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Săvulescu Manuela – cadru didactic:  „Consider că proiectul educaţional a fost o 

reuşită, întrucât a îmbinat cu succes partea ştiinţifică cu partea cultural-recreativă, acest lucru 

facilitând învăţarea. 

Obiectivul industrial vizitat a fost foarte bine ales, în conformitate cu specializarea 

elevilor, ei având astfel posibilitatea de a-şi folosi cunoştinţele dobândite în timpul orelor de 

curs, dar şi de a acumula unele noi. Obiectivele turistice vizitate reprezintă, de asemenea 

puncte de interes pe harta turistică a județului Gorj, stârnind interesul elevilor.” 

 

Diaconu Ștefania Larisa – elevă : „Excursia  a  fost  foarte  plăcută. Pot  spune că am  

vizitat   un loc din județul Gorj total necunoscut pentru mine. Nu fusesem niciodată în zona 

Crasna.  Excursia  mi-a plăcut şi  pentru că  am  fost    cu  colegii  de  școală, din clasa mea și 

din alte clase, colegi pe care cu această ocazie i-am cunoscut mai bine.  

Vizita la fabrica de ciocolată a fost foarte folositoare, am învățat că pentru o ciocolată 

de calitate este nevoie de materii prime de calitate, alese cu grijă, de răbdare și abnegație din 

partea lucrătorilor de aici. Industria alimentară este şi specializarea noastră, așa că ceea ce 

am văzut și ceea ce ni s-a explicat aici ne va ajuta să înțelegem mai bine noțiunile prezentate 

la școală.” 

Pîrvulescu Ioana Alexandra – elevă : „În săptămâna „Școala altfel” am fost în 

excursie la Crasna, la Fabrica de Ciocolată Carels. Gazda, d-na Maria Carels, o doamnă 

minunată, ne-a primit cu drag și ne-a explicat cum produce minunățiile, bijuteriile din 

ciocolată. Am aflat lucruri noi despre industria alimentară, am văzut pentru prima dată o 

unitate producătoare de produse zaharoase. Îmi doresc ca în viitor să se organizeze mai multe 

astfel de vizite, la întreprinderi din alte sectoare ale industriei alimentare, pentru că este ceea 

ce vreau să fac în viitor. 

 În timpul excursiei m-am simțit foarte bine, uitând pentru câteva clipe de teme şi lecţii. 

Mi-a plăcut foarte mult această excursie și pentru faptul că am fost cu colegii, având ocazia să 

ne cunoaştem mai bine.” 



Breazu Adriana – părinte: „Fiica meu s-a întors puţin obosită, dar plină de voie bună 

şi încântată de ce a văzut. Ieșirea i-a făcut foarte bine din punct de vedere al socializării cu 

elevi din alte clase, ea fiind o fire mai timidă și mai rezervată. A povestit, de asemenea, cu 

încântare lucrurile pe care le-a descoperit în această făbricuță și mi-a spus că de acum nu o 

să mai cumpărăm decât ciocolată belgiană produsă de d-na Carels, ciocolată, care este de cea 

mai bună calitate. Doresc ca în viitor să se organizeze mai des asemenea activităţi pe care 

copiii să le ţină minte! Felicitări domnilor profesori!” 

Rada Lavinia – cadru didactic: „Din punctul de vedere al profesorului de specialitate, 

excursia a fost o mare reuşită. Tehnologia prezentă în această fabrică este una modernă, 

curăţenia şi regulile foarte stricte privind igiena i-au impresionat pe elevi. Este altfel când vezi 

fluxul tehnologic, îţi faci o altă impresie când realizezi dimensiunile unor utilaje, despre care 

în mod sigur îţi făcuseşi o altă părere atunci când profesorul ți-a explicat folosind un desen. 

Mulți elevi se gândesc la o carieră în industria alimentară, iar astfel de vizite îi fac să înțeleagă 

mai bine ce înseamnă industria. Din sala de clasă lucururile „se văd” altfel. 

Foarte mulți dintre elevi nu cunoșteau zona vizitată, cu toate că este în apropierea 

orașului Tg-Jiu, dar este cumva ascunsă vizitatorilor. Potențial turistic există din belșug, ar 

trebui ceva mai multă promovare. Cele două lăcașuri de cult vizitate impresionează prin 

frumusețe.” 

 Codreș Alexandru – elev : „Braşovul este un oraş frumos, cu peisaje incredibile, 

începând cu centrul vechi şi până în Poiana Braşov, cu minunata Panoramă. Excursia a fost 

minunată şi nu regret că am petrecut câteva zile alături de profesorii şi colegii mei. Dacă timpul 

era de partea mea, şi acum aş fi acolo! De asemenea, vizita la Școala de Agenți de la Câmpina 

m-a convins.” 

 Floarea Adriana Mirabele – elev : „Am mers în Școala Altfel la Centrul de dializă, 

împreună cu doamna dirigintă și colegii mei. Ceea ce am văzut aici a depășit închipuirile mele. 

Oameni bolnavi grav, dar care prin grija personalului medical nu și-au pierdut speranța și 

încrederea. Vreau și eu să dăruiesc speranță și sper să reușesc într-o bună zi.” 

 


