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RAPORTUL ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROGRAMELOR STRATEGIEI NAȚIONALE DE ACȚIUNE COMUNITARĂ
ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017
Domeniul de
activitate
Integrarea elevilor
cu nevoi speciale
în învățământul
de masă

Activităţi
extracurriculare
Voluntariat

Obiective specifice
Stabilirea unor relatii normale,
de
comunicare,
nondiscriminare și socializare
în mediul școlar.
Includerea persoanelor izolate
din punct de vedere social în
viaţa comunităţilor lor locale
prin activităţi desfăşurate în
comun.
Participarea elevilor la viaţa
comunităţii,
manifestarea
empatiei faţă de semeni.

Parteneri

Elevi, părinți,
profesori,
conducerea școlii,
consilierul
psihopedagog

Acțiuni/
Activități concrete

Colaborare cu
toate părțile implicate

Săptămâna legumelor
şi fructelor donate
DGASPC - IAȘI

profesor Humelnicu Cezar Daniel

Anul școlar 2016 - 2017

Timp/
Durată

An școlar
2016-2017

14 –
18.11.2016

Strategii de realizare
Prezentarea situației,
contactarea familiei,
discuții cu elevi (colegi
ai elevilor în cauză),
susținerea și
monitorizarea elevilor

Colectarea de legume
si fructe pentru a fi
donate unor familii
nevoiașe din Iaşi;
sensibilizarea și
implicarea elevilor și
cadrelor didactice.

Rezultate obținute (nr. de
voluntari, beneficiari, preșcolari,
elevi, cadre didactice, etc.)
Rezultate:Eliminarea sentimentul de
marginalizare sau excludere
Beneficiari:2 elevi; colegii de clasă ai
elevilor țintă. Profesorii diriginți
Voluntari: elevii din CȘE

Rezultate: 178 Kg legume și 60 Kg
fructe donate; Implicarea
voluntarilor în activități ce vizează
problemele sociale ale comunității
Beneficiari: 16 familii sǎrace cu
mulți copii, recomandate de preotul
paroh al bisericii "Sf. Împǎrați
Constantin şi Elena"
Voluntari: 36 elevi și 38 profesori,
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Activități
extracurriculareVoluntariat
Ziua
Internațională a
Drepturilor
Copilului

Manifestarea empatiei față de
semeni
Implicarea unui număr mare
elevilor în activități nonformale /
care să dezvolte spiritul de
solidaritate și implicarea civică.

Activități
extracurriculare

Creşterea numărului elevilor
care renunţă sau înlocuiesc
ţigara chiar şi pentru o zi.

Ziua Naţională
fără tutun

Proiect Educativ

”Drepturile copilului Toleranță/ intoleranță”
Asociaţia Salvaţi
Copiii Iaşi

CPECA IAȘI
CJRAE

-sensibilizarea
tinerilor,
părinților și cadrelor didactice
cu privire la orice formă de
violență;
-cultivarea interesului pentru
activități
care
stimulează
comunicarea;
-stimularea interesului pentru

profesor Humelnicu Cezar Daniel

1 oră/
20.10.2016

”O zi fără tutunEfectele nocive ale
fumatului”

2 ore/
16.11.2016

16 noiembrie 2016 –
Ziua Naţională fără
Tutun
Împreună Împotriva
Violenței/ Indiferența
Susține Violența
Penitenciarul Iași

An școlar 20162017

Anul școlar 2016 - 2017

Dezbatere pe
marginea Sesiune de
informarecunoaşterea drepturilor
copilului și identificarea
cazurilor de abuz
Vizionarea unor
materiale video cu
efectele fumului de
ţigară asupra
organismului; PPT,
referate, desene

sesiuni de informare,
expoziție de desene,
fotografii, dezbateri;
vizionarea unor
materiale video, PPT,
ateliere de creație;

personal didactic auxiliar
Organizatori: prof. Nistor S.M.,
Bolotă E.L.,Alexandrescu L.A.,
Ciobanu L., Diaconu L., Rusu L.
Coordonator SNAC: prof.
Humelnicu C.D.
Rezultate: Raport, fișe de lucru,
pliante, broșuri, dezbatere, Raport
de activitate;
Beneficiari: 27 elevi IX A; 5 cadre
didactice
Voluntari: Organizatori:
Prof. Matei
M., Boghiu O.T.,
Bolotă L. E., Matei C.,
Rezultate: sensibilizarea elevilor
privind efectele nocive ale
fumatului;
Beneficiari:25 elevi cl XI A, XII A
şi 5 cadre didactice
Voluntari:Organizatori:
Prof. Matei M., Larco E.C.,
Toma M., Matei C., Robotă S. D.
Rezultate: evenimente organizate,
expoziții, dezbateri, vizite, schimb
de bune practici;
Beneficiari direcți: -deținuți minori şi
tineri
custodiați
de
către
Penitenciarul Iaşi, părinţi adulţi
privaţi temporar de libertate ce
execută pedeapsa în regim închis
sau de maximă siguranţă.
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valorilor creștine;
-promovarea unor atitudini
pozitive și combaterea oricărei
forme de violență în familie,
școală, comunitate.
Activităţi
extracurriculare
Concurs

Implicarea
voluntarlor
în
activități de socializare și
manifestarea empatiei
cu
persoanele cu dizabilităţi;
Familiarizarea voluntarilor cu
organizarea
practică
și
implementarea unui program în
scopul sprijinirii educaționale a
persoanelor defavorizate.

Proiect de acțiune -să-şi valorifice entuziasmul,
comunitară
cunoştinţele, abilităţile în
beneficiul persoanelor cu
cerinţe educative speciale
-să dezvolte o mai bună
înţelegere şi cunoaştere a
problematicii copilului cu CES
-să-şi dezvolte şi să-şi
exerseze abilităţile practice de
a răspunde nevoilor copiilor cu
CES
-să-şi dezvolte calităţile de
răbdare, angajament, dedicare

profesor Humelnicu Cezar Daniel

Colegiul Tehnic
”Ion Holban” Iași

Şcoala
Gimnazială
Specială
„Constantin
Păunescu”
Comisia SNAC,
CPPE

Ziua internaţională a
persoanelor cu
dizabilităţiConcursul
Interjudețean EcoArt,
ediția a V-a,
2016

”Ne bucurăm
împreună de
Sărbători”

Anul școlar 2016 - 2017

Decembrie
2016

Anul școlar
2016-2017

Participarea elevilor cu
creații plastice, obiecte
decorative, produse
handmade și mesaje
de solidaritate la
spectacolul dedicate
acestei zile

Organizarea în comun
a unor activități
artistice – dramatizări,
teatru de păpuși,
activități ludice
Acordarea de suport
afectiv şi oferirea
modelului unui
partener de încredere
Organizarea de
activități care să
dezvolte relaţii
emoţionale pozitive şi
încredere în forţele
proprii

-50 elevi și cadre didactice implicate
în proiect
Beneficiari indirecți: alți elevi,
profesori, părinți
Coordonator: Prof. Anca-Beatrice
Matei
Rezultate: Dezvoltarea spiritului de
responsabilitate civică în scopul
sprijinirii educaționale a persoanelor
defavorizate; premii și diplome
Beneficiari: 10 elevi şi 6 cadre
didactice
Voluntari: prof.Buraga D, David G.,
Hincu D., Pipa L.D., Simon R.M.
Coordonator: prof. Humelnicu Cezar
Daniel
Rezultate:Concert de colinde,
pachete cu cadori de Crăciun;
Exersarea muncii în echipă cu
persoane aflate în dificultate în
scopul susţinerii procesului de
integrare socială a acestora, în
spiritul
solidarităţii
umane;
Identificarea valorilor comune;
Beneficiari direcți: 33 copii cu
cerinţe educative speciale, elevi ai
Şcolii
Gimnaziale
Speciale
„Constantin Păunescu” Iaşi
Beneficiari indirecți: elevi și
profesori voluntari LTMA
Coordonator: prof. Bolotă Elena
Laura
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Activități
extracurriculareVoluntariat
Ziua
internațională a
drepturilor omului
Voluntariat acțiuni de caritate

Activităţi
extracurriculare
Voluntariat

Conştientizarea importanţei
cunoașterii
și respectării
drepturilor
şi
libertăţilor
fundamentale ale omului, al
demnităţii şi toleranţei, al
schimbului liber de opinii este
un obiectiv major decurgând
din Constituţia României.
Implicarea voluntară a elevilor
şi cadrelor didactice in
campanii pentru susţinerea şi
creșterea
calității
vieţii
persoanelor defavorizate.

Implicarea elevilor şi cadrelor
didactice în campanii pentru
susţinerea şi asigurarea calității
vieţii;
Manifestarea empatiei cu cei
vârstnici.

profesor Humelnicu Cezar Daniel

Dezbatere, atelier de
creație, planșe, colaje
CPPE, Consiliul
Elevilor

Comisia SNAC

Căminul de bătrâni
"Sfinții Împărați
Constantin și
Elena", Bucium Iași

„Drepturile omului
365”

”Crăciunul – darul
bucuriei”

Proiect de voluntariat
„De Crăciun, fii mai
bun!”

Anul școlar 2016 - 2017

1 oră/
10.12.2016

12-20
Decembrie
2016

decembrie
2016

Târg cu vânzare de
ornamente, felicitări,
obiecte decorative
pentru sărbătorile de
iarnă;

Prezentarea unor
tradiții și obiceiuri de
Craciun şi de Anul
Nou;
Oferirea de pachete
specifice pentru
această sărbătoare
(colăcei, fructe și
dulciuri);
Concert de colinde.

Echipa de proiect: prof. Oana
Teodora Boghiu, prof. Elena
Carmen Larco, Prof. Simona
Mihaela Nistor, prof. Carmen
Grigoraș
Rezultate: expoziție cu produsele
elevilor
Beneficiari: 15 elevi/ 5 cadre
didactice
Coordonatori: Bibliotecar Carp
Adriana, prof. Humelnicu CezarDaniel, prof. Diaconu Liliana, prof.
Ciobanu Liliana
Rezultate: concert de colinde,
prezentare tradiții
Colectă și donație de bani și
obiecte;
Voluntari: 15 elevi/ 4 profesori
Organizator: prof. Simona
Mihaela Nistor, prof. Anca Beatrice
Matei
Beneficiari: 60 bătrânii Căminului “
Sf. Împărați Constantin și Elena”
Iași
Voluntari: 15 elevi și 20 cadre
didactice; personal didactic auxiliar
Coordonatori: Prof. Maricica Matei
Director: Prof. Mihaela Toma,
Director adj: Prof. Mihai Alexandru
Prof. Cezar Daniel Humelnicu –
consilier educativ
Profesori colaboratori : Simona
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Mihaela Nistor, Elena Carmen
Larco, Elena Laura Bolotă

Colectare de
fonduri

Campanii de
informare și
responsabilizare
socială

Activităţi
extracurriculare
de tip proiect
Voluntariat

Implicarea voluntarilor în
campanii pentru susţinerea
şi calitatea vieţii;
Manifestarea empatiei față
de persoanele aflate în
dificultate

Stimularea voluntarilor elevi de
a participa la activități de
educație civică în cadrul unor
campanii la nivel global

Comisia SNAC
LTMA

Asociaţia Salvaţi
Copiii Iaşi

Implicarea
voluntarlor
în
activități practice, de socializare
și implementarea unui proiect
Colegiul
Tehnic
în scopul sprijinirii educaționale
” Ion Holban”,
a elevilor proveniți din medii
C.S.C. Bucium, Iași
defavorizate.

profesor Humelnicu Cezar Daniel

Să salvăm O VIAȚĂ!

”Mesajul tău No hate
speech - Fără ură, cu
toleranță”,

Proiectul
Județean
”Bună
dimineața,
Primăvară!”, ediția a
XVII-a,
cuprins în
C.A.E.J.
Iași–2017,
pag.16, poziția 130,
domeniul:
educație
civică,
voluntariat,
Anul școlar 2016 - 2017

Colectarea de fonduri
din donații pentru a
sprijini persoanele
aflate în dificultate

Beneficiar: prof.Carmen
Lăcrămioara Oghinciuc/LTMA
Iași – pentru o operație de
transplant
Rezultate: donații în bani,
alimente;
Voluntari: profesori/personal
didactic auxiliar
Organizatori: Comisia SNAC
Coordonatori: prof. Loredana
Aurelia Alexandrescu, prof.
Laura Elena Bolotă, secretar.
Diana State

Activități ce se
încadrează în mişcarea
globală de combatere
a discursului instigator
la ură „No hate speech
movement”

Rezultate: afișe , postere, mesaje
postate pe Facebook
Beneficiari: elevi și cadre didactice,
comunitate social - media
Voluntari – 15 elevi
Coordonatori:
Humelnicu Cezar Daniel, Bibl. Carp
Adriana Ionela
Rezultate: diplome și premii,
portofolii, expoziții, programul
proiectului
Beneficiari: 300 de elevi din liceu și
parteneri
Voluntari – 25 elevi
Coordonatori:
Prof. Liliana Dana Pipa, Prof.

Anul școlar
2016-2017

Februarie
2017

Martie 2017

Workshop-uri,
programe artistice,
activități practice de tip
handmade, concursuri;
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proiecte
caritabile,
martie 2017;
Activităţi
extracurriculare
de tip proiect
Voluntariat

Implicarea elevilor şi cadrelor
didactice în campanii pentru
susţinerea şi asigurarea calității
vieţii prin protejarea mediului;
Agenția de
comunicare Media
Image Factory

Activităţi
extracurriculare
de tip concurs

Manifestarea empatiei față de
copii cu nevoi speciale

Activităţi
extracurriculare
de tip concurs

Manifestarea empatiei față de
copii cu nevoi speciale

Dezvoltarea
educațională
voluntarilor

Liceul Special
pentru Deficienți de
Vedere Buzău

SNAC , IȘJ Iași

Stimularea voluntarilor elevi de Asociaţia Salvaţi
a participa la activități de Copiii Iaşi
a educație incluzivă în cadrul
unor campanii la nivel global
Campanie
menită
să
reamintească autorităților că

profesor Humelnicu Cezar Daniel

Humelnicu Cezar Daniel

Proiectul educațional
național
Caravana educațională
Guerilla Verde,
ediția a XV-a

Concursul Regional „Nu
lăsa violenţa să intre în
viaţa ta!”, ediția a IV-a,
proiect avizat M.E.N. în
C.A.E.R.I. 2017, pag.
52, poziția 1112;
Concursul național de
desene ”Dincolo de
cuvinte rostite”, etapa
județeană, din cadrul
SNAC, aprilie 2017;

martie-iunie
2017

29 martie 2017

Mai 2017

Campania Globală pentru
Educaţie,
3 ore/
CGE-2017
8-14 mai 2017

Anul școlar 2016 - 2017

Activități de informare,
sensibilizare a elevilor
privind unele aspecte
ale educației ecologice:
reducerea poluării,
protejarea sistemelor
naturale și a
biodiversităţii;
Implicarea activă a
liceenilor în cadrul
programelor
de
colectare selectivă
Participare cu lucrări
plastice și eseuri pe
tema prieteniei dintre
elevii din școlile de
masă și școli speciale

Rezultate: sesiuni de informare,
distribuire de materiale video,
Beneficiari: 60 elevi, cadre didactice
Voluntari: 2 elevi, 2 cadre didactice
Coordonator:
Prof. Cezar Daniel Humelnicu

Participare cu lucrări
plastice și eseuri pe
tema prieteniei dintre
elevii din școlile de
masă și școli speciale
Dezbateri, studii de
caz, jocuri de rol,
identificarea unui set
de măsuri, distribuirea
de materiale

Rezultate: Diplome premii I, III
Beneficiari: participanții la concurs;
Voluntari: 2 elevi
Coordonator:
Prof. Cezar Daniel Humelnicu
Rezultate: 3 campanii de informare și
dezbatere;
Beneficiari: 52 elevi, 11 cadre
didactice, 3 părinţi
Coord: prof. Humelnicu C.D.

Rezultate: Diplome – premiul I
Beneficiari: participanții la concurs;
Voluntari: 2 elevi
Coordonator:
Prof. Cezar Daniel Humelnicu
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Activităţi
extracurriculare
de tip concurs

Activităţi
extracurriculare
de tip proiect
Voluntariat

educația trebuie să fie gratuită
și de calitate pentru toți copiii
(Obiectivul 4 de Dezvoltare
Durabilă al Agendei 2030 a
Națiunilor Unite).
Implicarea elevilor şi cadrelor
didactice în campanii pentru
susţinerea şi asigurarea calității
vieţii;

Implicarea elevilor şi cadrelor
didactice în campanii pentru
susţinerea şi asigurarea calității
vieţii, formarea unui stil de viață
sănătos;

profesor Humelnicu Cezar Daniel

”Împreună pentru
educație ”

Ministerul
Afacerilor
Interne,Agenția
Națională Antidrog,
CEPECA Iași
Centrul Școlar de
Educație Incluzivă
nr. 2, Comănești,
jud. Bacău
Centrul Școlar
pentru educaţie
incluzivă, Tg.
Neamţ, jud. Neamț
IȘJ Iași; Complexul
de Servicii
Comunitare
Bucium; Asociația
Salvați Copiii –
Filiala Iași;
Fundația ”Alături de
Voi” România,
Asociația
”Euromis”,
Asociația Paideia

Concursul Naţional
”MESAJUL MEU
ANTIDROG”, ediţia a
XIV-a, etapa
județeană/națională,
secțiunea eseu literar/
secțiunea Arte vizuale,
liceu, mai-iunie 2017;

Proiectul și concursul
interjudețean
”Hearts Up ♥Inimile
Sus!”,
cuprins in CAERI –
2017, poz.9, domeniul
educație pentru
sănătate;

Anul școlar 2016 - 2017

Mai – iunie
2017

Activităţi de informare
– educare –
conştientizare pentru
promovarea / derularea
concursului

Noiembrie
2016–iunie
2017

Informare activă;
Implicarea elevilor în
activitățile din cadrul
proiectului: dezbateri,
workshop-uri, vizite,
flashmob, expoziție,
drumeție, activități de
timp liber; Elaborarea
de lucrări pentru
concurs;

Rezultate: lucrări plastice, eseuri,
diplome și premii
Beneficiari: 50 elevi informați
Voluntari – 3 elevi participanții la
concurs;
Coordonatori:
Prof. Cezar Daniel Humelnicu, prof.
Buraga Doina
Rezultate: 50 premii, diplome de
participare, portofolii, expoziții,
programul proiectului, revista Hearts
Up!
Beneficiari: 250 de elevi din liceu și
parteneri
Voluntari – 25 elevi
Coordonatori: prof. Humelnicu
Cezar Daniel, prof. Doina Buraga
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Iași.
Activităţi
extracurriculare
de tip proiect
Voluntariat

Implicarea elevilor şi cadrelor
didactice în campanii pentru
susţinerea şi asigurarea calității
vieţii, formarea unui stil de viață
prietenos cu mediul;

Asociația Environ
în parteneriat cu
Asociația Sistemul
Național de
Reciclare a
Bateriilor(SNRB),

Baterel și lumea
Non-E

2016-2017

Activitități de
conștientizare și
crearea unui sistem
eficient de
responsabilizare
socială privind
colectarea selectivă și
reciclarea la nivel
școlar

Rezultate: 50 premii, diplome de
participare, portofolii, expoziții,
programul proiectului, revista Hearts
Up!
Beneficiari: 250 de elevi din liceu și
parteneri
Voluntari – 25 elevi
Coordonatori: prof. Humelnicu
Cezar Daniel, prof. Doina Buraga

Raport întocmit de
Coordonator

COMISIA SNAC
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI IAȘI
prof. HUMELNICU CEZAR DANIEL

profesor Humelnicu Cezar Daniel

Anul școlar 2016 - 2017
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