Calendar de activităţi r-ul Dubăsari
Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV), ediţia a XII-a, 1-7 octombrie 2018

Data

Luni
1 oct.

Prezentarea activităţii
(Ce, unde, când?)
Denumirea activităţii:„Nimeni nu e uitat nimic, nu se uită!”
Locul activităţii: Monumetul din centru satului, Crucea
memorială din parcul liceului.
Descrierea activităţii: Curăţirea locului în jurul
munumentelor şi a parcului sădit în memoria celor căzuţi în
1992

Denumirea
organizaţiei /
instituţiei / grupului
de iniţiativă
responsabil
Liceul Teoretic „Vlad
Ioviţă”

Denumirea partenerilor
implicaţi (APC, APL,
ONG etc.), inclusiv
partenerii media şi
business
Asociaţia Veteranilor a
conflictului armat din 1992

Denumirea activităţii: „Bunei de bunătate rară!”
Locul desfăşurării: Centrul Comunitar de Asistenţă
Socială „Doroţcaia” (AO „Concordia” Proiecte sociale)
Ora: 13:00 – 14:00
Descrierea activităţii: Concert-şezătoare

LT Doroţcaia

Centrul Comunitar de
Asistenţă Socială
„Doroţcaia”
Primăria s. Doroţcaia

Denumirea activităţii:,, Din inimă pentru inimi’’
Locul desfăşurării: Grigoriopol-Delacău-Crasnaia Gorca

Liceul
Teoretic,,Ştefan cel
Mare şi Sfînt’’or.
Grigoriopol

Parteneri media ai
şcolii,membrii echipei
revistei electronice şcolare
licEU.ro

Direcţia
liceului,colectivul
profesoral,consiliul
elevilor,elevii

Membrii Consiliului
Şcolar al Elevilor, elevii
liceului

Descrierea activităţii: Acţiuni de ajutorare a oamenilor în
etate (ajutor cadrelor didactice-pensionari la lucrările de
toamnă ),
Denumirea activităţii: Eşti informat-eşti înarmat!
Locul desfăşurării: Holul liceului, cabinetul nr18
Ora: 10.10-14.00
Descrierea activităţii: Deschiderea SNV prin expoziţie
de foto cu activităţi ale voluntarilor din liceu,promovarea
Consiliului Şcolar al Elevilor şi a acţiunilor de voluntariat
în localitate.

Beneficiarii
activităţii

Locuitorii satului
Cocieri

30 de persoane în
etate (65 – 85 ani),
cuprinse în Centrul
Comunitar de
Asistenţă Socială
„Doroţcaia”
Elevii cl. a XII-a

E-mail şi telefon
ale persoanei
responsabile

Promovare

Nirca Vasile
069344321

Pleşco Galina
068830783
plescogalina@gmai
l.com

jitariuc.svetlana@g
mail.com

Elevii liceului
Tel:024854439
Bejan Vera
Preşedintele CŞEIsacov Aisu
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Denumirea activităţii: Un zâmbet pentru cei mai trişti ca
noi.
Locul desfăşurării: satul Ustia
Descrierea activităţii: În cadrul acestei activităţi de
binefacere se vor ajuta oamenii în etate, se va organiza
colectarea produselor alimentare şi vestimentaţiei pentru
copiii din familiile socialmente-vulnerabile.

Elevii gimnaziului
Consiliul de elevi
Gimnaziul Ustias

Denumire activităţii: Ziua bunicilor (program artistic).
Locul desfăşurării: pe treptele de la intrarea centrală a
instituţiei
Ora: 10:30-10:45
Descrierea activităţii: elevii din clasa a III-a ”B” recită,
cântă şi dansează în faţa profesorilor şi a personalului
tehnic, precum şi a bunicilor invitaţi; la final le oferă flori,
iar iniâial bunicii primesc invitaţii şi ecusoane.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / Catedra
Ciclul Primar

Denumire activităţii: Toamna de Aur (expoziţie din
fructe , legume, compoziţii florale).
Locul desfăşurării: : hol, etaj 1, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” Dubăsari
Ora: 08:00-13:00
Descrierea activităţii: elevii din fiecare clasă prezintă la
expoziţie câte un coş cu fructe şi legume şi o compoziţie
florală (care ulterior vor fi duse la Casa de bătrâni).

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

Denumire activităţii: Ziua oamenilor vârstnici (acţiune
de caritate).
Locul desfăşurării: Centrul de Reabilitare a veteranilor
(sala de festivităţi).
Ora: 13:30-14:00
Descrierea activităţii: membrii CŞE prezintă un scurt
program artistic în faţa bătrânilor, după care le împart
fructe şi legume adunate de la elvii din liceu.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

Denumire activităţii: Deschiderea SNV „Voluntariatul o parte din noi”
Locul desfăşurării: holul liceului
Ora: 10.00
Descrierea activităţii: Promovarea acţiunilor de
voluntariat

L.T.Holercani

7 bătrâni din sat,
8 copii din familii
socialmentevulnerabile

Consiliul elevilor
din Gimnaziul
Ustia.
Director pr educaţie
Catărău Ina
068498909

Părinţii

Bunicii

Agatiev Irina, tel.
068474607,
iraagatiev@gmail.c
om

Părinţii

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari

Ivanov Angela, tel.
069138324,
angel_onor@mail.r
u

Părinţii, elevii

Bătrânii de la
Centrul de
Reabilitare

Administraţia liceului

Elevii liceului,
părinţii

Ivanov Angela, tel.
069138324,
angel_onor@mail.r
u;
Sîrghi Maria, tel.
078086551
024853244
Sandu Angela

2

Marţi
2 oct.

Denumire activităţii:Masă rotundă „A fi liber
înseamnă a te implica ca voluntar în viaţa comunităţii.”
Locul desfăşurării: Sala de informatică
Ora: 1410
Descrierea activităţii:Elevii vor discuta despre
iniţiativele cetăţeneşti, importanţa lor – utilizând 1-2
exemple. Vom identifica 2-3 probleme ce ţin de poluarea
mediului,gunoiştele neautorizate, poluarea izvorului,
fântânilorneîngrejite.

Ginmaziul Roghi
Consiliul de Elevi

Denumirea activităţii: „Un zîmbet pentru oamenii în
etate”
Locul activităţii: satul Cocieri
Descrierea activităţii:Acordarea ajutorului în treburile
gospodăreşti oamenilor în etate.

Biblioteca şcolară

Elevii cl. aIV-IX-a

casianov.galina@m
ail.ru
060281920

Liceul Teoretic „Vlad
Ioviţă”

Profesorii
pensionari

Gherbiş Tatiana
069360073
Iaviţa Mihaela
068590909

Denumirea activităţii: „Mult se cade, se cuvine, să vă fie
cald şi bine...”
Locul desfăşurării: Gospodăriile profesorilor pensionari
Ora: 14 - 16
Descrierea activităţii: Ajutor fizic şi lucrări de toamnă

LT Doroţcaia

23 de profesori
pensionari

Pleşco Galina
068830783

Denumirea activităţii:,,Desenăm ,ne jucăm ,matematica
învăţăm...”
Locul desfăşurării: LT Grigoriopol
Descrierea activităţii: pictarea pe treptele scării laterale
la intrare în bloc-clasele primare

Liceul
Teoretic,,Ştefan cel
Mare şi Sfînt’’or.
Grigoriopol

Copiii ciclului
primar din 2 şcoliLT,,Ştefan cel Mare
şi Sfînt’’or.
Grigoriopol şi LT
Doroţcaia

jitariuc.svetlana@g
mail.com

Copii de la
grădiniţă, elevii
liceului

Tel:024854439
Bejan Vera
Preşedintele CŞEIsacov Aisu

Denumirea activităţii: BioFood
Locul desfăşurării: Grădiniţa”Romaniţa”, Liceul
Teoretic „Ştefan cel Mare”
Ora: 11.00-14.00
Descrierea activităţii: Membrii CŞE vor ţine lecţii la
grădiniţă şi în liceu privind normele de igienă şi modul
sănătos de viaţă

Consiliul Şcolar al
Elevilor

Parteneri media ai
şcolii,membrii echipei
revistei electronice şcolare
licEU.ro

Grădiniţa „Romaniţa”
Colectivul didactic
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Denumirea activităţii: „Suntem mereu alături de voi”
Locul desfăşurării: CASA NADEJDA
Descrierea activităţii: Elevii vor ajuta angajaţii să
aranjeze mesele şi să deservească oamenii în etate la
prînz., sau vor duce prînzul persoanelor care nu se pot
deplasa.

Gimnaziul Pîrîta

Denumire activităţii: În paşi de dans (masterklass la
horegrafie).
Locul desfăşurării: sala de festivităţi a Liceului Teoretic
”Mihai Eminescu” Dubăsari.
Ora: 13:30-14:30
Descrierea activităţii: Smocvin Iuliana, Ursul Irina şi
Tuntulesco Ana vor învăţa cu doritorii din cl. I-IV un dans
simplu.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

Denumire activităţii: Pensula fermecată (masterklass la
pictură).
Locul desfăşurării: în una din sălile de clasă din Liceului
Teoretic ”Mihai Eminescu” Dubăsari.
Ora: 13:30-14:30
Descrierea activităţii: Smocvin Iuliana şi Tuntulesco Ana
vor învăţa cu doritorii din cl. I-IV un dans simplu.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

Angajaţii de la Casa
NADEJDA

Elevii

Elevii

Elevi din cl. a IX-a

Elevii din ciclul
primar

Elevii din ciclul
primar

Tuntulesco Ana, tel.
060018544,
annatuntulesco@m
ail.ru;
Smocvin Iuliana,
tel. 060478406;
smokvinay00@mail
.ru;
Ursul Irina, tel.
060358655,
irinaursul64@gmail
.com
Buimistr Paola, tel.
061105335,
paola.buimistr20@
mail.ru;
Asîlgariev Andreea

Denumire activităţii: „Un mediu curat pentru o
localitate sănătoasă”.
Locul desfăşurării: s.Holercani
Ora: 15.00-16.00
Descrierea activităţii:salubrizarea întrării în sat

L.T.Holercani

Consiliul Local al Elevilor,
APL

Comunitatea

024853244
Sandu Angela
Rotari Tamara

Denumire activităţii:„Cine nu are Biserica de mamă, nul are pe Dumnezeu de tată.”
Locul desfăşurării: Curtea Bisericii.
Ora: 1500
Descrierea activităţii:Activitate de salubrizare în curtea
Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din sat. Vom
tăia florile uscate, grebla şi depozita gunoiul la gunoiştea

Colectivul
Gimnaziului Roghi
Consiliul de Elevi

Preotul Valentin
Enoriaşii
Părinţi

Locuitorii satului

casianov.galina@m
ail.ru
069734803
060281920
078725948
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autorizată.

Miercuri
3 oct.

Denumirea activităţii:„Un mal curat – o bucurie în sat”
Locul activităţii: Teritorilu de pe malul Nistrului din
satul Cocieri
Descrierea activităţii:Curăţarea izvoarelor şi a locurilor
pitoreşti de pe malul Nistrului

Denumirea activităţii: „Să trăieşti, nene Iosif!”
Locul desfăşurării: acasă la veteranul Războiului al IIlea Mondial, Terentev Iosif
Ora: 14 – 16
Descrierea activităţii: Acţiune de caritate, ajutor în
gospodărie şi comunicare
Denumire activităţii: ,,O carte salvată -o minte luminată''
Locul desfăşurării: Biblioteca şcolară
Ora: 16.00
Descrierea activităii: activitate de reparaţie a cărţilor la
biblioteca şcolară
Denumirea activităţii: Un cadou pentru un zâmbet
Locul desfăşurării: Teritoriul localităţii
Ora: 14.00
Descrierea activităţii: Colectarea lucrurilor necesare
pentru cei mai trişti ca noi
Denumirea activităţii: „Să nu uităm de cei mai trişti ca
noi”
Locul desfăşurării: Casele oamenilor în etate
Descrierea activităţii: acţiune de caritate

Liceul Teoretic „Vlad
Ioviţă”

LT Doroţcaia

Consiliul elevilor.

Locuitorii satului
Cocieri

Gherbiş Tatiana
069360073
Godorozea
Andriana

Veteranul de război
Terentev Iosif

Pleşco Galina

Ziarul raional
„Dubăsărenii”

068830783

Liceul
Teoretic,,Şefan cel
Mare şi Sfînt’’or.
Grigoriopol

Parteneri media ai
şcolii,membrii echipei
revistei electronice şcolare
licEU.ro
Bibliotecara

Elevii clasa a VIII-a

Direcţia
liceului,colectivul
profesoral,consiliul
elevilor,elevii

Colectivul didactic,
Reţeaua centrelor
comerciale

Copiii

Gimnaziul Pîrîta

Primăria Pîrîta
Asistentul social

30 de oameni în
etate

jitariuc.svetlana@g
mail.com

Tel:024854439
Bejan Vera
CŞE

Marţinchevici Lilia
0 248 46 518
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Denumirea activităţii: ajutor umanitar
Locul desfăşurării: s.Coşniţa
Ora: 10:00
Descrierea activităţii: acordarea ajutorului umanitar sub
formă de îmbrăcăminte condamnaţilor minori aflaţi în
evidenţa Biroului de probaţiune Dubăsari

Biroul de probaţiune
Dubăsari

Denumire activității: „Curat, frumos şi îngrijit”

Elevii gimnaziului
Corjova,CE

Locul desfășurării: pe malul râului Nistru,la izvorul din
localitatea Corjova
Ora: 13:40
Descrierea activităţii: lucrări de colectare a deşeurilor
din apropierea izvorului şi a râului Nistru

2 beneficiari

024855542
069799176
dubasari@probatiu
ne.gov.md

Denumire activităţii: Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă
(înviorarea de dimineaţă).
Locul desfăşurării: în faţa Liceului Teoretic ”Mihai
Eminescu” Dubăsari.
Ora: 7:40-7:55
Descrierea activităşii: membrii CŞE organizează
exerciţii de înviorare cu elevii din ciclul primar (pe fon
muzical).

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

Denumire activităţii: Oră distracției.
Locul desfăşurării: terenul mic de sport din Liceului
Teoretic ”Mihai Eminescu” Dubăsari.
Ora: 13:00-14:00
Descrierea activităţii: membrii CŞE organizează jocuri
distractive cu copiii din grupa pregătitoare.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

anna.verdesh@mail
.ru
069886151

Elevii

Elevii

Elevii din ciclul
primar

Cuneţchi Maria,
tel.068443828,
kunecki.marinela@
mail.ru ;
Buimistr Paola, tel.
061105335,
paola.buimistr20@
mail.ru;
Tuntulesco Ana, tel.
060018544,
annatuntulesco@m
ail.ru;
Ursul Irina, tel.
060358655,
irinaursul64@gmail
.com

Elevii din grupa
pregătitoare

Cuneţchi Maria,
tel.068443828,
kunecki.marinela@
mail.ru ;
Craciun Alina, tel.0
69886537
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Joi
4 oct.

Denumire activităţii: „Din suflet pentru suflet”.
Locul desfăşurării: s.Holercani
Ora: 14.00
Descrierea activităţii: Jucăriile colectate pentru copii,
vor fi distribuite copilaşilor puţin mai trişti ca noi

L.T:Holercani

Consiliul Local al Elevilor

Copii socialmente
vulnerabile

024853244
Sandu Angela

Denumireaactivităţii: Repararea cărţilor de la biblioteca
şcolii.
Locul desfăşurării: Biblioteca din gimnaziu .
Ora: 1400
Descrierea activităţii:Implicarea activă atât a elevilor ,
profesorilor cât şi a bibliotecarei în repararea cărţilor.

Biblioteca
gimnaziului
„Anatol Codru”
Molovata Nouă

Consiliul de Elevi, elevii,
Bibliotecara, profesorul de
educaţie civică

Elevii

Cebotari Tatiana
024851211

Denumire activităţii:„Noi nu avem mult timp liber, noi
avem doar inimă.”
Locul desfăşurării: Teritoriul aferent bisericii din sat ce
se află pe strada Nistreană- centrul satului.
Ora: 1500
Descrierea activităţii:
Teritoriul aferent bisericii este amplasat pe o coastă de
deal. Vom secera iarba , curăţa de uscături teritoriul,
transportarea gunoiului.

Directorul adjunct
pentru educaţie
Colectivul
Gimnaziului Roghi
Consiliul de Elevi

Casa de Cultură

Locuitorii satului

Casianov Galina
069734803
060281920
078725948

Denumirea activităţii: „Ajută-l pe cel mic”
Locul activităţii: Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă”
Descrierea activităţii: Acordarea ajutorului la pregătirea
temelor pe acasă elevilor din clasele primare

Liceul Teoretic „Vlad
Ioviţă

Elevii claselor I-IV

Iaviţa Mihaela
068590909

11 copii cu CES

Pleşco Galina

Denumirea activităţii: „Toţi avem un loc sub soare!”
Locul desfăşurării: Centrul de resurse „WOW”
Ora: 13 – 14
Descrierea activităţii: Ajutor, consiliere, în pegătirea
temelor şi organizarea timpului liber al copiilor cu CES

LT Doroţcaia

Consiliul elevilor,
Cadrele didactice de sprijin

068830783
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Denumirea activităţii:,,Prin credinţă spre bunăvoinţă’’
Locul desfăşurării: or.Grigoriopol, biserica
Ora: 9.30.
Descrierea activităţii: Activitate de salubrizare a
teritoriului curţii bisericii din comunitate
Denumirea activităţii:Flori din suflet
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic”Ştefan cel Mare”
Ora: 14.00-16.00
Descrierea activităţii: Prezentarea unui colaj muzical
din partea CŞE, oferirea unei felicitări, flori pentru
profesorii în etate
Denumirea activităţii:„În jurul nostru e curat”
Locul activităţii: Gimnaziul Pîrîta
Descrierea activităţii: Se va merge în locurile cu
importanţă istorică din satul Pîrîta unde vor face curăţenie,
vor vopsi , vor repara monumentele
Denumire activităţii: „Împreună facem lucruri mari”
Locul desfăşurării: gimnaziul Ustia, malurile Răutului,
strada Şcolii
Descrierea activităţii:Activitatea se va desfăşura cu
clasele V-IX în locuri publice, clasele I-IV-a în curtea
gimnaziului Ustia

Liceul
Teoretic,,Ştefan cel
Mare şi Sfînt’’or.
Grigoriopol

Parteneri media ai
şcolii,membrii echipei
revistei electronice şcolare
licEU.ro

Elevii cl. A VIII-a

jitariuc.svetlana@g
mail.com

Colectivul didactic, CŞE

Profesorii

Tel:024854439

Liceul
Teoretic”Ştefan cel
Mare”

Bejan Vera
CŞE

Gimnaziul Pîrîta

Gimnaziul Ustia

Denumire activității: „Să fim alături de ce neputincioşi”
Locul desfăşurării: Centrul de reabilitare Cocieri
Ora: 14:00
Descrierea activităţii: lucrări de menaj la azilul de
bătrâni din CR Cocieri

Elevii gimnaziului
Corjova,CE

Denumire activităţii: Acţiune de salubrizare.
Locul desfăşurării: ograda instituţiei şi malul Nistrului
Ora: 13:30-14:45
Descrierea activităţii: Elevii, ghidaţi de profesori, fac
ordine pe teritoriul instituţiei; membrii CŞE curăţă şi
malul Nistrului.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari

Locuitorii satului

Elevii gimnaziului
Profesorii
Direcţia şcolii

Elevii, părinţii

Comunitatea

Marţinchevici Lilia
024846518

Director adjunct pt
educaţie
Catărău Ina
068498909

Centrul de
reabilitare,Cocieri

anna.verdesh@mail
.ru
069886151

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari

Ivanov Angela, tel.
069138324,
angel_onor@mail.r
u;
Ipate Nicolae,
tel.069959549
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Vineri
5 oct.

Denumire activităţii: Târg de caritate..
Locul desfăşurării: hol, etaj 1, Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” Dubăsari
Ora: 08:00-13:00
Descrierea activităţii: Elevii vând produse alimentare
pregătite împreună cu părinţii.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

Un membru al colectivului
profesoral

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari

Ivanov Angela, tel.
069138324;
angel_onor@mail.r
u;
Platonov Daniela,
tel.060622329,
danaplatonov29@m
ail.ru
024853244
Sandu Angela
Rotari Iurie

Denumire activităţii: „O viaţă mai bună împreună”.
Locul desfăşurării: Centrul Social Concordia s.Holercani
Ora: 13.00-14.00
Descrierea activităţii:Repartizarea produselor alimentare
bătrânilor singuratici.

L.T.Holercani

Consiliul Local al Elevilor

Persoane în etate
care se alimentează
de la Centrul Social
Concordia

Denumireaactivităţii: Training în ciclul primar despre
Săptămâna Naţională a Voluntariatului
Locul desfăşurării: Sala de clasă
Ora: 1300
Descrierea activităţii:Prezentare PPT despre noţiunea de
voluntariat ,cum poţi deveni un voluntar şi care sunt
atribuţiile .

Gimaziul „ Anatol
Codru” Molovata
Nouă

Profesorul de educaţie
civică, Consiliul de Elevi

Clasele primare

Cebotari Tatiana
0 248 51 211

Denumire activităţii:„Izvor curat – suflet împăcat.”
Locul desfăşurării: Izvorul din cenrul satului.
Ora: 1500
Descrierea activităţii:Izvorul se află în centul satului şi
trebuie să cobori la 10 metri mai jos de strada centrală. La
intrare se află o portiţă de fier. Pentru coborâre sunt trepte.
Vom vopsi portiţa. Curăţa şi mătura scările vom tăia
tufarii ce au crescut în apropiere.

Directorul adjunct
pentru educaţie
Consiliul de Elevi

Sovietul Sătesc Roghi
Punctul medical
Casa de Cultură

Locuitorii satului
Oaspeţii satului

Casianov Galina
060281920
068290914

Denumirea activităţii:„Voluntarul” – flash mob.
Locul activităţii:Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă”
Descrierea activităţii:Implicarea elevilor din clasele mici
în activităţi de promovare a modului sănătos de viaţă

Liceul Teoretic „Vlad
Ioviţă”

Elevii din clasele IVI.

Gherbiş Tatiana
069360073
Consiliul de elevi
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Denumirea activităţii: „ Curăţenia va salva omenirea!”
Locul desfăşurării: Teritoriul şcolii şi terenul aferent (de
la farmacie până la magazinul alimentar)
Ora: 13:30 – 14:30
Descrierea activităţii: Activităţi de salubrizare a
terenului adiacent şcolii

Denumirea activităţii: „Problemele comunităţii pot fi
soluţionate prin implicarea tinerilor”
Locul desfăşurării: Sala nr 2,bloc ARTE
Ora: 18.30
Descrierea activităţii: Dezbateri
Denumirea activităţii: Perfecţionăm, Descoperim şi
Promovăm
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic”Ştefan cel Mare”
Ora: 12.00
Descrierea activităţii: Crearea ordinii şi prezentarea
arhivelor din liceu elevilor
Denumirea activităţii: „Veniâi cu toţi la iarmaroc”
Locul desfăşurării: gimn. Pîrîta, ora 12.30
Descrierea activităţii: În curtea şcolii se organizează
iarmaroc de caritate în urma căruia se vor colecta bani
pentru copiii din familii social-vulnerabile.
Denumire activităţii: „Multe flori, multe zâmbete”
Locul desfăşurării: biserica din localitate
Ora: 11:00
Descrierea activităţii:sădirea unui număr de trandafiri în
ograda bisericii şi lângă havuzul din centrul localităţii
Denumire activităţii: Ziua autoconducerii..
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Dubăsari
Ora: 08:00-13:00
Descrierea activităţii: Elevii preiau activitatea în mâinile
lor: predau ore, organizează careu, prezintă un program

LT Doroţcaia

Agrofirma „Doroţcaia
Agro”

370 de elevi, 52de
lucrători ai LT
Doroţcaia, locatarii
vecini, elevii şi
profesorii LT
„Ştefan cel Mare şi
Sfânt”

Bacioi Viorica
024845339
Pleşco Galina
068830783

Liceul
Teoretic,,Ştefan cel
Mare şi Sfînt’’or.
Grigoriopol

Parteneri media ai
şcolii,membrii echipei
revistei electronice şcolare
licEU.ro

Clubul de dezbateri

jitariuc.svetlana@g
mail.com

Liceul
Teoretic”Ştefan cel
Mare”

Colectivul didactic, CŞE

Elevii

Tel:024854439
Bejan Vera
CŞE

Gimnaziul Pîrîta

Primăria Pîrîta
Asistentul social

20 de copii socialvulnerabili

Marţinchevici
Lilia
024846518

Biserica

anna.verdesh@mail
.ru
069886151

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari

Tuntulesco Ana,
060018544 ,
annatuntulesco@m
ail.ru

Elevii gimnaziului
Corjova,CE

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari / CŞE

Toţi actanţii educaţionali
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artistic.

Sâmbătă
6 oct.

Denumire activităţii: „O noapte în bibliotecă”.
Locul desfăşurării: biblioteca L.T.Holercani
Ora: 16.00
Descrierea activităţii:Repararea cărţilor, cărţi
recomandate, victorină, vizionarea unor filmuleţe.
Denumirea activităţii:„Marşul curăţeniei”
Locul activităţii: Strada centrală din comunitate
Descrierea activităţii: Curăţarea străzii centrale de gunoi
(str. Renaşterii)

L.T.Holercani

Elevii liceului

024853244
Sandu Angela
Porubin Ana
Gavrilovici Ana

Consiliul Local al
Tinerilor din Liceul
Teoretic „Vlad
Ioviţă”

Elevii Liceului
Teoretic „Vlad
Ioviţă”

Gherbiş Tatiana
069360073
Godorozea Adriana

Denumire activităţii: ,,Un zâmbet pe orazul unui copil
trist...”

Liceul
Teoretic,,Ştefan cel
Mare şi Sfînt’’or.
Grigoriopol

Parteneri media ai
şcolii,membrii echipei
revistei electronice şcolare
licEU.ro

Educatorii

jitariuc.svetlana@g
mail.com

Direcţia
liceului,colectivul
profesoral,consiliul
elevilor,elevii

Colectivul didactic, CŞE

Locul desfăşurării: Grădiniţa din s. Crasnaia
Gorca,Grigoriopol, ora: 10.00
Descrierea activităţii: Acţiuni de caritate pentru copiii de
la grădiniţa-orfelinat , jocuri mobile ,atelier de hand made...
Denumirea activităţii:Un arbore pentru dăinuirea noastră
Locul desfăşurării: Teritoriul liceului
Ora: 14.00
Descrierea activităţii:Elevii împreună cu colectivul de
profesori vor reamenanja teritoriul liceului prin
plantarea arborilor,arbuşi,flori.

Duminică
7 oct.

Denumire activităţii: Acţiune de înverzire a plaiului.
Locul desfăşurării: ograda instituţiei.
Ora: 09:00-11:00
Descrierea activităţii: Îndrumaţi de învăţătoare şi părinţi,
elevii sădesc flori de toamnă.

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari

Denumirea activităţii: Nu te orăvi,îndulceştete!
Locul desfăşurării: s.Molovata
Ora: 09.00
Descrierea activităţii: Campanie de sensibilizare
împotriva fumatului.Voluntarii vor distribui bomboane
conţinând mesaje

Direcţia
liceului,colectivul
profesoral,consiliul
elevilor,elevii

Elevii

Tel:024854439
Bejan Vera
CŞE

Părinţiii

Centrul de sănătate din
localitate

Liceul Teoretic
„Mihai Eminescu”
Dubăsari

Locuitorii satului

Isai Victoria, tel.
069156963
(Catedra Clase
Primare)
Tel:024854439
Bejan Vera
CŞE
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