
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    O activitate de succes  în săptămâna "ȘCOALA ALTFEL" 

 

 
Numele și adresa unității de învățământ aplicante: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava 

Nivelurile de învățământ: Liceu și Școală Profesională 

Numărul elevilor din școală: 951  

Numărul cadrelor didactice din școală: 68  

Coordonatorul activității: prof. dr. Ana Vesa, tel: 074495513, email sabyanca@yahoo.com 

 
1. Titlul activității: „Caravana proiectelor CTIA- Educație-Valori-Modele”  

2. Domeniul  în care se încadrează: cetățenie democratică și resposabilitate socială 

3. Scopul activității: de a mulțumi comunității pentru sprijin și incredere, de a ne face cunoscuți 

prin proiectele pe care le derulăm sau care s-au desfășurat în acest an școlar. 
 

4. Obiectivele educaționale ale activității:  

- Să formăm comportamente adecvate în societate 

- Să creștem ideea de apartenență la un grup 

- Să dezvoltăm capacitatea de empatie, respect și muncă în folosul comun 

- Să formăm o conduită participativă la viața socială 

- Să învățăm să fim mai buni unii cu alții 

- Să învățăm să ne punem în valoare abilitățile, deprinderile 

- Să adoptăm criterii morale în aprecierea oamenilor 

 

5. Participanți: 580  de persoane participante, dintre care 550 elevi din școală (clasele IX-XI),   

5elevi de la alte licee, 2 foști elevi, 20 profesori ai Colegiului Tehnic de  Industrie Alimentară 

Suceava, Intermedia TV, reprezentanți ai Jandarmeriei și Poliției Comunitare Suceava 

6. Durata activității:1,5 ore  

 

Locul desfășurării activității: terenul de sport al  CTIA Suceava 

 

7. Descrierea activității:  
 

Cum am inceput…și de ce: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Ideea a pornit de la voluntarii proiectului ,,Alege Sănătatea”, care sunt implicați și în alte 

proiecte ale școlii și au dorit, în cadrul Școlii Altfel, să participe la mai multe activități, însă nu le 

permitea orarul. Au venit cu propunerea ca fiecare proiect desfășurat în școală să fie pus în 

valoare de un grup de elevi care s-au simtit cel mai bine participând la acele activități. 

Ulterior, atât voluntarii cât și profesorii coordonatori au făcut un sondaj de opinie printre 

elevi și au aflat astfel că ideile de a ne petrece timpul împreună sunt multe și interesante și….așa 

a început totul. Așa a apărut ideea "Caravanei Proiectelor CTIA". 

Am pornit demersurile administrative: obținerea aprobărilor din partea Primăriei, Poliției 

Rutiere, precum și organizarea internă. Profesorii coordonatori au purtat un dialog cu elevii școlii 

noastre despre activitatea pe care și-au ales-o din oferta „Școala altfel” și pe care urmau să o 

desfășoare. De asemenea, diriginții claselor au centralizat propunerile elevilor pentru realizare a 

caravanei, perioadă în care am aflat că elevii noștri doresc să fie valorizați prin ceea ce fac în 

școală și că sunt foarte creativi. 

 În următoarea etapă, în funcție de proiectul ales a fi reprezentat, elevi și profesori au 

confecționat pancarte, afișe, pliante, stegulețe, și-au procurat materiale pentru participarea la 

caravană. Fiecare, în funcție de  posibilități, și-a pus amprenta pentru ,,a face să fie bine”. 

Proiectele puse în valoare au fost : Altruism-Empatie-Respect, Alege Sănătatea, Alta 

Vista, World for you, Biodiversity, Memorialul Baraboi- Braicu, Cadetul de azi, pompierul de 

maine, Eco Școala, Cetățean european, EduTech, Inițiativa în afaceri, Lumi de carte, Promovăm 

Bucovina, STEP, Alegerea e a ta, Săptămâna meseriilor- mecanic auto și patiser.  

 Pe 16 mai 2018, într-o atmosferă emoționantă, pe terenul de sport al CTIA, elevi și 

profesori, alături de părinți curioși, foști elevi, strigau într-un glas: 

 

  CTIA e școala mea, 

  CTIA lupt pentru ea, 

  CTIA- va exista! 

 

În ultima etapă, profesorul coordonator și organizatorii au cerut feedback tuturor celor prezenți la 

caravană, trăirile și impresiile acestora fiind diferite, dar pozitive.  

 

8. Rezultatele obținute în urma activității:  

- O experiență de a fi impreună în unitate dar și o mare diversitate de proiecte pe care le 

povestim și altora 

- Conștientizarea importanței lucrului bine făcut (ținută, atitudine, comunicare gestuală, material 

demonstrative) 

- Atitudinea tinerilor la finalul activității a fost schimbată în urma experiențelor trăite 

- Identificarea și eliminarea unor prejudecăți  legate de persoanele cu CES, de alte etnii, 

provenite din centre de plasament sau cu cu părinți plecați în străinătate 

- Eliminarea unor comportamente de comunicare de tip agresiv 

- Gestionarea stimei de sine și a reacțiilor emoționale puternice 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Cultivarea încrederii asupra rolului pe care îl are comunitatea în formarea unor cetățeni activi 

implicați în promovarea valorilor socio-profesionale 

 

9. Toți cei prezenți la activitate și-au manifestat interesul pentru ca acest tip de activitate să 

continue. Suntem la prima ediție și sperăm ca în anii următori să putem crește atât ca număr de 

participanți, cât și prin diversificarea proiectelor în care sunt implicați elevii școlii noastre. 

Acest tip de proiect poate continua și poate crește ca anvergură doar prin dorința profesorilor, 

elevilor și a partenerilor de a se implica. Toți își doresc acest lucru, fapt oglindit prin bucuria 

chipurilor, confirmat în chestionarele de feedback aplicate în rândul participanților la finalizarea 

activității.  

 

10. Considerăm că această activitate este printre cele mai bune datorită următoarelor aspecte:  

  - Inițiativa a aparținut elevilor 

 - Au fost implicate foarte multe persoane 

             - Spiritul civic și de responsabilitate socială a fost dezvoltat involuntar de către participanți 

pe tot parcursul activității, dar și după aceasta 

             - Lupta pentru egalitatea de șanse a fost una dintre concluziile proiectului, cu toții fiind de 

acord că numai într-o  lume tolerantă, altruistă și empatică viața este frumoasă 

 

Mărturii ale participanților: 

 

Rusu Iulian, elev în clasa a X-a: După părerea mea, elev al Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară Suceava, caravana proiectelor ce a avut loc în cadrul liceului nostru, la care au 

participat câteva sute de elevi în frunte cu profesori, a avut un impact asupra celor din jurul 

nostru dar și a celor din exteriorul școlii, deoarece activitatea noastră, constructivă sub orice 

formă, a atras atenția comunității  locale. Noi,voluntarii proiectului "Alege sănătatea" ne 

declarăm mulțumiți de impactul creeat în jurul nostru. Sper ca acest gen de activități, ce au 

debutat anul acesta, să se reia în fiecare an pentru a a arăta tuturor ce facem și cu ce ne 

mândrim. 

Gălățan Andrei, elev în clasa a XI-a: Am participat cu elan la o manifestare cu totul nouă, un 

marș al bucuriei și al speranței noastre pentru viitor. Ne-am pregătit pentru această ocazie: am 

realizat pancarte, afișe, pliante, ne-am confecționat tricouri cu deviza "Trust me I'am an 

emgeneer" exprimând dorința noastră de a ne realiza professional, primii pași în această 

direcție fiind cei de astăzi, prin activitățile din liceu. 

Am fotografiat și filmat "Caravana proiectelor", care a înconjurat școala noastră precum un 

brâu bucovinean care strânge mijlocul unei tinere în frumosul port românesc din acest colț de 

țară. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Leizeriuc, absolvent mecatronică: Ca fost elev al acestei școli, sunt fericit pentru că există 

o astfel de manifestare și sper ca ea să continue și să aducă bucurii tuturor participanților. Așa poate 

înțeleg și prietenii mei de ce am ales CTIA în anii de liceu. 

 
Monica Lepcaliuc, profesor CTIA: Implicarea elevilor în proiecte educative aduce întotdeauna cu 

sine un plus de valoare acestora, fie pe plan profesional, fie personal.Elevii noștri, generația 

actuală, au nevoie de astfel de situații de socializare tocmai pentru dezvoltarea lor armonioasă nu 

numai din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere al personalității și atitudinii față de 

viață, față de prieteni și față de ei înșiși.A fost impresionant să vedem verva cu care elevii nostri s-au 

implicat în proiecte diferite- de la nivel local până la nivel European și internațional- precum și 

mîndria, imaginația și simțămintele pe care le-au prezentat comunității locale.Cu siguranță că vom 

continua implementarea de activități extrașcolare și extracurriculare tocmai pentru a forma 

armonios personalitatea elevilor care cres sub ochii noștri. 

Bianca Gvinda, profesor CTIA: Caravana Proiectelor CTIA s-a dorit un eveniment de 

amploare, în care profesorii și elevii liceului nostrum au prezentat comunității locale proiectele 

pe care le-au inițiat și dezvoltat. A fost o activitate de promovare a Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară, dar și un prilej de mândrie cu lucrul bine făcut din dragoste pentru școală 

și pentru elevii săi.  

Liliana Pătuleanu, profesor CTIA: Bucurie, implicare, participare, pentru mecatroniștii clasei 

a XI a într-o activitate care a unit și a reunite elevii școlii noastre! Cu această ocazie au fost 

evidențiate de către participanți un lanț de proiecte europene, care au înconjurat în marș, cu 

mare bucurie, școala noastră europeană. 

Proiectul S.T.E.P., la care am participat, inclus în ,, Caravana proiectelor, a fost în primul rând 

ecoul unor experiențe profesionale de neuitat și a unor amintiri frumoase din Germania, moment 

de care ne-am amintit cu drag. Totodată, gândurile noastre au exprimat dorința unei reușite pe 

viitor, pentru care astăzi ne pregătim. 

Mult succes tuturor! 

Maria Reuț, director adjunct CTIA, coordonator al proiectelor ,,Cadetul de azi, pompierul 

de mâine", ,,Memorialul Baraboi-Braicu", ,,Altruism-Empatie-Respect": Propunerea 

colegei noastre, Ana Vesa, de a organiza un marș al școlii având ca temă prezentarea 

proiectelor extracurriculare mi s-a părut întîi cam îndrăzneață, dar apoi mi-am spus ,,de ce nu". 

Idee-plan-dificultăți-griji-și câte și mai câte stări și situații prin care a trecut colega noastră – 

dar totul s-a finalizat atât de frumos! Mulți copii împreună, bucurându-se împreună, uitându-se 

unii la alții bucuroși de proiectele pe care le-au avut colegii lor mai mici sau mai mari, 

atmosferă de sărbătoare. Această Caravană cred că ne-a făcut să ne cunoaștem  noi pe noi mult 

mai bine, să fim mai îndrăzneți, să fim mai uniți, să ne bucurăm de rezultatele muncii 



 
 
 
 
 
 
 
 

profesorilor și copiilor. Cred cu convingere că avem proiecte benefice formării și dezvoltării 

personale ale elevilor noștri și acestea e bine să fie cunoscute de către fiecare membru al 

organizației noastre și de ce nu și de către comunitate.  

Această caravană mi-a dat prilejul de a-i cunoaște pe copii și dintr-o altă perspectivă, mi-a dat 

ocazia să-mi fac cunoscute și proiectele pe care eu le coordonez, să mă gândesc la îmbunătățiri, 

m-a făcut să-mi doresc să fac mai mult și mai bine. Cred că optimismul a venit din energia și 

elanul tinereții copiilor noștri. Cred că a fost o activitate de succes și-I doresc mult noroc Anei 

în această competiție. Oricum, pentru mine, toate activitățile desfășurate în școala noastră sunt 

de succes pentru că se muncește cu drag și dedicare. 

 

LINK-URI activități: http//ctiasv.ro/Caravana.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=N6rIdJbm1vI  

https://www.youtube.com/watch?v=hrE3eMvBnP4  

SITE-UL activităților: www.ctiasv.ro  

  

 

 

../Downloads/http/ctiasv.ro/Caravana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N6rIdJbm1vI
https://www.youtube.com/watch?v=hrE3eMvBnP4
http://www.ctiasv.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


