
RAPORT DE ACTIVITATE 

 

ȘCOALA ALTFEL, LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA 

BUNE MANIERE CREȘTINE 

 
În cadrul școlii, dar și în afara lui, este vizibilă nevoia stringentă a educării tinerilor și 

adolescenților în spiritul civic, punând accent pe bunele maniere și un comportament 

respectuos, responsabil și atent. Aceasta nevoie a astat la baza organizării unei activități numite 

„Bune maniere creștine”, organizată de Liceul Teoretic Filadelfia în cadrul Școlii Altfel, 

coordonată de prof. Bucaciuc Camelia, în data de 26 octombrie 2017, de la orele 10-12. 

Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă a clasei a Xia B cu elevii claselor XIB SI XII C. 

Activitatea „Bune maniere creștine” și-a propus să enumere și să explice trăsăturile de 

character specific unui tânăr civic, și mai ales unui tânăr creștin, care pune accent pe valorile 

morale și etice prezentate biblice. De asemenea, activitatea și-a propus motivarea elevilor de a 

dori și a căuta aceste valori și de a practica în viața de zi cu zi.  

 

Activitatea a inclus prezentarea și discutarea trăsăturilor de character pe care fiecare 

dintre noi trebuie să le dobândim, plecând de la niște spețe. Împreună cu elevii s-a discutat 

fiecare speță în parte găsindu-se soluții practice la situațiile prezentate. Elevii s-au implicat activ 

prin exprimarea opiniei personale și luarea unor decizii de schimbare a comportamentelor 

greșite.  

A consemnat, prof. Bucaciuc Camelia. 
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ȘCOALA ALTFEL, LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA 

 

TU ALEGI CUM VREI SĂ TRĂIEȘTI. CHEIA E LA TINE 

 

 

În parteneriat cu centrul de consiliere „Iochebed”. Suceava, Liceul Teoretic Filadelfia a 

desfășurat o activitate în cadrul Școlii Altfel, cu titul „Tu alegi cum vrei să trăiești, cheia e la 

tine.” Activitatea s-a desfășurat în data de 25 octombrie 2017, de la orele 9-11. Activitatea s-a 

desfășurat în sala de clasă a clasei a Xia B, sub coordonarea cosilierului Antoanesei Gabriela, 

beneficiarii fiind elevii claselor XIB, XIIC.  

 

 

Activitatea sus menționată a avut ca obiective informarea corectă și complete a elevilor 

despre pericolele unei conduite sexuale nesănătoase și neconforme cu Sfânta Scriptură. Elevii 

au fost conștientizați de pericolul implicării într-o relație sexuală cu parteneri de sex opus sau 

de același sex, și anume: boli cu transmitere sexuală, sarcină nedorită, oprobiul public, mustrări 



de conștință și chiar abandonul școlar. De asemenea, reprezentantul centrului de consiliere a 

explicat și detailat situația fetelor și adolescentelor ajunse în criză de sarcină, posibilitatea ca 

acestea să urmeze activitățile de consiliere, orientare, psihoterapie în cazul în care au fost 

abuzate, violate sau au o sarcină nedorită. Dna Gabriela Antoanesi a descris și profilul 

adolescentului creștin, care pune accent pe abstinența sexuală până la căsătorie și a enumerat 

efectele positive ale adoptării abstinenței sexuale.  

Activitatea a inclus prezentarea și discutarea unor spete, situații practice din experienta 

întâlnită la cabinetul de consiliere al centrului Iochebed, cu implicarea active a elevilor prin 

găsirea de  soluții practice la situațiile prezentate.  

 

 

A consemnat, prof. Marici Carmen. 
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ȘCOALA ALTFEL, LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA 

 

ALEGEREA MESERIEI. Compromisul nu este soluția. 

 

 

În cadrul Școlii Altfel de la Liceul Teoretic Filadelfia, s-a desfășurat o activitate „Alegerea 

meseriei. Compromisul nu este soluția.” Activitatea s-a desfășurat în data de 25 octombrie 

2017, de la orele 11-13. Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă a clasei a Xia B, sub 

coordonarea invitatului – polițist, comisar șef, Mitrea Niculae. 

 

 

Activitatea sus menționată a avut ca obiective descrierea pericolelor pe care le poate 

întâmpina un tânăr absolvent pe piața muncii din Romania, enumerarea variantelor și 



oportunităților pe care un tânăr absolvent le are pe piața muncii, dar mai ales atenționarea cu 

privire la pericolul compromisiului în serviciul ales. Accentual a fost pus pe respectarea 

normelor morale și civice în cadrul meseriei alese, fără a apela la variant compromisului care ar 

putea duce la pierderea serviciului, amenzi și chiar închisoare.  D/nul Mitrea a oferit exemple 

practice de corupție și rezultatele acestor comportamente din punct de vedere legal.  

De asemenea, activitatea și –a propus încurajarea tinerei generații de a căuta locuri de 

muncă în Romania, unde piața muncii este în dezvoltare, în detrimentul plecării în străinătate. 

S-au enumerate atât beneficiile șederii în Romania, cât și limitele plecării în străinătate.   

Activitatea a avut un răsunet puternic în rândul elevilor, mai ales datorită faptului că 

aceștia se confruntă cu problematica alegerii unei meserii, fiind în anii terminali de liceu.  

 

 

 

A consemnat, prof. Marici Carmen. 
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ȘCOALA ALTFEL, LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA 

 

Vizionare film documentar. Știință și religie 

 

 

 

În ziua de azi, tinerii și adolescenții își pun deseori întrebarea dacă între știință și religie 

există o discrepanță, și în caz afirmativ, care ar trebui să fie răspunsul unui tânăr creștin, crescut 

sub principiile scripturale. Plecând de la această frâmântare a elevilor și având o perspectivă 

interdisciplinară asupra științei și religiei, profesorul Gheorghe Cheia a organizat și desfășurat o 

activitate cu titlul: „Știință și religie”, în cadrul Școlii Altfel de la Liceul Teoretic Filadelfia, în data 

de 26 octombrie 2017, de la orele 11-13. Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă a clasei a Xia 

B, beneficiind de resursele materiale existente în această sala de clasă (plasma audio-video). 

Beneficiarii au fost elevii claselor XIB si XIIC. 

Activitatea sus menționată a avut ca obiective definirea termenilor de știință și religie, 

enumerarea situațiilor în care știința și religia se întâlnesc și chiar se completează, explicarea și 

discutarea situațiilro în care se pare că știința și religia se contrazic. Aceste explicații au fost 

date în urma discuțiilor dintre profesor și elevi, după vizionarea filmului documentar. Elevii au 

avut ocazia să aducă în discuții alte situații, care nu au fost prezentate în documentar, și să aibă 

o înțelegere scripturală asurpa problematicii.  

Dintre subiectele și temele prezentate în documentar, putem enumera: chestiuni 

științifice ce țin de biologie, geografie, fizică și tehnologie. În urma activității menționate, 

concluzia finală la care s-a ajuns a fost aceea că între știință și religie apar unele aparente 

discrepanțe, dar în final, noi, ca și creștini, recunoaștem autoritatea finală a Bibliei asupra 

teoriei și practicii creștine.  

De asemenea, activitatea și –a propus încurajarea tinerei generații de căuta răspunsuri 

științifice la marile problematici ale societății, impilcarea tinerei generații în cercetarea 

științifică, ținând cont, în același timp de Scriptură.   

 

 



 

 

 

A consemnat, prof. Cheia Gheorghe. 
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ȘCOALA ALTFEL, LICEUL TEORETIC FILADELFIA, SUCEAVA 

 

IMI PASĂ DE SĂNĂTATEA MEA 

 

 

Activitatea „IMI PASĂ DE SĂNĂTATEA MEA” s-a desfășurat în cadrul Școlii Altfel de la Liceul 

Teoretic Filadelfia, în data de 26 octombrie 2017, de la orele 9-10, în sala de clasă a clasei a Xia 

B, sub conducerea și organizarea doctorului Moscaliuc Delia. Această activitate a avut ca motiv 

principal preocuparea elevilor cu privire la un stil de viață sănătos, care să aducă beneficii fizice 

dar și intelectuale asupra performantelor elevilor. Nevoia de a avea un stil de viață sănătos a 

fost principalul obiectiv al doamnei doctor al Liceului Teoretic Filadelfia, Dna Moscaliuc Delia.  

Plecând de la exemple practice întâlnite de doamna doctor in activitatea dumneaei de 

monitorizare a starii de sanatate din randul elevilor LTF, dna doctor și-a propus abordarea unor 

teme de interes pentru elevi, și anume: mancare sănatoasă, pericolele fast food, elaborarea 

unui program zilnic al elevului, stabilirea orei de somn si asigurarea unei stări de odihnă de 

minim 7-8 ore pe noapte, obiceiuri bune și obiceiuri proaste în alimentație și activitate fizică și 

intelectuală.  

Elevilor li s-a dat șansa să adreseze întrebări pe temele prezentate iar interesul elevilor a fost 

unul crescut. În urma activității s-au înregistrat rezultate positive, măsurabile mai ales din punct 

de vedere al comportamentului pe care elevii si-au propus sa il adopte în continuare. Au fost 

inmanate chestionare elevilor în care li se cerea să enumere comportamentele greșite dar si 

cele ce vor urma să fie schimbate.  

 

 

A consemnat, prof. MARICI CARMEN. 
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