
1 

 

 

 

ACTIVITATE DE SUCCES – SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI 

MULTE, SĂ FII MAI BUN – 31 OCTOMBRIE - 4 NOIEMBRIE- 2016 

A. Fişa activităţii 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ: 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron” 

Sf. Gheorghe, str. Crângului, nr. 30 

Nivelul de învăţământ: învăţământ profesional  şi liceal 

Numărul elevilor din şcoală: 381 – liceu/zi 

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 39 

Coordonatorul activităţii: Incze Anikó , Sztáncsuly Lenke,  Para Maria-Edit,  

1. Titlul activităţii: Geografie apetisantă 

2. Domeniul în care se încadrează: tehnic 

a. gastronomie – realizarea preparatelor, aranjarea mesei şi servirea preparatelor, 

prezentarea originii denumirii preparatelor 

b. informatică – conceperea unui meniu ca şi material promoţional 

c. literatura maghiară  şi universală respectiv geografie–prezentarea ţinuturilor şi a 

localităţilor a căror nume poartă preparatul culinar. 

3. Scopul activităţii: prezentarea obiceiurilor culinare specifice ţinuturilor  şi a localităţilor 

respective. 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii: Formarea culturii generale la tânăra generaţie, 

pregătirea pentru profesie, modelarea aptitudinilor, formarea unui mod de gândire critic, 

cunoştinţe care să faciliteze integrarea activă în viaţa socială. 
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5. Elevii participanţi: 43  

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: Activitatea s-a desfăşurat pe durata a 2 zile, în 

unitatea de învăţământ mai sus menţionată în cadrul laboratorului de informatică, în 

laboratorul de alimentaţie publică şi în laboratorul de tehnica servirii. 

7. Descrierea activităţii: 

Elevii au desfăşurat activitatea în grupe diferite, fiind coordonaţi de profesori de specialitate. 

Ei au avut ca sarcină să descopere, să selecteze şi să prezinte informaţii dintr-un anumit domeniu: 

gastronomie, muzica, locuri geografice,  personalităţi din literatura maghiară şi din domeniu 

istoriei, citate din opera literare. 

Prima zi de activitate:  

Elevii şi profesorii de specialitate au realizat cumpărăturile pentru realizarea preparatelor 

culinare şi s-au pregătit pentru realizarea acestora. O altă echipa de elevi, în laboratorul de 

informatică a realizat meniul  şi pliantul sub coordonarea dnei profesoare Para Maria-Edit care 

urma să fie realizate în ziua respectivă. 

A doua zi de activitate: 

Echipa de bucătari a realizat preparatele culinare conform listei de mai jos. Cealaltă echipă a 

realizat sub coordonarea dnei profesoare de limba şi literatura maghiară, Sztáncsuly Lenke, 

prezentarea în powerpoint a istoriei preparatelor şi a pregătit datele necesare întocmirii 

prezentării. Elevii au exersat prezentările, pregătindu-se pentru spectacol. 

Echipa de bucătari a realizat preparatele culinare conform planului înainte realizat. sub 

coordonarea dnei profesoare Incze Anikó. Întreaga activitate a fost prezentată invitaţilor: 

directorul, directorul adjunct, profesorii şi elevii unităţii de învăţământ organizatoare După 

prezentare, în fiecare zi, participanţi au gustat din preparatele culinare pregătite de elevii cu 

specializarea ospătar-bucătăr.  

 

8. Descrieţi rezultatele obţinute:  

- Realizarea de preparate culinare şi prezentarea acestora în faţa invitaţilor de către 

echipa de bucătari 

- Preparate , meniul specific:  

o Clătite Hortobágyi cu carne  

o Piepte de pui  din  Kiev 
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o Piepte de pui  din Hawai   

o Pui din Provence 

o Prăjituri: Coşuleţe din London 

o „ Somlói galuska” 

o „ Budapest tekercs „-Rulada  din Budapesta” 

9. Precizaţi dacă elevii şi-au manifestat dorinţa de a continua activitatea 

Având în vedere entuziasmul cu care s-a lucrat şi succesul prezentărilor în faţa invitaţilor, am 

concluzionat ca această activitate se doreşte a fi continuată şi eventual îmbunătăţită prin 

implicarea unui număr mai mare de elevi şi cadre didactice. 

10. Motivaţia propunerii activităţii ca fiind  activitatea de succes 

Activitatea mai sus prezentată a avut un caracter interdisciplinar şi a urmărit prezentarea 

gastronomiei creîndu-le o legătură între preparate culinare şi personalităţi şi locuri geografice  sau 

din literatura maghiară. Prin activităţile desfăşurate, s-a urmărit însuşirea de cunoştinţe teoretice, 

informaţii dintr-un anumit domeniu: gastronomie, geografie muzică, literar. De asemenea, 

activităţile au urmărit formarea de priceperi şi deprinderi elevilor participanţi la acest proiect, 

realizându-se şi lucrări practice care să îi ajute pe elevi să îşi formeze o reprezentare de ansamblu 

cu privire la literatura şi originea preparatelor culinare. 

Activitatea mai sus menţionată a urmărit, de asemenea, implicarea unui număr cât mai mare 

de elevi. Pe lângă elevii participanţi în mod direct, fiecare dintre activităţi a urmărit prezentarea 

rezultatelor unui auditoriu format din elevi şi profesori ai instituţiei noastre. Astfel, rezultatele 

obţinute au fost diseminate unui grup ţintă mai larg.  
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B. Mărturii ale elevilor / profesorilor 
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C. Anexe (fotografii) 
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Director,        Director adjunct, 

Gazdag Ildikó       Bagoly Zoltán 


