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O activitate de succes în
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL
ÎMPREUNĂ, PENTRU O LUME MAI BUNĂ
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: 65
Coordonatorul activității: prof. Corina Stamatin, tel: 0722.809506, email: corina_stamatin@yahoo.com
1 .Titlul activității: ,,Împreună, pentru o lume mai bună ”
2. Domeniul în care se încadrează: Cetățenie democratică și responsabilitate socială
3. Scopul activității: Dezvoltarea competențelor sociale și civice ale elevilor pentru a deveni
cetățeni active și responsabili, implicați în identificarea și rezolvarea problemelor sociale.
4. Obiectivele educaționale ale activității:
- dezvoltarea spiritului civic și a responsabilității sociale;
- dezvoltarea sentimentului de apartenență la o comunitate culturală valoroasă;
- încurajarea activităţilor de grup în vederea consolidării relaţiilor dintre elevi;
- dezvoltarea rezilienței, a abilităţile sociale şi emoţionale ale elevilor.
5. Elevii participanți: 26 elevi clasa a Xa D, 15 elevi clasa a XII aF.
6. Durata activității: 2 zile
Locul desfășurării activității: Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca
7. Descrierea activității: Activitatea s-a desfășurat în patru etape.
În cadrul primei etape, elevilor li s-a prezentat oportunitatea pe care o oferă programul ,,Școala
Altfel” de a realiza activități într-un cadru non formal, în conformitate cu solicitările lor și cu viziunea lor
referitoare la viitor și lumea în care trăiesc. În urma consultărilor, elevii și-au exprimat dorința de a se
implica într-o activitate de voluntariat prin care să-și manifeste valențele sociale responsabile și să-și educe
spiritul civic, să învețe din practică și să înțeleagă unele concepte valoroase cum ar fi: compasiunea,
toleranța, recunoștința, empatia, respectul ori asumarea responsabilă.
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A doua etapă a constituit-o selectarea segmentului de beneficiari ai activității de voluntariat,
stabilirea modului de lucru și atragerea resurselor materiale și financiare necesare. In cadrul acestei etape,
elevii au avut ca sarcină efectuare unui studiu de piață, în cadrul căruia au cules informații referitoare la
instituțiile de asistență socială ce funcționează pe teritoriul județului Suceava și la situația economicofinanciară a acestora. În urma discuțiilor ulterioare, Centrul pentru Persoane Vârstnice din Solca a fost ales
ca instituție beneficiară, urmând ca activitatea să se centreze pe nevoile persoanelor care beneficiază de
îngrijire în acest centru social. În acest sens, a fost contactată instituția de ocrotire și rezultatul discuțiilor s-a
constituit în stabilirea necesarului de alimente ce urmau să fie colectate.
Următoarea etapă firească în derularea acțiunii a reprezentat-o identificarea surselor de finanțare și
colectarea propriu zisă a alimentelor pentru activitatea de donație. Prin prezentarea scopului activității, elevii
clasei a X a D au reușit să atragă susținerea colegilor mai mari din casa a XII a F, dar și pe cea a părinților, a
unor agenți economici și chiar a unor absolvenți, foști elevi ai școlii care au fost sensibilizați de scopul
umanitar, implicându-se în susținerea materială a acțiunii. Pentru deplasarea la Centrul pentru Persoane
Vârstnice Solca, elevii au contribuit financiar în vederea închirierii unui autocar adecvat transportului
alimentelor donate: cartofi, varză, mere, morcovi, ceapă, sfeclă roșie, făină de porumb, făină de porumb,
zahăr, orez, ulei, pulpe de pui, banane și portocale, zacuscă, gem.
Ultima etapă a constituit-o deplasarea la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Solca unde
donațiile au fost transferate în bucătăria instituției iar elevii voluntari și profesorii însoțitori s-au întâlnit cu
persoanele aflate în îngrijire. Pe parcursul emoționantei întâlniri, elevii au înmânat beneficiarilor pachete
individuale constând în fructe, suc și dulciuri. Cele câteva ore petrecute în preajma bunicilor de la Solca au
fost foarte încărcate emoțional și au reprezentat pentru elevii voluntari o valoroasă lecție de viață. Un ultim
dar de suflet pentru bunicii de la Solca l-a reprezentat montajul foto pe care voluntarii l-au realizat și l-au
oferit instituției de ocrotire beneficiare dar și promisiunea unei revederi.
8. Rezultatele obținute în urma activității:
Elevii voluntari:
- și-au îmbunătățit relațiile interpersonale;
- și-au reconsiderat importanța în societate;
- au înțeles importanța muncii în echipă;
- și-au demonstrat forța constructivă;
- și-au consolidat sentimentului de apartenență la o comunitate valoroasă;
- si-au întărit stima față de propria persoană;
- au înțeles unele mecanisme sociale;
- au reconsiderat importanța familie.
9. Precizați dacă elevii/ profesorii/ părinții și-au manifestat dorința de continuare a acestei
activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru.
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,
materializat în alte acțiuni similare în care au fost mobilizați peste 100 elevi voluntari și părinți, inițiative
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care au avut ca beneficiari copiii asistați în cadrul Centrului de zi ,,Lumină lină” din Suceava, persoanele
fără adăpost din cadrul Așezământului de noapte ,,Sf. Vineri” Suceava, elevi ai Centrului Școlar de Educație
Incluzivă Suceava sau elevii și tinerii ocrotiți de Fundația FARA din Suceava. De asemenea, persoanele
ocrotite în cadrul Centrului de la Solca, au fost beneficiarele unui alt proiect derulat la nivelul școlii,
coordonat de prof. Tompea Petruța: ,,Cetățean European”.
10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună: argumente ale cadrelor didactice,
ale elevilor, ale părinților.
Conducerea şcolii şi profesorii organizatori consideră că activitatea a contribuit în mod decisiv la
dezvoltarea personală a elevilor prin influența pozitivă asupra dezvoltării emoționale și a rezilienței
participanților.
De asemenea, considerăm că relațiile dintre elevi s-au îmbunătățit considerabil, aceștia aderând
astfel la o cauză comună pentru care au căutat și au identificat soluții, au întâmpinat diferite probleme pe
care le-au rezolvat împreună și bineînțeles, s-au bucurat, tot împreună, de roadele implicării lor active,
asumate responsabile.
Prin faptul că au participat activ la derularea acțiunii, părinților și-au exprimat în mod clar
aprecierea față de acest tip de activitate, sugerând continuarea acțiunilor caritabile și de voluntariat social
precum și diversificarea grupurilor de beneficiari.
Elevii participanți au descoperit valențele educației non-formale și au realizat că pe lângă bagajul de
cunoștințe necesar oricărui elev, acesta mai are nevoie de un complex de abilități și mai ales de atitudini
absolut indispensabile unei bune integrări socio-profesionale. Activitatea ,,Împreună, pentru o lume mai
bună” a fost o lecție de viață pe care elevii voluntari și-au predat-o singuri.
B.

Mărturii:

Corina Stamatin, profesor CTIA: Dincolo de scopul caritabil și de dezvoltare personală prin voluntariat
activitatea pe care am derulat-o împreună cu elevi din clasele a X a D și a XII a F, a însemnat dărâmarea
unor idei preconcepute referitoare la lipsa de implicare a tinerilor în problemele societății. Pentru derularea
acestei acțiuni, a fost necesară doar lansarea ideii care s-a extins și s-a îmbogățit în foarte scurt timp,
căpătând proporții nesperate. Entuziasmul elevilor a fost egalat doar de sprijinul pe care l-am primit din
partea unor suflete nobile ca cele ale elevilor noștri: părinți, profesori, parteneri, absolvenți. O singură idee, o
cauză nobilă a adunat laolaltă atât de multe suflete încât ideile preconcepute de care aminteam s-au topit în
căldura degajată de dragostea și implicarea cu care elevii au simțit că trebuie să ,,încarce” micul nostru
proiect, cu nume predestinat ,,Împreună, pentru o lume mai bună”. Cu astfel de tineri, lumea de mâine va fi
mai bună, cu siguranță!
Ana Midvighi, clasa a X a D: A fost o activitate la care am participat cu sufletul, a fost o reală plăcere să
ajutăm și să vedem bucuria în ochii "bunicilor".
Șoldan Ionuț, clasa a X a D: A fost o activitate de voluntariat în care mi-a făcut plăcere să particip alături de
colegii mei, pentru a putea ajuta bătrânii de la Solca, ce ne-ar putea fi bunici. Aștept altă asemenea acțiune!
Berciu Lorena, clasa a X a D Am avut ocazia de a vizita bunicii de la Căminul pentru persoane vârstnice de
la Solca și de a le asculta poveștile de viață ce sunt foarte interesante sau chiar amuzante. Mă bucur mult
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pentru ca am avut ocazia de mă implica în aceasta activitate și sper ca acei bătrâni sunt bine. Sper că vom
avea ocazia sa mergem din nou la ei..
Răzvan Ignat, clasa a X a D. Am fost foarte mulțumit că am participat de această activitate. Și sunt foarte
mulțumit că am reușit să ajut niște oameni care chiar au nevoie de asta!
Ștefanovici Eduard, clasa a X a D: A fost o activitate plăcută, în care am descoperit cât de mult putem ajuta
persoanele aflate în situații dificile. În timpul vizitei, le-am ascultat poveștile de viață care mi-au schimbat
părerea despre oamenii în vârstă, despre viață și greutățile ei. A fost o experiență extraordinară pe care aș
vrea să o repet cât mai curând, o experiență care mi-a lăsat un sentiment plăcut.
Marius Aniculesei, clasa a X a D: A fost o activitate în care am încercat să ajutăm dar în care și noi la rândul
nostru am fost ajutați să înțelegem multe lucruri despre viață și despre oameni.
Lauric Diana, clasa a X a D: A fost o plăcere să vizitez vârstnicii de la Solca și sunt mulțumită ca i-am putut
ajuta cu ceea ce am putut pe acei oameni care chiar au avut nevoie de ajutorul nostru!
Maria Toma, clasa a X a D: A fost o activitate minunată!M-am bucurat atât de mult că am putut ajuta
oamenii care au nevoie de sprijin!Aș vrea ca toți colegii mei de generație, toți tinerii să se implice în astfel
de acțiuni. Au atât de mult de învățat, mult mai mult decât orice lecție predată.
Cosmin Acsîntoaei, clasa a X a D: A fost o experiență minunată pentru că am putut ajuta persoanele
vârstnice. Mă bucur că am putut să mă implic alături de colegii mei pentru a ajuta persoanele care chiar au
nevoie de o mână de ajutor. Sperăm că prezența și ajutorul nostru i-au făcut fericiți.
Cristina Maruseac, clasa a Xa D. Activitatea de voluntariat dedicate sprijinirii persoanelor vârstnice din
Căminul de la Solca a fost o activitate benefică pentru noi toți. Am avut ocazia sa învățam ce înseamnă
faptele bune făcute din inimă pentru cei ce au nevoie și nu neapărat de bani și alimente, ci de putină
compasiune și niște cuvinte frumoase. Bunicii de la Solca au părut tare bucuroși pentru că nu au fost uitați,
mai mult decât pentru produsele pe care le-am donat. Îmi doresc sa revin, cu același drag.
Berciu Cristian, părinte: Este lăudabilă implicarea copiilor clasei în astfel de activități și ne bucurăm pentru
experiența frumoasă trăită de copiii noștri.
Boariu Stela, părinte: Ne-am implicat cu mare drag în acest proiect alături de copilul nostru și suntem
mândri de atitudinea elevilor și de acțiunea de voluntariat pe care au organizat-o. Felicitări!
Acsântoaei Mihaela, părinte: Sunt mândră de copilul meu care s-a implicat în activitatea de voluntariat prin
care au putut să aducă un strop de bucurie persoanelor aflate în partea mai dificilă a vieții.
Ilciuc Naomi, fostă absolventă, donator al proiectului: Mă bucură mult faptul că pot participa, de aici, de
departe, prin intermediul voluntarilor Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, la susținerea persoanelor
vârstnice aflate la Căminul din Solca. Este un gest firesc, făcut pentru cei care astăzi se află în nevoie și
sper să mai pot contribui la alte asemenea proiecte de suflet. Mă bucur și pentru copiii voluntari că au ocazia
de a-și construi și dezvolta simțul civic încă de pe băncile școlii, fapt deosebit de important atât pentru ei și
familiile lor cât și pentru societate în general.
Maria Reuț, director adjunct CTIA: Omul este o ființă socială. Foarte puțini dintre noi pot supraviețui mult
timp în singurătate. Dorim să vedem oameni, să auzim oameni, să simțim oameni. Când ai lângă tine o
familie, când ai prieteni, când ești sănătos și ai un acoperiș deasupra capului totul este bine și frumos. Dar
când ești singur pe lume, când te uită familia, când ești în vârstă și bolnav, este groaznic de trist. Dar mai
vine câte o rază de lumină. Una din razele de lumină pentru Căminul de persoane vârstnice din Solca a fost
prezența acestor copii minunați, generoși, calzi, cu sufletul deschis spre fapte bune. Ce a fost acolo se poate
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vedea din fotografii, citi din rândurile lor și se poate simți dacă și tu și eu și alți oameni am întâlnit astfel de
situații dureroase. Ce poți să spui după o astfel de activitate, doar atât, jos cu pălăria pentru idee, pentru
ambiție, pentru sufletul mare și generos al participanților la activitate, fie copil sau profesor-diriginte. Sunt
foarte mândră de voi și de această activitate! Pot spune cu mare drag, că prin această activitate simt că CTIA
e școala mea dar și a voastră, că pentru CTIA lupt si eu si toată echipa de copii si diriginți, că CTIA va exista
datorită vouă și datorită acestor minunate si generoase activități.
CTIA e școala mea, CTIA lupt pentru ea, CTIA va exista!

LINK-UL activităților:
SITE-UL activităților www.ctiasv.ro
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C. Fotografii
O parte dintre voluntari, la drum.

Nu am plecat cu mâna goală. Am strâns daruri multe, de la suflete mari, pentru care le mulțumim.

Din suflet pentru suflet, cu drag!!
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Și am ajuns.
...cu mic ( XD)

... cu mare (XII F)

Am fost întâmpinați cu flori, cu zâmbete și vorbe înțelepte. Mulțumim!
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,,Nu prea mai vede, dar a auzit ca sunt elevi în vizită. Urează tuturor câte ceva. Îmi șoptește la ureche: ,,Să ai
putere la-nvățat, puică!” M-am amuzat și am vrut să-i spun că mie mi-a cam trecut vremea învățatului, dar
m-am oprit. Nu s-a înșelat.
Mi-a dat o lecție.” C.S.
Ochii ca cerul nu mai strâng suficiente lacrimi. Dar plâng…
S-au cunoscut aici. Nu au pensie
și nici un aparținător. Se au doar
unul pe altul și pe cei din cămin.
Sfinții se află printre noi.

,,Facem poza, da” numa”
amândoi!”
Facem!

Zâmbetul alungă durerea. Cel puțin acum.

Cu emoție, la poză.

Cu demnitate și eleganță, spre 100. De ani!
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Bunica împlinește 92 de ani, pe 16 octombrie. Îi urăm să se bucure de mulți ani
sănătoși.
,,Îs pre mulți! Gata.”
De unde le dai, Doamne, atâta senin?

Impresionant. Cu doamna pe care o iubesc atât de mult!
,,Sî ma rădic..?”
Ne ridicăm noi înaintea dumitale, cu mult drag!

Peste 80 de ani. Se înseninează
la venirea noastră și ne binecuvântează.
Plecăm, se întristează.

Generații între generații, lumi printre lumi.

Anii și de bolile i-au
șubrezit dar nu vor ca
aparatul să-i
prindă
încovoiați.
Sunt
demni, cu lumile de-acasă
ascunse-n
colțurile
ochilor.
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,,Îi civa di muncâ?”
Nu mai vede, nu mai aude, dar simte mângâierea. Tresare și întreabă stins de munca pe care o fi lăsat-o
neterminată. Probabil că se vede iarăși acasă, cu vreo 40 de ani în urmă când gospodăria întreagă se sprijinea
pe umerii săi și se rostuia după mintea ce atunci putea cuprinde și înțelege întreg universul.
De câte ori, oare, l-o fi cercetat în nopțile-nstelate?
Azi,universul s-a topit și stelele nu mai cântă.

Am fi dorit să realizăm un fotomontaj al cărui subiect să fie reprezentat de
mâinile acestor oameni minunați. Am realizat repede că nu-l vom putea
face pentru că Mâinile Lor, se ascund, dispar,se feresc, rușinate parcă de
atâta viața încrustată în ele, se acoperă, se încolăcesc pe bastoane, se
răsucesc pe sub șorțuri sau se odihnesc, acoperindu-se una pe cealaltă, în
poală. De parcă în căușul palmelor ar ascunde ceva, un fior ori vreun suflet
ori vreo viață pe care doar ei o știu.
Indienii își feresc creștetul capului de orice atingere care le-ar putea tulbura
chakra. Bunicii de la Solca, își poartă chakrele în palme și și le ocrotesc cu
grijă, căci nu se cade să fie tulburate, așa, fără rost.
Mâinile astea sfinte care au muncit, au ridicat case, au mângâiat și au
crescut copii, au ținut în sfințenia lor și coasă și sapă și făcăleț și lumânare.
Au recitat mâinile lor semnul crucii și au doinit de rămas bun celor ce au
plecat ori s-au dus.
Au trăit mâinile lor, vremi lungi, cu bune și rele ...
Ne aducem aminte de bunicile de-acasă: ,,De ce ai, bunică, mâinile atât de
strâmbe și brăzdate?” întrebam la vreme întrebărilor
,,Da` eu mai știu?”
Pe drumul de întoarcere, am vorbit mai puțin.

Am simțit însă mai mult!

