
 
O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 

 

 

A. FIŞA ACTIVITĂŢII 

 

● Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: ŞCOALA GIMNAZIALĂ RĂZVAD, 

LOCALITATEA RĂZVAD, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

● Nivelul/nivelurile de învăţământ: GIMNAZIAL 

● Numărul elevilor din şcoală: aprox.250 

● Numărul cadrelor didactice din şcoală: 25 

● Coordonatorul activităţii: TERTELEAC MIRELA-prof.înv.primar 

myrella_hq@yahoo.com/0729914726 

 1. Titlul activităţii: ,,Împreună cu mama gătesc cel mai bun desert!” 

 2. Domeniul în care se încadrează: abilități de viață   

 3. Scopul activităţii: Implicarea activă şi efectivă a copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice în 

activităţi prin care să conştientizeze şi să înţeleagă importanța activităților practic-gospodărești pentru  

dezvoltarea abilităților de viață. 

 4. Obiectivele educaţionale ale activităţii  

 Formarea deprinderilor practic-gospodărești 

 Dezvoltarea competitivității 

 Responsabilizarea elevilor în îndeplinirea unor activități casnice 

 Creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii 

 Formarea deprinderilor de muncă în echipă 

5. Elevi participanţi - număr total de participanţi: 53(elevi din clasele P, I, a II-a) 

                                  - procent de participanţi din numărul total din  numărul total de 

elevi din grupul ţintă: 90% 

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 2 ore, Școala Gimnazială Răzvad 

7. Descrierea activităţii: 

 

 Concursul a constat în prezentarea rețetei și a prăjiturii realizate acasă împreună cu mama, 

degustarea de către juriu și premierea. Juriul a fost format din câte doi profesori și elevi din Consiliul școlar 

al elevilor la fiecare clasă. 

 S-au oferit premii pentru fiecare clasă, apoi juriul a deliberat câștigătorii la nivel de școală. 



 
O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 

 

 

 La jurizare s-a ținut cont de aspectul prăjiturii,gust, ingeniozitate, originalitatea prezentării, 

folosirea de ingrediente sănătoase. 

    Am îmbinat informații din domeniul gastronomiei, igienei alimentare, am format și dezvoltat 

abilități practice de utilizare a unor instrumente folosite în bucătărie.  

Premiile oferite au constat în obiecte de uz casnic pe care elevii să le poată folosi când își ajută 

mamele în bucătărie. 

         

  

 

8.Rezultate 

Rezultatele obţinute în urma activităţii:  deserturi deosebit de gustoase, bună-dispoziție, 

abilități în mânuirea instrumentelor folosite în bucătărie, cunoștințe despre igiena muncii în bucătărie, 

calitatea nutritivă a unor alimente.   Elevii  au savurat delicatesele gătite de colegii lor. 

 Evenimentul a fost promovat în revista școlii..  

    Activitatea a fost una reușită, cu un impact puternic asupra elevilor, părinților, promițând o 

viitoare ediție mai complexă și cu multe surprize.  

 

 

9.Dorinţa de continuare...           

          Considerăm că activitatea este una dintre cele mai reușite  pe care le-am organizat în Săptămâna 

“Școala altfel”, aceasta întrucât astfel de activități nu se desfășoară în mod curent în timpul anului 

școlar și a fost așteptată cu nerăbdare de elevi. Copiii s-au simțit importanți în rolul de bucătari, 

formându-și abilități de mânuire a instrumentelor folosite în bucătărie și pregătindu-se astfel pentru 

viață.  

    Faptul că s-a gustat din produsele activității lor, prăjiturile, care au fost apreciate și valorizate, 

a contat foarte mult în creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii a elevilor. 

 În concluzie, activități culinare sunt deosebit de apreciate în rândul elevilor și părinților și vom 

continua să mai organizăm activități similare și cu altă ocazie.  
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10.Motivaţia  

Considerăm că activitatea poate concura în cadrul competiţiei  “O activitate de succes în 

Săptămâna Şcoala altfel’, deoarece este una dintre cele mai bune activități desfășurate în această 

săptămână, cu impact pozitiv asupra copiilor și părinților. 

În primul rând mărturie stau consideraţiile participanţilor la activitate. 

      Pentru elevi a însemnat o experienţă nouă care le-a permis o deschidere spre partea practică a educaţiei 

pentru viaţă. 

     Pentru părinţi a fost posibilitatea de a-si observa copiii în alte condiţii decât în mod obișnuit, extinzând 

domeniul educaţional dincolo de rutina zilnică. 

 În al doilea rând participanții  s-au declarat încântați de atitudinea relaxată în care s-a desfășurat 

activitatea, considerând că elevii au demonstrat interes și sunt dornici de activități în care să fie pionii 

principali.  

B. Mărturii: 

Duță Nina, părinte 

,,Activitatea la care am participat alături de elevi a fost extrem de interesantă, realizată cu calm și 

bună dispoziție din partea participanților. 

E important să ne implicăm şi să sprijinim elevii şi dascălii lor în astfel de demersuri. 

Ca părinte am conștientizat că este important să îmi implic copilul în treburi casnice și am constatat 

că i-a plăcut, mai ales că știa că participă la concurs.” 

Tudor Elena, părinte 

 ,,Am participat la o activitate foarte dulce alături de copilul meu. 

Apreciez implicarea părinților în activitate. Nerăbdarea cu care copilul meu aștepta să-i fie evaluată 

munca m-a făcut să realizez că e important să-l implic mai mult în activități culinare.” 

  

-,, Mi-a plăcut că am făcut prajitură cu mami și colegii au considerat-o delicioasă.’’ (Grigorescu 

Ștefania - clasa a II-a) 

            -  „A fost cea mai frumoasă zi din viața mea” (Preda Dara- clasa I) 

-  “Acum știu că pot să fac și eu prăjituri.”   (Haiduc Radu – clasa pregătitoare) 

- “A fost o zi delicioasă ca și tiramisu-ul! ” (Mărășescu Alexia – clasa a II-a);  

-  ,,Activitatea propusă a fost una de succes datorită implicării responsabile a unui număr mare de 

elevi și părinți. Ca membru al juriului , mi-a fost greu să aleg prăjitura cea mai bună, deoarece toate 

erau delicioase” – prof. Urucu Mariana, Director al Școlii Gimnaziale Răzvad 
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C.Dovezi 

- FOTOGRAFII 
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- CHESTIONARE 
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