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COMUNICAT 

 

 Ȋn perioada 20 – 24 noiembrie 2017 s-a derulat campania socială ,,Săptămâna 

legumelor şi fructelor donate”, din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 

(SNAC). Aflată la a 8-a ediție, aceasta implică voluntari de la şcolile care promovează 

acţiunile umanitare din cadrul SNAC. Scopul este acela de a sensibiliza elevii şi 

profesorii din unităţile de învăţământ cu privire la situaţia dificilă în care se află 

persoanele afectate de lipsa de alimente.  

 Coordonați de d-na prof. Nistor Mariana, responsabil SNAC, peste 500 de elevi și 

27 de cadre didactice de la Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu”, Medgidia, s-au 

implicat în această acţiune,  colectȃndu-se o cantitate de circa 1 000 kg de fructe și 

legume. Beneficiari au fost copiii din cadrul Asociaţiei Zâmbet şi Culoare, bătrȃnii de la 

Centrul de Ȋngrijire și Asistență Poarta Albă,  3 familii nevoiașe desemnate de Serviciul 

Social municipal, dar și copiii din clasele primare care frecventeză Centrul de zi de tip 

AFTERSCHOOL din cadrul Protoieriei Medgidia. 

 Ȋn cadrul aceluiași proiect, elevii claselor I A și a VI-a  B, ȋndrumați de prof. 

Legian Nicoleta și prof. Munteanu Laura-Viorela au derulat activitatea ,,Natura ne 

învață să dăruim!”. Într-o atmosferă plăcută,  echipați ca niște  adevărați master-chefi 

(cu șorțulețe, bonete, mănuși de unică folosință) și sub atenta supraveghere a colegilor 

mai mari, copiii au pregătit  salate și  sucuri naturale  din fructe și legume, pe care             

le-au oferit unor colegi din școala lor. 

 În numele întregului colectiv de cadre didactice, d-na director, prof. Dănilă 

Simona, mulţumeşte  părinţilor că au sprijinit iniţiativa şcolii, dovedindu-se astfel  reali 

parteneri în demersul formare a caracterului copiilor prin cultivarea spiritului de 

solidaritate cu suferinţa semenilor lor. 

 Evenimentul a fost mediatizat și de postul local de televiziune Media TV. 

 

 

Director,        Consilier de imagine, 

Prof. Dănilă Simona       prof. Legian Nicoleta 
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