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Motto:    „Fii mai bun şi mai respectuos cu 
tine, cu ceilalţi şi cu natura!”  

Scopul:

• Scopul activităţilor propuse şi derulate în cadrul programului  a fost acela de a  le  
oferi elevilor un alt mod de însușire a unor trăiri, a unor valențe pozitive ale vieții.

• Toți elevii trebuie să își însușească valori morale ale societăţii, să trăiască  mo-
mente înălțătoare, să conștientizeze rolul lor în viaţă şi în societate, rolul  şcolii în 
formarea lui ca individ și să participe la toate evenimentele importante       alături 
de familia unită.

• Aceasta este soluția vitală pentru o viață echilibrată, pentru petrecerea unor    
momente neegalabile în mijlocul familiei, pentru formarea sa ca individ respon-
sabil și valoros pentru societate.



Activități în Școala Altfel CTIA SV
Tipul de activităţi derulate: Numărul de activităţi derulate: 29

 activităţi de abilităţi 

practice, 

 activităţi ecologice, 

 activităţi sportive, 

 activităţi religioase,

 activităţi cultural-

artistice, 

 activităţi recreative, 

 activităţi de informare.

Resurse implicate:

65 cadre didactice 

984 elevi.



Parteneri implicați în Școala Altfel CTIA SV

Cetatea de Scaun a Sucevei, 

Muzeul Bucovinei, 

Observatorul astronomic, 

Universitatea ”Ștefan cel Mare”,

agenti economici, 

diferite ONG-uri



Obiectivele urmărite în Școala Altfel CTIA SV

 Dezvoltarea spiritului de echipă şi de 

competiţie loială.

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

interpersonală şi de grup.

 Cultivarea interesului faţă de activităţile 

nonformale şi împletirea acestora cu activităţile 

formale.



Modalități de evaluare a activităților din 
Școala Altfel CTIA SV

 Expoziţii cu obiecte realizate în cadrul 

atelierelor de creaţie.

 Portofolii individuale şi colective.

 Concursuri cu elevii participanţi.



Rezultate înregistrate în Școala Altfel CTIA SV

 Creşterea gradului de comunicare şi 

socializare între elev-elev, elev-profesor, elevi-

părinţi, şcoală-comunitate.

 Dezvoltarea coeziunii grupului şi integrarea 

copiilor cu CES în activităţi alături de copii 

normal funcţionali.

 Creşterea gradului de implicare a elevilor în 

desfăşurarea activităţilor extraşcolare.



Exemple de bune practici

Caravana proiectelor CTIA
Prezentarea proiectelor desfășurate în cadrul

liceului nostru– de la activități extrașcolare și

extracurriculare, până la proiecte Erasmus+ și

concursuri CAEN/CAEJ

Coordonator: prof. Ana Vesa

Elevi participanți: 550

Profesori implicați: 20

Invitați: Intermedia TV, IJJ Suceava, IPJ Suceava



Caravana proiectelor CTIA



Exemple de bune practici

Prin Bucovina: culori și valori
An de an urmărim ca elevii să descopere și să

aprecieze patrimoniul turistic natural și antropic
al Bucovinei pentru a-și consolida sentimentul de
apartenență la un spațiu cultural valoros.

Coordonator: prof. Corina Stamatin

Elevi participanți: 42

Profesori implicați: 2

Traseu turistic: Suceava- Rădăuți- Marginea- Sucevița-
Moldovița- Vatra Dornei- Gura Humorului- Voroneț- Cacica-
Suceava



Prin Bucovina: culori și valori



Exemple de bune practici

Campania „Donează o carte”

Pe lângă vizionarea unor secvențe de film romanesc

și lectura unor scenete ale lui Caragiale, elevii au

donat cărți bibliotecii școlii.

Coordonatori: prof. Crăița Buda-Niga și Ana Vesa

Bibliotecar: Violeta Vorobeț

Elevi participanți: 27



Campania „Donează o carte”



Exemple de bune practici
Sesiune de comunicări 

„Alege Sănătatea”

Sesiune de comunicări pentru elevi, în cadrul
Proiectului antidrog „Alege Sănătatea”, încris în
CAEJ 2018, C7.7, unde , în cadrul celor 3
secțiuni- desen, eseu, prezentări Ppt, elevi de la
CTIA și de la alte școli din oraș și din judet au fost
împreună și au împărtășit gânduri, experiențe,
rezultate ale muncii lor.

Coordonator: Ana Vesa

Bibliotecar: Violeta Vorobeț

Elevi participanți: 47



Sesiune de comunicări 

„Alege Sănătatea”



Exemple de bune practici
Viața noastră depinde de noi

Acordarea primului ajutor în următoarele situații: stop
respirator, stop cardiac – resuscitare cardio-
respiratorie, lipotimie, manevra Heimlich în
obstrucția de căi aeriene superioare, în criză
epileptică, în înec, tehnici de bandajare – exeplificată
de către elevii Școlii Postliceale Sanitare „Christiana”
și simulată de către elevii CTIA.

Coordonator: Monica Lepcaliuc

Invitați: prof. Andreea-Ioana Horga și Maria-Carmen Horga, Școala 
Postliceală Sanitară Suceava

Elevi participanți: 26



Viața noastră depinde de noi



Exemple de bune practici
Provocarea de a-ți depăși limitele

Destinaţia GURA HUMORULUI – Parcul „Ariniș” și
împrejurimi

Organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi
de a călători şi de a petrece timpul liber desfăşurând
activităţi recreative şi de divertisment în vederea
creşterii coeziunii colectivului de elevi şi consolidării
spiritului de echipă, a relațiilor de prietenie: stabilirea
unui climat de încredere şi căldură sufletească,
favorabil comunicării deschise şi unei bune socializări.

Coordonatori: Monica Lepcaliuc și Violeta Iacentiuc

Elevi participanți: 29



Provocarea de a-ți depăși limitele



Școala Altfel
Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava

NE DORIM SĂ ȘTIM MAI MULT, 

VREM SĂ FIM MAI BUNI!


