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RAPORT DE ACTIVITATE
Strategia Naţională de Acţiuni Comunitare
AN ŞCOLAR 2015-2016
Domeniul activităţii

Obiective specifice

Parteneri

Acţiuni/ activităţi
concrete

Timp/
durată

Participare la
intalnirea de lucru a
coordonatorilor
judeteni SNAC la
nivel national
(prof. Bumbac
Carmen Gabriela)

Diagnoza activitatilor
SNAC la nivel national
pentru anul scolar 20142015

Catalina Chendeainspector de
specialitate MECS
Iolanda Catineancoordonator national
SNAC
coordonatori judeteni

Intalniri de lucru la
Seminarul Teologic
Ortodox “Veniamin
Costachi”, Manastirea
Neamt

28-30
septembrie
2015

Stimularea mentală,
antrenarea fizică,
integrarea socială şi
dezvoltarea amplă a
abilităţilor copiilor cu
nevoi speciale prin

Şcoala Gimnazială
Mihail Kogălniceanu
Tulcea
Coordonatori:Bumbac
Carmen Gabriela
Grigore Constantina

Carnavalul măştilorrealizarea de măşti, parada
măştilor

noiembrie
2015

Parteneriat
educational
,,Suflet pentru
suflet”

Strategii de
realizare

Lucrul în
echipă
Autoevaluare

Rezultate obţinute
Informare cu privire
la tipurile de
activitati SNAC,
concursuri,
portofoliul
coordonatorului,
scadentar, machete
raportare, obiective
pentru anul scolar
2015-2016
Cunoaşterea elevilor
beneficiari şi
voluntari
Confecţionarea unor
produse în echipă

activităţi recreative, de
imaginaţie şi terapeutice
Educarea sentimentelor
de prietenie, toleranţă,
armonie elevilor
beneficiari şi voluntari
Dezvoltarea abilităţilor
de comunicare eficientă,
de lucru în echipă, de
asumare a
responsabilităţilor

Parteneriate
educaţionale în
cadrul S.N.A.C

Întărirea parteneriatului
între şcoli
Strângerea de legume şi
fructe de către elevi şi
cadre didactice voluntare
şi donarea acestora
familiilor elevilor aflate
în dificultate de la
clasele II-X

Avram Adina Eugenia
Avram Mirela
Dinu Vasilica Onofrei
Elena Constantinescu
Georgeta

Școala Gimnazială
“Constantin Găvenea”
Tulcea- Enciu
Gabriela, Tălpău
Carmen
Şcoala Gimnazială
”I. L.Caragiale”
Tulcea- Andone
Maria, Pericleanu
Alina, Panait E.,
Milea P., Gheorghe M.

Nimeni nu e singur pe
lume
- explicarea semnificaţiei
Crăciunului
-învăţarea unui colind
- confecţionarea unor
podoabe de brad

decembrie
2015

“Dă-mi mâna prietene!”
Sărbătorirea zilei de
naşterea a elevilor
beneficiari şi voluntari
Concurs de cultură
generală
Jocuri distractive, dans

ianuarie
2016

“Mărţişoare, mărţişoare!”
Legenda mărţişorului
Confecţionarea de
mărţişoare şi realizarea
unei expoziţii

februarie
2016

Strângerea de legume şi
fructe de către elevi şi
cadre didactice voluntare
şi donarea acestora
Activităţi în echipă
voluntari+beneficiari

noiembrie
2015

Lucrul în
echipă
voluntaribeneficiari

-Schimbul de idei şi
sentimente
-Eliminarea
prejudecăţilor şi
convingerilor
discriminatorii

-Desfăşurarea
de activităţi
comune de
socializare
-Schimb de
experienţă

- Creşterea stimei de
sine

Strategii
interactive, pe
grupe mixte

Învăţarea de tehnici
noi de lucru
Confecţionarea unor
produse în echipă
Creşterea stimei de
sine
Dezvoltarea
abilităţilor practice
Dezvoltarea
abilităţilor de viaţă
ale elevilor,
dezvoltarea autonom
iei personale
elevilor, formarea
competenţelor de
comunicare în limba
română

Şcoala “Elena
Doamna”- Harş
Lucreţia, Safca V.

Parteneriat
educational
,,Împreună”

Strângerea de legume şi
fructe de către elevi şi
cadre didactice voluntare
şi donarea acestora
elevilor clasei
pregătitoare de la
CTFCD
“Dumbrăveanca”,
“Pescăruşul”, “Egreta”,
C. P.R.R.C.H.S.
“Pelican”

Părinţii voluntari de la
clasa pregătitoare şi
clasa a II-a: Aduducăi
Nina, Perijoc Vasilica,
Romulescu Domnica,
Iordache Nicoleta,
Toader Camelia
Grosu M., Gălăţescu
I., Karamihai I.
Malcea N, Bumbac C.

Strângerea de legume şi
fructe de către elevi şi
cadre didactice voluntare
şi donarea acestora

“Toamna mândră,
harnică şi de roade
darnică”
“Săculeţul fermecat”
Dezvolarea autonomiei
personale
Însuşirea noţiunii de
relaţie interumană, a
sentimentului de
prietenie
Dezvoltarea unui

Toderaş M., Pană G.,
Onciu L., Anghelaş
G., Malcea N., părinţibunici
Liceul Teoretic Ion
Creangă
Caraman L.
Gheorghe A.
Ispas A.
Toderaş M.
Radion N.

Activitate parteneriat între
clase cu părinţii/tutorii
elevilor
Săptămâna legumelor şi a
fructelor donate

noiembrie
2015

Strategii
interactive, pe
grupe mixte

Dezvoltarea
abilităţilor de viaţă
ale elevilor,
dezvoltarea autonomiei personale ,
formarea
competenţelor de
comunicare în limba
română

octombrie- Strategii
noiembrie interactive, pe
grupe mixte

Cunoaşterea elevilor
beneficiari şi
voluntari
Donarea de fructe şi
legume familiilor
elevilor beneficiari

Proiect
“Responsabil pentru
o comunitate mai
bună!

Daruri pentru elevi
– de “Moș Nicolae”

comportament
nediscriminatoriu faţă de
ceilalţi copii, indiferent
stare materială, etnie,
grad de handicap
Dezvoltarea capacităţii
de cooperare în
desfăşurarea unor
activităţi comune
Formarea unei conduite
bazate pe corectitudine şi
respect
Responsabilizarea
elevilor voluntari prin
activități care dezvoltă
deprinderi, competențe
de participare activă la
viata comunității

Organizarea activitățíi
”În așteptarea lui Moș
Nicolae”

Marin G.
Moisei L.
Samoilă Greta,
Ghenea E.
Dorobanţu E.,
director Bumbac C.

Asociația “Raza
Soarelui Sunlight”
Elevi voluntari de la
Liceul de Arte
“George Georgescu”
Tulcea - prof. Lupu
Maria
Greavu M., Sava C.,
Anghela; G., Malcea
N., Gheorghe A., Ispas
A, Pocovnicu V, Safca
V., Simionov D.,
Avram Adina, director
Bumbac C.
Biblioteca Școlii
Gimnaziale Speciale
nr. 14 Tulcea
S.C. Inter Solution
SRL, director Bumbac
C., Greavu M.
Gălățescu I.,Cornea S.

“Vin sărbătorile de iarnă”

decembrie

Strategii
interactive, pe
grupe mixte

“Serbarea Colindelor”

Organizarea unei
expoziții la
Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea cu 20
de fotografii și 20 de
lucrări din material
reciclabil realizate în
tabăra de la Dunăvățu
de Jos
Întâlnire de diseminare
a activităților
proiectului la Şcoala
Gimnazială Specială
nr. 14
Activitate “Legenda lui
Moș Nicolae”

iunie–
noiembrie
2015

decembrie
2015

Cunoaşterea
tradiţiilor şi
obiceiurilor
româneşti
Realizarea de
felicitări
Realizarea unui
program de colinde
şi a unei scenete

Valorificarea și
recunoașterea
importanței
activității elevilor și
profesorilor volutari
Diseminare în
comunitate a
activităților de
voluntariat

Activitate în
grupuri mici
voluntaribeneficiari

Activități de
socializare voluntaribeneficiari

Daruri de Moș
Crăciun

Oferire de daruri
pentru elevi
Parteneriat
educaţional
“Bucuria de a crea”activitatea
“În așteptarea lui
Moș Crăciun”
Daruri pentru copii
și daruri pentru
suflet

Însuşirea noţiunii de
relaţie interumană, a
sentimentului de
prietenie
Consolidarea abilităţilor
copiilor de a trăi
împreună cu ceilalţi; a
solidarităţii între semeni

Consolidarea abilităţilor
copiilor de a trăi
împreună cu ceilalţi;
formarea spiritului civic,
a solidarităţii între
semeni

Sponsori
Asociația “Viața în
culori”
Școala Postliceală
Sanitară “Sf. Luca”
S.C. Lidas S.R.L.
S.C. Fraher
Distribution S.R.L.
director Bumbac C.
Timofei Paşa
Dorobanţu Elena,
Avram Oana, asistent
medical Sava
Clementina
Asociația “Raza
Soarelui Sunlight”
director Bumbac C.

Interpretare de colinde,
confecţionare de podoabe
pentru brad
Strângere şi donare de
daruri

Școala Gimnazială
“Mircea cel Bătrân”
Babadag
Liceul “Dimitrie
Cantemir” Babadag
Rora R., Cocalea A.
Caplat D., Teclici I.
Școala Gimnazială
“Constantin Găvenea”
Tulcea
Joița E.
Cârlan F.
Grosu M.
Paraschiv S.
Stavre T.
Iorga V.
Vâlcu I.,
director Bumbac C.
director Peligrad V.

Realizarea de scrisori
pentru Moș Crăciun
Decoraţiuni pentru brad
folosind diferite tehnici şi
materiale
„Urecheatul a sosit,
ousoare am vopsit”
Învăţare de colinde
voluntari-beneficiari

Interpretare de colinde

Bucuriile iepuraşului+
activitate de strângere de
dulciuri şi oferirea
acestora elevilor de la
Şcoala Gimnazială
Specială nr. 14 Tulcea

decembrie
2015

Lucrul în
echipă
voluntaribeneficiari

-Activități de
incluziune socială
-Eliminarea
prejudecăților și
convingerilor
discriminatorii în
comunitate

ianuarie
2016

Lucrul în
echipă
voluntaribeneficiari
Lucrul în
echipă
voluntaribeneficiari

-Activități de
incluziune socială

Lucrul în
echipă
voluntaribeneficiari

Interacțiunea
copiilor si a
profesorilor
voluntari cu
beneficiarii
preșcolari de la
Școala Gimnazială
Specială nr. 14
Tulcea

decembrie
2015

aprilie
2016
decembrie
2015

Activitate in
parteneriat voluntaribeneficiari

Şi eu pot fi “Moș
Crăciun”

Încurajarea elevilor
pentru practicarea
voluntariatului

Şcoala Gimnazială „I.
L. Caragiale” Tulcea
Andone M.,
Pericleanu A., Panait
Elisabeta

Confecţionare de podoabe
de Crăciun
Învăţare de colinde
Confecţionare şi oferire de
daruri pentru elevi

decembrie
2015

Lucrul în
echipă
voluntaribeneficiari

Dezvoltarea
autonomiei
personale
Formarea
competenţelor
sociale şi civice
Stimularea şi
dezvoltare
abilităţilor de viaţă
ale elevilor

“Să ne ajutăm
semenii”

Încurajarea implicării
elevilor voluntari în
acţiuni desfăşurate cu
semenii care se află în
dificultate
Încurajarea elevilor
pentru practicarea
voluntariatului

Activităţi recreative,
confecţionarea de
felicitări, podoabe de
Crăciun cu tematică
specific
Oferire de daruri

decembrie
2015

Lucrul în
echipă
voluntaribeneficiari

Parteneriat
educational cu
Gradinita cu
program prelungit
„Sfantul Nichita
Romanul”

Crestera gradului de
socializare prin activitati
comune

Luna padurii
Felicitare de Paste
Donare de fructe şi
dulciuri
Sarbatoarea cireselor
Ziua Copilului

martieRealizarea de
iunie 2016 activitati in
echipe mixte
voluntaribeneficiari

Dezvoltarea
sentimentului de
respect fata de sine
si fata de cei din jur
Cresterea increderii
in fortele proprii

Participare la
spectacolul
„Vreau sa fiu
vedeta”

Implicarea elevilor in
activitati artistice,
concursuri; sti,ularea
interesului elevilor
pentru miscare,
dezvoltarea capacitatii de

Școala Gimnazială
“Constantin Găvenea”
Tulcea
elevi clasa a II-a AEnciu G., Tălpău C.
Vâlcu Ionela,
elevi voluntari clasa a
IV-a B-Iorga Mihaela,
Panait E., Milea P.
elevi voluntari clasa a
V-a B-Rotaru S.,
Pârlog D, Grosu M.
Malcea N., Cârlan L.
elevi beneficiari
clasele II-X
Mot Camelia,
Joita Emilia
Cirlan Florentina
Bumbac Carmen
Axente Stela,
Blagovici Mioara,
Lungu Ana, Radu
Laura Estela, Andrei
Laura Stefania,
Donciu Tinca, Cazacu
Calina
Palatul Copiilor
Tulcea
Complexul de unitati
de tip familial pentru
copilul cu dizabilitati
„Pescarusul”,

Activitati de pregatire si
repetare a pasilor de dans

noiembrie Lucrul in
2015echipa
iunie 2016 Repetitii

Dezvoltarea
sentimentului de
respect fata de sine
si fata de cei din jur

cooperare in desfasurarea
unei activitati comune

Activitate de
voluntariat 1 iunie ziua copilului

Proiectul „Voluntar
activ in comunitatea
noastra”

Dezvoltarea simţului
civic prin activităţi de
voluntariat

Stimularea implicarii
active si responsabile a
tinerilor dintr-un liceu
tulcean si participarea
efectiva in viata
comunitatii prinn
activitati de voluntariat

„Dumbraveanca”,
„Egreta”
Asociatia de femei
„Eurofam”
Timofei Pasa, Bumbac
Carmen
Scoala Gimnazială
Elena Doamna Tulcea
clasa I A
Panait Virginia
Giurgiu Mihaela
Bumbac Carmen
Greavu Marcela
Malcea Niculina
Nichifor Gabriela
Asociatia Raza
Soarelui – Sunlight
Liceul de Arte
„George Georgescu
Tulcea
Bumbac Carmen
Grosu Magda
Anghelas Georgiana

Activităţi de strângere de
fructe, legume, alimente,
jucării, haine, cărţi şi de
donare către elevii Şcolii
Gimnaziale Speciale nr. 14
Tulcea. Activităţi de
împachetare a alimentelor
donate
Donare fructe, legume,
rechizite, carti
Tabara tematica
Ateliere tematice
Realizarea a 4 actiuni de
voluntariat de catre tinerii
tulceani
Expozitie cu lucrarile
elevilor realizate in tabara

01.06.2016
14.06.2016

Realizarea de
activităţi in
echipe mixte
voluntaribeneficiari

Dezvoltarea
trăsăturilor de
caracter de
generozitate şi
toleranţă.

26 iulie
2016 - 29
iulie 2016

Realizarea de
activităţi in
echipe mixte
voluntaribeneficiari

Dezvoltarea
trăsăturilor de
caracter de
generozitate şi
toleranţă.

Coordonator SNAC,
Carmen Gabriela BUMBAC

