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FIŞĂ DE ACTIVITATE 

SAPTAMNA „SA STII MAI MULTE, SA FII MAI BUN” 2016 

COMISIA DE TERAPIE EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA  

 
1. Titlul activităţii: „Sa preparam Kurtos Kolacs !” 

 
2. Domeniul in care se incadreaza :  Abilitati de viata  

 
3. Scopul activitatii :Formarea si dezvoltarea unor priceperi si deprinderi de viata care contribuie la 

sporirea gradului de adaptabilitate in vederea integrarii sociale a copiilor cu CES. 
 
4. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:  Dima Valentina , Sava Antonina ,Mitu Monica , Neagu 

Madalina 
 
5. Data desfăşurării:   21 aprilie 2016 
 
6. Durata activităţii:  12.30 -16.30 

 
7. Locul desfasurarii :   Fundatia „New Life ” Amara  

 
Grupul ţintă: Elevii claselor : PREGATITOARE, a III-a A, a III-a B, a Va -A , a VII-a A, a VI/VII-a B, aVIII-a A , aIX-a A , 

a IX/X-a B,7 beneficiari ai Fundatiei New Life Amara. 

8. Parteneri implicaţi:  Fundatia „New Life ” Amara , parinti , asistenti maternali , membri ai comunitatii. 
 
9. Obiective educationale : 

a. familiarizarea cu prepararea unormâncăruritradiționale ; 
b. formarea si dezvoltarea unor deprinderi practice de lucru in bucătărie : pregătireacompozițieide 

cozonac, aplicarea aluatului pe rulourile de lemn, coacerea colacilor pe gratar ; 
c. dezvoltarea capacitatii elevilor de a lucra in grup. 

 
10. Resursele: 

a. umane-nr.elevi /cadre didactice : 19 elevi , 10 cadre didactice , 7 beneficiari ai funtatiei ,4 anagajati 
ai fundatiei , 2 parinti  , 3 membri ai comunitatii . 

b. materiale : faina , lapte, drojdie, oua, ulei, vase pentru framantat, rulouri de lemn , placintare , 
dispoztive de taiat coca , pensule , tavi , cos , gratar , lemne de foc , carbuni , sorturide bucatarie , 
bonete , prosoape  etc. 

  
11. Descrierea activităţii: 

Activitatea s-a desfasurat la Casa Amara , unde exista conditii optime pentru realizarea unor activitati  in 
aer liber . In curtea generoasa a casei , au fost amplasate mai multe mese unde elevii au putut prepara si 
modela coca si un gratar dotat cu toate ustensilele necesare . 

Pentru inceput, cadrul didactic coordonator a purtat discutii cu elevii despre produsele necesare 
preparării aluatului de cozonac. Momentul a avut rolul de a reaminti cunostintele pe care elevii le-au dobandit 
in activitatile de terapie ocupationala , dar si de a rememora momente minunate petrecute in diverse tabere 
organizate vara, in locuri din zona Covasna unde am gustat preparate specifice ce se numesc Kurtos Kolacs . 

In continuare, elevii nostri impreuna cu beneficiarii de la Casa Amara ,  indrumati de cadrele didactice si 
ajutati de bucatareasa de la fundatia ,au pregatit coca pentru a prepara ”un cozonac altfel” – Kurtos Kolacs. 

Dupa ce coca obtinuta a crescut suficient , toti participantii au trecut la modelarea acesteia. Cu ajutor 
placintarelor s-au intins foi de grosime medie (4-5 mm), care s-au taiat in forma de melc in fasii de 2 cm. Copiilor 
li s-a explicat cum sa monteze capatul din exteriorul foii pe rulourile de lemn , care au fost in prealabil unse cu 
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ulei cu ajutorul pensulelor . Aceste etape de lucru au pus in valoare indemanarea baietilor ,dar mai ales a fetelor 
care s-au intrecut in a demonstra acest lucru . 

In acest timp , de focul de la gratar s-au ocupat cativa elevi de la clasele mai mari . 
Procesul de coacere a fost o provocare pentru multi dintre participanti deoarece a necesitat atat 

abilitatea de a rasuci regulat rulourile pe gratar ,cat si rabdare , dar cu explicatiile si sprijinul adultilor totul s-a 
finalizat cu o mare satisfactie . 

Chiar daca etapele următoare au fost mai dificile , fiind inedite pentru copii , dorinta  de a lua parte la 
aceste actiuni pentru a obtine produsul finit a fost atat de mare , incat sarcinile au fost duse la indeplinire cu 
mult entuziasm . 

Coacerea preparatului a fost urmata de scoaterea de pe rulouri ,acoperirea  colacilor cu sirop si 
pudrarea lor cu zahar si nuca pisata . 

Aspectul , mirosul ,dar mai ales gustul preparatului nostru a meritat toata asteptarea , dar si tot efortul 
depus de fiecare in parte . 
 

12. Rezultate obtinute : 
Activitatea a fost proiectata in mod creativ si adaptata la nivelul de dezvoltare al fiecarui elev : 
- majoritatea elevilor au participat activ la toate etapele de lucru; 
- o parte dintre elevi au efectuat anumite etape de lucru in functie de tipul si gradul deficientei; 
- toti participantii au colaborat si s-au sprijinit (elevii Liceului Tehnologic Special“Ion Teodorescu” 
Slobozia si beneficiarii Fundatiei New Life Amara) in realizarea sarcinilor de lucru; 
- toti participantii au manifestat interes pentru activitatea desfasurata. 

 
13. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

- obtinerea produsului finit; 
- observarea gradului de implicare a elevilor  in activitatea practica; 

 
14. Dovezi relevante ce vor fi atasate : 

a. Fotografii  
b. Jurnal de impresii 
c. Panou de prezentare  

 
15. Sugestii, recomandări/motivatia  propunerii ca activitatea sa fie reprezentativa pentru unitatea 

scolara  
 
Activitatea „Sa preparam Kurtos Kolacs !”a dat posibilitatea cadrelor didactice de a-i pune pe elevi in 

situatia de a-si manifesta cunostintele, a-si exersa priceperile si deprinderile dobandite prin activitatile de 
terapie educationala complexa si integrata desfasurate in scoala, intr-un context natural cu conditii cat mai 
aproape de normalitate . 

Atat cadrul in care s-a desfasurat activitatea , cat si modul in care a fost conceputa si organizata, a creat 
o atmosfera de lucru care a stimulat fiecare copil in parte pentru a se implica in aceste actiuni ce aduc o mare 
bucurie in sufletul fiecarui copil. 

Aceasta zi a fost atat pentru copii cat si pentru adulti o zi de sarbatoare, in care fiecare prin fortele 
proprii a participat la pregatirea colacilor, crescandu-i increderea in posibilitatile sale, ceea ce il va stimula in 
paticiparea la activitati de acest gen organizate pe viitor. Familiile si reprezentantii legali ai elevilor au fost 
foarte incantati sa constate ca prin efort propriu, copiii si-au exersat in contexte variate ,abilitați ce vor contribui 
la formarea unui bagaj minim de cunostinte, priceperi si deprinderi care sa le permita adaptarea si integrarea in 
viata sociala.  
 Acestea sunt motivele pentru care consideram ca actiunea „Sa preparam Kurtos Kolacs !”este 
reprezentativa pentru activitatea specifica desfasurata cu elevii cu deficienta din școalanoastră. 
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      Cadre didactice coordonatoare : 
 
 

                                                                                    - profesor –educator  Dima Valentina  

                                                                                     - invatator – educator Sava Antonina 

                                                                                     - profesor  Mitu Monica 

                                                                                      - director : profesor Neagu Ioana Madalina  
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Jurnal de impresii 

”Scoala Altfel” 

2015-2016 

„ Activitățile care au loc ”acasă” la Fundația New Life Amara reprezintă momente 

de bucurie atât pentru elevi cat si pentru noi cadrele didactice, deoarece atmosfera in care 

se desfasoara este foarte reconfortanta , iar primirea călduroasa cu care ne întâmpina 

beneficiarii fundației si personalul de acolo este cu totul speciala .   

Elevii clasei mele au fost foarte entuziasmați  si dornici sa participe la activitatea care 

a constat in prepararea de KurtosKolacs, fiind surprinși plăcut de tot ce se întâmpla in 

jurul lor deoarece participau pentru prima data la astfel de activitati. Copiii au fost 

bucuroși si au mulțumi gazdelor pentru invitație„(Invatator-educator Gheorghiu Cecilia- - 

clasa a V-a ) 

 

” Am fost foarte plăcut surprinsa de noutatea , ineditul activității in care am văzut 

pentru prima data cum se prepara KurtosKolacs . De asemenea , am fost impresionata de 

faptul ca  elevii scolii , baietii de la fundație , cadrele didactice si angajațiifundației au făcut 

echipa si s-au comportat ca o adevărata familie  

A fost o experiența deosebita pentru mine si cu siguranța voi prepara si eu împreuna 

cu fetița mea acest fel de colaci. 

Mulțumesc organizatorilor care au avut ideea de a desfășura aceasta minunata 

acțiune. ” (asistent maternal – Bobocea Florica ) 

 

” Îmi este greu sa descriu in cuvinte emoția , sentimentele pe care le-am trăitcând 

am văzut cu câta dragoste si dăruire sunt înconjurați copiii prezenți de către cadrele 

didactice care ii îndrumau si ii sprijineau pentru ca fiecare dintre ei sa participe la activitate. 

Sunt mama si m-am bucurat enorm sa vad cum adulțiiprezenți au adus bucuria in 

sufletele acestor copii mai puținnorocoși .” ( membru al comunitatii – Anca Ținta) 
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”Nu este prima data când o însoțesc pe fiica mea , David Alexandra, eleva in clasa 

aIX-a B la activitățile organizate de domnii educatori. Mă întrebam cu ce ne vor mai 

surprinde organizatorii de aceasta data . 

Abia ajunși la destinație am aflat ca elevii , ajutațide cadrele didactice vor prepara 

KurtosKolacs . Totul era pregătit incele mai mici amănunte , dela ingrediente , ustensile , 

echipament adecvat , pana la decorul rustic , special amenajat in curtea fundației . Sub 

îndrumarea doamnei profesor Dima Valentina, elevii au pregătit aluatul , apoi l-au 

infasurat pe rulourile din lemn special confecționate . Cel mai mult s-au bucurat când au 

copt pe rând  colacii la grătar . Când au fost gata au mâncat cu pofta si s-au bucurat pentru 

ca erau făcuți de ei .  

Aceste activitati organizate la Fundația New Life sunt așteptate cu nerăbdare de toți 

copiii din școala ,dar side noi parintii . 

Efortul organizatorilor este deosebit de mare , dar bucuria si satisfacția copiilor 

contează cel  mai mult . ”(David Rozalia – părinte) 

 

”Aștept cu mare nerăbdareactivitățile care se desfasoara la de cativa ani la Amara , 

unde ne întâlnim cu foștiicolegi care acum locuiesc acolo. Am preparat 

împreunaKurtosKolacs , care au fost deosebit de buni ! 

Am fost plăcut impresionat de primirea făcuta si de faptul ca am invatat ceva nou si 

util .”( Iancu Cristofor – elev clasa a VIII-a ) 

 

„Bucuria participării la activitatea desfășurata la Fundația New Life Amara in 

perioada programului ”Școala Altfel: Sa știi mai multe sa fii mai bun” o pot exprima prin 

trei cuvinte: mândrie, devotament si implicare. O zi senina cu oameni luminoși si copii 

fericiți. Organizare exemplara, materiale de bun gust si mediu deosebit. Felicitări copii, 

felicitări dragi colegi! 

Iar vouă, reprezentanți ai Fundației New Life va mulțumesc ca ne-ați oferit o zi de 

sărbătoare! 

Cu mare drag va imbratisez pe fieare in parte!” 

(Director, Prof. Madalina Neagu) 
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DOVEZI ALE ACTIVITATILOR 
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