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INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

 Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante:  

LICEUL TEHNOLOGIC ” ELENA CARAGIANI”  

 Adresa: str. C. RACOVIȚĂ, nr.20 BIS., municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, telefon/fax: 

0236/ 817861.; 

 Site şi adresă poştă electronică: www.gsi_tecuci.ro; 

 Număr elevi participanți la proiect: 30 ; 

 Număr cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic participanți la proiect:10  

 Beneficiarii direcţi: elevii liceului; 

 Beneficiarii indirecţi: cadre didactice, nedidactice și personal auxiliar, părinţii și bunicii 

elevilor, rude; 

 Persoană de contact: prof. Boiangiu Eugenia, tel. 0743 193 594; 

 

 

ARGUMENT 

Într-o societate cu  un  puls tot mai  alert, elevii interacţionează firesc cu un flux de 

informaţii din ce în  ce mai intens. În această avalanşă  de  evenimente, părinţii  şi  dascălii  nu 

trebuie să piardă din vedere faptul că şi educaţia în domeniul situaţiilor de urgenţă reprezintă o 

parte esenţială din  informaţiile necesare unui adolescent. 

Prin acest proiect, ne propunem să convingem elevii să preţuiască viaţa, prin însuşirea unui 

comportament adecvat în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. Mizăm pe interesul acestora faţă 

de temele propuse şi pe disponibilitatea celor angajaţi în derularea proiectului în a realiza activităţi 

deosebite care să-i implice pe elevi activ şi afectiv. Suntem convinşi că acţiunile noastre conjugate 

cu cele ale părinţilor vor reprezenta un pas important în salvarea vieţii personale sau a celorlalţi, în 

cazul unei situaţii de urgenţă. 

 

SCOP 

 cunoașterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc; 

 formarea și dezvoltarea abilităților privind modul de comportare în perioada 

premergătoare, pe timpul situațiilor de urgență și pentru limitarea și înlăturarea efectelor 

acestora; 

 cunoașterea de către elevi a efectelor negative în cazul nerespectării regulilor de 

comportare pe timpul situațiilor de urgență; 

 dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi de apreciere a pericolelor generate de situaţiile de 

urgenţă pentru viaţă şi mediu, precum şi al promovării atitudinilor şi comportamentelor 

corespunzătoare în rândul elevilor în cadrul concursurilor cercurilor tehnico-aplicative de 

elevi Prietenii Pompierilor; 

 dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter 

exclusiv umanitar pe timpul desfăşurării concursurilor cu temtică de protecţie civilă “Cu 

viaţa mea apăr viaţa”. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE 

Pe parcursul anului şcolar se vor organiza:  

- întâlniri de lucru între participanţi; 

- vizite ale elevilor la sediul pompierilor;  

- întâlniri cu pompieri în cadrul liceului;  

- activităţi comune cu alți elevi din cadrul altor școli; 

- activităţi practice, experienţe, expoziţii, concursuri, scenete, povestiri, memorizări, etc. 

 

COORDONATORI: 

Din partea Liceului Tehnologic Elena Caragiani  Tecuci 

 - Prof.  Boiangiu Eugenia  

                        Dumitrașcu Cerasela 

                  ms. Gherghiceanu Ilie 

 

COLABORATORI:      Balaban Andorina 

 Boiangiu Mihai 

                                       Trifan Gina 

                                       Buzdugan Victor 

                                       Vrabie Luminița 

                                       Prună Nely 

 Avram Mihaela 

CONȚINUTUL PROIECTULUI 

1. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă cuprinde: 

 pregătirea pentru apărarea împotriva incendiilor; 

 pregătirea pentru un comportament adecvat în caz de cutremur; 

 pregătirea pentru situaţii de protecţie civilă. 

 

2. Elevii cleselor de liceu se pregătesc avându-se în vedere însuşirea şi perfecţionarea 

cunoştinţelor despre: 

 factorii şi tipuri de risc; 

 acordarea primului ajutor în caz de accident; 

 arme de distrugere în masă; 

 semnale de înştiinţare, avertizare şi alarmare; 

 protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică; 

 protecţia prin adăpostire şi evacuare; 

 limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă; 

 comportamentul populaţiei în caz de dezastre şi în alte situaţii care pot pune în pericol viaţa 

şi sănătatea acestuia. 

 protecția împotriva terorismului. 

 

3. Materialul bibliografic necesar pregătirii temelor instructiv-educative şi activităţile practic-

aplicative care se includ în cadrul programelor şcolare, precum şi planurile activităţilor 

extraşcolare pentru situaţii de urgenţă se asigură sau se avizează, după caz de Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă. Tematica orientativă, obiectivele didactice şi 

modalităţile de realizare a acestora sunt prevăzute în anexe. 

 



 4 

4. Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută de către cadrele didactice din 

cadrul colegiului, în colaborare cu specialişti din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă “General EREMIA GRIGORESCU” al judeţului Galaţi.  

 

Obiectivele generale urmărite în pregătirea pentru situaţii de urgenţă sunt următoarele: 

a) însușirea principalelor tipuri de risc, a formelor de manifestare a acestora, a măsurilor 

de protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor; 

b) formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind modul de comportare pe 

timpul situaţiilor de urgenţă; 

c) formarea capacităţii de a folosi cunoştinţele în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru 

reglarea şi influenţarea comportamentului propriu şi de grup şi dezvoltarea spiritului de 

întrajutorare. 

 

Instituţia de învăţământ organizează şi desfăşoară concursuri cu tematică de protecţie civilă 

- „Primul ajutor în caz de accident”, respectiv de prevenire şi stingere a incendiilor - „Prietenii 

Pompierilor”, în baza regulamentelor de organizare şi desfăşurare, elaborate, în parteneriat, de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. 

Unitatea de învățământ va desfăşura semestrial cel puţin două antrenamente practice 

privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unei situaţii de protecţie civilă 

(cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident chimic în 

vecinătate, etc.), în funcţie de factorii de risc existenţi. 

 

5. MODALITATI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

Înregistrări video,  fotografii,  chestionare , portofoliu, diplome, diplom, pliante 

 

6. CONTINUITATEA  ŞI  SUSTENABILITATEA  PROIECTULUI 

Continuitatea şi sustenabilitatea proiectului va fi realizată prin desfăşurarea periodică a 

simulărilor şi evacuărilor în situații de urgență. 

 

7. ACTIVITĂŢI  DE  PROMOVARE,  MEDIATIZARE  ŞI  DISEMINARE 

Pliant cu  calendarul desfăşurări activităţilor şi tematica. 

CD cu secvenţe înregistrate din timpul activităţilor propuse în proiect. 

Postarea  proiectului pe  www.didactic.ro. 

Postarea pozelor din timpul activităţilor pe pagina oficială de web a colegiului. 

 

8. RESURSE 

1. Umane: 

 Cadre didactice (profesori, personal auxiliar) 

 Elevii liceului 

 Reprezentanţi ai instituţiilor partenere 

2. Materiale: 

 Materiale necesare unor activităţi: fişe, coli A3/A4, markere; 

 Calculator, videoproiector, imprimantă, cameră foto digitală, consumabile 

 Diplome pentru elevi 

3. Financiare: 

 Contribuţii ale cadrelor didactice 
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 Contribuţii ale părinţilor 

4. Spaţiale: 

          ●   Sălile de clasă ale cadrelor didactice implicate în proiect 

          ●   Incinta liceului 

          ●   ISU Galaţi- Tecuci 

          ● Alte spaţii prestabilite desfăşurării concursurilor cu tematică în domeniul 

situaţiilor de urgenţă 

5. Informaţionale 

        ●  Pliante, afişe, broşuri 

          ●   CD-uri, prezentări Power Point 

          ●   Site-ul IGSU Bucureşti, ISU Galaţi 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

  Implementarea acestui proiect in colaborare cu  ISU Galaţi are ca principal scop formarea 

unui comportament adecvat in cazul producerii  situaţiilor de urgenţă, drept urmare  rezultatele 

aşteptate pot fi imediate dar şi în timp.  

 

 

 

                                                                                                 ÎNTOCMIT,    Boiangiu Eugenia 

          Dumitrașcu  Cerasela  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


