
– activitate dedicată Zilei Internaţionale împotriva 
traficului de persoane -18.10.2015 

 
Coordonatorul: prof. înv. primar TRIŞI ALEXANDRINA 
Data desfăşurării:  16.10.2015  
Durata activităţii: 2 ore 
Grupul ţintă: elevii clasei a IV-a B 
Parteneri  implicaţi:  părinţii elevilor. 
Obiective : 
 O1: Să cunoască problemele cu care se confruntă omenirea în prezent; 
 O2: Să cunoască  interdependenţa dintre corecta informare şi siguranţa propriei vieţi; 
 O3: Să cunoască metodele de evitare a situaţiilor de risc cu privire la posibilitatea de a fi răpit; 
 O4: Să manifeste plăcere şi  interes  pentru activitatea în care este implicat. 
Resurse:  

 materiale: internet, filme tematice, Prezentări Power Point, laptop, LCD,  fişe de lucru, flipchart, 
carioci, poster, pliante informaţionale. 
umane : 28 de elevi  ai clasei a IV-a B, 13 fete şi 15 băieţi. 

Descrierea activităţii: 
 Activitatea a debutat cu o dezbatere pe tema  siguranţei  copiilor  în şcoli, a existenţei unor reţele 

infracţionale al căror obiect de activitate este traficul de persoane. Li s-a adus la cunoştinţă riscul la care se 

expun având încredere în persoane străine, practicile de răpire a copiilor pentru prelevarea de organe. Copiilor 

li s-a prezentat un caz de potenţială răpire a unui băieţel din curtea şcolii, fiind antrenaţi în a-şi prezenta opinia 

despre modul de acţiune a acestuia. Au văzut apoi un film despre un experiment social  prin care li se 

demonstra părinţilor cât de creduli şi naivi sunt copiii în relaţie cu persoanele străine în care au încredere cu 

foarte multă uşurinţă, deşi au fost instruiţi 

în prealabil în acest sens. A urmat 

vizionarea unui film despre comerţul cu 

proprii copii practicat de oamenii săraci . 

Au urmat apoi două prezentări PPT despre 

ce reprezintă fenomenul de trafic de 

persoane şi cei 6 paşi de respectat pentru 

a nu deveni o victimă a acestuia. Copiii au 

lucrat apoi pe echipe pentru realizarea 

impreună a unui poster cu mesaje 

manifest împotriva traficului de persoane 

şi a răpirii copiilor în special. Copiii au fost 

încântaţi de activitatea desfăşurată.  

 Rezultate:  

 Informarea copiilor cu privire la problematica  securităţii  omenirii în general;  

 Schimbări comportamentale la nivelul percepţiei şi atitudinii faţă de problema luată în discuţie; 
Modalităţi de evaluare a activităţii:  

 Observarea sistematică,  

 proba orală, 

  proba practică,  

 fotografii  
 

 



 

 
 
 
             
 
               

               

          


