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Nr./înreg…………./data………….. 

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI 

NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL  

26-30 Martie 2018 

1. Proiectarea activităților 

- La nivelul întregii unități de învățământ 

2. Tipuri de activități proiectate 

 

Dezbateri 9 Ateliere 7 
Concursuri 

tematice 
10 

Excursii 

 
1 Vizite 10 

Întreceri 

sportive 
1 

Dezvoltare 

personală 
6 Simpozioane/festivaluri - Altele 6 

3. Parteneri implicați 

 S.C. Arcelor Mitall SRL – Galați; 

 Muzeul de istorie Theodor Cincu – Tecuci; 

 Biblioteca Municipală Tecuci; 

 Centrul de Transfuzii Vrancea; 

 Agenții economici : SC Contec Foods SRL Tecuci, SC Pandora SRL, SC Georgia 

Business Company SRL Tecuci; 

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; 

 

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 

 

http://www.gsit.ro/
mailto:gsi_tecuci@yahoo.com
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- Publicarea pe site-urile de socializare a activităților; 

- Realizarea revistei Școala Altfel – ediția VI. 

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

,,ÎMPREUNĂ PENTRU VIITORUL TĂU,, - coordonatori activitate Prof. Avram Mihaela, 

Boiangiu Eugenia, psiholog școlar Colea Violeta Gina. 

a. Scopul activităţii: Sprijinirea elevilor de clasa a VIII-a în vederea alegerii unui traseu 

profesional în concordanţă cu abilităţile şi deprinderile individuale.  

b. Obiectivele educaţionale ale activităţii: 

 Sprijinirea orientării şcolare şi profesionale a elevilor de clasa a VIII-a ; 

 Promovarea imaginii instituţiilor de învăţământ implicate; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi dobândirea de informaţii privind formarea 

competenţelor tehnice specifice anumitor calificări profesionale; 

 Reducerea absenteismului şi abandonului şcolar la sfârşitul clasei a VIII-a prin informarea 

elevilor asupra oportunităţilor pe care le oferă şcoala în propria formare personală şi profesională; 

 Corelarea abilităţilor elevilor cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei viitoare 

c. Elevi participanţi:număr total  participanţi - 132 elevi din clasele a VIII-a,                                                                                

- 55 elevi de la Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci. 

d. Descrierea activității 

Orientarea carierei tinerilor reprezintă un pilon de rezistenţă al unui învăţământ eficient prin 

extinderea orientării şcolare şi profesionale la toate nivelurile. De aceea Liceul Tehnologic “Elena 

Caragiani”, Tecuci a propus implementarea unui proiect educaţional intitulat “Împreună pentru viitorul 

tău” care se desfăşoară pe parcursul întregului an şcolar. Una din activităţile propuse în cadrul acestui 

proiect, s-a desfăşurat în săptămâna „Şcoala Altfel” pe parcursul a două zile.  

Elevii Liceului Tehnologic „Elena Caragiani” au fost gazdele activităţilor desfăşurate în 

parteneriat cu şcolile: Şcoala Gimnazială  „Gabriel Drăgan” Nicoreşti, Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Poiana, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Sturdza” Tecuci, Şcoala Gimnazială Negrileşti, Şcoala 

Gimnazială Barcea.  

Activitatea  a debutat prin aplicarea unui chestionar de identificare a informaţiilor pe care elevii 

claselor a VIII-a le au referitoare la liceul nostru. 

 Pe parcursul activităţii s-a urmărit descrierea calificărilor existente în liceu de către elevii-gazdă 

sub forma unor prezentări Power-Point şi distribuirea unor materiale informative(broşuri, fluturaşi etc) 

realizate de către aceştia. De asemenea, au fost evidenţiate rezultatele deosebite obţinute de către elevii 
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liceului prin participarea acestora la concursuri interdisciplinare şi regionale, olimpiade, simpozioane 

locale, judeţene şi naţionale.  

La activitate a participat şi psihologul şcolar care a coordonat o dezbatere liberă privind 

identificarea nevoilor şi a aptitudinilor viitorilor absolvenţi de şcoală generală, dar şi gestionarea 

deciziilor acestora privind alegerea unui anumit traseu educaţional. 

Elevii claselor a VIII-a au avut ocazia de a vizita şi a se familiariza cu laboratoarele şi cabinetele 

de specialitate, au admirat produsele realizate de către elevii liceului şi au interacţionat cu aceştia pe 

teme legate de calificările existente pentru învăţământul liceal, cât şi cel profesional.  

Pentru a sublinia rolul parteneriatelor cu agenţii economici în formarea profesională a viitorilor 

absolvenţi, s-au desfăşurat vizete la SC Pandora SRL Tecuci (cu profil ind.textilă) şi SC Georgia 

Business Company SRL Tecuci (cu profil electromecanic). Managerii şi şefii de secţii au prezentat 

procesele tehnologice existente şi produsele finite specifice acestora. Elevii au avut ocazia de a 

participa practic în desfăşurarea unor operaţii tehnologice simple din cadrul secţiilor.  

Feedbackul activităţii a avut ca scop exprimarea impresiilor şi a posibilelor opţiuni privind 

alegerea unei calificări, cu ajutorul postit-urilor realizându-se ,,Copacul impresiilor,,.  

e. Rezultatele obţinute în urma activităţii: 

a. dobândarea unor informaţii de către elevii claselor a VIII-a despre Liceul Tehnologic ,,Elena 

Caragiani,, Tecuci (date de identificare, calificări profesionale existente, parteneriate etc); 

b. comunicarea directă cu specialişti din domeniile de pregătire specifice liceului; 

c. dezvoltarea abilităţilor de căutare a informaţiilor despre oferta educaţională; 

d. formarea competenţei de management al propriei cariere ; 

e. responsabilizarea elevilor de clasa a VIII-a privind decizia de a-şi continua studiile; 

 

Director,        Întocmit 

Prof. Munteanu Alina                                                  Consilier educativ: Prof. Mardare Liliana 
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