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ACŢIUNEA COMUNITARĂ ca “activitate

realizată de tinerii liceeni, care permite acestora

să devină cetăţeni informaţi, practicieni devotaţi

solidarităţii umane” este o acţiune voluntară,

certificată in curriculum-ul liceelor, potrivit

Precizărilor cu privire la modalităţile de realizare

a obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul

Strategiei Naţionale “Acţiunea Comunitară”,

aprobată de M.Ed.C cu nr.9611/21 octombrie

2004.



În spiritul prevederilor prezentului document şi,

continuând tradiţia parteneriatului educaţional,

desfăşurat cu bune rezultate începând cu anul 2004 şi

continuând până în prezent, cele două unităţi şcolare

implicate în parteneriatul educaţional:

 Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” din Piatra-Neamţ 

reprezentat prin doamna director- prof. Maria Lupu;

 Centrul Şcolar  pentru Educaţie Incluzivă“Alexandru 

Roşca” din Piatra-Neamţ reprezentat de doamna 

director- prof. Irina Bălţătescu;

au promovat următoarele proiecte educaţionale :



1. “A HELPING HAND” – “O MÂNĂ DE

AJUTOR”, coordonat de doamnele profesoare Cristina

Ciobanu şi Tania Bucur şi cu participarea elevilor

voluntari din clasele a XI-a D, a X-a E şi a XI-a E de la

Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” şi a elevilor de la

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Alexandru

Roşca” îndrumaţi de doamnele profesoare diriginte ale

claselor.



2. “PRIETENI PENTRU PRIETENI”

coordonat de doamnele profesoare Elena Baroi şi Elena

Popa, cu participarea elevilor voluntari din clasele a X-a

E, a XI-a E, a XI-a B şi a XI-a C de la Colegiul Naţional

“Calistrat Hogaş” şi a elevilor de la Centrul Şcolar pentru

Educaţie Incluzivă “Alexandru Roşca”,din clasele IV –

VIII, îndrumaţi de doamnele profesoare Magda Fartaeş

şi Mihaela Romano.



OBIECTIVE URMĂRITE

1. Formarea unor deprinderi de viaţă civilizată şi de comunicare interumană;

2. Stabilirea unor relaţii pozitive de prietenie între grupurile de elevi de la 

cele două unităţi de învăţământ;

3. Includerea, în mod direct, a copiilor cu nevoi speciale în comunitatea

locală;

4. Realizarea unei educaţii interculturale, promovarea înţelegerii şi empatiei 

pentru valorile culturale;

5. Formarea abilităţilor de studiu la disciplinele din aria curriculară a 

ciclului de învăţământ;

6. Formarea abilităţilor de însuşire a unei limbi străine – limba engleză – şi 

de comunicare simplă în limba engleză;

7. Realizarea incluziunii şi implicării prin angajarea tuturor factorilor 

interesaţi în programul educaţional de activităţi ce promovează intens, 

printre altele, integrarea socială;



8. Încurajarea elevilor Colegiului Naţional “Calistrat Hogaş” de a se dedica

activităţilor de voluntariat desfăşurate cu copii cu nevoi speciale şi în afara

prezentului program partenerial, în scopul susţinerii procesului de integrare

socială şi dezvoltare educaţională;

9. Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială şi dezvoltarea

mai amplă a abilităţilor copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative de

imaginaţie, sportive, cultural-artistice şi de abilitate practică;

10. Antrenarea elevilor implicaţi în prezentul proiect partenerial în

organizarea unor activităţi culturale şi sociale în cadrul Căminului pentru

persoane vârstnice din Piatra Neamţ;

11. Încurajarea elevilor din ambele unităţi şcolare în sensul îmbunătăţirii

abilităţilor privind iniţiativa, dedicaţia, spiritul de prietenie;

12. Concretizarea proiectelor parteneriale prin realizarea unor programe

artistice, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti, de Mărţişor, de

1 Iunie şi a altor evenimente culturale.



Learning English is easy, isn’t it?

Este uşor să înveţi limba engleză, nu-i aşa?



Elevii voluntari de la Colegiul 
Naţional “Calistrat Hogaş” ajută 

la învăţarea limbii engleze.



It’s easier to learn English when you receive A HELPING HAND!

Este mai uşor să înveţi limba engleză când  primeşti O MÂNĂ DE AJUTOR!



Împreună intrăm în lumea minunată a 
cărţilor.



Descoperind noi talente





Împreună avem grijă de 
natură!



Muzica este limba pe 
care o cunoaştem cu toţii.



Creaţii proprii în atelierul de lucru manual.



Mânuitul păpuşilor este o 
artă pe care o stăpânim.  



Împreună petrecem timpul 
liber vizionând o piesă 

de teatru.



Ne amintim împreună de scriitorul Calistrat Hogaş



În vizită la Muzeul de 
Artă…



…şi la Muzeul de 
Istorie



EMINESCU, POET NAŢIONAL

Activitate literară desfăşurată la 
Biblioteca Judeţeană “G.T. 

Kirileanu”. 



În vizită la Colegiul 
Naţional “Calistrat 

Hogaş”



O bine meritată 
prăjitură!



Daruri de Moş Nicolae



Prieteni de suflet!



SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI LA CĂMINUL DE 

BĂTRÂNI DIN  PIATRA-NEAMŢ 



Datini de Crăciun şi Anul Nou



Sărbătorile Pascale, prilej de bucurie



Activităţi in aer liber 



Ne împrietenim prin joc.




