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Nr. 161/ 22.03.2023 

ŞCOLA ALTFEL 2022-2023 

13-17 MARTIE 2023 

Exemple de bună practică 

1. Proiectele eTwinning – dezvoltarea gândirii critice 

Profesorii coordonatori au prezentat modul de desfășurare a proiectelor eTwinning și au descris o 

parte din proiectele derulate în liceul nostru, exemplificând cu materiale de pe platformă. Elevii 

care au participat la proiecte eTwinning au prezintat experiența lor, avantajele și dezavantajele 

proiectelor. Elevii au lucrat pe grupe și au creat proiecte eTwinning pe teme de interes pentru ei, 

punctând aspectele interdisciplinare, tipuri de activități și de aplicații pe care le pot utiliza pentru 

bună desfășurare a proiectelor. 

 

2. Excursie ,,România Trecut și Prezent’’ 

 

Elevii participanți au vizitat o serie de obiective emblematice pentru geografia și istoria țării 

noastre pe traseul Liteni-Braşov. Ei au avut oportunitatea să cunoască aspecte culturale, istorice 

și geografice din  țara noastră, să-și îmbunătățească deprinderile de viață, și să socializeze.            
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3. Elevii au talent 

Actvitatea a presupus prezentarea diferitelor modalităţi de exprimare artistică cu desemnare de 

câștigători. Elevii au obținut forme plane  prin intermediul tehnicilor  și materialelor plastice 

diferite. Au participat la activitate şi elevi cu CES. 

 

4. Alege să fii informat 

Activitatea a fost coordonată de agenţi ai Poliţiei Liteni şi IPJ Suceava. A fost o activitate de 

informare pentru elevii de liceu susţinută de personal autorizat dar şi de evaluare, în acest sens 

derulându-se un concurs. Elevii au fost receptivi răspunzând cu seriozitate tuturor provocărilor. 

În final 10 elevi au fost premiaţi pentru implicare.  

 

 

5. Elevii au talent – Concurs de talente: recitare, interpretare, dans, dramatizare, magie, etc 

Activitatea a început prin alegerea   juriului  format din 3 părinti. După prezentarea regulilor,  

elevii participanți şi-au prezentat fiecare talentul: de a dansa, cânta, recita, interpreta,etc. În 

funcţie de punctajul primit din partea juriului, elevii au primit diplome şi premii. 
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6. Cine ştie câştigă! 

Elevii au fost împărțiți pe echipe, fiecărei echipe i-a fost stabilit un lider care, cu ajutorul 

cadrelor didactice implicate, a coordonat întreaga activitate. Echipele a avut a avut la dispoziție 

diferite jocuri de cultură generală. La finalul activității, elevii s-au declarat mulțumiți de 

rezultatele obținute. 

 

  
 

7. Karaoke - consurs de interpretare vocală 

 Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui spectacol-concurs  la care au participat 75 elevii.    

 Elevii au avut ocazia să-şi etaleze calităţile muzicale interpretative, au dansat, au socializat,  

au ascultat diferite genuri muzicale. 
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8. Călătorie virtuală prin ţără 

Elevii au vizionat filme documentare cu destinații turistice din țara noastră,  au fost prezentate 

diferite destinații turistice în funcție de zona geografică. Au avut loc discuții privind materialele 

prezentate. La finalul activității, elevii au apreciat importanța vizitării obiectivelor turistice 

prezentate. 

 

 

9. Un cerc de prieteni nu se face cu compasul 
 

Activitatea s-a desfăşurat sub forma unui joc ce a debutat cu realizarea a cinci seturi de situaţii-

problemă. Elevii grupaţi în cinci grupe au fost nevoiţi să rezolve diversele probleme  (de 

matematică, istorie, fapte bune, Karaoke, mimă, recitat  versuri etc) pentru care primeau cuvinte. 

După ce s-au achitat de sarcini şi au primut toate cuvintele puse în joc fiecare echipă a trebuit să 

aşeze în ordine cuvintele primite pentru a obţine o maximă motivaţională pe care au comentat-o.  

În funcţie de ordinea finalizării sarcinilor, elevii au fost răsplătiţi cu fructe.  Fiecare echipă avea 

atribuită o literă.  Aşezate într-o anumtă ordine literele defineau elevii  acestei clase ca fiind 

UNICI. 
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10. Impactul rețelelor de socializare asupra adolescenților 

Activitatea a permis  analiza avantajelor și dezavantajelor rețelelor de socializare, prin 

intermediul activităților practice propuse elevilor clasei a XI a A. Aceștia au vizionat filmul 

documentar Dilema socială, film ce oferă o lumină asupra modului în care companiile de 

tehnologie influențează alegerile naționale, „urmăresc” oameni pe internet pentru a le oferi 

reclame direcționate și pentru a veni cu funcții care stimulează dependența. Elevii au ascultat 

poveștile unor adolescenți care au avut experiențe negative în urma utilizării rețelelor de 

socializare și au împărtășit propriile experiențe pozitive sau negative. De asemenea, au asimilat 

cunoștințe în ceea ce privește formele de cyberbullying și modurile în care pot acționa în cazul în 

care devin victime. Sub îndrumarea profesorului organizator, au realizat afișe cu impact în 

prevenirea cyberbullying-ului. 

 

11. Să circulăm correct - Traseu aplicativ 

În cadrul activităţii elevilor le-au fost prezentate regulile de circulaţie, importanţa unei circulaţii 

corecte pe drumurile publice şi au jucat jocuri de rol, în sala de clasă. În cadrul activităţii 

desfăşurate la Casa de Cultură a oraşului Liteni, le-au fost prezentate informaţii despre siguranţa 

pe net, anti-bullying, efectele consumului de drogori şi educaţia rutieră. Elevii au participat la 

ateliere interactive. Activitatea a fost în parteneriat cu IPJ Suceava şi Poliţia oraşului Liteni. 
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12. Inimi deschise 

La propunerea profesorului de religie, respectiv Pr. Gavriliuc Sorin s-a desfășurat activitatea 

Inimi deschise sub egida unei frumoase cooperări între direcțiunea școlii, cadrele didactice și 

Consiliul Școlar al elevilor din cadrul liceului nostru. Activitatea de voluntariat a avut ca obiectiv 

principal implicarea activă a elevilor în identificarea unor persoane cu vârsta venerabilă cuprinsă 

între 83 și 92 de ani, oferirea unei îmbrățișări călduroase, împărtășirea de sentimente și trăiri, 

oferirea de zâmbete calde, un pachet cu produse alimentare și un buchet de flori în cadrul unui 

proiect dedicat persoanelor vârstnice în anul omagial 2023 dedicat acestora. 

 

13. Hristos, împărtășit copiilor 

Pe baza protocolului de cooperare existent la nivelul celor două  instituții, Liceul Tehnologic 

,,I.V. Liteanu″ și Parohia Sf. Trei Ierarhi, oraș Liteni s-a inițiat și desfășurat activitatea Hristos, 

împărtășit copiilor în vederea participării efective  la slujba Sfintei liturghii a darurilor înainte 

sfințite (ce se săvârșește doar în perioada Postului mare) și împărtășirea copiilor cu Trupul și 

Sângele Domnului. 
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14. Biserica, lăcaș de cult 

Activitatea propusă la nivelul claselor V-VIII și-a dorit să aibă un caracter practic. Elevii 

studiază în cadrul orelor de curs noțiuni teoretice despre biserică, lăcaș de cult (împărțire ca 

spațiu interior- pridvor, pronaos, naos și altar), primesc informații despre sfintele taine, obiectele 

ce se folosesc în cadrul cultului religios ortodox, etc, însă au puține ocazii de a se familiariza în 

mod direct cu acestea. Prin urmare, în strânsă cooperare cu Pr. paroh Claudiu Vrăjitoru, s-a 

desfășurat activitatea în dimineața zilei de 18 martie 2023 în biserica parohială. Elevii au avut 

posibilitatea de a observa fiecare piesă a veșmântului preoțesc, de a delimita spațiul interior al 

bisericii, de se familiariza cu partea nevăzută a Sf. Liturghii (Proscomidia).  

 

15. Pe urmele lui Ștefan cel Mare 

Această excursie a fost concepută pentru a prezenta elevilor un conținut cultural centrat pe cinci 

teme principale: istorie, geografie, religie, arte și lingvistică. Activitățile prevăzute vor permite 

elevilor să descopere monumentele istorice și să conștientizeze că rădăcinile culturii și 

civilizației contemporane se află în trecut. Activitățile propuse vor urmări dezvoltarea abilităților 

de comunicare și facilitarea intercunoașterii în cadrul grupului de elevi, consolidând coeziunea 

colectivelor de elevi. 
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16. Iași – oraș legendar 

Traseul excursiei: Liteni–Iași-Liteni. Elevii au 

fost  fascinați de obiectivele vizitate (Universitatea A.I. Cuza, Grădina Botanică, Palatul Culturii, 

Biserica Trei Ierarhi, Mitropolia) și au petrecut ziua plimbâdu-se în centrul Iașului, pe strada 

Copou, în Grădina botanică. Obiectivele alese au  cuprins domenii diverse de istorie, geografie, 

chimie, arte, promovând în acest fel interdisciplinaritatea. 
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17. Povestea scrierii și a instrumentelor de scris 

Activitatea a început cu un tur al muzeului, cu o oprire în Sala Tronului, unde elevii au făcut 

cunoștință cu personaje importante din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, aceștia purtând 

vestimentația specifică unei curți domnești, au observat obiecte rare, extrem de valoroase, 

documente, manuscrise expuse în vitrinele muzeului din aceeași perioadă și chiar mai vechi. Am 

urmărit un material interesant despre evoluția scrisului, apoi elevii au fost organizați în grupuri, 

în atelierul de caligrafie, fiecare primind coli de hârtie, instrumente autentice de scris, călimară și 

cerneluri diferite. Exersând scrisul de mână într-o manieră cât mai artistică, au realizat creații 

deosebite într-o atmosferă destinsă, placută. Din clepsidra muzeului, timpul s-a scurs mai lent, 

dar mai valoros, având pentru fiecare dintre noi, adulți și copii, efect terapeutic. 

 

 

18.  Carnavalul  poveștilor 

În cadrul activităților propuse pentru tema „Carnavalul poveștilor”, elevii au urmărit cu interes 

poveșile lor preferate, s-au transpus în rolul personajelor preferate, iar la finalul activităților, ne-

am propus să schimbăm finalul cunoscut al poveștilor. Elevii au lucrat în echipă, și-au îmbogățit 

vocabulaul cu noi cuvinte și expresii și au facut schimb de idei. A fost o activitate plăcuta, 

convorbirea fiind în centrul activităților, având posibilitatea de a corecta unele greșeli 

gramaticale din vorbirea curentă. Elevii au avut de realizat fișe, au colorat și interpretat 

personajul preferat din povești . 
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19. Master chef – activitǎţi gospodǎreşti 

Pentru a răspunde cȃt mai concret la ȋntrebarea ce fac douǎ maini dibace ale unui copil, am 

hotarȃt sǎ ne testǎm imaginaţia, creativitatea, dar mai ales să fim de aceasta datǎ, mici bucǎtari 

pentru pǎrinţii noştri. De aceea, astǎzi am adunat: imagianţia, munca, dragostea ȋntr-o formulǎ 

delicioasǎ şi vom pregăti prȃnzul pentru pǎrinţi. Ne vom organiza ȋn 3 echipe. Le vom denumi. O 

echipa va avea de pregǎtit sandwich-uri, a doua şi a treia echipǎ vor pregǎti desertul- tort şi salatǎ 

de fructe. 

 

20. Astăzi sunt.....actor 

Elevii şi-au intrat în pielea personajelor, prezentând un program artistic/ fragmente  - scenete 

umoristice, dramatizări: “Căsuţa din oală” - basm popular, „Dumbrava Minunată” - Mihail 

Sadoveanu, „Domnul Goe” - I.L.Caragiale, „Ridichea uriaşă”- poveste populară 
 



11 
 

 

21. Jocurile copilăriei 

În cadrul activităţii elevii au prezentat şi jucat următorele jocuri: „Elasticul”,  „Şotronul”,  „Baba 

oarba”, „Rațele și vânătorii”,  „Războiul țărilor”, „Mima”. 

 

22. Copilărie, gust și fantezie- realizarea unor preparate gastronomice simple-”Salată de 

legume, salată de fructe” 

 

Activitate s-a desfăşurat în sala de clasă. Au fost prezentate de elevii clasei a V-a B beneficiile pe 

care le au fructele şi legumele, conţinut lor de minerale şi vitamine. A fost organizat şi un 

concurs de ghicitori pe grupe, în fiecare grupă a fost câte cel puţin 3 elevi din clasa a V-a  pentru 

a echilibra grupele. În partea a doua a activităţii a fost desfăşurată activitatea practică prepararea 

salatei de legume şi a salatei de fructe.  
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23. Literatură, film și teatru 

Elevii au vizionat ecranizări ale unor opere literare studiate și au  purtat discuții referitoare la 

asemănările și deosebirile dintre textul scris și ecranizare, în plus au justificat valorile morale și 

culturale desprinse din acestea.  La finalul programului elevii clasei a VI-a au pus în scenă schița 

,,D-l Goe” de Ion Luca Caragiale, restul elevilor împreună cu profesorii fiind spectatori.   

 

24. Copacul prieteniei 
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Activitate s-a desfăşurat în sala de grupă. Activitățile au avut drept scop interacțiunea dintre 

copii, consolidarea prieteniei și dezvoltarea comunicării dintre preșcolari. S-a realizat planșa 

,,Copacul prieteniei” prin amprente ale mâinilor, au fost organizate jocuri și concursuri. 

                    

 

25. Ziua mişcării şi a sănătăţii 

Alimentația sănătoasă și mișcarea sunt comportamente care descriu stilul de viață și sunt 

principalii factori care au impact asupra stării de sănătate. Sub îndrumarea  doamnelor asistente, 

preșcolarii au înțeles importanța unui stil de viață sănătos. 

      

26. Pe urmele strămoșilor 

Elevii au fost împărțiți în două grupe:clasele aVa și aVIa au participat la o activitate de educație 

muzeală,,Povestea scrierii și a instrumentelor de scris,,unde au aflar informații despre cum au 

evoluat instrumentele de scris din antichitate până astăzi. Au scris cu pana și călimara. Elevii din 

clasele aVIIa și aVIIIa au participat la o activitate la Cetatea de Scaun a Sucevei unde au aflat 

cum traiau copiii în Evul Mediu și au confecționat o machetă ce reprezenta un turn. 
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27. Circulăm corect! 

În cadrul activității, agenţii de poliţie au prezentat preșcolarilor  noțiunea de pieton, carosabil, 

circulație, vehicul, semafor, traversare, agent de circulație, semne de circulație, trecere de 

pietoni. Copiii au manifestat un interes deosebit, adresând numeroase întrebări și au exemplificat 

cu întâmplări din viața lor.  

      

28. Micul pieton 

 

Elevii au identificat principalele indicatoare rutiere, au avut loc discuții colective, s-au dat 

exemple practice, au fost fixate cunoștințele referitoare la regulile de circulație și-au rezolvat 

chestionare rutiere. Elevii, coordonați de doamnele profesoare au făcut și o scurtă vizită în 

împrejurimile școlii, punându-se accent pe respectarea regulilor învățate. 
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29. Sport şi sănătate  

 

 Această activitate s-a desfăşurat în perteneriat cu elevii de la învăţământul primar. Activitatea a 

fost organizată pe terenul de sport cu scopul valorificării achiziţiilor psiho-motrice învăţate în 

menţinerea sănătaţii şi a dezvoltării fizice armonioase. În cadrul jocurilor şi activităţilor motrice 

organizate copiii au manifestat o atitudine de cooperare, întrajutorare şi fair-play. 

 

 

    
 

30. Biserica din sufletul copiilor 

Elevii și preșcolarii Școlii Gimnaziale Corni au vizitat Biserica satului, prilej cu care au fost 

întâmpinați de către părintele paroh care ne-a oferit informații privitoare la Taina Sfintei 

Împărtășanii, a rolului rugăciunii și a postului în viața creștinilor. A fost o experiență minunată 

încheiată cu interpretarea unei pricesne și a rugăciunii ,,Cuvine-se cu adevăratˮ. 
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       Director,                                         Coordonator de proiecte şi programe educative                                                                                                                   

Prof. Maranda Demis Ioan                                        Prof. Ţurcanu Alina Petruţa 

 

 

 


