă aduce la cunoştinţă că în municipiul Chişinău se atestă o escaladare
vertiginoasă a cazurilor de suicid şi tentativă de suicid în rândul tinerilor.
Drept exemplu, pot servi următoarele speţe:
- la 12.02.2018, ora 10.30, în urma certei cu prietenul, minora T.A. s-a urcat
pe acoperişul blocului locativ pentru a se arunca în gol;
- la 15.02.2018, ora 12.00, din motive necunoscute, minora R.A. a consumat
pastile;
- la 12.03.2018, orele 04.10, minora D.I. s-a aruncat în gol, în urma traumelor
primite a decedat.
în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii elevilor, DGETS solicită
conducătorilor instituţiilor de învăţământ secundar general elaborarea Planului
de acţiuni cu privire la prevenirea cazurilor de suicid cu implicarea angajaţilor
din domeniul justiţiei; monitorizarea activităţii cadrelor didactice privind
asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii elevilor în incinta instituţiei de
învăţământ, luând la bază actele normativ-legislative; controlul strict a
frecvenţei elevilor la activităţile educaţionale obligatorii; monitorizarea
activităţii psihologilor şcolari privind identificarea /asistenţa psihologică a
elevilor din „grupa de risc”; organizarea de comun cu psihologii şcolari a
şedinţelor tematice cu părinţii privind prevenirea cazurilor de suicid.
* DGETS solicită prezentarea raportului despre acţiunile realizate la data de 25
mai 2018, 25 decembrie 2018, în bir.22.
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