LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA
RAPORT DE ACTIVITATE – ȘCOALA ALTFEL
CLASA A-VII-A B
Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava, a desfășurat programul Școala Altfel în săptămâna 23-27 Octombrie 2017.
În această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit, programul desfășurându-se după un
orar special, în funcţie de durata activităţilor. Scopul acestui program a fost implicarea tuturor elevilor și a
cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor, să pună în valoare talentele și
capacitățile acestora și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate.
Luni, 23 Octombrie 2017, d-l profesor de matematică Mihai Moroșan a
susținut o activitate la clasa intitulată „Secolul de Aur” în Antichitate.
În cadrul acestei activități elevilor le-a fost prezentat contextul
geografico-politic a acestei perioade istorice, personalitățile care au
contribut la dezvoltarea societății din punct de vedere cultural și științific.
Pentru a-și atinge obiectivele propuse, d-l profesor a folosit ca sursa de
informare cartea „Istoria matematicii” scrisă de C. Albu.
Obiectivele propuse au fost atinse cu succes. Elevii cunosc care sunt
persoanele ce au influențat dezvoltarea societății în secolul de aur al
Antichității și pot enumera lucrari de referință specifice perioadei
respective.

O altă activitate educativă și distractivă desfășurată în aceasta zi a fost coordonată de către prof. Lb engleză
Adriana Ancuța Maftean.

”În data de 23.X.2017, la clasa a VII-a B, în calitate de profesor de Limba Engleză am organizat și desfășurat
activitatea English is fun. Dare to play with it! pe parcursul a două ore consecutive.

Activitatea a avut ca obiective (1) cultivarea interesului pentru învățarea Limbii Engleze, (2) formarea
deprinderilor de a folosi cu încredere Limba Engleză în mediul cotidian și (3) demonstrarea importanței însușirii
vocabularului limbii țintă.
Prima activitate la care au participat elevii s-a intitulat: Fear in the hat. Pentru a crea o atmosferă placută si
degajata elevii au fost rugați să scrie pe un bilet anonim îngrijorarea cea mai mare cu care se confruntă la orele
de Limba Engleză. Biletele au fost adunate într-o căciulă, apoi au fost citite de elevi voluntari cu voce tare. În
calitate de coordonator al activității am soluționat în limita timpului disponibil problemele majore a elevilor.
Această activitate a avut ca rezultat încurajarea comunicării fără inhibiție.
A doua activitate: Bingo, One of my mates is.... a presupus un exercițiu de cunoaștere. Elevii au fost grupați în 4
grupe a câte 5 elevi fiecare. Fiecare elev a primit o fișă cu un tabel ce conținea 9 rubrici cu diferite abilități,
descrieri. Pentru fiecare propoziție descriptivă elevii unui echipe au trebuit să găsească cate un elev potrivit în
echipa adversă. Elevii au practicat formularea diverselor întrebări și s-au cunoscut mai bine unii pe alții.
Activitatea Hot seat a presupus lucrul cu aceleași grupe ca la activitatea precedentă. Fiecare grupă și-a ales un
voluntar care să se așeze pe un scaun în fața echpei sale, cu spatele însă la profesorul coordonator. Fiecare
echipă a avut la dispoziție cate un minut pentru a explica elevului voluntar cuvântul pe care cadrul didactic l-a
expus în fața echipei sale. În momentul în care cel așezat in the hot seat reușea să ghicească cuvântul echipa
era recompensată și se alegea alt voluntar pentru hot seat. Această activitate a încurajat comunicarea în Limba
Engleză fără frica greșelilor gramaticale. Elevii au învățat unii de la alții expresii/ formulări/ cuvinte noi.
Pentru a încuraja latura artistică a elevilor următoarea activitate a presupus expunerea acestora la ascultarea a
doua melodii.În funcție de punctajul obținut la probele anterioare echipa cu cel mai mare punctaj a avut șansa
de a alege melodia preferată pentru o probă de karaoke. Elevii au fost punctați în funcție de calitatea
menținerii linii melodice și pronunția corectă a cuvintelor în Limba Engleză.
A cincea activitate s-a organizat conform regulilor jocului Pictionary. Cu ajutorul unor flashcard-uri elevii fiecarei
echipe și-au demonstrat talentul la desen.
Cea din urmă activitate I've never... a presupus aranjarea elevilor într-un cerc cu condiția ca cercul să conțină cu
un scaun mai puțin decăt numărul total de persoane. Elevul fără scaun era nevoit să stea în mijlocul cercului
formulând propoziții de tipul eu niciodată nu...cu ajutorul a cât mai multe verbe modale. Elevii care se regăseau
în adevărul spus de persoana din mijloc era nevoiți să își schimbe locul intr-un timp cât mai scurt. Activitatea a
avut ca rol folosirea a cât mai multe verbe modale în relatarea unor activități uzuale.
La terminarea celei din urmă activități elevii au împărtășit impresii cu privire la toate cele 6 probe.”
Prof. Coordonator: Maftean Adriana-Ancuța
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Marți, 24 Octombrie, d-l profesor Daniel Jauca a stimulat imaginația și creativitatea elevilor prin activitatea
intitulată Funny T-Shirt.

Elevii au fost incurajați și provocați sa dea frâu liber imaginatiei și sa-și exprime prin pictură propriile ganduri,
idei, sentimente. Creativitatea elevilor s-a obervat prin diversitatea tematicilor abordate. Acolo unde a fost
nevoie, elevii au primit indicații și ajutor atât din partea profesorului coordonator cât și din partea celorlalți
colegi. Mai întâi elevii și-au cristalizat ideile plastice pe niște coli A4 de hârtie dupa care le-au transpus pe niște
tricouri folosind vopseluri textile.
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Activitatea s-a finalizat cu o expoziție a tricourilor realizate după care elevii fie și-au păstrat ca amintire propriul
tricou, fie l-au dăruit unui coleg. Feedbackul elevilor a fost unul pozitiv, exprimându-și dorința de a repeta astfel
de activități.
Tot în această zi elevii au vizitat cateva obiective de interes local, cum ar fi Cetatea de Scaun și Muzeul satului.
Activitatea s-a desfășurat sub îndrumarea prof. Diriginte Loredana Fulganu.

Cetatea de Scaun a Sucevei

Muzeul satului bucovinean

Miercuri 25 Octombrie, elevii clasei a VIIa B s-au bucurat de prezența celor din cadrul Inspectoratului Județean
de Jandarmi Suceava, Compartimentul de Prevenire și Combatere a Faptelor Antisociale.

Tema principală a acestei întâlniri a fost prevenirea delincvenței juvenile. Prezentarea temei și a problemelor sa realizat prin metoda conversației. Pe aceasta cale, elevii au aflat că in conformitatea cu legea, minorii cu
vârsta între 14-18 ani răspund penal penal într-o maniera diferențiată. Sancțiunile se stabilesc de către instanța
de judecată, in principal după vârstă și gravitatea faptei, starea fizică și dezvoltarea intelectuală a minorului,
dacă a mai săvârșit alte fapte, situația familială și orice alte date privind minorul și posibilitățile lui de
îndreptare.
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“Începând cu orele 11, elevii clasei a VII-a B, s-au bucurat de o vizită la planetariul Universităţii
„Stefan cel Mare” Suceava. În cadru acestei vizite au făcut parte turnul iluziilor optice, expoziţii
cuprinzând galaxii, planete, sistemul solar, suprafaţa lunară în format 3D şi multe altele.

Pe durata vizitei acestia au manifestat nostalgie şi dorinţa de a juca jocuri de rol precum Luna, Soarele
şi Pământul la solicitarea doamnei muzeograf Mariana GAVRILESCU.
Momentul mult asteptat, prezentarea boltei cereşti în cadrul planetariului a fost surprinsă cu emoţie la
expunerea domnului Muzeograf Cezar LESANU. Pe lângă prezentarea bolţii cereşti elevii au vizionat
şi scurte filme cu teme precum sateliti, dimensiunea corpurilor cereşti, expansiunea universului de la
început până în prezent.
După mai mult de două ore de activitate vizita a luat sfârşit. Elevii au achitat biletele aferente
activităţilor de care s-au bucurat marcând momentul final cu o poză de grup.”
Prof. Cosovanu Mihai-Lucian
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Joi, 26 Octombrie 2017 d-na prof. Brădățan Claudița, profesor de fizică la clasa a VIIa B, a prezentat o serie de
experimente interesante în cadrul activității intitulate în lumea fizicii.
A. Balanța

Elevii au cântărit masa căruciorului, apoi au adăugat greutăți până cand masa lor a fost egală cu masa
căruciorului, au legat cu o sfoară capatul căruciorului iar celălalt capăt l-au introdus prin scripetele planului
înclinat. Rezultatul final a arătat precum în imaginea de mai jos:
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B. ELECTROSCOP
“La acest experiment fiecare elev din grupa trebuia sa frece o rigla de par si dupa sa o puna la
electroscop pentru a masura electricitatea care a produs-o.” (Nicole Hreniuc-eleva)

C.DIAFRAGMA
„La acest experiment a trebuit sa folosim o bucată de plastic, ca în imaginea alăturată.A fost nevoie să
așezăm bucata de plastic în lumina soarelui astfel încât razele reflectate în bucata de plastic au format
“un curcubeu”. (Denisa Cîmpan-elevă).
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D. Planul înclinat
„De un plan inclinat am lipit un scripete ideal. De un capat al funiei am legat o masina cu masa de 200
g.Cu ajutorul balantei am aflat ca pentru deplasare uniformă a mașinutei spre baza planului era nevoie
sa atarnăm o greutate de 45g” (Persic Agnes-eleva)

În aceeași zi d-na Gabi Pauliuc, asistent medical la Liceul Teoretic Filadelfia, a fost invitata noastră și
ne-a prezentat o serie de măsuri de prim ajutor pentru urmatoarele situații: leșin, stop-cardio-respirator,
electrocutare, plagă, hemoragie, fractură, entorsă, luxație, arsură, hipotermie și hipertermie. Elevii au
învățat că viața unei persoane accidentate depinde într-o mare măsură de momentul acordării primului
ajutor și de priceperea celui care intervine la locul accidentului.
Prezentarea a fost interactivă. Elevilor li s-a explicat și arătat cum ar trebui
să acorde primul ajutor, iar mai apoi au fost provocați să pună în practică
lucrurile învățate. O atenție deosebită a fost acordată fetelor din clasa a VII-a
care au discutat cu d-na Gabi Pauliuc despre problemele fiziologice specifice
vârstei lor. Fetele au primit sfaturi, explicații și raspuns la toate întrebarile
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și nelămuririle lor.
VINERI, 27 OCTOMBRIE 2017-EXCURSIE GURA HUMORULUI-AVENTURA PARC

O zi plina de aventură, suspans, distracție și multă voie bună. A fost momentul cel mai mult așteptat de
toți elevii. Drumul până la destinație l-am parcurs cu trenul, acesta fiind mijlocul de transport cel mai
îndrăgit de elevi. La pracul de aventură am fost așteptați și întâmpinați cu multă ospitalitate de echipa
specializată care, după ce ne-a oferit instructajul necesar, ne-a ajutat, ne-a oferit indicații și a
supravegheat fiecare pas al copiilor pentru ca totul să se desfășoare în siguranța, făra evenimente
neplăcute. Putem afirma că am avut parte de distracție într-un peisaj idilic. Parcul oferă multă emoție,
adrenalină la înălțime, în aer liber. Abilitatea corporală, concentrarea și autodepăsirea sunt cerute și
totodată dezvoltate

Acest parc de aventuri are la dispozitie opt trasee cu grade crescatoare de dificultate fiecare cu cate 10 până la
15 statiuni. Fiecare copil a încercat să parcurcă intreg traseul. Cei mai curajoși și mai plini de energie au reușit
să parcurgă chiar de două ori fiecare stațiune. Nu a fost ușor pentru toți elevii. Unora le-a trebuit mult curaj
pentru a trece anumite obstacole, pentru a-și invinge frică de înalțime, pentru a-și păstra echilibrul. În astfel de
momente, au fost încurajați și susținuți atât de către angajații parcului, cât și de către ceilalți colegi. Au lucrat ca
o echipă și au reușit să treacă peste această barieră NU POT.
Tiroliana a fost pentru multi elementul preferat : un
fel de tobogan pe franghie, pe care se traverseaza
in viteza, o prapastie, fiind agatat de un scripete.
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Aventura nostră a continuat cu vizitarea unor obiective turistice din Gura Humorului, după care ne-am
îndreptat spre casă. Fiecare copil și-a exprimat dorința de a repeta astfel de activități in viitorul apropiat. Mai
jos, prezentăm alte câteva poze care surprind momente importante ale activității noastre.
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Prof. Diriginte Loredana Fulganu
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