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O Activitate de success in Saptamana Scoala Altfel  

 
Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Liceul Teoretic Filadelfia, Suceava 

 
Nivelul de invatamant – liceal 
 
Numar elevi din școală – 703 
 
Numar profesori din școală – 66 
 
Coordonatori proiect: 

o Prof. Zigoli Dragos – limba engleza 
                    zigoli_d@yahoo.com 

o Prof. Crudu Oana Raluca – limba engleza 
                    crudu.oana@yahoo.com 

o prof. Bidu Rebeca – limba germana 
                    rebecaharasemiuc@yahoo.com 

o Prof. Piscuc Samuel – psihologie 
 
 
1.Titlul activității: 

“Cei care uită trecutul, sunt condamnați să îl repete” George Santayana 
 
2. Domeniul în care se încadrează: cultural 
 
3. Scopul activitatii este de a informa elevii asupra istoriei evreilor din Polonia si a semnificatiei 

celor doua lagare de exterminare (Auschwitz si Birkenau) si constientizarea acestora asupra 
diferentelor de limba, cultura si statut. 

 
4. Obiective educationale: 

 
- lărgirea ariei de cunoaştere a elementelor specific unei parti importante din istoria omenirii;  
- informare asupra importantei perioadei istorice Auschwitz pentru dezvoltarea popoarelor german 

si evreu 
- constientizarea importantei acceptarii si a existentei in diversitate 

mailto:zigoli_d@yahoo.com
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- formarea şi dezvoltarea unor comportamente civice corecte prin implicarea în situaţii diferite de 
viaţă.  

- crearea unei stări psihice pozitive necesare vârstei elevilor;  
- -implicarea părinţilor în activităţile educative extraşcolare cu accent pe latura formativ-educativă 
- . 

 
5. Elevi participanti: clasele 10, 11, 12 

Numar total de elevi: 80 (50% clasele aXa, 25% clasele aXIa. 25%clasele aXIIa) 
 

6. Durata si locul activitatii: 23-27.10.2017, Polonia 
 

 
7. Descriere:  

 
Sunt multe lucruri care ne definesc ca persoane, dar poate cel mai important este dorința de 
cunoaștere. Cu cât cunoaștem mai mult, cu atât înțelegem mai multe, descoperim sensuri noi 
și învățăm cum să nu repetăm greșelile istoriei. Nevoia de cunoștere și descoperire, ne-a 
determinat să conturăm și să materializăm excursia in Polonia. Nu a fost ușor…dar gândindu-
ne la finalitatea ei, credem că s-a meritat. ”Suntem toți?” a fost expresia care ne-a întâmpinat 
luni dimineață la ora 3.00 și care nu ne-a părăsit decât vineri în jurul orei 17, când, mulțumim 
lui Dumnezeu am ajuns înapoi de unde am plecat. Excursia a implicat vizitarea celor mai 
importante obiective turistice din Cracovia si imprejurimi, cu accent pe Cartierul evreiesc, 
lagarele de la Auschwitz-Birkenau, Mina de sare.  
 

 
 

8. Rezultate obtinute în urma activității: 
 

       Marturiile elevilor nostril vorbesc de la sine.  
De la informarea asupra unei perioade pe cat de interesanta pe atat de agitata a istoriei, activitatea 
propusa elevilor nostri a avut si un puternic impact asupra caracterelor lor, asupra perceptiei asupra 
vietii, asupra modului in care accepta si doresc sa accepte pe cei din jurul lor, oricat de diferiti ar fi. 
Activitatea este un real castig pentru elevii nostril si atasam marturiile lor referitoare la impactul ei.  
 

9. Precizați dacă elevii/ profesorii/ părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei 

activități și motalitatea în care puteți asugura acest lucru. 
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Dorinta de participare a fost pozitiva din partea tuturor participantilor la aceasta excursie. Toți 
elevii prezenți la activitate dar și părinții acestora și-au manifestat interesul pentru ca acest tip 
de activitate  să continue. Și pentru cadrele didactice  participante, activitatea  a reprezentat 
un succes. 
 

“Experienta din Polonia a fost unica. Totul a inceput atunci cand in autocar s-au legat prietenii noi, am 
vazut si alta ipostaza a profesorilor. Dupa aceasta experienta, eu am invatat sa fiu mai multumitoare, am 
relizat cat de binecuvantata sunt si ca Dumnezeu ma iubeste. Atata timp cat avem un acoperis deasupra 
capului si ce manca, suntem binecuvantati. The best experience school has given me.” Andrada, 10C 

 
 
„Mă bucur ca am mers in aceasta excursie deoarece am putut sa realizez cateva lucruri. Am 

realizat cat de valoroasă este libertatea si cat de putin o prețuiesc eu; cat de mult au suferit acei oameni 
printre care putem fi si eu. In urma acestei excursii pot spune ca voi incerca sa prețuiesc libertatea si ce 
mi-a fost dat ! A fost  o  experienta minunata si de neuitat alaturi de colegi si profesori minunați!” 
Damaris 
 
 

10. Motivarea alegerii acestei activitati: 
 

Consideram ca activitatea propusa merita sa participe in cadrul concursului, deoarece inglobeaza mai 
multe arii de invatare si se indreapta spre un numar relative mare de elevi. Activitatea a dorit sa schimbe 
perceptia elevilor asupra vietii, asupra istoriei si asupra relatiilor ce le formeaza cu cei din jurul lor. Am 
dorit sa oferim un crampei de istorie, prezentata intr-o forma atragatoare – cum altfel ar putea atrage 
daca nu prin prezenta efectiva in locurile ce au avut un atat de mare impact asupra istoriei? Incarcatura 
informatiilor si cea emotionala au avut un impact profund asupra elevilor nostri si si-a atins obiectivele.  
 
 
B. Marturii ale elevilor: 

„Nici nu îmi mai amintesc de cate ori mi.am dorit o viata mai buna cu liniște și lux.Tot ceea ce am 
inteles este daca viata pe care o am e perfecta si nu se merita sa imi doresc alta.Mi-am adus aminte de 
cei care la fel ca mine si-au dorit un trai mai bun plecând de acasasusperanta ca vor gasii ceea ce isi 
doresc dar nemaiintorcandu-se vreodată.. cat de dureros a fost sa aflu aceste lucruri..Polonia pentru mine 
a fost o experiență care a meritat.De asemeni Auschwitz-ul ghetourile si tot ceea ce leagă de ele m-a pus 
pe gânduri și m-a răvășit înăuntrul meu.Am mers acolo cu gândul că o sa aflu răspunsuri dar am plecat cu 
mult mai multe întrebări si lucruri de neînțeles.. abea acolo am realizat cat e de important sa ai pe cei 
dragi alături,îmbrăcăminte,hrana si un loc unde sa te adăpostești. Ieșind de acolo,mi-am propus sa fiu mai 
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mulțumitoare ca eu am parte de dragoste si de ceea ce am nevoie necunoscând ura si răzbunarea 
oamenilor fara inima.” Cecilia 12 C 

 
„Aceasta excursie  a fost o experiența  pentru mine , deoarece am putut  vedea cum au  fost 

chinuiti și în ce locuri au fost torturați niste oameni nevinovați ,dar pe langa aceasta am putut sa vad o 
tara frumoasa cu locuri minunate și o culteura diferita.” Magda   

 
„Deşi am fost a doua oară in Polonia la Auschwitz pentru mine a reprezentat o noua provocare de 

a afla istoria pe care nu doresc sa se repete.. mi-a placut totul referitor la excursie, de la colegii de 
excursie pana la excursia in sine, ce tine de locurile vizitate.. Lucrurile pe care le-am auzit au pus un semn 
al exclamării in inima mea pentru ca nu îmi doresc ca ceea ce am vazut/auzi sa se repete. Pe mine 
personal m-a marcat aceasta excursie și cred ca am ieșit un om mai câștigat in urma ei, de aceea privesc 
cu drag la timpul petrecut in Polonia.” Romina 12C 

 
„Aceasta excursie a fost minunata pentru mine și cu siguranța va fi una de neuitat. Mi-a plăcut in 

mod special orașul Cracovia , deoarece aspectul redă o imagine a trecutului ; orașul este bine amenajat, 
foarte curat și civilizat. Mi-a plăcut foarte mult castelul Wawel, Auschwitz și fabrica lui Schindler . Mi-aș fi 
dorit ca aceasta excursie sa dureze mai mult pentru a cunoaște o alta cultura și oameni noi .” Beatrice 
„Auschwitz se afla la aproximativ 50 km de Cracovia. Am coborat din autocar si mi-am inceput „calatoria” 
prin „fabricile mortii” trecand pe sub poarta cu cea mai cinica inscriptie „Arbeit Macht Frei”.( „Munca te 
face liber”). Am intrat…am stat maxim 2 ore … si am iesit …(cu ochii umeziti…). Multi din cei care au intrat 
aici in urma cu 70 de ani n-au mai iesit…  si-au gasit sfarsitul (gazati, batuti cu bestialitate, spanzurati, 
impuscati,  infometati, fortati sa munceasca pana la epuizare, umiliti…). Dupa ce treci de poarta vezi de o 
parte si de alta cladiri de culoare rosie denumite blocuri si numerotate (bloc 1, 2, 10…etc). Apoi am zarit 
acel “celebru gard de sarma ghimpata” pe care il stiam din documentare sau filme artistice. Aceste cladiri 
au fost transformate in muzeu in memoria celor care au pierit aici. In camere gasesti panouri cu inscriptii 
ce amintesc de ceea ce s-a intamplat in lagar, statistici, documente originale din acea perioada, cateva 
imagini cu persoane pe care dr. Mengele a facut experimente. Cele mai tulburatoare sunt acelea in care 
sunt expuse obiecte ce au apartinut prizonierilor (geamantane, pantofi, jucarii, periute de dinti, hainute 
de  copii, perii de par, etc…) si panouri cu chipurile celor care au fost inchisi aici. E dificil de redat  in 
cuvinte ce exprimau privirile lor (teama, spaima, furie?). Sub imaginea lor (toti erau imortalizati in 
“uniforma cu dungi”) era trecuta data intrarii in lagar si data mortii (unii rezistasera o zi, altii o saptamana, 
altii cateva luni…). Cate vieti intrerupte…cate vise spulberate…” Denisa 10 C 
 

LINK-UL activităților http://www.filadelfia.ro/saptamana-scoala-altfel/ 

SITE-UL activităților https://cipriel.files.wordpress.com/2018/06/competitia-nationala-o-activitate-

de-succes-in-saptamana-scoala-altfel-filadelfia-1.pdf  

http://www.filadelfia.ro/saptamana-scoala-altfel/
https://cipriel.files.wordpress.com/2018/06/competitia-nationala-o-activitate-de-succes-in-saptamana-scoala-altfel-filadelfia-1.pdf
https://cipriel.files.wordpress.com/2018/06/competitia-nationala-o-activitate-de-succes-in-saptamana-scoala-altfel-filadelfia-1.pdf
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