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RAPORT DE ACTIVITATE - STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

AN ȘCOLAR 2021– 2022 

 

 

Domeniul 

activității 

Obiective specifice Parteneri Acțiuni / activități 

concrete 

Data Strategii de 

realizare 

Rezultate așteptate 

Activitate 

social-

educaţională 

 

 

 

-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 . 

Septembrie 

2021 

 

 

- Deschidere a 

anului şcolar  

2021 – 2022 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; 

- Stimularea activitatea 

mentală și dezvoltarea  

mai multor abilități a 

copiilor cu nevoi 

speciale prin activități 

creative, de imaginație 

(arte plastice, dans, arta 

dramatică, muzică, 

activitate manuală și 

petrecerea timpului 

- Elevi beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Părinţii/tutorii 

elevilor participanţi; 

- Cadrele didactice 

voluntare; 

- Elevii clasei a IX-a 

B Liceul Teoretic 

”Grigore Moisil” 

Tulcea 

- Activitatea 

sportivă „Crosul 

toamnei”  

- Lecție practică cu 

tema ”Ziua 

recoltei”, Asociația 

pentru Tineret 

Olimp 

- Activitate de 

preprofesionalizare 

”Ziua Educației” –

”Terapie prin 

culoare” 

Octombrie 

2021 

- Participarea la 

activitatea 

sportivă 

-Realizarea 

lucrării practice 

cu tema ”Ziua 

recoltei” 

- Vopsirea 

mobilierului din 

curte școlii 

folosind 

materialele și 

tehnicile 

corespunzătoare 

- Integrarea elevilor 

beneficiari în cadrul 

unei întreceri sportive 

- Sprijinirea sistemului 

educativ, în îndeplinirea 

cerințelor privind 

învățământul 

interdiscipliniar și 

transdiscipliniar 

- Sprijinirea și 

pregătirea elevilor cu 

CES ca viitori cetățeni 

devotați valorilor și 

priceperilor 

democratice. 

mailto:scoala_14@yahoo.com
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liber) 

 

Educație 

socială 

- Redescoperirea 

istoriei și promovarea 

valorilor tradiționale 

româneşti; 

-Cunoaşterea şi 

respectarea valorilor 

culturii româneşti şi a 

altor etnii. 

- Organizarea unor 

activităţi incitante şi 

interesante pentru 

persoanele aflate în 

dificultate şi pentru 

voluntari. 

 

- Elevi beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- cadrele didactice 

voluntare;  
- Părinţii/tutorii 

elevilor participanţi; 

 

- ”România, ţară 

iubită” 

- Parteneriatul 

educațional 

internațional 

”Formidabilii” 

Noiembrie 

2021 

- Parcurgerea 

unor lucrări 

conform unor 

bareme primate 

de la organizator 

- Participarea  la 

activități extrașcolare cu 

scopul de a stimula 

creativitatea, de a 

valoza cunoștințele 

civice, dezvoltarea 

abilităților de 

comunicare, de 

îmbunătățire a relațților 

de colaborare și 

cooperare; 

- Organizarea unei 

expoziții cu lucrări 

reprezentative Zilei 

Naționale a României. 

Activitate 

cultural - 

artistică 

 

- Dezvoltarea 

abilităţilor elevilor cu 

deficienţe prin activităţi 

cultural - educative şi 

artistice; 

- Organizarea unor 

activităţi incitante şi 

interesante specifice 

sărbătorilor de iarnă, 

pentru persoanele aflate 

în dificultate; 

- Realizarea unor 

activităţi cultural-

artistice și practice de 

lucru în bucătărie. 

 

- Elevi beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

- Grup de colindători 

ai Asociației 

”Măcinii mei de 

piatră” 

- Părinţii/ tutorii 

elevilor participanţi; 

- Cadre didactice 

voluntare. 

- Prezentarea unui 

program artistic cu 

tema : “Colinde de 

Crăciun”  

- Activitate practică 

”Bucătăria 

Doborgeană – 

prezentarea artei 

culinare ale 

minorităților din 

Dobrogea” 

- Donarea de daruri 

pentru sărbătorile 

de iarnă elevilor 

Școlii Gimnaziale 

Speciale Nr. 14 

Tulcea din partea 

Asociației ”Măcinii 

mei de piatră” și 

S.C. DUAL TOP 

S.R.L. 

Decembrie 

2021 

- Serbarea  

colinde şi poezii 

din partea 

grupului de 

colindători 

voluntariai 

Asociației 

”Măcinii mei de 

piatră” 

- Vizionarea 

unui film 

educativ despre 

specificul 

culinar al 

minorităților din 

Dobrogea, 

despre tradițiile 

și obiceiurile 

acestora; 

 

 

- Exersarea abilităţilor 

de comunicare; 

- Integrarea elevilor 

beneficiari în cadrul 

unei activităţi artistice 

recreative prin 

preparare unei gustări 

din bucătăria unei 

minorități; 

- 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”; 

- Dezvoltarea 

abilităţilor de 

comunicare 

eficientă,asumarea 

responsabilităţilor; 

-Respectarea regulilor 

de igienă personală; 

- Elevii beneficiari ai 

Şcolii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 

Tulcea; 

-profesori, învățători, 

educatori voluntari 

de la Școala 

Gimnazială Specială 

Nr. 14 Tulcea; 

- părinți voluntari 

- Distribuirea de 

filme educative, 

fișe de lucru şi  

materiale PPT în 

cadrul activităților 

educative de la 

clasă 

 

Ianuarie 

2022 

 

- 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 și elevii 

clasei a IX-a B , 

Liceul Teoretic 

”Grigore Moisil” 

Tulcea; 

- Cadre didactice 

voluntare din Şcoala 

Gimnazială Nr.14 

Tulcea; 

 

- Realizarea de 

mărțișoare, 

felicitări  din 

materiale 

reciclabile atât în 

cadrul 

parteneriatelor cât 

și pentru expunerea 

lor  la Biblioteca 

Județeană Panait 

Cerna Tulcea și la 

Palatul Copiilor 

Tulcea  

Februarie- 

Martie 2022 

- Realizarea de 

produse 

utilizând 

instrumentele de 

lucru: foarfeca, 

lipiciul,hârtie, 

materiale 

reciclabile 

- Desfăşurarea unor 

activităţi artistice 

creative, în cadrul 

cărora s-au stimulat: 

motricitatea fină, 

coordonarea oculo-

manuală; 

- Creşterea gradului de 

autonomie personală  



Activitate 

artistică 

 

 

- Organizarea unor 

activităţi incitante şi 

interesante pentru 

persoanele aflate în 

dificultate  

- 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; 

- 12 copii refugiați 

din Ucraina găzduiți 

la Colegiul 

Economic ”Delta  

Dunării” Tulcea; 

- profesori și elevi 

voluntari ai Școlii 

Gimnaziale Nr. 10 

”Al. Ciucurencu” 

Tulcea 

- profesori, 

învățători, educatori 

voluntari de la 

Școala Gimnazială 

Specială Nr. 14 

Tulcea 

- părinți voluntari 

 

- Atelier de terapie 

prin culoare  

coordonat de către 

profesor voluntar 

Militaru Mihaela; 

- Desfășurarea unor 

activități de 

preprofesionalizare 

și artistico plastice 

cu tematică pascală 

(vopsirea de ouă, 

realizarea de 

preparate din 

gastronomia 

tradițional 

românească, 

expoziție de lucrări 

la Biblioteca 

Județeană Panait 

Cerna Tulcea și la 

Palatul Copiilor 

Tulcea).  

Aprilie/ Mai 

2022 

- Desfășurarea 

de activități de 

art crafting cu, 

copii refugiați 

din Ucraina; 

- Donarea unor 

cutii cu cadouri, 

cu ocazia 

sărbătorilor 

pascale celor 82 

de elevi ai Școlii 

Gimnaziale 

Speciale  Nr. 14.  

- 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-

educaţională 

-Integrarea socială a 

persoanelor aflate în 

dificultate 

-Stimularea creativității, 

promovarea sportului 

punând în valoare 

talentul și aptitudinilor 

sportive ale copiilor. 

 

- Elevi ai Şcolii 

Gimnaziale Speciale 

Nr. 14 Tulcea; 

- Reprezentanţi  ai 

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

Tulcea;  

- Părinţi;  

- Cadre didactice 

 

- Realizarea de 

lucrări cu tema 

”Ziua 

Internațională a 

Copilului” și 

expunerea acestora 

în incinta școlii; 

- Participarea la 

crosul ”Ziua 

Olimpiadei”; 

- Activități 

recreative dedicate 

copiilor; 

 -profesori, 

învățători, 

educatori voluntari 

de la Școala 

Gimnazială 

Specială Nr. 14 

Tulcea 

Iunie 2022 - Sponsorizarea 

cu produse 

didactice și 

alimentare a 

activității 

artistice 

recreative cu 

ocazia Zilei 

Interaționale a 

Copilului ; 

- Întrecere 

sportivă, în jurul 

Lacului 

Ciuperca 

- Implicarea 

voluntarilor în acțiuni 

comunitare; 

- Diminuarea gradului 

de excludere al elevilor 

cu cerințe educaționale 

speciale; 

- Exersarea abilităţilor 

de comunicare; 

- Integrarea elevilor 

beneficiari în cadrul 

unei activităţi artistice 

recreative. 

 

                                                                                                                                                                        
 

    Întocmit coordonator SNAC :  Glatchevici Alexandrina  


