
 

 

Scenariul 

lansării proiectului  

,,Ne jucăm, circulațe învățăm, accidente evităm!,,  

12.10 2016 
 

 

-D-l I.Jigău deschide activitatea cu un cuvînt introductiv despre activitatea 

proiectului. 

-D-lui în continuare prezintă oaspeții și invitații la această lansare: 

*Uliana Catan, reprezentantul proiectului ,,REPEMOL. Căpitan de poliție; 

*Marcel Isofii, responsabil de traficul rutir, minori; 

*Grupa de copii de la grădinița nr.6, or.Sîngerei 

*Reprezentant de la redacția ,,Ecoul nostru,, or.Sîngerei, d-na Vera Tabarcea; 

*Membrii proiectului, elevi din clasele a 12-a A,B; 

*Coordonatori de proiect: Elena Andriuță și Eugenia Roșca; 

*D-l N.Melinte, directorul Leceului, cadrele didactice și elevii liceului. 

 

D-l Jigău, oferă cuvînt oaspeților: 

-Uliana Catan, vorbește, 

-Vorbesc coordonatorii 

 

Se invită în scenă membrii proiectului,  

-Vorbește Adrian Harea și alți membri 

 

Se provoacă la discuții copiii de la grădiniță 

-Activitatea cu semaforul (D.Andonii), implică copiii, cu întrebări provocatoare:  

Ce cunoașteți voi despre regulile de circulație?, despre semafor 

 (Se oferă cuvîntul copiilor de la grădiniță) poezii, cîntece. 

 

E.Andriuță prezintă programul de activitate pe întregul an de studii: 

 

 

 

Ținînd cont că proiectul este durabil, anunțăm programul de activitate, după cum  

urmează: 

 

 

 

 

 

 



 

Programul de activitate: ,,Ne jucăm, circulație învățăm, accidente evităm!,, 

 

Nr.d/o Denumirea activității Termenul de 

realizare 

Responsabili Locul 

desfășurării 
1. Ore educative cu genericul:,,Viața 

are prioritate,, 

Prima săptămînă a 

lunii noiembrie 
E.Andriuță, 

coordonator, 

formatorii 

echipei 

L.T.,,M.Eminescu

,,, clasele 10-12 

2. Actrivități interactive cu 

conținutul:,,Semaforul-prietenul 

de încredere în traficul rutir,, 

Ultima săptămînă a 

lunii noiembrie 

A.Harea, 

membru al 

proiectului 

Grădinițele 

nr.5,6,1 

3. Acțiune informativ-

educativă:,,Atenție la neatenție,, 

A doua decadă a 

lunii ianuarie 

M.Crihan, 

membru al 

proiectului 

Centrele de 

Plasament de 

Zi:,,Luminița,, 

,,Raza Soarelui,, 

,,CREDO,, 

4. Campania de informare:,,Știți să 

evitați pericolul străzii în trafic?,, 

Prima săptămînă a 

lunii martie 
E.Roșca, 

coordonator, 

formatorii 

echipei 

Sondaj social la 

nivel de 

comunitate 

5. Concurs de eseuri: ,, Securitatea la 

trafic înseamnă viață,, 

Prima săptămînă a 

lunii mai 
E.Andriuță, 

coordonator 

L.T.,,M.Eminescu

,, clasele10-12 

 

 

D-l Jigău anunță desfășurarea activității mai departe: 

 

Elevii liceului însoțiți de d-na Roșca merg la terenul de activități practice,  

 

iar copii de la grădiniță, însoțiți de d-na E.Andriuță merg în sala de activități 
împreună cu membrii grupului:,, Educația rutieră,,  

 

Vorbesc puțin despre sală, îi servim cu bomboane și mergem la terenul practic. 

La terenul practic:  

 

-panou ,,Siguranța rutieră pentru fiecare de la mic la mare,, 

-muzică; 

-panglică roșie, foarfece. 

D-l I.Jigău oferă cuvîntul d-lui N.Melinte, 

 

Se taie panglica: un copil din grădiniță, M.Crihan, Uliana,  N.Melinte 

 

Se oferă cuvîntul polițistului afară sau în sala de sport. 

 

 

Coordonator: E Andriuță 


