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Telefon/Fax 0236 811695
E-mail: cnsh.tecuci@gmail.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro
___________________________________________________________________________________________________________________

Aprobat,
Director, prof. Ion Grecu

Planificare anuală a activității comisiei SNAC
An școlar 2018-2019
Domeniul de
activitate

Obiective specifice

Parteneri

Acțiuni/Activități concrete

Timp/
Durată

Activitate
socială

Să se formeze o Elevii
și Constituirea echipelor de voluntari de Octombrie
strânsă legătură între profesorii
la Colegiul Național „Spiru Haret” 2018/
membrii echipei
CNSH Tecuci Tecuci/
1 oră
Încheierea de acorduri de parteneriat
cu Școala Gimnazială Specială „C-tin
Păunescu” Tecuci Centrul de
reabilitare și reintegrare socială Casa
David Austin Munteni

Activitate de
promovare a
alimentației
sănătoase;
Social-caritabil

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

Consiliul
Școlar
Elevilor
CNSH

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

Strategii de
realizare
Întâlniri
Discuții
Sarcini
individuale

19 – 23 Colectarea
Noiembrie/
legumelor și
10 ore
fructelor
donate/
Distribuirea
legumelor și
fructelor

Beneficiari/
voluntari
Instituțiile implicate în
activități/Încurajarea
elevilor, în sensul
practicării
voluntariatului,
prin
participarea lor la
proiecte de Acțiune
Comunitară
Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/
elevi
ai
Școlii
Gimnaziale Speciale
„C-tin
Păunescu”
Tecuci/
8
elevi
voluntari
coordonați de prof.
Badiu Vicențiu și prof.
Arhip Mihaela

Social-caritabil Să ofere ajutor copiilor Consiliul
proveniți din familii Școlar
defavorizate
Elevilor
CNSH

„Zâmbete în dar”, Ediția a IV–a / Decembrie/
al derularea etapelor proiectului
5 ore
din

Împachetarea
darurilor/
Oferirea
darurilor

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

Socialcaritabil/
Activități
nonformale

Să ofere ajutor copiilor Cercetașii
proveniți din familii CNSH
defavorizate
Să exerseze abilitățile
participative și de
solidaritate socială ale
elevilor CNSH

Facem lumea mai bună, ediția a II-a, Decembrie/ 3 Strângere de Elevi
ai
Școlii
partea I
ore
fonduri
și Gimnaziale Speciale
Acțiuni de strângere de fonduri,
donații,
„C-tin
Păunescu”
donații de haine, jucării, alimente,
oferire
Tecuci /
dulciuri; activități de socializare prin
daruri,
25 de elevi-voluntari ai
joc, cântec etc.
derularea de CNSH,
cercetași
jocuri
coordonați de prof.
specifice
Munteanu
Mihaela
Nina și Gheorghe
Oana

Socialcaritabil/
Activități
nonformale

Să ofere ajutor copiilor
proveniți din familii
defavorizate/
bătrânilor
instituționalizați

„Dar din suflet de copil”
Acțiuni de strângere de fonduri,
donații de haine, jucării, alimente,
dulciuri; activități de socializare prin
joc, cântec etc.

Activitate
cultural
artistică

Promovarea folclorului Ansamblul
Minispectacol folcloric
și tradițiilor autentice
cultural Altița
al
CNSH
Tecuci

Activitate
cultural

Oferirea de daruri cu
ocazia
Sfintelor

Fundația
Bunul
Samaritean,
Nicorești, jud.
Galați

Consiliul
Școlar

Sfintele Paști
al

2 Decembrie
2018 – 9
martie 2019/
10 ore

Strângere și
oferire
daruri/
Pregătire și
derulare
activități

40 de persoane (copiii
și bătrânii care se află
în cadrul Fundației
„Bunul Samaritean” și
colectare
Nicorești/
elevi ai claselor a VIIa și a VIII-a din
CNSH, coordonați de
prof.
Miron
Magdalena și Maxim
Liliana

Martie/ 2 ore

Repetiții/
punerea
în
scenă

Copiii aflați în casa
„David
Austin”
Munteni/
Membrii Altița

Aprilie

Strângerea
de fonduri/

Copiii aflați în casa
David Austin Munteni/

tradițional
religioasă

sărbători de Paște

Elevilor
din
CNSH/
Profesorii
CNSH Tecuci

Activitate
culturaleducativă

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

Consiliul
Școlar
Elevilor
CNSH

Socialcaritabil/
Activități
nonformale

Să ofere ajutor copiilor Cercetașii
proveniți din familii CNSH
defavorizate
Să exerseze abilitățile
participative și de
solidaritate socială ale
elevilor CNSH

Facem lumea mai bună, ediția a II-a, Iunie/3 ore
partea a II-a
1 Iunie – Ziua copilului
Acțiuni de strângere de fonduri,
donații de haine, jucării, alimente,
dulciuri; activități de socializare prin
joc, cântec etc.

Strângere de Elevi
ai
Școlii
fonduri
și Gimnaziale Speciale
donații,
„C-tin
Păunescu”
oferire
Tecuci /
daruri,
25 de elevi-voluntari ai
derularea de CNSH,
cercetași
jocuri
coordonați de prof.
specifice
Munteanu
Mihaela
Nina și Gheorghe
Oana

Activitate
socială

Să discute activitățile derulate pe parcursul
anului școlar

Întâlnirea finală a membrilor echipei

Prezentare/de
zbatere/planu
ri de viitor

Director adjunct,
prof. Olariu Eugenia

cumpărarea
8
elevi
voluntari
de
daruri/ coordonați de prof.
oferirea lor
Badiu Vicențiu

Picnic în aer liber /Parcul Regina Mai/ 3 ore
al Elisabeta Tecuci
din

Iunie/ 1 oră

Socializare
prin joc

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

Membrii SNAC

Coordonator SNAC,
Prof. Arhip Mihaela

