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Cadru didactic: prof. Negre Simona 

Persoane prezente:elevii a II-aB 
 

Obiective propuse: 

1. Dezvoltarea  spiritului de 

investigaţie pentru a 

deosebi o persoană 

sinceră şi binevoitoare 

de una motivată de 

câştigul rapid şi facil; 

2. Cunoaşterea şi 

prevenirea fenomenului 

de trafic de fiinţe umane; 

3. Identificarea situaţiilor 

de risc şi a formelor de 

agresivitate pentru 

evitarea lor. 

 

Data/perioada desfǎşurǎrii:16 octombrie 2015 

Locul desfǎşurǎrii:sala de clasa 

 

 

Desfǎşurarea activitǎţii: Realitatea economică instabilă din zilele noastre îi îndeamnă pe toţi 

cetăţenii ţării să fie mult mai circumspecţi cu persoanele necunoscute pentru a nu cădea victime 

escrocilor sau traficanţilor de carne vie.Li se explică 

copiilor că TRAFICUL DE PERSOANE 

ÎNSEAMNĂ COMERȚUL ILEGAL CU 

OAMENI.VIOLENȚĂ, CONTROL, PROFIT, 

TOATE STAU LA BAZA TRAFICULUI DE 

PERSOANE.  

                           În cadrul acestei activităţi sunt 

prezentate informaţii privind: 

– situaţiile de risc la care pot fi supuşi adolescenţii, 

copiii si adultii cât şi sfaturi utile de evitare a 

acestora; 

– modalităţi de recrutare, profilul traficantului şi al 

victimei; 

– evitarea anturajelor ce prezinta un risc crescut de 

infracţionalitate; 

– numarul de telefon care poate fi apelat în situaţiile 

de risc. 

          Li se cere copiilor să răspundă la întrebarea: 

„Cum identifici un traficant?”   

          Iată care sunt sfăturile pentru copii: 

 Nu discuta cu persoane necunoscute despre 

problemele tale intime sau de familie contra unor 

sume de bani sau cadouri de orice fel! 

 Dacă o persoană necunoscută îţi face promisiuni care 

depăşesc cu mult aşteptările tale, pune întrebări şi 

verifică răspunsurile primite; nu te grăbi în a lua 



decizii pripite şi discută cu părinţii tăi, cu cadrele didactice sau sună la 116 111! 

 Ai grijă cum îţi alegi prietenii - uneori chiar şi ei te pot trăda sau răni! 

 Nu te lăsa influenţat de anturaj! 

 Întotdeauna părinţii sau cel puţin o rudă trebuie să ştie unde te afli şi mai ales cu cine! 

  

        În finalul activității,copiii au 

completat un chestionar alegând varianta 

corectă. 

Rezultate: Album cu fotografii din timpul 

activităţilor derulate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


