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RAPORT DE ACTIVITATE - STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

ANUL ŞCOLAR 2020– 2021 

 

Domeniul 

activității 

Obiective specifice Parteneri Acțiuni / activități 

concrete 

Data Strategii de 

realizare 

Rezultate așteptate 

Activitate 

social-

educaţio-

nală 

 

 

 

-Educație pentru integrarea 

socială a persoanelor aflate 

în dificultate în stare de 

alertă/pandemie. 

 

- Elevi ai Şcolii 

Gimnaziale Speciale 

Nr. 14 Tulcea; 

- Părinţi; 

- Cadre didactice; 

- Reprezentanţi  ai 

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

-Reîntoarcerea la 

școală în cadrul 

sălii de clasă și  

socializarea cu 

colegii și cadrele 

didactice, în stare 

de alertă/ 

pandemie . 

09. 

2020 

 

 

- Deschidere 

a anului 

şcolar  

2020 – 2021 

în stare de 

alertă/ 

pandemie 

 

- Socializarea elevilor Şcolii 

Gimnaziale Speciale Nr.14 

cu cadre didactice şi colegii, 

în cadrul sălii de clasă, în 

stare de alertă/pandemie . 

 

Activitate 

cultural - 

artistică 

 

- 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. 

 

- Elevi beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Părinţii/tutorii 

elevilor participanţi; 

- cadrele didactice 

voluntare; 

-Teatru de păpuşi 

„Dinamic”. 

- Vizionarea  piesei 

de teatru 

„Ciuboțelele 

ogarului” în mediul 

școlar în sala de 

clasă dar și online. 

10. 

2020 

-Vizionarea  

piesei de 

teatru de 

păpuşi în sala 

de clasă și 

transmisă 

online. 

- Integrarea elevilor 

beneficiari în cadrul unei 

activităţi artistice. 

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


Educație 

social - 

caritabilă 

- Încurajarea  

reprezentanţilor comunităţii 

în sensul punerii  în  

practică a unor activităţi de 

întrajutorare pentru 

persoanele aflate în 

dificultate 

- Elevi beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Societatea 

“Dedeman” 

- Donarea de daruri 

pentru sărbătorile 

de iarnă elevilor 

Școlii Gimnaziale 

Speciale Nr. 14 

Tulcea 

12. 

2020 

- Donarea de 

daruri 

elevilor, cu 

ocazia 

sărbătorilor 

de iarnă. 

 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

- Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu 

cerințe educaționale speciale 

Activitate 

cultural - 

artistică 

 

- Dezvoltarea abilităţilor 

elevilor cu deficienţe prin 

activităţi cultural - educative 

şi artistice; 

- Organizarea unor activităţi 

incitante şi interesante 

pentru persoanele aflate în 

dificultate; 

- Realizarea unor activităţi 

cultural-artistice. 

- Elevi beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- profesori și elevi 

voluntari ai Liceului 

„I.L. Caragiale” 

Tulcea 

- Părinţii/ tutorii 

elevilor participanţi; 

- Cadre didactice 

voluntare. 

- Prezentarea unui 

program artistic cu 

tema : “Primiți 

colinda noastră” în 

mediul online prin 

aplicaţia google 

meet 

12. 

2020 

- Serbarea  

online  cu 

colinde şi 

poezii. 

 

- Exersarea abilităţilor de 

comunicare; 

- Integrarea elevilor 

beneficiari în cadrul unei 

activităţi artistice recreative. 

- Socializarea elevilor 

voluntari cu elevii 

beneficiari direcţi; 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu 

cerințe educaționale speciale 

Activitate 

social-

educaţio-

nală 

 

- Înstruirea elevilor, 

părinților și personalului 

nedidactic,  în sensul 

însuşirii şi respectării 

„Măsurilor generale de 

protecție pentru combaterea 

pandemiei Covid-19”. 

- Elevii beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Societatea Națională 

de Cruce Roșie din 

România, Filiala 

Tulcea, reprezentată 

prin Bumbac Carmen 

Gabriela 

-profesori, învățători, 

educatori voluntari de 

la Școala Gimnazială 

Specială Nr. 14 

Tulcea 

- părinți voluntari 

- Distribuirea de 

filme educative, 

fișe de lucru şi  

materiale PPT pe 

platforma online a 

şcolii. 

 

01. 

2021 

 

02. 

2021 

- Prezentarea 

Măsurilor 

generale 

pentru 

combaterea 

pandemiei 

Covid-19 

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare; 

- Informarea corectă cu 

privire la „Măsurilor 

generale de protecție pentru 

combaterea pandemiei 

Covid-19”. 

 



Activitate 

artistică 

 

-Stimularea şi dezvoltarea 

abilităţilor persoanelor cu 

nevoi speciale prin activităţi 

artistice creative; 

-Dezvoltarea abilităţilor de 

comunicare eficientă, 

asumarea responsabilităţilor. 

-Elevii beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Cadre didactice 

voluntare din Şcoala 

Gimnazială Nr.14 

Tulcea; 

- Cadre didactice 

voluntare 

- Realizarea de 

mărțișoare, 

felicitări și 

expunerea lor  la 

Biblioteca 

Județeană Panait 

Cerna Tulcea și la 

Palatul Copiilor 

Tulcea 

03. 

2021 

-Expoziție de 

mărțișoare și 

felicitări 

Biblioteca 

Județeană 

Panait Cerna 

Tulcea și la 

Palatul 

Copiilor 

Tulcea 

- Integrarea elevilor 

beneficiari în cadrul unei 

activităţi artistice recreative. 

-Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu 

cerințe educaționale speciale 

Activitate 

social-

educaţio-

nală 

 

-Stimularea creativității 

copiilor punând în valoare 

talentul ; 

-Promovarea ciclismului și a 

sportului punând în valoare 

aptitudinilor sportive ale 

copiilor 

 

-Elevii beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Cadre didactice 

voluntare din Şcoala 

Gimnazială Nr.14 

Tulcea; 

- reprezentanți ai 

primăriei, 

inspectoratului școlar, 

pompierilor și poliției 

- Realizarea de 

desene pe asfalt –  

concurs cu tema 

Strada Bucuriei  și 

Concurs cu 

biciclete 

06. 

2021 

-concurs 

desene pe 

asfalt  și 

concurs cu 

biciclete –  

Strada 

Bucuriei   

- Implicarea voluntarilor în 

acțiuni comunitare; 

- Diminuarea gradului de 

excludere al elevilor cu - 

Exersarea abilităţilor de 

comunicare; 

- Integrarea elevilor 

beneficiari în cadrul unei 

activităţi artistice recreative. 

cerințe educaționale speciale 

 

                                                                                                                                                                        

 

    Întocmit coordonator SNAC :  Bucur Gina  


