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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. 



Activităţile derulate în cadrului programului „Şcoala Altfel” 
au fost grupate după cum urmează: 

 activităţi culturale; 

 activităţi sportive; 

 activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovare
a valorilor umanitare ; 

 activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 

 activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv     
colectare selectivă a deşeurilor, economisirea energiei, energie          
alternativă etc.); 

 activităţi de educaţie rutieră, PSI, educaţie pentru adoptarea unui      
comportament corespunzător în situaţii de urgenţă etc. 

 activităţi de educaţie morală, civică, religioasă, etc. 



Activităţile menţionate anterior au fost organizate sub 
diferite forme, ca de exemplu: 

educaţie media şi cinematografică; 

competiţii organizate la nivelul şcolii; 

mese rotunde, dezbateri; 

activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; 

proiecte comunitare şi de responsabilitate socială; 

schimburi de experienţă; 

vizite de studii la diverse instituţii şi agenţi economici din municipiul 

Suceava; 

parteneriate educaţionale şi tematice încheiate la nivel de unităţi de   

învăţământ. 



Acţiunile desfăşurate în perioada 27.03-31.03.2017 au dus la în
deplinirea obiectivelor propuse, determinând la nivelul elevilor 
o serie de modificări concretizate în acumularea unor aptitu-  
dini şi deprinderi cum ar fi : 

să conştientizeze pericolele care apar în urma unor comportamente necorespunzătoare în 

pădure (joaca cu focul, incendii în pădure, cutremure de pământ); 

să conştientizeze pericolele care pot surveni în urma nerespectării regulilor de circulaţie 

pe drumurile publice; 

să îşi dezvolte interesului pentru tradiţiile româneşti; 

să îşi antreneze creativitatea şi gândirea divergentă în realizarea unor lucrări artistice şi 

practice; 

să îşi formeze o atitudine ecologică, prin aplicarea unor deprinderi de îngrijire şi            

ocrotirea mediului, aplicând cunoştinţele dobândite la orele de pregătire teoretică şi       

practică incluse în curriculum obligatoriu; 

 



să îşi cultive interesul menţinerea sănătăţii fizice, psihice şi intelectuale; 

să îşi dezvolte deprinderile motrice, spiritului de competiţie şi echipă; 

să îşi cultive simţul  artistic şi al aprecierii însemnătăţii valorilor tradiţionale zonale şi        

naţionale; 

să asimileze informaţii esenţiale  in ceea ce privesc tradiţiile, istoria, obiceiurile, geografia, 

cultura din Bucovina, dar şi din alte regiuni ale ţării; 

să îşi lărgească orizontul cultural; 

 să îşi dezvolte imaginaţia, sensibilitatea şi spiritul creator, precum şi formarea unei            

personalităţi umane complexe. 

 



Rezultatele înregistrate:  

dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare           

inserţiei sociale şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare; 

inventar de bune practici educaţionale şi comunitare identificate în cursul derulării      

proiectului; 

facilitarea comunicării între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi              

reprezentanţi ai comunităţii locale; 

atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai                

comunităţii; 

identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu        

specific educaţional şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în         

materialele informative ale proiectului; 

 



Parteneri implicați 

Observatorul Astronomic Suceava; 

Complexul Muzeal „Bucovina”; 

 Biblioteca Judeţeană „I. G. Sberea”; 

Asociaţia „Caritas” Suceava ; 

Şcoala Postliceală „Cristiana”; 

 Ocolul Silvic Pojorâta; 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava; 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava; 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. 

 



Povestea emoționantă a unei întâlniri 

 

Clasele a X-a D  și a XI-a C (47 elevi) au      
deschis cu căldură porțile căminului de       
bătrâni   „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava       

 

Participanții au povestit despre fericirea       
de pe chipul bătrânilor, o fericire sinceră,         
asemenea celei din ochii tatălui care-și        
vede copilul după mult timp.  

 

Prof. Lohănel Oana,  

Prof. Strugariu Loredana 

 

 Exemple de bune practici 



Exemple de bune practici 

Produse tradiționale din Bucovina 

52 de elevi din clasele a IX a D, a X a , a X a A SP, , a XI a A SP  

 

Obiectivele activității au pornit de la identificarea surselor istorice legate de datini străbune 
și cultivarea interesului elevilor pentru conservarea obiceiurilor populare, a continuat cu    
descoperirea de rețete vechi culinare și s-a  încheiat cu dezvoltarea creativității elevilor în  
ceea ce privește aranjarea unei mese tradiționale în prag de sărbătoare bazate pe oul        
încondeiat sau pe fusul bunicii, elemente din ce în ce mai rare în casele românilor.  

 

Prof.Rusu Aurica prof. Buhu Narcisa 

Prof. Domnea Ana 

Prof. Brumă Diana 

Prof. Cioraru Ana 

 





Exemple de bune practici 

Proiect de voluntariat „Pădurea, prietena mea” 

130 elevi s-au implicat activ într-o activitate de       
împădurire în zona de munte Sadova, Holohoșca.  

 

Diferenţa între a avea pădure şi a nu avea pădure    
este similară cu aceea de “a fi, sau a nu fi”. 

 

 
Prof. Dana Doroftei 
Prof. Crăiţa Buda-Niga 
Prof. Narcisa Buhu 
Prof. Zaraza Avrămiuc 

Prof. Olivia Macovei 
Prof. Cristina Lupan 
Prof. Pătuleanu Liliana 
Prof. Eliza Baciuc 
Prof. Ghivnici Constantin 



Proiectul „Altruism-Emaptie-Respect (AER) 

49 de persoane participante: 39 de elevi din școală (clasele IX-XII), 3 persoane cu dizabilități (2 î
n scaun cu   rotile și 1 cu deficiențe locomotorii), 2 părinți, 2 elevi de la alte licee, 3 kinetoterape
uți și 2 profesori  

Etapa I 

Profesorii coordonatori au purtat un dialog cu elevii școlii noastre despre activitate. 

Etapa II 

Primirea invitaților, prezentarea tuturor participanților și manifestarea disponibilității tuturor de a 
petrece timp de calitate împreună prin intermediul mișcării fizice. 

Etapa III 

S-au desfășurat activități sportive, parcurgându-se toate verigile unei lecții de educație fizică cu 
specific pentru persoane cu dizabilități, toți elevii folosind prin rotație scaunul cu rotile, încercân
d să se comporte motric ca o persoană cu dizabilități locomotorii. 

Etapa IV 

Profesorul coordonator a cerut feedback-ul tuturor celor prezenți în sală, trăirile și impresiile ace
stora fiind diferite, dar pozitive. 

Exemple de bune practici 



  

  
 



Exemple de bune practici 

Excursie „Maramureșul de ieri și de azi” 

Traseul excursiei: Suceava-Câmpulung          
Moldovenesc-Vatra Dornei-Maeru-Bârsana- 
Sighetul Marmației –Săpânța-Ocna Sugatag-
Suceava.  

 

36 de elevi 

Scopul călătoriei a fost acela de a familiariza  
elevii cu universul literar, istoric și geografic al 
zonei.  

 

Prof. Lohănel Oana,  

Prof. Strugariu Loredana 

 

 



Exemple de bune practici 

Excursie Turda - Sibiu 

37 elevi 

 

Scopul călătoriei a fost familiarizarea elevilor cu 
universul geografic, literar, istoric, şi economic 
din Transilvania.  

 

Prof. Tompea Petruța 

Prof. Ungureanu Nastia 

Prof. Crețu Angela 

Prof. Simerea Mihaela  



Exemple de bune practici 

Excursie Maramureș 

Colectivul clasei a X-a G, profil Turism și alimentație 

 

Obiective vizitate: 

Pasul Tihuța 

Casa Memorială ”Liviu Rebreanu” 

Casa Memorială George Coșbuc 

Mănăstirea Bârsana 

Stațiunea Ocna Șugatag 

Sighetu Marmației 

Stațiunea Borșa , Cascada Cailor 

 

Prof. Macovei Narcisa 



NE DORIM SĂ ȘTIM MAI MULT, VREM SĂ FIM MAI BUNI! 

An școlar 2016-2017 


