
 Activități extrașcolare – COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA 

 

18 octombrie - Ziua Europeană de Luptă Împotriva 
Traficului de Persoane 

 
 

 

Informare. Dezbateri. Desene 

Elevii clasei a IX-a D de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava (cei care au 
participat fizic la oră, cât și cei care au urmărit materialele transmise în mediul online) au 
primit informații despre fenomenul sclaviei erei moderne-traficul de persoane, au luat parte la 
dezbateri pe această temă și au creat desene prin care au transmis mesajul lor referitor la 
lupta împotrivea traficului de persoane – activitate ce a avut loc în cadrul orei de limba 
engleză, coordonată de profesoara Loredana Irimiciuc. 

 

 

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava:  

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-17/Activitati-educative-in-scolile-sucevene-in-

saptamana-prevenirii-traficului-de-persoane 

1-19 noiembrie – 19 Zile... 

Elevilor de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară și Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” li s-a adus la cunoștință 

agenda la nivel global a campaniei și temele prevăzute pentru fiecare dintre cele 19 zile destinate acesteia. În 

această primă oră, în urma lecturării unor texte în limba engleză selectate din kit-ul 

campaniei https://www.woman.ch/wp-content/uploads/2020/07/KIT19D_EN_2020_FI_LIGHT_24.07.pdf elevilor 

le-au fost furnizate date despre schimbările sociale pe care activismul le determină la nivel politic, economic și 

social prin mișcările inițiate de diverse instituții și organizații coordonate de indivizi cu care ei înșiși se pot 

identifica. Astfel, în urma discuțiilor, a întrebărilor și a răspunsurilor referitoare la definiția unor termeni ce s-au 

regăsit în materialul pus la dispoziție, ora s-a transformat într-un apel pe care ei au simțit sa îl transmită mai 

departe cu scopul de a-și mobiliza colegii să se implice în activități menite să educe și să schimbe 

comportamente. Elevii au elaborat și au realizat și prezentat desene, proiecte, prezentări power point la care au 

colaborat în mediul online, toate acestea sintetizând mesajul lor referitor nu doar la o temă anume, ci abordând 

majoritatea subiectelor incluse în agenda campaniei. Implicarea elevilor demonstrează responsabilitatea cu care 

au înțeles că este de datoria lor, a noastră, a tuturor, să contribuim la crearea unui mediu fără violență, fără 

abuzuri, conștientizând că la baza realizării acestuia se află comunicarea, toleranța și educația. (Coordonator 

prof. Loredana Marilena Irimiciuc) 

https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/11/14/19-zile-vii/ 

World’s Largest Lesson 

Clasa a IX C a participat la  World’s Largest Lesson, au fost foarte 

receptivi la problematica abordată, au participat activ la lecție, 

au răspuns la întrebările formulate în materialele prezentate. Au 

conștientizat problema cauzată de numărul mare de măști care 

se utilizează în această perioadă de pandemie și au completat și formularul Google. 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-17/Activitati-educative-in-scolile-sucevene-in-saptamana-prevenirii-traficului-de-persoane
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-10-17/Activitati-educative-in-scolile-sucevene-in-saptamana-prevenirii-traficului-de-persoane
https://www.woman.ch/wp-content/uploads/2020/07/KIT19D_EN_2020_FI_LIGHT_24.07.pdf
https://educatiafnonf.wordpress.com/2020/11/14/19-zile-vii/

