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LICEUL TEHNOLOGIC ”ELENA CARAGIANI” 

MUNICIPIUL TECUCI, JUDEȚUL GALAȚI 

STRADA COSTACHE RACOVIȚĂ NR. 20B 

TELEFON/FAX 0236.817.861 

COD SIRUES 179706152 COD FISCAL 4040156 

e-mail: gsi_tecuci@yahoo.com site: www.gsit.ro  
 

 

Nr./înreg…………./data………….. 

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI 

NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL  

15-19.04. 2019 

1. Proiectarea activităților 

- La nivelul întregii unități de învățământ 

2. Tipuri de activități proiectate 

 

Dezbateri 5 Ateliere 7 
Concursuri 

tematice 
14 

Excursii 

 
1 Vizite 9 

Întreceri 

sportive 
1 

Dezvoltare 

personală 
14 Simpozioane/festivaluri 1 Altele 1 

3. Parteneri implicați 

 Școala de șoferi SCATEC - Tecuci 

 Muzeul de istorie Theodor Cincu – Tecuci; 

 Biblioteca Municipală Tecuci; 

 Casa de Cultură Tecuci 

 Liceul Tehnologic Costache Conachi Pechea 

 Direcția Generală Anticorupție Galați 

 Agenții economici : SC Georgia Business Company SRL Tecuci; S.C Contec Foods SRL, 

Tecuci, Stația de Epurare Tecuci, S.C. MTC Construct SRL, S.C. Georgia Bussines SRL, 

Tecuci, S.C. Pandora SRL, Tecuci 
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Unități școlare din Tecuci și din localitățile învecinate: Şcoala Gimnazială  „Gabriel Drăgan” 

Nicoreşti, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poiana, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Tecuci, Şcoala 

Gimnazială Negrileşti, Şcoala Gimnazială Barcea.  

4. Modalități de promovare a programului în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice 

- Publicarea pe site-ul școlii www.gsit.ro a activităților din Școala Altfel; 

- Publicarea pe site-urile de socializare a activităților, pa facebook-ul școlii  

- Realizarea revistei Școala Altfel – ediția V. 

5. Exemplificați o activitate de succes desfășurată în Săptămâna Școala Altfel: 

,,FAMILII FĂRĂ HOTARE,, - coordonator activitate Prof. Tomozei Alina. Proiectul 

educațional inițiat la începutul anului școlar și continuat în Săptămâna Școala Altfel a cuprins 

următoarele activități: Viața departe de părinți, În orizontul local, Simbol și tradiție. 

a. SCOPUL ACTIVITĂŢII: identificarea copiilor şi a elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să 

muncească în străinătate şi includerea acestora în programe de consiliere individuală şi/sau 

de grup, în activităţi extraşcolare, (proiecte de voluntariat, concursuri de dans, muzică, 

competiţii sportive etc.). 

b. OBIECTIV GENERAL Conştientizarea factorilor educaţionali principali - familia şi 

şcoala, responsabili de buna creştere şi dezvoltare a copiilor, de importanţa colaborării şi 

implicării constructive în viaţa acestora 

 b. Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

1. Crearea unei baze de date cu informaţii relevante despre copiii cu părinţii plecaţi să lucreze în 

străinătate;  

2. Consilierea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi să lucreze în străinătate pe problematici specifice: 

prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a 

randamentului şcolar, prevenirea comportamentelor de risc, anxietate, stil de viaţă sanogen, etc.;  

3. Consilierea părinţilor rămaşi acasă, a tutorilor legali cărora le-a fost încredinţat copilul;  

4. Includerea elevilor din grupul ţintă în activităţi extraşcolare (programe de voluntariat, etc.);  

5. Organizarea la nivelul unităţii de învăţământ a unor activităţi cu caracter cultural-educativ, care să 

promoveze şi să întreţină spiritul de echipă, colaborarea şi susţinerea;  

c. Elevi participanţi:număr total  participanţi - 140 elevi de la Liceul Tehnologic Elena Caragiani, 

Tecuci. 
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d. Descrierea activității 

1. Activitatea - VIAȚA DEPARTE DE PĂRINȚI 

 În data de 18 aprilie 2019, în cadrul proiectului educațional FAMILII FĂRĂ HOTARE, s-a 

desfășurat activitatea „Viața departe de părinți”, sub formă de dezbatere, la care  au participat elevi ai 

căror părinți sunt plecați în străinătate. Activitatea a fost coordonată de prof. Alina Tomozei și a avut 

ca invitați pe avocat Druță Mirela și psiholog școlar Violeta Colea.  

 D-na psiholog școlar a relatat problemele cu care acești elevi se confruntă ( comportament 

agresiv, anxietate, depresie, capacitate scăzută de integrare în comunitate, probleme de comunicare, 

incapacitate de a lua anumite decizii, risc crescut de consum de stupefiante și de a deveni victime ale 

traficului de persoane, etc). 

 D-ra avocat a prezentat elevilor și părinților participanți la activitate demersurile legale privind 

delegarea autorității părintești, sancțiunile aplicate în cazul nerespectării acestora, precum și articole de 

lege privind răspunderea penală și contravențională a minorilor. 

 În încheiere au vizionat un film documentar intitulat „Delicvența juvenilă”. 

Activitatea 2 - ÎN ORIZONTUL LOCAL 

În data de 16 aprilie 2019, în cadrul proiectului educațional FAMILII FĂRĂ HOTARE, s-a 

desfășurat activitatea „În orizontul local”, coordonată de prof. Tomozei Alina și prof. Buruiană 

Florentina, care a avut ca scop vizitarea următoarelor obiective locale : S.C. Contec Foods , fabrică de 

conserve de legume și fructe, Stația de Epurare a apelor reziduale și Parcul Dendrologic cu sera de 

flori a Primăriei Mun. Tecuci. 

Activitatea 3- „SIMBOL ȘI TRADIȚIE”,  

  În data de 17 aprilie 2019, în cadrul proiectului educațional FAMILII FĂRĂ HOTARE, 

coordonat de prof. Alina Tomozei, s-a desfășurat atelierul de creație plastică intitulat desfășurat în 

parteneriat cu Colegiul Național „Calistrat Hogaș”Tecucu, Școala Specială „Constantin Păunescu” 

Tecuci, Centru de Reabilitare și Reintegrare Socială „Casa David Austin” din com. Munteni,  

psihologul școlar Violeta Colea și maistru textil Constanța Avădaniei. 

 Activitatea a avut ca scop conștientizarea importanței Sf. Paște, a tradițiilor și obiceiurilor 

pascale și importanța simbolistică a acestora. În cadrul activității elevi de diferite vârste ( de la 

preșcolari până la elevi de liceu ) au lucrat în grupuri obiecte decorative pentru Sf. Paște : coșulețe din 

hârtie răsucită, figurine din polistiren pictate cu acuarele acrilice, ouă din polistiren și plastic pictate cu 

acuarele acrilice și accesorizate cu sclipici, mărgele, hârtie colorată, pene colorate. Un grup de elevi a 
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creat felicitări cu mesaje scrise în limba română și franceză și ornamente decorative din hârtie prin 

tehnica oregami. 

 Sponsorii activității au fost: Asociația Balinte Ionela, care a oferit tuturor participanților 

pachete cu dulciuri și jucării lego copiilor de la Școala Specială și de la Centru de Reabilitare și 

Integrare Socială „ Casa David Austin” Munteni, iar Restaurantul „La Passione” a oferit 

câștigătorilor vouchere de masă. 

e. Rezultatele obţinute în urma activităţii: 

 Elevii au învățat să găsească un echilibru din punct de vedere emoțional;  

 elevii au avut  ocazia să discute despre problemele cu care se confruntă cu persoane 

avizate; 

 au  învăţat să găsească soluţii creative la problemele cu care se confruntă; 

 au învățat să se integreze cu mai multă uşurinţă în comunitatea din care fac parte;  

 vor avea mai multă încredere în forţele proprii;  

 vor exersa şi vor dezvolta abilităţi de comunicare cu diferite persoane: părinţi, profesori, 

rude apropiate, reprezentanţi ai comunităţii;  

 îşi vor îmbunătăţi relaţia cu familia (părinţi, fraţi); 

 

Director,        Întocmit 

Prof. Munteanu Alina                                                  Consilier educativ: Prof. Mardare Liliana 

 

 

 

 

 

 


