Matricea activităţilor planificate de către Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău
în contextul marcării Săptămânii de luptă împotriva traficului de fiinţe umane (18-25 octombrie 2018)

Nr.
d/o

1

.

Ziua/data

Instituţia/orga
nizatia/UTA

Acţiuni planificate

Tematica

Responsabili de
Grupul ţintă
(nr.participanţ realizarea
activităţii
ilor)

DGECTS,
instituţiile de
învăţământ

Informarea copiilor
privind lansarea
Campaniei de luptă
împotriva traficului de
fiinţe umane (careu,
conferinţă, puncte de
informare cu expoziţii
de materiale
informaţionale,
emisiuni radiofonice
etc.)
Organizarea
şi
desfăşurarea orei la
modulul „Asigurarea
calităţii vieţii” din
cadrul
disciplinei
Dezvoltarea personală

Săptămâna
de luptă
împotriva
traficului de
flinte umane

Elevii
instituţiilor de
învăţământ

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ

Asigurarea
calităţii
vieţii

Elevii
instituţiilor de
învăţământ

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ

9

18 octombrie

9

9

2.

18-25
octombrie

Instituţiile de
învăţământ
9

9

9

9

9

9

9

9

9

Bugetul
estimat

Sursa Re
de
ma
finan rcă
ţare

3.

4.

18-25
octombrie
18-25
octombrie

Instituţiile de
învăţământ
9

DGECTS,
instituţiile de
învăţământ
9

9

Organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor
tematice cu părinţii
Ateliere de formare
9

9

9

Copilul
singur acasă

Părinţii
9

Metodologia Cadre
, obiective,
didactice
Standarte,
principii şi
intervenţii în
situaţiile de
ANET al
copilului
Organizarea şi
N uElevii
desfăşurarea
traficului de instituţiilor de
concursului de eseu si
fiinţe
învăţământ
fotografii
umane!
Organizarea şi
N uElevii
desfăşurarea
traficului de instituţiilor de
concursului de desen si fiinţe
învăţământ
afişe
umane!
întâlniri cu consiliile
Lupta
Elevii, cadrele
locale ale tinerilor,
împotriva
didactice,
agenţii
traficului
părinţii
economici,organizaţiil
e neguvemamentale
Organizarea şi
Traficul de
Cadre
desfăşurarea mesei
fiinţe umane. didactice,
rotunde
Probleme si părinţi, elevi
soluţii

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ general
Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ
9

9

5.

19 octombrie Instituţiile de
învăţământ
9

9

9

9

9

6.

22 octombrie Instituţiile de
învăţământ
9

9

9

9

9

9

7.

23 octombrie DGECTS,
instituţiile de
învăţământ
9

9

8.

24 octombrie DGECTS,
instituţiile de
învăţământ

9

9

9

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ
9

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ
9

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ
9

9

'

'

9.

25 octombrie Instituţiile de
învăţământ
9

9

Organizarea
şi
desfăşurarea şedinţei
Comisiei
pentru
protecţia
drepturilor
copilului
din
instituţiile
de
învăţământ
9

5

9

Prevenirea si Elevii, părinţii
asistenta
multidiscipli
nară a
copiilor
victime a
abuzului,
neglijării,
exploatării,
traficului.
Totalurile
desfăşurării
Săptămânii
de luptă
împotriva
traficului de
flinte umane
Antitrafic
Elevi, părinţi,
cadre
didactice
N uElevii, părinţii
traficului de
copii!
Eu, mama şi Elevii, părinţii
tata - familie
fericită
9

Preşedintele CPDC
9

9

9

10.

11.

12.

18-25
octombrie

Instituţiile de
învăţământ

18-25
octombrie

DGECTS,
instituţiile de
învăţământ
Instituţiile de
învăţământ

18-25
octombrie

9

9

Difuzarea filmelor
documentare si
artistice
Organizarea şi
desfăşurarea
flashmob-ului
Organizarea şi
desfăşurarea
concursului sportiv
5

9

Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ
Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ
Conducătorii
instituţiilor de
învăţământ
9

9

5

