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CONCURSUL JUDE EAN
O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA COALA ALTFEL

„SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

S PT MÂNAă18-22 APRILIE 2016
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A.FIŞAăACTIVIT

IIă

Numeleăşiăadresaăunit ţiiădeăînv ţ mântăaplicante
Liceulătehnologică,,MihaiăEminescuă“ăSlobozia,ăStrada Lacului Nr. 10,ăJudeţ Ialomiţa
Nivelul/nivelurileădeăînv ţ mânt
Înv ţ mântăliceal iăprofesional
Num rul elevilorădinăşcoal :ă523 elevi, 38 cadre didactice
Coordonatorul activit ţii (nume şi prenume, funcţie, date de contact)
• Niculescu Maria, profesor inginer
DTSă Industrieă alimentar , e-mail:
maranicolesco@yahoo.com, telefon mobil 0742058241;
• A tefaneiă Gabriela,
profesor
inginer
DTSă Industrieă alimentar ,
e-mail:
gabrielaastefanei65@yahoo.com, telefon mobil 0725548497;
•
Dumitru Elena, director adjunct, e-mail: elenadumitru11@yahoo.com, telefon mobil
0727800871;
1.ăTitlulăactivit ii
Proiectul educativ „Târgulăpr jiturilor!”
Activitatea:ă“ ConcursăTârgulăpr jiturilor!”
2.Domeniulăînăcareăseăîncadreaz : Tehnic
3.ă Scopulă activit ii: promovarea înv mântuluiă profesional iă tehnic,ă atragereaă eleviloră înă
activit iăcuăcaracterăpractic-aplicativă iăp strareaătradi iilorăculinareăspecificeăzoneiănoastre.
4.ăObiectiveleăeduca ionaleăaleăactivit ii
 Popularizareaă deprinderiloră iă competen eloră profesionaleă aleă eleviloră cuă profilă Industrieă
alimentar ă iăAlimenta ieăpublic ădină coal ;
 Formareaăspirituluiădeăcompe ieălaăeleviă iăaăgustuluiăestetic;
 Aprofundareaăcompeten elorăpractică- aplicative;
 Formarea,ălaăelevi,ăaăunorădeprineriădeăutilizareăaăingredientelorădeăcalitateă iădeărespectareăaă
valoriiănutri ionale a acestora;
 Identificarea,ă deă c treă candida iiă participan i,ă aă materiiloră primeă careă intr ă înă compozi iaă
preparateloră prezentateă laă concursă precumă iă p strareaă re eteloră tradi ionaleă specificeă zoneiă
noastre prin actualizarea surselor de informare;
5. Eleviăparticipan i:ănum rătotalădeăparticipan i,ăprocentădeăparticipan iădinănum rulătotalădeă
eleviădinăgrupulă int
Num rulădeăelevi participanţi: 20 elevi de la clasele a X-a A, a XI-a C, a XI-a E IP, a XII-a C.
Procent de participanţi din num rul total de elevi din grupul ţint :ă24 % (82ăeleviăgrupă int ).
6.ăDurataăşiăloculădesf şur riiăactivit ii:
Activitatea a durat trei ore, de la 10.00 la 13.00 şiăs-aădesf şuratăînălaboratorul de biologie al
LiceuluiăTehnologică“MihaiăEminescu”ăSlobozia.
7. Descriereaăactivit ii.
Activitatea faceăparteădinăcalendarulăconcursuluiălocală,,Târgulăpr jiturilor”,ăedi iaăaăVIIă -a
i se adreseaz elevilor claselorăcuăprofilădeăIndustrieăalimentar ă iăAlimenta ieăpublic .
Participan iiălaăconcursăauăamenajatăspa iulădeăexpunereăa preparatelorădotându-l adecvat iă
auămarcatăcuăunăstegule ăfiecareăprodusăparticipantălaăconcurs.ă
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Înăvedereaăprezent riiăexponatelorăfiecareăconcurentă iă- a descrisăîn fi aătehnologic modul
deăob inereăaăpreparatului. Juriul desemnatăaăevaluatăproduseleăcandida ilorăprintr-oăprim ăetap ădeă
preaselec ieăînăurmaăc reiaăs-auăstabilităfinali tiiăpeăfiecareăsec iune.
Înă etapaă final ă concuren iiă auă fostă evalua i,ă deă c treă membriiă juriului,ă înă urmaă degust riiă
preparateloră iăaăverific rii respect riiăfi eiătehnologiceădeăob inereăaăpreparatuluiărespectiv.
8.ăDescrie iărezultateleăob inuteăînăurmaăactivit ii.
Activitateaăaăavută impactă asupraăelevilor,ădarăşiăaăprofesorilor prezenţi.ăAăfostăînc ăunăpasă
spre a sensibiliza publicul prezent cu privire la realizareaă unoră produseă s n toase, gustoase iă
aspectuoase.
Eleviiă implicaţiă directă auă încântată invitaţiiă prin produsele preparate. S-aă v zută talentulă şiă
îndemânareaă eleviloră noştri,ă manifestat din plin precumă iă spiritulă competitivă iă aptitudinile de
marketing.
Înăurmaăjuriz riiăproduselorăs-au acordat premiileăurm toare:
Nr. crt. Numeă şiă prenumeă Denumire produs
Premiul
elev
1.
Croitoruă tefaniaă iă Pr jitur ăcuănes
I
Filip Iuliana
2.
Moldoveanu Lorena
Pr jitur ă cuă nuc ă deă
I
cocos
3.
Cristoloveanu Diana Tiramisu
I
iăStanciuăC t lina
4.
Voicu Claudia
Negres
II
5.
Bucur Claudia
Pr jituraă,,VIO”
II
6.
ibuleacăClaudia
Pr jituraăcuămorcov
Men iune
7.
Cre uăMariaă iăBacîruă Cornule eă înă dou ă Men iune
Nicoleta
culori

Clasa

Profesorăîndrum tor

XII C

Niculescu Maria

XII C
XI C

A tefaneiăGabriela

XII C
XI C
XA
XI E IP

Niculescu Maria
StroeăStanu a
StroeăStanu a
Glon ăAurora

Înă timpulă derul riiă activit iiă oă echip ă deă reporteriă deă laă Antenaă 1ă Slobozia,ă aă intervievată
elevii participan iă iăaărealizatăunăscurtădocumentarădespreăaceast ăactivitateăpeăcareăl-aăprezentatăînă
emisiuneaădeă tiriălocale.
Prină prezentareaă f cut ă acesteiă activit iă deă doamnaă directoră Geant ă Mariaă s-a urm rit
promovareaă imaginiiă coliiă iă atragereaă aten ieiă eleviloră viitoriă absolven iă deă clasaă aă VIII-aă câtă iă
agen ilorăeconomiciăinteresa iădeăangajareaăabsolven ilorădeăliceuăînădomeniulăIndustrieăalimentar ă
iăAlimenta ieăpublic .
9.ă Preciza iă dac ă elevii/profesorii/p rin iiă şi-auă manifestată dorin aă deă continuare a acestei
activit iăşiămodalitateaăînăcareăpute iăasiguraăacestălucru.
Eleviiă participan iă iă profesoriiă implica iă auă fostă încânta iă deă aceast ă activitateă iă i-au
manifestatădorin a deăcontinuareăaăacesteiăactivit iă iăînăanulă colarăurm tor.ă
Elevii si-auăpropusăcaăînăanulă colarăurm torăs ăparticipeă iălaăfestivalulă”LaăcasaăTudorii”ă iă
cu alte preparate culinare specifice zonei.
Conducereaă coliiăs-aăangajatăs ăsus in ăînăcontinuareădesf urareaăacestorătipuriădeăactivit iă
prin asigurarea materialelorănecesareă iăurm rireaădot riiălaboratoruluiădeăgastronomieăcuăaparatur ă
electrocasnic ă iăustensileăcareăs ăfacilitezeăpreparareaăăacestorăproduseăînăunitateaă colar .
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10ă .ă Motiva iaă propunerii activit iiă caă fiindă ceaă mai…ă (ă maximă ½ă pagini):ă argumenteă aleă
cadrelorădidactice,ăaleăelevilor,ăaleăp rin ilor.
Activitatea a produsă oă emula ieă printreă eleviiă coliiă provocându-iă s ă participeă laă aceast ă
competi ieăpeăceiădinăspecializareaăadecvat ăprepar riiăpr jiturilor,ăceilal iăeleviăfiindăatra iădeăideeaă
vizit riiă uneiă expozi iiă cuă dulciuriă stimulându-leă apetitulă iă curiozitateaă deă aă degustaă dină fiecareă
exponatălaăsfâr itulăactivit ii.
Elevii directă implicaţiă auă avută iă oă alt ă motiva ieă deă participareă laă acestă târgă dorindă s - iă
exersezeăabilit ileădeăprezentareăaăexponatelorăsperândăcaădup ăfinalizareaăstudiilorăs ăparticipeălaă
astfelădeătârguri,ălaănivelăna ională iăchiarăinterna ional urmândăoăcarier ădeăsuccesăînădomeniulăarteiă
culinare.
Elevii si-auă valorificată experienţeleă pozitiveă şi şi-auă exprimată dorinţaă deă aă continuaă şiă
participaă laă astfelă deă evenimenteă prină careă s -şiă pun ă înă valoareă toateă abilit ţile,ă priceperileă şiă
deprinderileăînsuşite.
Consilierul educativ prof. Or anuă Simonaă consider activitatea desf şurat caă avândă ună
impactăspecialăînărândulătinerilor deoareceăaceştia au avut ocazia de a vedea care sunt criteriile de
selec ieă iăcondi iileădeăparticipareălaăunăastfelădeăconcurs.
Activitatea este mediatizat pe site-ulă şcoliiă (www.gsme.ro) şiă aă fostă prezentat ă într-o
emisiuneădeă tiriăaleăpostuluiălocal.
Impactulă peă careă derulareaă acesteiă activit ţiă l-a avut asupra elevilor ne-aă determinată s ă
select mă aceast ă activitateă pentruă aă participaă laă Concursulă Naţional,ă iniţiată deă M.E.N.C. ,ă înă
programulă„S ăŞTIIăMAIăMULTE,ăS ăFIIăMAIăBUN”.

B. Ataşa i cele mai relevante m rturii ale elevilor/ profesorilor/ p rin ilor
referitoare la activitatea propus
Impresii ale elevilor
,,Mi-aăpl cutăfoarteămultăacestăconcurs,ăaăfostăbineăorganizat,ăiarăfaptulăc am putut concura
cu colegii mei m-aă motivată s ă particip.ă Amă demonstrată c ă înă cadrulă oreloră deă specialitateă ne-am
formată iădezvoltatăabilit iăspecifice meseriei care ne vor ajutaăs ăneăintegr măpeăpia aămuncii.ăVoiă
participaă i anul viitor.”
Curte Florin
Clasa a XI- a C
,,Mi-aăpl cutăacestăconcursădeoareceăm-aămotivatăs ăfiuămaiăîncrez toareăînăfor eleămeleă iăs ă
particip anul viitor cu mai multe produse. A fost un prilej de aălucraăînăatelierulăgastronomicăchiarăînă
diminea aăconcursuluiă iădeăaăprezentaăunăprodusăproasp t,ăapreciatădeăceiăcareăl-au degustat.”
ibuleacăClaudia
Clasa a X-a A
,,M ă pasioneaz ă acestă concursă iă nuă ezită caă deă fiecareă dat ă s ă participă deoareceă mi-a adus
satisfac iiăc ăm ăpotănum raăprintreăpremia i.”
Bucur Claudia
Clasa a XI a C
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Impresii ale cadrelor didactice
”Concursulă ,,Târgulă pr jiturilor”ă aă fostă oă oportunitateă pentruă eleviiă participan iă deă a- iă
demonstraăabilit ileăpractice,ăcuno tin eleăînădomeniulăgastronomică iăalăaranj riiăunuiăspa iuăcareă
s ăcorespund ăprezent riiăexponatelor.ă
M-aăimpresionatăînămodăpl cutăimplicareaăelevilorăînăorganizareaăcompeti iei,ădorin aălorădeă
afirmareă iădeăpromovareăaăproduselorătradi ionale.
Cele mai bune exponateă careă auă r spunsă criteriiloră deă selec ieă auă fostă premiate,ă eleviiă
apreciind obiectivitatea juriului.
Concursulăaătrezităinteresulă iăaltorăeleviăcareănuăauăparticipatăînăacestăan,ădarăauăpromisăc ă
pe viitor nu vor mai rata astfel de ocazii.”
Director,
Prof. Geant ăMaria
”ăTalentulă iăîndemânareaăelevilorăparticipan i s-auămanifestatădinăplinăînăcadrulăactivit ii,
succesulălorăfiindăunăîndemnă iăpentruăal iăeleviăaiă coliiădeăa- iădemonstraăabilit ileă iăcompeten eleă
formateă iădezvoltateăînăcadrul orelor de specialitate. ”
Dir. Adjunct,
Prof. Dumitru Elena
,,Aă fostă oă ziă minunat ă al turiă deă ună colectivă deă eleviă iă cadreă didacticeă careă mi-au creat o
stareă deă spirită pozitiv .ă Concursulă s-aă desf urată înă condi iiă foarteă bune,ă momentulă degust rii
produselorăpreparateăaăfostăexcelent.”
Consilier educativ,
Prof. Or anuăSimona
„Unăconcursădeătradi ieăcuăparticipareăactiv ă iăbineăorganizat.”
Prof. Popa Tina Tatiana
,,Am asistată laă ună concursă bineă organizat,ă cuă eleviă receptiviă iă cuă produseă delicioase.

Felicit riăorganizatoriloră iăelevilorăparticipan i!”
Prof. Gudu Marioara
,,ă Consideră c ă amă asistată laă oă activitateă interesant ,ă ună concursă bineă organizat,ă laă careă auă
participatăeleviăpreocupa iăpentruăs ăseăspecializezeăînădomeniulăgastronomic.ăPr jiturileăexpuseăauă
fostăaspectuoase,ădelicioase,ăpreg titeădup ăre eteătradi ionale.ăOăactivitateădulce!”
Prof. Mocanu Livia Nicoleta
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C. Ata a iă,,ădovezi”ăaleăactivit ii (fotografii, filme,documente etc.)

DOCUMENTE




Graficul de activit ţiăalăproiectului educativ „TÂRGULăPR JITURILOR”;
Procesul-verbalăalăactivit ţii;
Fotografii;

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR
Nr. crt.
1.

Data
14.04.2016

2.

15.04.2016

3.

18.04.2016

4.

20.04.2016

5.

21.04.2016

6.

22.04.2016

Activitate
Popularizarea Concursului
înă coal
Înscriereaăcandida ilor
Întocmireaădocumenteloră
de concurs
Popularizarea concursului
înăafaraă colii
Desf urareaăConcursului

Mijloace de realizare
Discu iiăcuăelevii
Afi e
Fi aădeăînscriere
Regulamentul concursului
Avizare director

Responsabil
Niculescu Maria
A tefaneiă
Gabriela
Niculescu Maria

DirectorăGeant ă
Maria
Amenajareaălaboratoruluiă iăaă A tefaneiă
standului de prezentare
Gabriela
Evaluarea produselor expuse StroeăSt nu a
Analizaăeficien eiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDezbatere
Echipa de proiect
proiectului
Popularizarea rezultatelor pe
Informatician
Propuneri pentru viitor
site-ulă colii
Postul local de televiziune
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7

8

Eleviăparticipan iălaăconcurs

9

10

Produse prezentate

11

12

13

Evaluarea produselor

14

Premierea câ tig torilor

15

16

