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RAPORT DE ACTIVITATE - STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

ANUL ŞCOLAR 2019– 2020 
 

Domeniul 

activității 

Obiective specifice Parteneri Acțiuni / 

activități 

concrete 

Data Strategii de 

realizare 

Rezultate așteptate 

Activitate 

social-

educaţio-

nală 

 

 

 

-Integrarea  socială a 

persoanelor aflate în dificultate  

-Realizarea integrării 

persoanelor aflate în 

dificultate, prin participarea la 

deschiderea anului școlar a 

tuturor persoanelor implicate în 

procesul instructiv – educativ 

și recuperator   

-Educație pentru integrarea 

socială a persoanelor aflate în 

dificultate 

 

- Elevi ai Şcolii 

Gimnaziale 

Speciale Nr. 14 

Tulcea; 

- Părinţi;  

- Cadre didactice;  

- Reprezentanţi  ai 

D.G.A.S.P.C. 

Tulcea;  

- Reprezentanţi ai 

I.S.J.  Tulcea;  

- Reprezentanţi ai 

comunităţii locale 

-Participarea 

elevilor,cadrelor 

didactice, 

părinților la 

festivitate de 

deschidere a 

anului școlar 

 

09. 

2019 

 

 

- Festivitatea 

de deschidere 

a anului 

şcolar  

2019 – 2020 

 

 

 

- Socializarea elevilor Şcolii 

Gimnaziale Speciale Nr.14 cu: 

părinţii, cadre didactice, 

reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C., 

reprezentanţi ai I.S.J. Tulcea, 

reprezentanţi ai comunităţii 

locale, în cadrul festivităţii de 

deschidere a noului an şcolar 

 

 

Educație 

fizică și 

sport 

-Descoperirea potențialului 

sportiv al fiecăruia. 

- Exersarea deprinderilor de 

lucru în echipă, a capacităţii de 

a stabili relaţii de colaborare, 

de întrajutorare între membrii 

grupului şi a capacităţii de 

exprimare liberă a opiniilor 

proprii 

-Dezvoltarea abilităţilor 

copiilor cu deficienţe prin 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Elevi voluntari 

ai altor instituţii 

şcolare; 

- Părinţii/tutorii 

elevilor 

participanţi; 

- cadre didactice 

-Participarea 

elevilor 

beneficiari la 

concursul sportiv-

Crosul Toamnei 

organizat de 

D.J.S.T. La 

sfârșitul activității 

elevii au primit 

diploma, trofee și 

10. 

2019 

-Organizarea 

unor activități 

și concursuri 

sportive. 

Crosul 

toamnei 

-Participarea la întrecerile 

sportive a cât mai multor copii 

cu diverse dificultăți. 

- Exersarea abilităţilor de 

comunicare  

- Integrarea elevilor beneficiari 

în cadrul unei activităţi 

sportive. 

 

mailto:scoala_14@yahoo.com
http://www.scoala14tl.ro/


activităţi sportive -reprezentanți ai 

D.J.S.T. 

tricouri 

Educație 

socială 

caritabilă 

-Dezvoltarea abilităţilor 

copiilor cu deficienţe prin 

activităţi cultural-educative şi 

artistice 

-Organizarea unor activităţi 

incitante şi interesante pentru 

persoanele aflate în dificultate 

şi pentru voluntari 

-Dezvoltarea spiritului de 

echipă, de cooperare şi 

încredere în ceilalţi. 

-Realizarea unor activităţi 

recreativ-distractive 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14  

- Elevi voluntari 

de la Școala 

Gimnazială M. 

Kogălniceanu 

- Părinţi;  

- Cadre didactice 

voluntare 

-Elevii beneficiari 

împreună cu 

elevii voluntari au 

conservat legume 

pentru iarnă ,au 

realizat colaje și 

postere cu tema  

Bogățiile 

toamnei,materiale

,după care au 

servit plăcintă și 

compot de gutui. 

11. 

1019 

- Donarea de 

fructe şi 

legume, 

precum şi a 

altor bunuri, 

elevilor 

beneficiari şi 

familiilor 

acestora 

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale si 

întărirea parteneriatului între 

școli 

Educație 

socială 

caritabilă 

-Sensibilizarea elevilor și a 

profesorilor cu privire la 

situația dificilă în care se află 

copiii afectați de lipsa de 

alimente. 

-Încurajarea copiilor și 

elevilor,în sensul practicării 

voluntariatului, prin 

participarea lor la proiecte de 

acțiune comunitară  

-Încurajarea elevilor în sensul 

însuşirii şi îmbunătăţirii 

abilităţilor privind iniţiativa, 

dedicaţia şi practica, prin 

implicarea în acţiuni 

comunitare 

 

 

 

Colegiul 

Dobrogean “Spiru 

Haret“ Tulcea 

-Strângerea de 

fructe și legume 

de către elevi și 

cadre didactice 

voluntare și 

donarea acestora 

elevilor Școlii 

Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea 

 

 

 

 

22.11.

2019 

- Donarea de 

fructe şi 

legume, 

precum şi a 

altor bunuri, 

elevilor 

beneficiari şi 

familiilor 

acestora 

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 

-Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale si 

întărirea parteneriatului între 

școli 



Educație 

socială 

caritabilă 

-Sensibilizarea elevilor și a 

profesorilor cu privire la 

situația dificilă în care se află 

copiii afectați de lipsa de 

alimente. 

-Încurajarea copiilor și 

elevilor,în sensul practicării 

voluntariatului, prin 

participarea lor la proiecte de 

acțiune comunitară  

-Încurajarea elevilor în sensul 

însuşirii şi îmbunătăţirii 

abilităţilor privind iniţiativa, 

dedicaţia şi practica, prin 

implicarea în acţiuni 

comunitare 

Școala 

Gimnazială 

“Elena Doamnă” 

 - clasa I B 

 

 

-Strângerea de 

fructe și legume 

de către elevi și 

cadre didactice 

voluntare și 

donarea acestora 

elevilor Școlii 

Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea 

27.11.

2019 

- Donarea de 

fructe şi 

legume, 

precum şi a 

altor bunuri, 

elevilor 

beneficiari şi 

familiilor 

acestora 

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale si 

întărirea parteneriatului între 

școli 

Educație 

socială 

caritabilă 

-Sensibilizarea elevilor și a 

profesorilor cu privire la 

situația dificilă în care se află 

copiii afectați de lipsa de 

alimente. 

-Încurajarea copiilor și 

elevilor,în sensul practicării 

voluntariatului, prin 

participarea lor la proiecte de 

acțiune comunitară  

-Încurajarea elevilor în sensul 

însuşirii şi îmbunătăţirii 

abilităţilor privind iniţiativa, 

dedicaţia şi practica, prin 

implicarea în acţiuni 

comunitare 

Școala 

Gimnazială 

“Elena Doamnă” 

Clasele  

a I-a,A 

a II-a B 

-Strângerea de 

fructe și legume 

de către elevi și 

cadre didactice 

voluntare și 

donarea acestora 

elevilor Școlii 

Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea 

27.11.

2019 

- Donarea de 

fructe şi 

legume, 

precum şi a 

altor bunuri, 

elevilor 

beneficiari şi 

familiilor 

acestora 

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale si 

întărirea parteneriatului între 

școli 

Educație 

socială 

caritabilă 

-Sensibilizarea elevilor și a 

profesorilor cu privire la 

situația dificilă în care se află 

copiii afectați de lipsa de 

alimente. 

-Încurajarea copiilor și 

elevilor,în sensul practicării 

Școala 

Gimnazială “I.L. 

Caragiale” 

Clasa  

a IV-a 

-Strângerea de 

fructe și legume 

de către elevi și 

cadre didactice 

voluntare și 

donarea acestora 

27.11.

2019 

- Donarea de 

fructe şi 

legume, 

precum şi a 

altor bunuri, 

elevilor 

beneficiari şi 

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale si 

întărirea parteneriatului între 



voluntariatului, prin 

participarea lor la proiecte de 

acțiune comunitară  

elevilor Școlii 

Gimnaziale 

Speciale nr. 14  

familiilor 

acestora 

școli 

Educație 

socială 

caritabilă 

-Sensibilizarea elevilor și a 

profesorilor cu privire la 

situația dificilă în care se află 

copiii afectați de lipsa de 

alimente. 

-Încurajarea elevilor în sensul 

însuşirii şi îmbunătăţirii 

abilităţilor privind iniţiativa, 

dedicaţia şi practica, prin 

implicarea în acţiuni 

comunitare 

Liceul 
 de Artă 
” George 
Georgescu” Tulcea 
Clasa a II -a 

-Strângerea de 

fructe și legume 

de către elevi și 

cadre didactice 

voluntare și 

donarea acestora 

elevilor Școlii 

Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea 

29.11.

2019 
- Donarea de 

fructe şi 

legume, 

precum şi a 

altor bunuri, 

elevilor 

beneficiari şi 

familiilor 

acestora 

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale si 

întărirea parteneriatului între 

școli 

Activitate 

recreativ- 

distractivă 

 

-Dezvoltarea abilităţilor 

copiilor cu deficienţe prin 

activităţi cultural-educative şi 

artistice 

-Organizarea unor activităţi 

incitante şi interesante pentru 

persoanele aflate în dificultate 

şi pentru voluntari 

-Dezvoltarea spiritului de 

echipă, de cooperare şi 

încredere în ceilalţi. 

-Realizarea unor activităţi 

recreativ-distractive 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14  

- Elevi voluntari 

de la Școala 

Gimnazială M. 

Kogălniceanu 

- Părinţi;  

- Cadre didactice 

voluntare 

-Elevii beneficiari 

împreună cu 

elevii voluntari au 

confectionat 

ghetuțe utilizând 

diverse 

materiale,după 

care au realizat o 

expoziție și au 

primit pachete cu 

dulciuri,au servit 

prăjituri și suc. 

 

4.12. 

2019 

-Desfăşurarea 

activităţii 

recreativ- 

distractivă în 

așteptarea lui 

Moș Nicolae 

și primirea 

darurilor. 

 

- Exersarea abilităţilor de 

comunicare  

- Integrarea elevilor beneficiari 

în cadrul unei activităţi 

artistice- creative-recreative 

organizată de elevii voluntari.  

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 

-Implicarea elevilor voluntari în 

acțiuni comunitare 

Activitate 

recreativ- 

distractivă 

 

-Dezvoltarea spiritului de 

echipă, de cooperare şi 

încredere în ceilalţi. 

-Realizarea unor activităţi 

recreativ-distractive 

-Dezvoltarea abilităţilor 

copiilor cu deficienţe prin 

activităţi cultural-educative şi 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14  

- Elevi voluntari 

de la Școala 

Gimnazială Elena 

Doamna  

- Cadre didactice  

-Elevii beneficiari 

împreună cu 

elevii voluntari au 

confectionat 

ghetuțe utilizând 

diverse 

materiale,după 

care au realizat o 

5.12. 

2019 

-Desfăşurarea 

activităţii 

recreativ- 

distractivă în 

așteptarea lui 

Moș Nicolae 

și primirea 

darurilor. 

- Exersarea abilităţilor de 

comunicare  

- Integrarea elevilor beneficiari 

în cadrul unei activităţi 

artistice- creative-recreative 

organizată de elevii voluntari.  

-Socializarea elevilor voluntari 

cu elevii beneficiari direcţi; 



artistice expoziție 

Activitate 

recreativ- 

distractivă 

-Dezvoltarea spiritului de 

echipă, de cooperare şi 

încredere în ceilalţi. 

-Dezvoltarea abilităţilor 

copiilor cu deficienţe prin 

activităţi cultural-educative 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14  

-Reprezentați 

voluntari ai 

Bisericii creștin-

ortodoxe Intrarea 

Maicii Domnului 

în Biserică 

-voluntari 

magazinul Lidas 

-Elevii beneficiari 

au fost împătășiți 

și au primit 

punguțe cu 

dulciuri 

3.12. 

2019 

-Desfăşurarea 

activităţii de 

impărtășirea 

și primirea 

punguțelor cu 

dulciuri 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale 

Activitate 

social-

caritabilă 

 

- Implicarea în activităţi de 

voluntariat a elevilor şi 

profesorilor din şcolile din 

municipiul Tulcea;  

- Încurajarea  reprezentanţilor 

comunităţii în sensul punerii  

în  practică a unor activităţi 

întrajutorare pentru persoanele 

aflate în dificultate 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Reprezentanţi ai 

Asociaţiei 

,,Drumuri 

Dobrogene”; 

- Cadre didactice 

voluntare;  

- Instituţii locale 

-Cadrele didactice 

voluntare ,  

părinții și elevii 

voluntari au donat 

dulciuri și jucării 

pentru realizarea 

,,Shoebox-bucurie 

într-o cutie” 

 

12. 

2019 

- Donarea de 

jocuri, 

dulciuri şi 

jucării pentru 

cadourile 

oferite la 

serbarea 

Crăciun 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

-Întegrarea persoanelor cu 

cerințe educaționale speciale în 

viața comunității locale 

Activitate 

cultural-

artistică 

-Organizarea unor activităţi 

incitante şi interesante pentru 

persoanele aflate în dificultate 

şi pentru voluntari 

- Încurajarea copiilor şi 

elevilor,în sensul practicării 

voluntariatului, prin 

participarea lor la proiecte de 

Acţiune Comunitară 

 

 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea 
-voluntari de la 

Liceul 

 de Artă 

” George 

Georgescu” Tulcea 

Teatrul Dinamic 

- Părinţii/ tutorii 

elevilor 

-Serbarea de 

Crăciun  

 „În aşteptarea lui 

Moş Crăciun” 

18.12. 

2019 

-Desfăşurarea 

unor activităţi 

cultural-

artistice  cu 

ocazia 

Crăciunului 

și primirea 

darurilor de 

la Moș 

Crăciun 

 

-Implicarea elevilor voluntari în 

acțiuni comunitare 

- Exersarea abilităţilor de 

comunicare  

- Integrarea elevilor beneficiari 

în cadrul unei activităţi artistice 

creative, organizată de elevii 

voluntari  

 



participanţi 

- Cadre didactice 

voluntare  

-Instituţii locale 

Activitate 

recreativ- 

distractivă 

-Implicarea elevilor ,cadrelor 

didactice și altor voluntari în 

cadrul unor proiecte împreună 

cu persoanele defavorizate 

-Educarea sentimentelor de 

prietenie,toleranță,armonie și 

bună dispoziție în relație cu 

copii cu dizabilități 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14  

- Elevi voluntari 

de la Școala 

Gimnazială M. 

Kogălniceanu 

- Cadre didactice 

voluntare 

-Elevii beneficiari 

împreună cu 

elevii voluntari au 

sărbătorit zilele 

de naștere,s-au 

felicitat,au 

participat la un 

concurs distractiv 

iar la sfârșit au 

servit dulciuri și 

au dansat. 

01. 

2020 

-Organizarea 

petrecerii 

pentru 

sărbătorirea 

zilelor de 

naștere ale 

elevilor 

beneficiari 

născuți în 

semestrul I 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 
 

Activitate 

cultural-

artistică 

-Educarea sentimentelor de 

prietenie,toleranță,armonie și 

bună dispoziție în relație cu 

copii cu dizabilități 

- Încurajarea copiilor şi 

elevilor,în sensul practicării 

voluntariatului, prin 

participarea lor la proiecte de 

Acţiune Comunitară 
 

- Elevii 

beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14  

- Elevi voluntari 

de la Liceul 

Teoretic Grigore 

Moisil Tulcea 

- Cadre didactice 

voluntare 

-În cadrul 

proiectului de 

voluntariat „Ajută-i 

să zâmbească”, 

elevii voluntari 

împreună cu 

elevii beneficiari 

și cadrele 

didactice 

voluntare au 

sărbătorit „Ziua 

Micii Uniri” 

printr-un atelier 

de lucru 

comum.Activitate

a s-a încheiat cu 

dansul „Hora 

Unirii”. 

01. 

2020 

-

Desfăşurarea 

unor 

activităţi 

cultural-

artistice  cu 

ocazia „Micii 

Uniri” 

-Implicarea elevilor voluntari 

în acțiuni comunitare 

- Exersarea abilităţilor de 

comunicare  

- Integrarea elevilor beneficiari 

în cadrul unei activităţi artistice 

creative, organizată de elevii 

voluntari  
 

 

  Întocmit coordonator SNAC :  Bucur Gina  

 


