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COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, TECUCI
Bd. Victoriei, nr. 12
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Aprobat:
Director: prof. Ion Grecu

Planificare anuală a activității comisiei SNAC
Domeniul
de activitate

Obiective specifice

Parteneri

Acțiuni/Activități concrete

Timp/
Durată

Strategii de
realizare

Beneficiari/
voluntari

Activitate
socială

Să se formeze o strânsă
legătură între membrii
echipei

Elevii și
profesorii
CNSH Tecuci

Constituirea echipelor de voluntari
de la Colegiul Național „Spiru Haret”
Încheierea de acorduri de parteneriat
cu Școala Gimnazială Specială „Ctin Păunescu” Tecuci Centrul de
reabilitare și reintegrare socială
Casa David Austin Munteni

Septembrie
(1 oră)

Întâlniri
Discuții
Sarcini
individuale

Instituțiile implicate în
activități/Încurajarea
elevilor de a practica
voluntariatului, prin
participarea lor la
proiecte de Acțiune
Comunitară

Activitate
cultural
religioasă

Să cunoască
semnificația zilei de
28 octombrie – 119 ani
de atestare documentară
a CNSH Tecuci;
omagiu ctitorilor școlii

Parohia
localității
Călmățui, jud.
Galați

Vizită la Călmățui, participare la
slujba de pomenire a ctitorilor
școlii, Tache și Elena Anastasiu,
oferirea de pachete cu alimente
enoriașilor din localitate

26
octombrie
(3 ore)

Pregătirea celor
necesare pentru
acest
eveniment/
Oferirea
darurilor

10 familii defavorizate
din localitate/
8 elevi voluntari
coordonați de prof.
Gheorghiu Bogdan,
Gheorghiu Carmen

Activitate de
promovare a
alimentației
sănătoase;
Socialcaritabil

Să cunoască și să
promoveze o
alimentație sănătoasă,
bazată pe consumul
crescut de legume și
fructe

Consiliul Școlar
al Elevilor din
CNSH

„Săptămâna legumelor și a
fructelor donate”/
Oferirea de legume și fructe
copiilor

Noiembrie
(5 ore)

Colectarea
legumelor și a
fructelor donate/
Distribuirea
legumelor și
fructelor

Copiii aflați în casa David
Austin Munteni/ elevi ai
Șc. Gimnaziale Speciale
„C-tin Păunescu” Tecuci/
8 elevi voluntari,
coordonați de prof.
Badiu Vicențiu
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Socialcaritabil

Ajutor oferit copiilor
proveniți din familii
defavorizate

Consiliul Școlar
al Elevilor din
CNSH

„Zâmbete în dar”, Ediția a III –a /
derularea etapelor proiectului

Decembrie
(5 ore)

Împachetarea
darurilor/
Oferirea
darurilor

Un anumit număr de
copii proveniți din
familii defavorizate,
conform alocării făcute
de Protoieria Tecuci /
24 elevi voluntari,
coordonați de prof.
Poenașu Cătălin

Activitate
Culturală;
Socialcaritabil

Să promoveze
obiceiurile și tradițiile
specifice sărbătorilor de
iarnă, prin intermediul
unui miniprogram artistic

Consiliul Școlar
al Elevilor din
CNSH/
Profesorii
CNSH Tecuci

Împodobirea pomului de iarnă/
Învățarea unor colinde/
Oferirea de daruri

Decembrie
(2 ore)

Confecționarea
felicitărilor/
Repetare colinde/
Împachetarea
darurilor

Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/
8 elevi voluntari
coordonați de prof.
Badiu Vicențiu

Activitate
culturală

Organizarea unui
atelier de lucru pentru
prezentarea unor
personaje din povești/
realizarea de desene
care să ilustreze
personajele principale

Biblioteca
CNSH Tecuci/
Clubul de
dezbateri
„Everest” al
CNSH Tecuci

Prezentarea unor povești clasice
într-o manieră personală de către
elevii CNSH/realizarea de desene
care să ilustreze personajele
principale din poveștile prezentate
în echipe mixte

Ianuarie
(2 ore)

Jocul de rol,
lucrul în echipă/
Expunerea
lucrărilor
realizate

Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/8
elevi voluntari
coordonați de prof.
Arhip Mihaela

Activitate
cultural
tradițională

Organizarea unui
atelier de lucru
manual, pentru
confecționarea de
mărţişoare
Dezvoltarea abilităților
practice și a
creativităţii

Centrul David
Austin Munteni

Realizarea de mărțișoare/ felicitări,
ca simbol al venirii primăverii

Februarie
(2 ore)

Explicația
Demonstrația
Exercițiul
Lucrul în echipă
Folosirea creativă
a hârtiei și a altor
produse de
papetărie/ Oferirea
mărţişoarelor
realizate

Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/
8 elevi voluntari,
coordonați de prof.
Cristovici Rodica

Activitate
cultural
artistică

Promovarea folclorului
și tradițiilor autentice

Ansamblul
cultural Altița al
CNSH Tecuci

Minispectacol folcloric

Martie
(1 oră)

Repetiții/
punerea în scenă

Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/
Membrii Altița
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Activitate
cultural
tradițional
religioasă

Oferirea de daruri cu
ocazia Sfintelor
sărbători de Paște

Consiliul Școlar
al Elevilor din
CNSH/
Profesorii
CNSH Tecuci

Sfintele Paști

Aprilie

Strângerea de
fonduri/
cumpărarea de
daruri/ oferirea
lor

Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/
8 elevi voluntari
coordonați de prof.
Badiu Vicențiu

Activitate
culturaleducativă

Jocuri si activități in
aer liber/
Dezvoltarea abilităților
sociale prin activităţi
recreative

Consiliul Școlar
al Elevilor din
CNSH

Picnic în aer liber /Parcul Regina
Elisabeta Tecuci

Mai
(3 ore)

Socializare prin
joc

Elevi ai Școlii
Gimnaziale Speciale
„C-tin Păunescu”
Tecuci /
8 elevi voluntari
coordonați de prof.
Olariu Eugenia

Activitate
culturaleducativă

Activități culturaleducative

Consiliul Școlar
al Elevilor din
CNSH

1 Iunie – ziua copilului

Iunie
(3 ore)

Derularea unor
activități
specifice

Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/
8 elevi voluntari
coordonați de prof.
Ungan Cezar

Activitate
socială

Să discute activitățile
derulate pe parcursul
anului școlar

Întîlnirea finală a membrilor
echipei

Iunie/ 1
oră

Prezentare/dezb
atere/planuri de
viitor

Membrii SNAC

Director adjunct,
prof. Olariu Eugenia

Coordonator SNAC,
prof. Arhip Mihaela
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