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Comunicat de presă 

Activitate SNAC -  “În grădină am o floare” 

 

Marţi, 18 aprilie 2016, între orele 12 și 14,  Colegiul Naţional de Arte ”Regina Maria” a 

derulat, la Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă ”Albatros” din Constanţa, activitatea:    “ 

În grădină am o floare”, în cadrul Strategiei Naţionale pentru Acţiune Comunitară (SNAC). 

Coordonatorii activităţii sunt: profesorul  psiholog Stroia Daniela, Coman Laura, Leonte Alina, 

Dorobanţiu Victoria, Bujin Cornelia. Profesorii colaboratori sunt: Stanciu Gigi, Barbu Simona, 

Popescu Alexandra, Vărăşteanu Carmen, Stoica Florian, Apostolache Anca, Apostolache 

Georgian.   

Scopul activităţii a fost ca elevii voluntari de la clasele a V-a D, a XII-a C și beneficiarii, 

elevi de la Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă ”Albatros” din Constanţa să se 

reîntâlnească și să petreacă momente frumoase împreună. În cadrul activităţii, au fost 

plantaţi bulbi și plante cu flori, donate de clase primare ale Colegiului. 

 Pentru a crea o atmosferă plăcută, voluntarii au organizat un flash-mob și au invitat 

elevii beneficiari să și se alăture, învăţând împreună mișcările, în ritmul muzicii . Beneficiarii 

au primit cu mare bucurie această ocazie de a socializa, de a face mișcare și de a se distra. La 

final, zâmbetele și aplauzele au fost generale. 

 Doamna profesor psiholog Daniela Stroia a declarat: ”Vremea frumoasă și programul 

„ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!, ne-au oferit prilejul să desfășurăm 

acestă activitate împreună, în aer liber, să fim relaxaţi și să ne bucurăm”. Unul dintre elevii 

de la Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă  ”Albatros” a dorit să ne spună: ”A fost plăcut să 

dansez împreună cu colegii de la Arte, chiar dacă unii erau mai mici decât mine”.  
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        Atât profesorii, cât și 

elevii participanţi la activitate 

s-au simţit bine și au propus să 

se reîntâlnească în curând. 
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