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Calendar de activităţi raionul Briceni 
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a XII-a, 1-7 octombrie 2018 

  

Data 
Prezentarea activității  

(Ce, unde, când?) 

Denumirea 

organizației / 

instituției / grupului 

de inițiativă 

responsabil 

Denumirea partenerilor 

implicaţi (APC, APL, 

ONG etc.), inclusiv 

partenerii media și 

business 

Beneficiarii 

activității 

E-mail și telefon 

ale persoanei 

responsabile 

Promovare 

Luni  

1 oct. 

Denumire activității: „Elev informat” 

Locul desfășurării: instituțiile de învățământ din raion 

Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea activității: Activități de informare a elevilor, 

profesorilor, comunității despre voluntariat 

Direcția Învățământ 

Tineret și Sport 

Briceni 

Administrația instituțiilor Elevii, profesorii DÎ  

Denumire activității: Voluntariat ecologic 

Locul desfășurării: satul Corjeuti , la iaz şi pe stâncă 

Ora: 15.00 

Descrierea activității: Ocrotirea şi protejarea naturii, 

construcția casuțelor pentru păsari , hrana , mersul cu 

bicicletele şi nefolosirea telefoanelor mobile  aparatelor 

casnice timp de o zi pentru economisirea electricității şi 

nepoluarea aerului. 

Gimnaziul Corjeuți, 

elevii clasei a VII-a, a 

VIII-a. 

Parinți , elevi, profesori, 

primaria 

elevi, profesori, 

părinții  

andronicsvetlana19

84@mail.ru  

 

067610107 

 

Denumirea activităţii: Lecţie publică 

„Copilărie fără risc. Tineretul şi alimentaţia sănătoasă” 

Locul desfăşurării: sala festivă, LT Tabani 

Ora: 14.30 

Descrierea activităţii: Promovarea alimentării sănătoase 

în rândul elevilor. 

L/T Tabani Colaboratori OMF Elevii clasei I-XII-a liceulteoretictabani

@mail.ru 

 

Denumirea activităţii: .Activitate de socializare în centru 

de resurse.,,Confecţionarea felicitărilor,,. 

Locul desfăşurării: Centrul de Resurse, Gimn. 

Balasinești 

Ora: 14.00  

Gimnaziul 

Balasinești. 

Cadrul Didactic de Sprijin 

 

Elevii din 

gimnaziu, 

Profesori. 

sm_balasinesti@ma

il.ru 

 

mailto:andronicsvetlana1984@mail.ru
mailto:andronicsvetlana1984@mail.ru
mailto:sm_balasinesti@mail.ru
mailto:sm_balasinesti@mail.ru
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Descrierea activităţii: Confecționarea felicitărilor  

Denumirea activității: voluntariat în cartier. 

Locul desfășurării: satul Colicăuți  

Ora: 16:00 

Descrierea activității: ajutor în treburile casnice. 

  Elevii clasei a IV-a Învățătoarea claselor 

primare, administrația 

gimnaziului Colicăuți 

Oameni în etate liceulteoreticcolicau

ti@mail.ru 

024742395 

 

 

Denumirea activității: „Sporter” 

Locul desfășurării: terenul de sport, gimnaziul Colicăuți 

Ora: 15.00 

Descrierea activității: activități sportive 

Elevii clasei a  IX Profesorul de educație 

fizică, administrația 

gimnaziului Colicăuți 

Elevii claselor I – 

IX/a 

liceulteoreticcolicau

ti@mail.ru 

024742395 

 

 

Denumirea activității: „FII voluntar – nu vei regreta!”  

Locul desfășurării: Sala de festivități, gimnaziul 

Cotiujeni 

Ora: 14.00 

Descrierea activității: Dezbatere „Să fii voluntar e în 

vogă sau…” Masă rotundă la tema: „Rolul voluntariatului 

în societatea contemporană  

Groza Maria, 

profesor de educația 

civică 

Turea Corina, 

profesor de educația 

civică 

Biblioteca Publică 

Cotiujeni 

Elevii gimnaziului liceulteoreticcotiuje

ni@mail.ru 

0247-46-319 

 

Denumire activității: Îngrijirea parcului  

Locul desfășurării:  s. Hlina                  

Ora:  14:15 

Descrierea activității: Îngrijirea parcului de pe teritoriul 

școlii 

Gimnaziul Hlina  Angajații și elevii 

gimnaziului Hlina 

ghlina@mail.ru 

024763200 

 

Denumire activității: „Ce este Voluntariatul” 

Locul desfășurării: Liceul Teoretic Larga 

Ora: 11:05 

Descrierea activității: Careu informativ 

Consiliul de elevi Administrația Liceului 

Teoretic Larga 

Elevii claselor a  

I-XII-a 

businscaia.elena@g

mail.com 

069817749 

 

Denumirea activității: ,,Un arbore pentru viitorul nostru” 

Locul desfășurării: L.T. Caracușenii Vechi 

Ora:14:00 

Descrierea activității: Plantarea copacilor în parcul școlii 

L.T. Caracușenii 

Vechi 

- Elevii claselor I -

XII 

Timoftica Irina  

069401615    

 

Denumirea activității:  Informarea elevilor în cadrul 

careului 

Locul desfășurării: LT Grimăncăuți 

Ora:11.05 

Descrierea activității: Informarea elevilor în cadrul 

careului 

Director adjunct 

educație 

 elevii Strat Lilia 

024748325 

 

Denumire activității: ”Nu fi indiferent!” 

Locul desfășurării: satul Drepcăuți 

Ora: 15.00-17.00 

Descrierea activității: Distribuirea informației 

locuitorilor despre Săptămâna Națională a Voluntariatului. 

LT Drepcăuți 

Grupul de inițiativă-

colectivele elevilor 

claselor a VIII, XII-a. 

 Locuitorii satului 

Drepcăuți 

Isac Ina-024747343 

Russu Rodica-

024752299 

 

mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcotiujeni@mail.ru
mailto:liceulteoreticcotiujeni@mail.ru
mailto:ghlina@mail.ru
mailto:businscaia.elena@gmail.com
mailto:businscaia.elena@gmail.com
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Denumirea activității: Fii ajutor de bucătar! 

Locul desfășurării: gimnaziul Criva  

Ora: pauzele dintre lecții 

Descrierea activității: elevii claselor primare ajutați de 

elevii  claselor gimnaziale vor ajuta la aranjarea meselor 

Clasele VII-IX 

 

 Elevii  gimnaziului gcriva@mail.cu 

060101795 

 

Denumire activității: Donează o haină, dăruieşte un leu! (I) 

Locul desfășurării:  Gimnaziul Criva 

Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea activității (pe parcursul săptămânii colectare 

de haine) 

Administația 

Gimnaziului 

Părinții  Elevii  gimnaziului 

și persoanele 

identificate din 

localitate 

gcriva@mail.cu 

060101795 

 

Marți 

2 oct. 

 

Denumirea activității: „Un strop de bucurie pentru cei 

mai tristi ca noi”    

Locul desfășurării:  Satul Corjeuți  

Ora: 16.00 – 18.00 

Descrierea activității: Vizitarea celor mai în vârstă 

persoane  din comunitate și oferirea unor mici cadouri. 

Elevii voluntari se vor deplasa la persoanele în etate și 

bolnave din sat și le vor oferi cadouri și ajutor în 

gospodărie 

Administația liceului, 

Consiliul elevilor  

APL, Administrația 

liceului teoretic Corjeuți 

 

Pensionarii din s. 

Corjeuți 

galina.lavric@bk.ru 

068086696 

Lavric Galina 

 

Denumire activității:Voluntariat cultural: promovăm 

literatura 

Locul desfășurării: Biblioteca publică Corjeuți 

Ora: 14:30 

Descrierea activității: promovarea literaturii 

moldoveneşti prin vizita la biblioteca publică, citirea şi 

recomandarea literaturii conform vârstei, vizionarea 

filmelor, şi analiza recenziilor la literatură . 

Elevii din gimnaziu Primaria,biblioteca 

publică, profesor, 

bibliotecara, elevi şi părinți 

Elevii andronicsvetlana19

84@mail.ru 

 067610107  

 

Denumirea activității: Activităţi de salubrizare în 

locurile publice 

Locul desfășurării: Porţiune de drum spre şcoală. 

Ora: 15.00 

Descrierea activității: Lucrări de salubrizare 

L/T Tabani Diriginţii de clasă VIII-XII Comunitatea 

instituţia 

liceulteoretictabani

@mail.ru 

 

Denumirea activității: „Primul ajutor medical”   

Locul desfășurării: Gimnaziul Balasinești 

Ora: 13.30 

Descrierea activității:  Discuţie cu asistenta medicală. 

Necesităţile bolnavilor puşi la evidenţă cu anumite boli 

cronice. 

Gimnaziul 

Balasinești. 

Cadrul Didactic de Sprijin 

 

Asistenta medicală sm_balasinesti@ma

il.ru  

 

mailto:gcriva@mail.cu
mailto:gcriva@mail.cu
mailto:andronicsvetlana1984@mail.ru
mailto:andronicsvetlana1984@mail.ru
mailto:sm_balasinesti@mail.ru
mailto:sm_balasinesti@mail.ru
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Denumirea activității: Activitatea dedicată persoanelor 

în etate  

Locul desfășurării: satul Cotiujeni 

Ora: 14.00 

Descrierea activității:  Ajutăm bătrânii la treburile 

casnice;  Susținerea familiilor vulnerabile;  Acțiuni de 

caritate :Recoltarea roadei 

Elevii claselor V-IX; 

diriginții 

Asistența Socială Persoanele în etate liceulteoreticcotiuje

ni@mail.ru 

0247-46-319 

 

Denumire activității: Vizite la domiciliu 

Locul desfășurării:  s. Hlina                  

Ora:  14:15 

Descrierea activității: Vizite la domiciliul persoanelor în 

etate 

Gimnaziul Hlina  persoanele în etate ghlina@mail.ru 

024763200 

 

Denumire activității:  ”Hai în gașca voluntarilor!” 

Locul desfășurării:  LT Grimăncăuți 

Ora:14.00 

Descrierea activității: Dezbateri 

Director adjunct 

educație 

APL, Asistentul social Elevi, profesori Strat Lilia  

024748325 

 

Denumire activității: ”Raza de soare” 

Locul desfășurării: LT Drepcăuți 

Ora: 14.10-15.00 

Descrierea activității: Plantarea crizantemelor  în florăria  

liceului. Curățirea trotuoarelor  ce duc spre școală 

LT Drepcăuți 

Grupul de inițiativă-

colectivul  elevilor 

clasei  a VII-a. 

Comitetul 

părintesc,profesori, 

elevi V-XII-a 

 LT Drepcăuți Nalban Mariana 

024736424 

 

Название мероприятия: «Открытая книга» 

Место проведения: площадь перед библиотекой 

Время проведения: 14.30-15.00 

Описание мероприятия: привлечение детей 

школьного возраста к чтению книг и посещению 

библиотеки 

Теоретический 

Лицей №1 

Центральная библиотека 

г.Бричень 

Дети школьного 

возраста 

Каминская 

Татьяна 

067324448 

 

Denumirea activității: Fii ajutor de ingrijitor incăperi!  

Locul desfășurării: gimnaziul Criva   

Ora: 14:00 

Descrierea activității: curățenie pe hol și în sălile de 

clasă, în timpul recreațiilor și după ore 

Clasele VII-IX 

 

 Elevii  gimnaziului gcriva@mail.cu 

060101795 

 

Denumire activității: Donează o haină, dăruieşte un leu! (II) 

Locul desfășurării:  Gimnaziul Criva 

Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea activității (pe parcursul săptămânii colectare 

de haine) 

Administația 

Gimnaziului 

Părinții  Elevii  gimnaziului 

și persoanele 

identificate din 

localitate 

gcriva@mail.cu 

060101795 

 

mailto:liceulteoreticcotiujeni@mail.ru
mailto:liceulteoreticcotiujeni@mail.ru
mailto:ghlina@mail.ru
mailto:gcriva@mail.cu
mailto:gcriva@mail.cu
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Miercuri 

3 oct. 

Denumirea activităţii: În ajutor celor mai necăjiţi ca noi. 

Locul desfăşurării. Satul Balasineşti. 

Ora:15.00. 

Descrierea activităţii: În ajutor familiilor defavorizate.  

Ajutor în gospodărie, grădină. 

Gimnaziul 

Balasinești. 

APL 

Asistenţa Socială 

Biserica din localitate. 

2 familii 

defavorizate 

sm_balasinesti@ma

il.ru  

 

Denumirea activităţii: Masă rotundă  „Istoria 

voluntariatului” 

Locul desfăşurării: biblioteca liceului Tabani 

Ora: 14.20 

Descrierea activăţii: (Biblioteca liceului, a satului 

colectat informaţii despre istoria satului şi despre cum se 

practică voluntariat pe timpuri). 

L/T Tabani Diriginţii  cl. V-XII, 

Colaboratorii, bibliotecarii 

din sat; băştinaşi 

Locuitorii satului liceulteoretictabani

@mail.ru 

 

Denumire activității: voluntariat p/u familii defavorizate. 

Locul desfășurării: satul Colicăuți  

Ora: 14:00 

Descrierea activității: Colectarea de produse. 

Elevii clasei  a II-a Învățătoarea claselor 

primare, administrația 

gimnaziului Colicăuți 

Familii defavorizate liceulteoreticcolicau

ti@mail.ru 

024742395 

 

 

Denumirea activității: ”Salvați planeta” 

Locul desfășurării: r.Draghiște, s. Colicăuți 

Ora: 15:00 

Descrierea activității: Curațirea unui sector al râului. 

Draghiște 

Elevii clasei a VIII-a Profesoara de geografie, 

administrația gimnaziului 

Colicăuți  

Curațirea unui 

sector al 

r.Draghiște 

liceulteoreticcolicau

ti@mail.ru 

024742395 

 

 

Denumire activității: Îngrijirea mormintelor pedagogilor 

decedați 

Locul desfășurării:  s. Hlina                  

Ora:  14:15 

Descrierea activității: Îngrijirea mormintelor pedagogilor 

decedați 

Gimnaziul Hlina  comunitatea ghlina@mail.ru 

024763200 

 

Denumire activității: „Ce este voluntariatul – obligație 

sau vocație?” 

Locul desfășurării: clasa multimedia, Liceul Teoretic 

Larga 

Ora: 14:00 

Descrierea activității: Masă rotundă 

Profesorul de 

educație civică 

Administrația Liceului 

Teoretic Larga 

Elevii claselor a  

IX-XII-a 

samohvalovaeleono

ra@mail.ru 

069174503 

 

mailto:sm_balasinesti@mail.ru
mailto:sm_balasinesti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:ghlina@mail.ru
mailto:businscaia.elena@gmail.com
mailto:businscaia.elena@gmail.com
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Denumire activității: ”Împreună pentru un trafic în 

siguranță” 

Locul desfășurării: Carosabilul din centrul satului 

Grimăncăuți 

Ora:15.00 

Descrierea activității: Curățirea unei porțiuni de 

carosabil în centrul satului 

Casa XII împreună cu 

dirigintele Ambros 

Natalia 

 Locuitorii satului Ambros Natalia  

 Denumire activității:  „Nimeni nu este uitat” 

Locul desfășurării:  monumentului eroilor căzuți , s. 

Grimăncăuți 

Ora:14.30 

Descrierea activității: Curățenie în jurul monumentului 

eroilor căzuți pentru apărarea patriei 

Elevi, profesori  Locuitorii satului Surachi Alina și 

elevii clasei a X-a 

 

Denumire activității:  „Nimeni nu este uitat” 

Locul desfășurării:  Cimitirul vechi al satului, 

Grimăncăuți 

Ora :14.30 

Descrierea activității: Curățenie în jurul mormintelor  

Elevi, profesori  Locuitorii satului Moldovan Dorelina 

și elevii clasei a IX-

A 

 

Denumirea activității: Fii un gradinar iscusit!  

Locul desfășurării: curetea gimnaziului Crivai  

Ora: 14:00 

Descrierea activității:amenajarea curții 

Elevii ginmaziului   Elevii  gimnaziului gcriva@mail.cu 

060101795 

 

Denumire activității:” Persoane la vârsta eleganței.” 

Locul desfășurării: satul Drepcăuți, LT Drepcăuți 

Ora: 14.00-16.00 

Descrierea activității: Șezătoarea ”La sfat cu bunicii”; 

Concursul de poezii ”O scrisoare buneilor”; Concursul de 

desene ”Copilăria alături de buneii  mei” 

Elevii liceului SRL Drebozaci Persoane în etate Direcția liceului,  

diriginții 

 

Denumire activității: acțiuni de caritate 

Locul desfășurării: Centrul  Comunitar Multifuncțional 

Briceni 

Ora: 10:00 

Descrierea activității: În cadrul acestei acțiuni, 

beneficiarilor  li se vor oferi colete cu produse alimentare,  

îmbrăcăminte și rechizite. 

Biroul de probațiune 

Briceni 

Centrul  Comunitar 

Multifincțional  Briceni 

Beneficiarii 

Centrului 

067429236 

adelina.dobuleac@

gmail.com 

 

Denumire activității: Donează o haină, dăruieşte un leu! (III) 

Locul desfășurării:  Gimnaziul Criva 

Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea activității (pe parcursul săptămânii colectare 

de haine) 

Administația 

Gimnaziului 

Părinții  Elevii  gimnaziului 

și persoanele 

identificate din 

localitate 

gcriva@mail.cu 

060101795 

 

mailto:gcriva@mail.cu
mailto:gcriva@mail.cu
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Joi  

4 oct. 

Denumirea activităţii: Vizita la domiciliu a copiilor cu 

nevoi speciale şi a persoanelor în etate rămase fără 

îngrijire, cu sloganul „Nu există nimic mai puternic decât 

inima unui voluntar”. 

Locul desfăşurării: în teren, comunitate 

Ora: 15.00 

Descrierea activităţii: Conversaţii cu copiii vizitaţi şi 

persoanele în etate, rămase fără sprijin 

L/T Tabani Asistenţa socială, APL Comunitate, 

beneficiarii de 

ajutor social 

liceulteoretictabani

@mail.ru 

 

Denumirea activității: „E ziua ta ,iubite profesor”   

Locul desfășurării: Gimnaziul Balasinești 

Ora: 13.30 

Descrierea activității: Vizite la profesorii veterani. 

Invitaţii la concertul  „E ziua ta , iubite profesor” Oferire 

buchetelor de  flori, felicitărilor. 

Gimnaziul 

Balasinești. 

Diriginții, cadrele didactice Elevii din gimnaziu 

Profesori. 

sm_balasinesti@ma

il.ru 

 

Denumirea activității: voluntariat în cartier. 

Locul desfășurării: magazin-casă 

Ora: 16:00 

Descrierea activității: procurarea produselor alimentare 

Elevii clasei  a III-a Învățătoarea claselor 

primare, administrația 

gimnaziului Colicăuți 

Oameni în etate liceulteoreticcolicau

ti@mail.ru 

024742395 

 

Denumire activității:„ Dăruim cărții o nouă viață„ 

Locul desfășurării: biblioteca școlară 

Ora: 14.00 

Descrierea activității: atelier de reparație a cărților 

Bibliotecara școlară Administrația Liceului 

Teoretic Larga 

Elevii claselor a  

V-VIII-a 

bulgaru.elena5@gm

ail.com 

060505772 

 

Denumire activității:„ Îmi cunosc drepturile„ 

Locul desfășurării: curtea, Liceul Teoretic Larga  

Ora: 12.00 

Descrierea activității: desene pe asfalt 

Învățătorii claselor 

primare 

Administrația Liceului 

Teoretic Larga 

Elevii claselor a  

I-IV-a 

businscaia.elena@g

mail.com 

069817749 

 

Denumire activității: „Renovarea opririi”  

Locul desfășurării: Centrul satului Grimăncăuți  

Ora:14.00 

Descrierea activității: Renovarea opririi din centrul 

satului 

Elevi, profesori  Locuitorii satului Daniliuc Maria și 

elevii clasei a IX-B 

 

Denumire activității: ”Modul sănătos de viață” 

Locul desfășurării: Centru medicilor de familie, Centrul 

Multifuncțional 

Ora: 15.00- 17.00 

Descrierea activității: ore de informare cu specialiști în 

domeniu 

Medicul de familie 

 

 Elevii 

Claselor 

 I-IV-a 

Medicul de familie 

0247 52 335 

Rusnac Elvira 

024752150 

 

 

 

mailto:sm_balasinesti@mail.ru
mailto:sm_balasinesti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:bulgaru.elena5@gmail.com
mailto:bulgaru.elena5@gmail.com
mailto:businscaia.elena@gmail.com
mailto:businscaia.elena@gmail.com
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Название мероприятия: «Сердце отдаю людям» 

Место проведения: посещение учителей пенсионеров 

на дому 

Время проведения: 14.00  - 17.00 

Описание мероприятия: посещение на дому 

учителей-пенсионеров и вручение им продуктовых 

пакетов. 

Теоретический 

Лицей №1 

 Учителя-

пенсионеры 

Плешка Анжела 

069304575 

liceulteoreticnr1@

mail.ru 

 

Denumire activității: Donează o haină, dăruieşte un leu! (IV) 

Locul desfășurării:  Gimnaziul Criva 

Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea activității (pe parcursul săptămânii colectare 

de haine) 

Administația 

Gimnaziului 

Părinții  Elevii  gimnaziului 

și persoanele 

identificate din 

localitate 

gcriva@mail.cu 

060101795 

 

Denumire activității:salubrizare 

Locul desfășurării: orașul Briceni 

Ora: 11:00 

Descrierea activității: consilierii de probațiune din cadrul 

Biroului de probațiune Briceni vor efectua lucrări de 

salubrizare pe teritoriul orașului Briceni. 

Biroul de probațiune 

Briceni 

Întreprinderea Municipală 

Gospodăria Comunal 

Locativă Briceni 

 067429236  

Vineri 

5 oct. 

Denumire activității: „Pedagog – sinfonie de culori și 

lumină” 

Locul desfășurării: Casa de cultură Grimăncăuți 

Ora: 11:00 

Descrierea activității: Activitate consacrată Zilei 

profesionale a lucrătorilor din învățământ 

Direcția Învățământ 

Tineret și Sport 

Briceni 

Consiliul Raional Briceni  profesorii DÎ  

Denumire activității: Donează o haină, dăruieşte un leu! (V) 

Locul desfășurării:  Gimnaziul Criva 

Ora: pe parcursul zilei 

Descrierea activității (pe parcursul săptămânii colectare 

de haine) 

Administația 

Gimnaziului 

Părinții  Elevii  gimnaziului 

și persoanele 

identificate din 

localitate 

gcriva@mail.cu 

060101795 

 

Denumirea activităţii: Lecţie de sensibilitate cu 

genericul „Să educăm copiii prin diversitate!” 

Locul desfăşurării: Sălile de clasă, LT Tabani. 

Ora: 12.00-13.00 

Descrierea activităţii: Explicarea noţiunei „dizabilitate”, 

cum trebuie de tratat asemenea persoane. Prin joc, elevii 

vor fi îndemnaţi să manifeste un comportament 

descriminatoriu faţă de semenii lor şi să promoveze 

icluziunea comunitară a tuturor persoanelor. 

L/T Tabani Psihologul şcolar, cadrul 

de sprijin, asistenţa socială. 

Elevii cu CES, 

beneficiari de ajutor 

social 

liceulteoretictabani

@mail.ru 

 

Denumirea activității: „Cel mai frumos buchet pentru 

fostul meu profesori”    

Direcția Liceului 

Teoretic Corjeuți  

Administrația liceului, 

diriginții claselor a IX, 

Profesorii 

pensionari 

024757396 

069367999 

 

mailto:gcriva@mail.cu
mailto:gcriva@mail.cu
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Locul desfășurării:  Sala de festivități LT Corjeuți  

Ora: 16.00  

Descrierea activității : Oferirea buchetelor de flori 

confecționate de mâinile proprii profesorilor  pensionari. 

Invitarea la activitatea dedicată Zilei Pedagogului care se 

va desfășura în incinta Liceului Teoretic Corjeuți. 

XII/a 

 

Ana Armanu 

Denumirea activității: ,,Din Suflet pentru Suflet” 

Locul desfășurării: L.T. Caracușenii Vechi 

Ora:16:00 

Descrierea activității: Vizitarea foștilor profesori cu flori 

L.T. Caracușenii 

Vechi 

- Foști profesori Timoftica Irina  

069401615    

 

Denumire activității: „Mă închin în fața ta iubite 

profesor”  

Locul desfășurării: Sala de festivități, Gimnaziul 

Colicăuți 

Ora: 15:00 

Descrierea activității: Activitate extracurriculară  

Elevii clasei  a IX-a Direginții, administrația 

gimnaziului 

Profesori, profesorii 

pensionari 

liceulteoreticcolicau

ti@mail.ru 

024742395 

 

 

Denumire activității: Cu drag de profesor 

Locul desfășurării:  s. Hlina                  

Ora:  14:15 

Descrierea activității: Felicitarea la domiciliu 

apedagogilor pensionari și depunerea florilor la 

mormintele pedagogilor decedați. 

Gimnaziul Hlina  pedagogii 

pensionari 

ghlina@mail.ru 

024763200 

 

Denumire activității:„ Mă-nchin în fața ta, iubite 

profesor„ 

Locul desfășurării: sala festivă a Liceului Teoretic Larga 

 Ora: 14.00 

Descrierea activității: Activitate extraşcolară 

Elevii clasei a XII-a 

Liceul Teoretic Larga 

Administrația Liceului 

Teoretic Larga 

Profesorii Liceului 

Teoretic Larga 

businscaia.elena@g

mail.com 

069817749 

 

Denumire activității: Totalurile Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului 

Locul desfășurării: sala festivă a Liceului Teoretic Larga 

 Ora: 19.00 

Descrierea activității: serată de odihnă 

Elevii clasei a XII-a 

Liceul Teoretic Larga 

Administrația Liceului 

Teoretic Larga 

Elevii claselor a IX-

XII-a 

businscaia.elena@g

mail.com 

069817749 

 

Denumire activității: „Alături de persoanele în etate”  

Locul desfășurării: la domiciliul beneficiarului, s 

Grimăncăuți 

Ora:16.00 

Descrierea activității: Se va acorda ajutor material; se va 

face curățenie în grădină și ăn curțile personelor nevoiașe 

Elevi, profesori Asistentul social Veteran de război 

Profesor pensionar 

Strat Lilia și cl. V-a 

Lesnic Maia și 

elevii clasei a VII-A 

 

Denumire activității: ”Copiii viitorului” 

Locul desfășurării: la domiciliul beneficiarului 

Elevi, profesori  Elevii  Gherman Ina și 

elevii clasei a VIII-

 

mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:ghlina@mail.ru
mailto:businscaia.elena@gmail.com
mailto:businscaia.elena@gmail.com
mailto:businscaia.elena@gmail.com
mailto:businscaia.elena@gmail.com
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Ora:15.00 

Descrierea activității: Ajutor material copiilor rămași 

fără părinți 

A 

Denumire activității: ”Din suflet pentru tine, iubite 

profesor” 

Locul desfășurării: satul Drepcăuți 

Ora:  
Descrierea activității: Vizite de felicitare a veteranilor 

muncii pedagogilor 

Colectivul clasei a 

IX-a 

 Elevii, profesorii Ceban Larisa 

024752281 

 

Sâmbătă 

6 oct. 

Denumirea activităţii: Campanie de informare, 

promovare şi de recunoaştere a voluntariatului cu tema: 

„Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!” 

Locul desfăşurării: Sala de festivități  

Ora:11.00 

Descrierea activităţii: Activităţi extracurriculare:  

„Fii voluntar – nu vei regreta!” 

Expoziţie foto „Lacrimile copilăriei „ 

„Între „DA!” şi „NU!” (video) 

„Schimbă-ţi o carte pentru o bucurie” 

„Voluntariat pentru satul, meu!” 

L/T Tabani APL, Comitetul părintesc, 

consiliul elevilor, OMF 

Comunitatea 

beneficiari de ajutor 

social 

liceulteoretictabani

@mail.ru 

 

Denumirea activității: „Un arbore pentru dăinuirea 

noastră”    

Locul desfășurării:  Parcul Liceului  Corjeuți 

Ora: 10.00  

Descrierea activității: Sădirea arborilor în parcul din 

preajma liceului, activități de salubrizare. 

Direcția Liceului 

Teoretic Corjeuți  

Direcția Liceului Teoretic 

Corjeuți, APL 

Elevii, cadrele 

didactice 

024757396 

069367999 

Ana Armanu 

 

Denumire activității:” Dai carte,ai parte” 

Locul desfășurării: LT Drepcăuți 

Ora: 08.30- 14.00 

Descrierea activității: Donații de cărți donate bibliotecii 

liceului 

LT Drepcăuți  Elevii, profesorii Basarab Larisa 

024752131 

 

Denumire activității: ”Cros” 

Locul desfășurării: Stadionul or. Briceni 

Ora: 10.00 

Descrierea activității: Întreceri sportive 

Direcția Învățământ 

Tineret și Sport 

Briceni 

 Elevii, profesorii Goncear Victor  

Duminică 

7 oct. 

Denumirea activității: „Din zestrea neamului”    

Locul desfășurării:  Satul Corjeuți  

Ora: 16.00 

Descrierea activității: Vizitarea  meșterilor populari din 

sat, discuții, acumularea unor experiențe în domeniul 

Direcția liceului, 

Consiliul elevilor  

Direcția Liceului Teoretic 

Corjeuți 

Elevii claselor a IX 

– XI-a  

galina.lavric@bk.ru 

068086696 

Lavric Galina 
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meșteșugurilor popular artistic   

Denumirea activității: ”Cupa raionului la Fotbal 1/4” 

Locul desfășurării: Conform tragerii la sorți 

Ora:15.00 

Descrierea activității: 8 echipe  

Direcția Învățământ 

Tineret și Sport 

Briceni 

 Elevii, profesorii Goncear Victor  

Denumirea activității: Maratonul de promovare a 

lecturii 

Locul desfășurării: Gimnaziul Colicăuți 

Ora: 15:00 

Descrierea activității: Atelier de lectură 

Elevii clasei  a VII-a Profesoara de limba 

franceză 

Clasele primare și 

cei dornici de 

lectură. 

liceulteoreticcolicau

ti@mail.ru 

024742395 

 

 

 Denumirea activității:  Bilanțul activităților  

Locul desfășurării: LT Grimăncăuți 

Ora: 12.00 

Descrierea activității: Bilanțul activităților petrecute 

Administrația 

Liceului Teoretic 

Grimăncăuți 

 Elevii claselor I – 

XII-a 

Strat Lilia  

 

 

mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru
mailto:liceulteoreticcolicauti@mail.ru

