
 

 

 

 

 

 

 

Nr.1   Septembrie 2013 

 

 

CaleidoScoP 

Revista                                                                          

Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava 

 

ISSN 2344 – 3286 

ISSN-L 2344 – 3286 

 



1 
 

 

 

Coordonator revistă: profesor Violeta Iacentiuc 

 

Colectivul de redacţie:  

profesor Maria Reuţ 

profesor Monica Lepcaliuc 

profesor Bianca Gvinda 

 

 

Tehnoredactare: profesor Violeta Iacentiuc 

 

 

Nota redacţiei: 

Articolele pot fi trimise pe adresa de email iacentiucv@yahoo.com. 

Revista va avea apariţie semestrială: 

-  pentru semestrul I, articolele se primesc până pe 15 septembrie 

- pentru semestrul II, articolele se primesc până pe 15 aprilie 

 Reguli de tehnoredactare: Times New Roman 12, spaţiere 1,5 rânduri, diacritice, bibliografie - 

dacă este cazul - la final,  nume autor. Articolele reprezintă exclusiv responsabilitatea autorilor. 

 

 

 

 

 

 

mailto:iacentiucv@yahoo.com


2 
 

Cuprins 

Caleidoscop european 
 

Parteneriatul multilateral Comenius „Science Experiments on Renewable Energies” (Science 

ExpRES) 2013-2015 -  profesor Violeta Iacentiuc 

 

...................3 

 

Experienţa noastră Comenius: SELL- Staging English Language Learning- profesor Claudia 

Boerescu şi profesor Cristina Roibu 

 

Parteneriatul Leonardo da Vinci „Integration of Culture and Health Knowledge into Vocational 

Education of Food and Beverage”- profesor Emil Sahleanu  

 

"Formations pédagogiques pour professeurs de FLE"- mobilitate individuală Comenius – profesor 

Bianca Gvinda 

 

Mobilitate Individuală Comenius ,,Building research-based MOODLE materials in Maths, Science 

and CLIL”- Spania – profesor Roxana Chitială   

 

Temerarii Bucovinei – profesor Mihaela Calistru  

 

...................5 

 

 

...................8 

 

 

.................12 

 

 

.................15 

 

 

.................18 

  

Caleidoscop educativ 

 

Cadet - POMPIER  pentru patru ani, OM pentru  o VIAŢĂ ! - profesor Maria Reuţ 

 

Proiect de parteneriat educational BIODIVERSITY, Discovering the Lost Worlds – profesor Monica 

Lepcaliuc  

 

« La Francophonie diverse », spectacol dedicat Zilei Internaţionale a Francofoniei la Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – profesor Bianca Gvinda   

 

 

.................20 

 

.................23 

 

 

.................25 

Prezentarea unor activităţi de bună practică: “Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării 

profesionale prin reţele parteneriale”- profesor Octavia Popescu 

 

Săptamâna globală de acţiune în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava – profesor Violeta Iacentiuc 

 

Proiectul didactic „ Activităţi practice în învăţământul preuniversitar cu rol de eficientizare a predării 
– învăţării - evaluării la geografie” – profesor Ana Cazacu 

 

Optimizarea procesului de învaţare prin firma de exerciţiu – profesor Corina Stamatin  

 

Şcoala azi – încotro? – profesor Oana Lohănel  

Profesori şi elevi - de la codul juridic la pedagogia interactivă – profesor Viorel Chirică 

.................28 

 

 

 

.................30 

 

.................35 

 

 

.................40 

 

.................47 

 

................49 

 

Caleidoscop tehnico-ştiinţific 

  
Echilibrul dintre alimentație sănătoasă – produse ecologice - dezvoltare durabilă – profesor Narcisa 

Buhu 

 

Orientări și tendințe în producerea și comercializarea alimentelor fortifiante – profesor Melania 

Radu şi profesor Sorina Ropciuc  

 

................51 

 

 

................57 

 

 



3 
 

 

Parteneriatul multilateral Comenius „Science Experiments on Renewable 

Energies” (Science ExpRES) 2013-2015 

 

Povestea acestui parteneriat 

începe cu participarea la cursul de 

formare „EU-HOU: Hands-On 

Universe, Europe. Bringing frontline 

interactive astronomy in the 

classroom”, desfăşurat la Paris în 

perioada 4-8 iunie 2012, curs la care 

au participat 15 profesori din Europa. 

Una dintre problemele dezbătute la 

curs a fost scăderea interesului elevilor 

pentru domeniul ştiinţelor şi modalităţile de remediere a acestei situaţii. Un grup de profesori, 

printre care şi subsemnata, am hotărât la sfârşitul cursului să ţinem legătura printr-un grup de 

discuţii online, unde am pus bazele unui proiect de parteneriat multilateral Comenius, al cărui 

obiectiv să fie stimularea interesului elevilor pentru studiul ştiinţelor (fizicii în mod special). 

Cum una dintre problemele actuale de interes comun este utilizarea energiilor regenerabile, am 

stabilit ca acesta să fie tema proiectului şi să atragem atenţia şi asupra problemelor legate de 

protejarea mediului.   

Astfel s-a ajuns la 

următoarea etapă: Vizita 

Pregătitoare efectuată în 

perioada 15-19 noiembrie 2012 

la Toulouges, Franţa, gazdă fiind 

profesorul de fizică Guillaume 

Lebatard de la Colegiul 

„Francois Mitterrand” iar 

participanţi: profesor Violeta 



4 
 

Iacentiuc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, profesor Selda Demircali, Tosunlar 

Okulu, Turcia şi profesor Dario Barca, de le Istituto d’Istruzione Superiore „Erasmo da 

Rotterdam”, Nichelino, Italia. În cadrul acestei vizite s-a lucrat la aplicaţia proiectului, la 

stabilirea programului, activităţilor, obiectivelor şi rezultatelor finale ale proiectului.  

Scrierea aplicaţiei a continuat până în februarie 2013, fiind depusă la termenul limită 21 

februarie 2013. Apoi a urmat o lungă aşteptare şi în iulie am aflat rezultatul: parteneriat aprobat! 

Pentru toate cele şase şcoli implicate în proiect, anume: coordonator - Colegiul „Francois 

Mitterrand” Toulouges, Franţa, parteneri – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava, 

România; Istituto d’Istruzione Superiore „Erasmo da Rotterdam”, Nichelino, Italia; Tosunlar 

Orta Okulu, Sarayköy/Denizli, Turcia; CSG "De Goudse Waarden", Gouda, Olanda şi Žibartonių 

pagrindinė mokykla, Žibartoniai, Lituania. 

Proiectul Science ExpRES va fi derulat pe o perioadă de 2 ani, organizându-se întâlniri 

de proiect în fiecare dintre ţările participante, în ordinea: Italia, Turcia, România, Lituania, 

Olanda, Franţa. Ca prime sarcini de realizat vor fi: website-ul proiectului, logo-ul,  posterul şi 

sloganul proiectului. Apoi, la fiecare întâlnire de proiect se va prezenta şi discuta un anumit tip 

de energie regenerabilă (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă, energie 

geotermală), se va realiza o machetă a centralelor care utilizează fiecare tip de energie, se vor 

realiza practic şi se vor filma experimente distractive pe teme de energie. Spre finalul proiectului 

vom organiza un concurs de desene „Oraşul viitorului”. Toate produsele proiectului vor fi expuse 

la ultima întălnire de proiect în cadrul unei expoziţii găzduite de primăria oraşului Toulouges, iar 

rezultatele finale vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe ce va avea loc de asemenea la 

primăria oraşului Toulouges.        

                        Prof. Violeta Iacentiuc, coordonator proiect Comenius „Science ExpRES” 
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Experienţa noastră Comenius 

SELL- Staging English Language Learning 

  

 

În perioada 29 iulie – 9 august 

2013 am participat la un stagiu de 

formare în Cork, Irlanda, beneficiind de 

o bursă Comenius – mobilitate 

individuală, programul de învăţare pe 

tot parcursul vieţii, care ne-a dat 

posibilitatea să participăm la un curs 

valoros pentru dezvoltarea profesională. 

Cursul pe care l-am ales - SELL- 

Staging English Language Learning, s-a 

pliat foarte bine pe nevoile noastre de 

formare, întrucât ne-am îmbogăţit gama de tehnici de predare şi ne-am completat repertoriul de 

activităţi dinamice, creative, variate. În acelaşi timp, am avut posibilitatea să călătorim si să 

experimentăm o parte din ce înseamnă cultura irlandeză. 

 Pe parcursul celor 60 de ore de curs am desfăşurat mai multe activităţi, majoritatea bazate 

pe tehnica descoperirii. Acestea au constat în explicarea treptată a metodei staging şi a ceea ce 

presupune ea ca principiu, de ce este importantă pentru dinamizarea lecţiilor şi implicarea activă 

a elevilor, într-o manieră creativă, prin care ei să descopere conţinutul de învăţare, iar rolul 

profesorului să fie acela de ghid. Ca exemple practice, am lucrat pe staging poetry, drama, 

literature, songs, storyline, folklore. Toate aceste categorii au fost selectate din cultura irlandeză. 

Am lecturat din poeţii şi scriitorii irlandezi, am vizionat filme şi videoclipuri şi am făcut 

activităţi dinamice care presupuneau fie crearea unui paragraf/poveste/poezie prin jocuri de 

cuvinte, fraze date, concursuri, fie imaginarea unor dialoguri, crearea unor personaje fictive etc. 

Toate acestea ne puneau la contribuţie inventivitatea şi spiritul creativ. Am lucrat şi pe elemente 

de gramatică şi vocabular,  folosind tehnici noi, care presupuneau nu numai un rol activ al 

elevului dar şi elemente de autoevaluare. Am completat fişe, am învăţat noi jocuri utile (cum ar fi 

licitaţia pe elemente de gramatică, running dictation etc.), am asociat cartonaşe (imagini, cuvinte, 

definiţii), ni s-au dat exemple de concursuri pe care le putem desfăşura cu elevii, pentru a-i 
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atrage mai mult. S-a utilizat în timpul 

orelor tehnologia modernă – tabla 

interactivă, internetul, jocuri interactive pe 

calculator si ni s-a arătat cum putem 

integra aceste resurse în lecţiile noastre 

pentru a ne face orele mai atractive şi a ne 

conforma mai mult cerinţelor educaţiei 

moderne. Pe parcursul stagiului s-au folosit 

de multe ori materiale autentice - resurse 

mass-media, reviste, broşuri, ziare, filme, 

website-uri şi videoclipuri pentru a ne face o idee asupra posibilităţilor de utilizare a materialelor 

pe care le avem la îndemână într-un mod creativ şi util pentru elevi, astfel încât ei să intre în 

contact cu surse în limba engleză şi să îşi dorească să le folosească atât în studiul la clasă cât şi în 

studiul individual. Tehnicile şi metodele folosite în timpul cursului de formare au inclus 

prezentări, lucrul pe echipe şi grupuri, folosirea tehnologiei moderne, prelegeri (cum ar fi un curs 

foarte interesant şi detaliat despre sistemul educaţional irlandez). S-a pus constant accentul pe 

faptul că informaţia nu trebuie transmisă ci descoperită de cel care învaţă, ieşind astfel din 

paradigma clasică predare-învăţare- evaluare.  

 În anumite zile s-au organizat excursii (vizite de studiu) în diferite locaţii, unde am avut 

un ghid care ne-a dat detalii foarte utile legate de locurile vizitate, din punct de vedere istoric, 

geografic, economic, cultural. Astfel, am vizitat portul Cobh – unde a ancorat vasul Titanic, 

Kilarney şi Kenmare, cu peisaje deosebit de pitoreşti şi încărcate de istorie. Am profitat de 

timpul liber pentru a călători cât mai 

mult – către Cliffs of Moher (considerat 

a fi unul dintre cele mai spectaculoase 

peisaje din lume), către Kinsale (unde 

am vizitat Charles Fort) şi Dublin, 

capitala Irlandei. Toate acestea ne-au 

îmbogăţit cultural şi ne vor da 

posibilitatea să conturăm cele învăţate 

într-un context mai larg, pentru a le putea transmite şi elevilor şi colegilor noştri.  
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 În ultima zi de curs am avut de prezentat 

proiecte pe care am început să le pregătim încă din 

prima săptămână, pe echipe formate din doi sau trei 

cursanţi, şi care au constituit evaluarea noastră finală. 

Acestea au cuprins mini-lecţii pe o tema aleasă în 

prealabil de noi, pliată pe metoda staging, care ni s-a 

prezentat pe parcursul stagiului. Împreună cu o altă 

colegă din Cataluña, am ales să prezentăm activităţi 

legate de St. Patrick’s Day. Aceste prezentări s-au 

dovedit a fi extrem de utile pentru integrarea celor 

învăţate într-un context presonalizat de predare. 

 Totul s-a desfăşurat într-o atmosferă destinsă, 

întrucât trainerii erau extrem de flexibili şi prietenoşi, ne încurajau să ne împărtăşim experienţa şi 

ideile, erau dornici să ne afle părerile, creându-se astfel un sentiment de egalitate şi sugerându-ne 

că acesta trebuie încurajat şi în timpul lecţiilor noastre. Am avut oportunitatea să interacţionăm 

cu alţi profesori din diferite ţări (Polonia, Bulgaria, Spania, Olanda, Belgia, Cehia) şi să facem un 

schimb valoros de experienţă, să aflăm metode noi şi utile de abordare la clasă, să ne îmbogăţim 

cultural şi să comunicăm în limba engleză.  

 Considerăm că acest curs este foarte 

bine structurat si util, atât pentru profesorii 

debutanţi cât şi pentru cei cu o experienţă 

bogată la catedră, deoarece abordează 

metodele de predare în contextul societăţii 

moderne, în care tehnologia şi integrarea 

resurselor multimedia devin din ce în ce mai 

mult o necesitate în educaţie.  

Profesor Claudia Boerescu 

Profesor Cristina Roibu 
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Parteneriatul Leonardo da Vinci “Integration of Culture and Health 

Knowledge into Vocational Education of Food and Beverage” 

 

 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava este câştigătorul unui proiect  de 

parteneriat Leonardo da Vinci având titlul “Integration of Culture and Health Knowledge into 

Vocational Education of Food and Beverage” („Integrarea elementelor culturale şi a 

cunoştinţelor despre sănătate în educaţia profesională a alimentaţiei”) coordonat în România de 

către d-l Dr. ing. Sahleanu Emilian. Proiectul se derulează în perioada 2012-2014. 

Obiectivele proiectului sunt: realizarea unei cărţi în domeniu; realizarea unui site web cu 

informaţii legate de proiect şi carte; realizarea de întâlniri de diseminare a rezultatelor proiectului 

cu informarea profesorilor, autorităţilor, firmelor de catering şi a şcolilor de profil; îmbunătăţirea 

nivelului de cunoaştere a elevilor; atragerea atenţiei asupra problemelor specifice de alimentaţie 

şi sănătate ale tinerilor; încurajarea tinerilor să-şi schimbe obiceiurile alimentare nesănătoase şi 

să promoveze aspectele culturale ale propriei ţări. 

La realizarea acestor obiective participă toţi partenerii, care au efectuat în primul an trei 

întâlniri de proiect şi urmează cel de al doilea an, cu alte trei întâlniri de proiect. Toate acestea  

au avut şi vor avea drept scop coordonarea eforturilor de atingere a rezultatelor proiectului. 

Întâlnirea din Turcia – Istanbul – noiembrie 2012 

În cea de-a doua săptămână a lunii 

noiembrie a avut loc o primă  întâlnire la Istanbul, 

la care au participat reprezentanţi ai trei şcoli din 

Turcia, 5 profesori ai Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentară, precum şi reprezentanţi ai 

şcolilor partenere din Turcia, Ungaria, Polonia, 

Olanda şi Marea Britanie.  

S-au stabilit bazele pentru realizarea unei 

cărţi care să includă reţete tradiţionale din ţările 

participante, metode sănătoase de preparare a 

alimentelor, influenţa informaţiilor difuzate în presa audio-vizuală şi scrisă  asupra modului de 

alimentaţie al tinerilor şi altele,  precum şi realizarea unei pagini web pe aceeaşi temă. 
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Profesorii români au avut discuţii cu partenerii din celelalte ţări referitoare la cea mai 

potrivită abordare a temelor propuse prin proiect, precum şi la cele mai eficiente metode de 

conştientizare a tinerilor referitoare la importanţa unei alimentaţii sănătoase şi a alimentelor 

naturale, şi-au prezentat fiecare unităţile de învăţământ din care provin, precum şi prezentări ale 

principalelor alimente tradiţionale din ţările de provenienţă. Activitatea în cadrul proiectului va fi 

continuată de către fiecare dintre parteneri după finalizarea întâlnirii, prin începerea lucrărilor de 

documentare şi redactare a capitolelor cărţii după un plan bine stabilit în urma acestei întâlniri, 

precum şi construcţia paginii web.  

Autorităţile locale reprezentate de către d-l Inspector Şcolar General şi de către d-l primar 

din Tuzla au primit în vizită delegaţia partenerilor din proiect, ocazie cu care le-a adresat cuvinte 

de bun venit şi urări de participare fructuoasă în 

proiect alături de partenerii turci. 

Cu ocazia acestei întâlniri, profesorii 

români, alături de ceilalţi parteneri din proiect au 

avut ocazia de a vizita Catedrala Sfânta Sofia 

finalizată de împăratul Iustinian I în anul 537 şi 

transformată în moschee de către sultanul 

Mahomed, cuceritorul Constantinopolului, 

coloanele de marmură ai Basilicăi Cistern, aflată la 

o adâncime de 150 m sub nivelul solului în 

Istanbul, construită, de asemenea de către Iustinian I şi Moscheea albastră finalizată în anul 1616 

de către sultanul Ahmed I. 

Întâlnirea din Ungaria – Szeged – februarie 2013 

În ultima săptămână a lunii februarie, a avut  în Ungaria a doua întâlnire din cadrul 

proiectului,  la care au participat cinci profesori ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, 

precum şi reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ partenere din Turcia, Ungaria, Polonia, 

Olanda şi Marea Britanie. Echipa română a fost formată din coordonatorul proiectului, directorul 

liceului Buda – Niga Crăiţa şi profesorii: Darie Mihaela, Lepcaliuc Monica şi Iacentiuc Violeta. 

Proiectul  are drept scop promovarea alimentaţiei sănătoase în rândul tinerilor, iar delegaţia 

română a prezentat printre altele reţete tradiţionale din Bucovina.  
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Întâlnirile de lucru au avut loc în 

sediul Facultăţii de Inginerie din Szeged. 

Profesorii români au avut discuţii cu 

partenerii din celelalte ţări referitoare la cele 

mai eficiente metode de conştientizare a 

tinerilor referitoare la importanţa unei 

alimentaţii sănătoase şi a alimentelor 

naturale.  

Profesorii români au vizitat muzeul 

Pick în care sunt prezentate tehnologii timpurii de fabricare a salamurilor crude uscate specifice 

zonei şi au luat parte la o serie de mese cu caracter tradiţional. În ultima zi, s-a vizitat muzeul 

Zwack din Budapesta. 

Întâlnirea din Olanda – Utrecht – mai 2013 

În penultima săptămână a lunii mai echipa română de proiect formată din coordonatorul 

proiectului, d-na director adjunct Tatiana Hladiuc, precum şi d-nele profesoare Violeta Iacentiuc 

şi Melania Radu au participat la cea de-a treia întâlnire de proiect în localitatea Utrecht din 

Olanda. Această întâlnire a avut drept scop 

prezentarea progreselor realizate de fiecare 

partener din proiect, precum şi stabilirea de 

comun acord a următoarelor sarcini ce trebuie 

să fie realizate până la următoarea întâlnire ce 

va avea loc în Polonia, în prima jumătate a 

lunii octombrie a acestui an. 

 Partenerul român joacă un rol esenţial 

în proiect, participând în mod decisiv la 

atingerea unuia dintre cele mai importante 

obiective ale proiectului, scrierea unei cărţi referitoare la sănătatea alimentaţiei. Pe lângă 

capitolele scrise de către echipa noastră şi pe lângă traducerile realizate de către specialiştii 

echipei, partea română s-a angajat să realizeze formatarea întregii cărţi. Publicarea acesteia va fi 

realizată în limbile română şi engleză, în conformitate cu cele stabilite la întâlnirea din Olanda. 
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Printre principalele atracţii vizitate de către profesorii români s-au numărat Domul din 

Utrecht, două restaurante cu specific thailandez şi, respectiv olandez, o plimbare cu vaporaşul pe 

canalele din Amsterdam, precum şi muzeele Rejksmuseum şi Van Gogh. 

Urmează: întâlnirea din Polonia – Wladyslawowo – 8 – 12 octombrie 2013, unde vor 

participa coordonatorul proiectului, d-na directoare Buda Niga Petruţa Crăiţa, precum şi d-nele 

profesoare Radu Melania, Iacentiuc Violeta şi Lepcaliuc Monica; întâlnirea din România – 

Suceava – martie 2014; Întâlnirea din Wales – Swansea – mai 2014 şi întâlnirea finală din Turcia 

– Elazig – iunie 2014. 

Dr. ing. Emilian Sahleanu 
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"Formations pédagogiques pour professeurs de FLE" 

- mobilitate individuală Comenius 

 

Beneficiind de sprijinul financiar primit în cadrul Programului de Învățare pe Parcursul 

Întregii Vieți, am participat în perioada 22.07.2013 – 02.08.2013 la cursul de formare continuă 

"Formations pédagogiques pour professeurs de FLE", desfășurat în localitatea Vichy, Franța. 

Cursul a fost organizat de CAVILAM - Alliance française, o instituție renumită pentru pregătirea 

profesională a formatorilor, precum și pentru calitatea cursurilor oferite. 

Programul zilnic începea la ora 9,00 și se termina la ora 15,30. Marțea și joia ziua de 

lucru continua până la ora 17,30 cu 

un atelier "Descoperire". Am 

participat la următoarele ateliere: 

"Cunoașteți regiunea Auvergne?", 

"Tehnici teatrale simple de utilizat la 

clasă", "Imaginar, povești și creație 

la ora de limba franceză", "Predarea 

culturii din perspectivă 

interculturală". Am avut ocazia să 

cunosc mai bine regiunea Auvergne 

și viața cotidiană din Franța, să 

deprind principiile fundamentale ale animației teatrale și să învăț cum să integrez tehnici teatrale 

simple în ora de limba franceză, am învățat cum să exploatez imaginarul elevilor pentru a face 

ora mai creativă și mai dinamică, precum și cum să dezvolt competențele interculturale ale 

elevilor. 

Cele două stagii intensive pe care le-am ales au fost: "Predarea lexicului și a gramaticii 

într-o perspectivă comunicativă" și "Îmbogățirea cursurilor cu resurse disponibile pe Internet". 

Cursurile s-au desfășurat într-o atmosferă serioasă, dar deschisă și convivială în același timp. În 

prima săptămână am participat la elaborarea de activități pentru exploatarea lexicului și a 

gramaticii, am experimentat strategii de predare, am învățat să exploatez lexicul și gramatica 



13 
 

prin activități ludice și scriere creativă, analizând de asemenea și locul conținuturilor lingvistice 

în CECRL. Stagiarii, în grupe de 3 sau 4, au prezentat activitățile elaborate și au schimbat 

impresii cu privire la diferitele practici pedagogice din țările de origine. S-a lucrat pe cele patru 

competențe fundamentale: înțelegere orală și scrisă, exprimare orală și scrisă, cu insistență 

asupra oralului, ceea ce a permis fiecărui stagiar să participe și să fie activ în orice moment. S-a 

pus accentul pe abordarea comunicativă, care privilegiază dezvoltarea competenței de 

comunicare prin exploatarea documentelor autentice. 

În a doua săptămână 

cursul a avut loc într-un 

laborator multimedia, unde am 

utilizat noile Tehnologii ale 

Informației și Comunicațiilor 

în vederea elaborării de 

secvențe pedagogice utilizabile 

la clasă. Am învățat să selectez 

documente autentice de pe 

Internet, să utilizez uneltele 

informatice pentru a edita 

resurse audio și video, să creez 

o fișă pedagogică model pornind de la un document autentic și să exploatez resurse multimedia: 

podcasturi, cântece, documente video, etc. Participanții, în grupe de 3, au elaborat și prezentat 

secvențe pedagogice interesante și originale, care au fost puse mai apoi la dispoziția tuturor 

cursanților pe platforma instituției. 

Alternând expuneri, activități de grup, jocuri de rol și simulări, ce au facilitat punerea în 

practică a cunoștințelor teoretice, cursurile mi-au permis actualizarea cunoștințelor de limbă, 

cultură și civilizație franceză și mi-au oferit propuneri concrete pentru a-mi ameliora și 

diversifica practicile la clasă. 

În completarea programului am participat la două conferințe, "Privire asupra francezilor" 

și "Predarea literaturii la ora de limba franceză", care mi-au îmbogățit cunoștințele despre 

clișeele referitoare la francezi și mi-au permis să învăț cum să abordez textul literar în cadrul 

orelor de curs. 
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În plus, am luat parte la întâlniri cu edituri prestigioase: Hachette, PUG, Maison des 

Langues, care ne-au prezentat noutățile editoriale și noile proiecte. Am făcut de asemenea 

numeroase ieșiri și excursii, participând la activitățile propuse de organizatori, tot atâtea ocazii 

de a descoperi interesante aspecte socio-culturale și de a experimenta stilul de viață al 

francezilor. 

În ceea ce privește conținutul prezentului articol, acesta reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru 

modul în care conținutul informației va fi folosit. 

 

Prof. Bianca - Elena GVINDA 
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Mobilitate Individuală Comenius 

,,Building research-based MOODLE materials 

 in Maths, Science and CLIL”- Spania  

 

În perioada 2 - 6 septembrie a acestui an am avut ocazia să particip la cursul de formare 

,,Building research-based MOODLE materials in Maths, Science and CLIL”, organizat de 

CEFIRE Benidorm, Spania, cu ajutorul unei finanţări primite prin intermediul programului 

Comenius. 

Activitatea de formare care s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni, a fost organizată 

de formatorul Bernat Martinez.  

Principalele obiective ale cursului au fost: 

 Familizarea participanţilor cu exemple de bună practică în predarea MST. 

 Învăţarea participanţilor să lucreze cu platforma Moodle. 

 Experimentarea modului în care un curs de MST se poate dezvolta cu ajutorul unor 

materiale on- line. 

 Dezvoltarea abilităţilor de a gestiona lecţii cu diferite contexte de învăţare bazate pe TIC 

(1:1; BYOD, clasă oglindită...). 

 Încurajarea participanților să dezvolte materiale didactice cu ajutorul instrumentelor de 

e-Learning. 

 Sporirea  colaborării profesorilor în cadrul dimensiunii europene a educației MST. 

Cursul s-a desfăşurat conform următorului program: 

Luni 02 septembrie 

10:00 - 13:00 

 Introducerea formatorilor şi a participanţilor. 

Fiecare participant s-a prezentat subliniind principalele obiective cu privire la acest curs. 

 ·Workshop: Explorarea materialelor de  Astronomie prin programul Moodle 

La finalul programului s-au realizat echipe omogene de profesori în funcţie de disciplina 

pe care o predă. S-au format echipe de : biologi, chimişti, fizicieni şi matematicieni. Fiecare 

echipă a avut un proiect de realizat pentru zilele următoare. 

16:00 - 18:00  

Echipele formate  au lucrat la proiectele propuse de organizatorul cursului.  

Între membrii echipelor s-au realizat discuţii pe diferite teme cu privire la învăţământul 

european şi îmbunătăţirea acestuia. 
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Marţi 03 septembrie: 

09:00 - 13:00 

 Sesiunea plenară: Ştiinţe ale Educaţiei în Europa (prezentarea experienţelor 

participanţilor cu privire la învăţământul european) 

 Workshop: Explorarea materialelor de Electricitate cu ajutorul platformei Moodle 

 Workshop: Utilizarea Moodle (test: MST tipuri de întrebări specifice) 

16:00 - 18:00 grupuri de lucru: echipele formate în prima zi continuă construirea proiectului 

primit la curs. 

Miercuri 04 septembrie: 

09:00 - 13:00 

 Sesiunea plenară: educaţia matematică în Europa (prezentare de experienţe ale 

participanţilor). 

 Workshop: Explorarea Matematică cu ajutorul platformei Moodle. 

 Workshop: Utilizarea Moodle (forumuri pentru specifice de predare MST) 

16:00 - 18:00 grupuri de lucru: echipele formate în prima zi continuă construirea proiectului 

primit la curs. 

Activitate: Vizită la Altea (sat tipic mediteraneene). Cina (tapas) 

Joi 05 septembrie: 

09:00 - 13:00 

 Sesiune Context: MST predare şi CLIL (prezentarea experienţelor participanţilor) 

 Workshop: Explorarea materiale de Mediu cu ajutorul platformei Moodle. 

 Workshop: Utilizarea Moodle (urmărirea activității elevilor) 

16:00 - 18:00 grupuri de lucru: echipele continuă construirea proiectului cu ajutorul platformei 

Moodle. 

Vineri 06 septembrie: 

09:00 - 14:00 

 Grupuri de lucru: echipele au finalizat proiectele. 

 Discuţii generale despre curs, despre  proiectele create de fiecare echipă. 

 Evaluarea, notele finale și concluziile. 

Participarea mea la activitatea de formare a avut un impact asupra dezvoltării mele 

profesionale în următoarele direcţii: 
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 Mi-a împrospătat interesul pentru disciplina/disciplinele pe care le predau. 

 Mi-a îmbunătăţit competenţele de utilizare a limbii străine. 

 M-a încurajat să adopt o abordare mai reflexivă asupra modului in care predau. 

 M-a încurajat să citesc mai mult despre ultimele cercetări în domeniul predării biologiei. 

  Mi-a actualizat cunoştinţele referitoare la alte ţări, culture, sisteme educaţionale. 

  M-a încurajat să particip la alte activităţi Comenius, Grundtvig. 

  M-a motivat să-mi dezvolt continuu competenţele profesionale in viitor. 

 

Încurajez participarea cadrelor didactice la bursele de formare continuă Comenius pentru 

că reprezintă o ocazie unică unde poţi descoperi ce înseamnă un învăţământ European. 

 

 

 

 

 

 

Profesor Roxana Delia Chitială 
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Temerarii Bucovinei 

Un grup  de tineri  de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară s-au constituit într-un 

grup informal numit TEMERARII BUCOVINEI având ca lider pe DUCEAC IONEL, sub 

indrumarea d-nei profesoare Calistru Mihaela şi au obţinut eligibilitate în cadrul proiectului 

“SUCCESUL IŢI APARŢINE” din cadrul acţiunii 1.2 Iniţiative ale tinererilor - din programul 

Tineret în acţiune. 

Acţiunile proiectului au fost demarate în săptămâna 9-15 septembrie, temerarii fiind 

foarte entuziasmaţi şi încântaţi de acţiunile desfăşurate. 

Proiectul este un succes şi arată implicarea tinerilor sub atenta coordonare a 

îndrumătorului în activităţi de învăţare de dobândire de noi competenţe digitale, concursuri 

sportive dar şi fapte de binefacere la camine de bătrâni. 

Metodele aplicate sunt metode nonformale şi se remercă prin elemente distinctive ale 

lucrului cu tinerii: 

- tinerii hotărăsc că doresc să fie implicaţi, se implică voluntar - poate pentru că vor să se 

relaxeze, să stabileasca prietenii, să se distreze etc 

-  lucrul începe acolo unde se află tinerii – de la percepţia lor asupra societăţii, de la sferele lor de 

interes, de la locaţia fizica în care se afla.  

- duce tinerii dincolo de punctul în care se află – îi încurajează să fie critici şi creativi în reacţiile 

lor faţă de experienţele pe care le-au trăit şi faţă de societatea care îi înconjoară 

- are loc pentru că tinerii sunt tineri, nu pentru că fac parte dintr-o altă categorie socială, mai 

săraci, timizi etc 

- se concentrează asupra tânărului ca tot unitar cu experienţele, interesele şi perspectivele lui 

individuale complexe 

- recunoaşte, respectă şi tratează egal diferite categorii de tineri 

- ajuta la găsirea identităţilor comune aleşi oferă tinerilor sprijin profesionist pentru a-i ajuta să 

facă progrese în diverse planuri 

- dă tinerilor posibilitatea de a-şi face auzită vocea şi de a influenţa luarea deciziilor la diferite 

nivele 

- oferă o gamă diversă de oportunităţi de dezvoltare socială şi personală 

- ajuta la prevenirea blazarii si a excluderii sociale a tinerilor de diferite tipuri - femei, tineri cu 

dizabilitati, emigranti, homosexuali etc 
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- se bazeaza pe ceea ce simt şi cred tinerii nu doar de ceea ce ştiu şi pot face 

Activităţile proiectului sunt variate şi se vor desfăşura pâna la anul în luna august după 

care temerarii vor primi certificate Yothpass care le va fi de folos in activităţile următoare. Prin 

Youthpass, Comisia Europeană asigură faptul că experienţa din cadrul programului este 

recunoscută ca experienţă educaţională şi ca perioadă de învăţare nonformala şi informală. Acest 

document poate fi foarte util pentru viitorul parcurs educaţional sau profesional al 

participantului. 

 In urma derulării proiectului tinerii temerari vor putea deveni « mentori »pentru alţi 

tineri ce vor derula alte proiecte asemanatoare. 

profesor Mihaela Calistru 
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Cadet-POMPIER  pentru patru ani, OM pentru  o VIAŢĂ! 

                 Vremurile s-au schimbat. Ne dorim să fim profesori moderni şi să asigurăm elevilor 

noştri  cele mai bune condiţii  pentru a-i ajuta să ajungă “departe” în viaţă. În această lume 

grăbită şi aflată într-o permanentă competitie, şcoala încearcă să găsească elevilor activităţi 

extracurriculare menite să le formeze deprinderi, să acumuleze cunoştinte pentru ca în viitoarea 

lor viaţă de adult să se comporte 

responsabil  şi să aibă o conduită  

civică adecvată. Credem, noi profesorii, 

că fiecare activitate la care participă 

elevii  le dezvoltă bagajul  de 

deprinderi, li se formează noi conexiuni 

cerebrale care vor da copiilor un 

avantaj puternic  pentru toată viaţa.  

               Proiectul de parteneriat  dintre 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„Bucovina” Suceava şi Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava intitulat „Cadetul de 

azi, pompierul de mâine” se încadrează în categoria activităţilor extracurriculare care vin în 

completarea procesului de învăţare, care dezvoltă  înclinaţii şi aptitudini elevilor, activităţi care îi 

învaţă să-şi organizeze  raţional şi plăcut  timpul liber.  

               Acest proiect de parteneriat a început în anul 2011 şi se va derula până în anul 2015. Au 

fost incluşi în proiect elevi  de clasa a IX-a la acea dată, elevi care acum se află la sfârşitul clasei 

a X-a, respectiv la finalul celui de-al doilea an de proiect. 

            Am început acest proiect  cu un număr de 80 de elevi înscrişi, iar acum la finalul celui de-

al doilea an de proiect  sunt 50. Cei 30 de elevi  care  din varii motive au abandonat proiectul 

sunt beneficiarii a doi ani de proiect,  iar noi sperăm ca elevii care continuă proiectul să găsească 

suficiente motive pentru a-l finaliza. Cred că pentru acest lucru, ambii parteneri suntem 

responsabili. Şi suntem fericiţi  atunci când  simţim că elevilor  le plac activităţile propuse. 

            Elevii participanti la proiect se încadreaza în categoria de vârsta 15-19 ani. Liceenii 

părăsesc  pubertatea  şi intră în vârsta viselor “neimplinite”, a iubirilor “imposibile”, a relaţiilor 
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“dezastruoase”, adică în…. adolescenţă. Perioada în care aceştia  încearcă  să se înţeleagă pe ei 

înşişi şi de aceea au  un comportament în permanentă schimbare. Au dorinta de a se realiza şi de 

a fi unici şi adoptă trei tipuri de comportament: fie de revoltă, fie de inchidere in sine, fie de 

exaltare si afirmare. 

            Prin participarea  elevilor la acest proiect ne-am propus să formăm acestor adolescenţi   

atât deprinderi practice  în prevenirea şi gestionarea   riscurilor generatoare  de situaţii de 

urgenta, cât şi creşterea încrederii în sine, responsabilitate şi empatie pentru necazurile 

semenilor.  Prin acest proiect nu  ne-am 

propus  să deţinem controlul  şi să-l ajutăm  

pe elev să evite toate greşelile. Pentru că 

dacă drumurile lui sunt în permanenţă 

netede, el va deveni nesigur  si incapabil să 

reziste presiunii sociale. Nici nu ne-am 

propus să asteptăm maturizarea 

adolescentului peste noapte şi să-i acordăm 

prea repede anumite libertăţi. Pentru că 

adolescenţii nu au maturitatea deplină  

pentru a lua decizii  corecte şi cad victime  presiunii din jur. Noi, cei doi parteneri ai 

programului, ISU şi CTIA, ne-am propus să  fim însoţitorii lor, să avem o atitudine echilibrată si 

să acordăm adolescentului  un spaţiu de independenţă şi libertate dirijată. Activităţile  propuse  

de către partenerii noştri  de la ISU vin în întâmpinarea nevoilor acestor adolescenţi. Ne-am 

propus să sensibilizăm  şi să motivăm tinerii pentru activitătile de voluntariat, mai ales că la 

această vârstă  tinerii sunt deschisi  fată de actiunile umanitare. Ne-am propus ca elevii nostri să 

cunoască conditiile in care  se desfăsoară activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta  in 

folosul comunităţii, pentru apărarea vieţii cetăţenilor, a bunurilor şi a mediului, împotriva  

efectelor  negative ale incendiilor, inundaţiilor, accidentelor  şi a altor tipuri  de riscuri 

generatoare de  situaţii de urgenţă. 

        Elevii noştri au găsit la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  pe eroii nostri de zi cu zi.  

Nu i-aş putea numi altfel pe cei care salvează vieţi. Şi fac acest lucru indiferent de consecinţe. Şi 

o fac atât de discret încât  te copleşesc de emoţii. Poate  acesta este secretul pentru care pompierii 
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sunt atât de iubiţi, în special de copii, adică de cei încă puri la minte şi la suflet. Sunt sigură ca 

elevii nostri nu vor regreta participarea la  aceasta experientă, iar eu personal mă simt onorată 

pentru că pot scrie aceste rânduri în această revista, onorată pentru colaborare si extrem de 

recunoscătoare pentru că  intr-o situaţie extrem de gravă SMURD-ul a fost îngerul meu salvator.  

        Elevii participanţi la proiect şi profesorii implicaţi,  multumesc ISU Suceava pentru buna 

colaborare, pentru  ceea ce faceţi pentru comunitatea noastră şi vă dorim să aveţi parte de numai 

şi numai bine.  

     Şi multumim pentru că alături de noi, profesorii, ne ajutaţi să facem din micii pompieri  

niste Oameni Adevăraţi!  

                                                                                   Profesor  Maria REUŢ 

P.S.: Am găsit câteva versuri care mi s-au părut foarte frumoase, autorul este anonim şi au fost 

scrise în Jurnalul  Pompierului în anul 1879: 

“ Când  e pericolul aproape şi FOC  e strigătul durerii, 

Salvarea e din două locuri, doar Dumnezeu şi pompierii, 

Apoi, când focul este stins şi-n siguranţă revenim, 

Pe Dumnezeu noi îl uităm, pe pompieri dispreţuim!” 
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Proiect de parteneriat educațional 

BIODIVERSITY 

Discovering the Lost Worlds 

 În contextul actual al implementării unor metode diferite de abordare a utilizării limbii 

engleze și pentru exersarea acesteia în mod participativ și activ, a izvorât ideea creării unui 

mediu adecvat și destul de familiar pentru ca elevii noștri să se dezvolte pe mai multe planuri – 

formal/informal sau creativ/științific. Astfel, în urma încheierii unui parteneriat educațional între 

șase unități școlare din județ, a luat naștere Biodiversity Project, conceput în forma unui concurs 

cu premii și diplome pentru elevii participanți. 

 Ceea ce a început timid în anul școlar 2008-2009 ca un parteneriat între două colegii 

tehnice – Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava (reprezentat de prof. Alina Crețu) și Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava (reprezentat de prof. Monica Lepcaliuc) – s-a dezvoltat 

de-a lungul anilor într-un parteneriat de mai mare amploare între șase colegii atât tehnice, cât și 

naționale, de diferite profiluri. Fiecare an a adus un nou partener: Colegiul Național Spiru Haret 

Suceava (reprezentat de prof. Loredana Bodnar), Liceul cu Program Sportiv Suceava(reprezentat 

de prof. Alina Dobroghii și prof. Monica Agache), Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpulung 

Moldovenesc (reprezentat de prof. Alina Negură) și Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung 

Moldovenesc (reprezentat de prof. Nicoleta Grămadă). Anul trecut școlar, 2012-2013, proiectul 

concurs a fost aprobat și acceptat în Calendarul Activităților Educative, domeniul Ecologie, 

poziția 18, ca o pecete oficială și încununare a succesului pe care l-a avut de-a lungul celor 5 ani. 

 Ediția din 27 aprilie 2013 a adunat aproximativ 60 de elevi participanți din cadrul celor 

șase unități școlare pertenere. Dorindu-se un concurs cu diplome și premii atractive, 

organizatorii au stabilit 5 categorii la care elevii se pot înscrie, în funcție de abilitățile și 

preferințele lor: PowerPoint Presentations, Films, Posters, Models (machete) și Creativity, toate 

incluse sub tema Discovering the Lost Worlds. 

 Sub motto-ul “Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa ea ăși vede trecutul, 

prezentul și viitorul” (Nicolae Bălcescu), elevii au fost încurajați să-și (re)deștepte interesul 

pentru cunoașterea culturilor și civilizațiilor demult apuse. În procesul complex și îndelungat de 
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creare a personalității, elementele de istorie sunt demne de luat în considerare pentru lărgirea 

influenței procesului de învățământ. Influența elementelor de istorie se desfășoară convergent cu 

celelelalte influențe educative și contribuie împreună la formarea personalității tânărului din ziua 

de azi. 

 Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie, artă, care defines portretul 

spiritual al unui popor, se regăsește în dezideratul pedagogic de familiarizare a elevilor cu 

evenimente din trecutul umanității, cu atât mai mult cu cât expunerile sunt făcute în limba 

engleză, limbă de circulație internațională. 

 Elevii au realizat astfel scurte prezentări (PPS, filme, postere, machete, desene, colaje, 

ținute vestimentare, cântece – creații proprii, etc.), care s-au circumscris temei generale impuse a 

proiectului: Discovering the Lost Worlds – Descoperirea lumilor pierdute. Liceul nostru, 

Colegiul  Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, a fost reprezentat de următorii elevi, sub 

coordonarea prof. Monica Lepcaliuc: 

1. Brînzei Codruț - clasa a XII-a A – categoria Machete – PREMIUL II 

2. Maxinese Georgiana – clasa a IX-a F – categoria PPS – PREMIUL III 

3. Bucșa Ștefan – clasa a IX-a G – categoria PPS 
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Proiectul și-a propus ca obiective principale dezvoltarea competențelor de comunicare în 

limba engleză (scris și oral) și a a gândirii creative, utilizarea resurselor TIC în documentarea 

proiectului, încurajarea unei abordări interdisciplinare a unui aspect de cultură general, precum și 

conștientizarea importanței cunoașterii culturilor și civilizațiilor preistorice. 

Așadar, se poate afrma că această activitate i-a îndemnat pe elevi, pe lîngă descoperirea 

laturii lor competitive și a fair-play-ului, să cunoască istoria civilizațiilor demult apuse, semn al 

curiozității intelectuale, al responsabilității și al dorinței de depășire a propriilor limite. 

         Profesor Monica Lepcaliuc 
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« La Francophonie diverse », spectacol dedicat Zilei Internaţionale 

 a Francofoniei la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Pentru a celebra Săptămâna Francofoniei, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 

Suceava şi Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava au iniţiat un parteneriat şcolar 

având următoarele obiective: încurajarea schimburilor culturale cu elevi francofoni de aceeaşi 

vârstă, creşterea încrederii elevilor în propria persoană prin intermediul unei comunicări eficiente 

în limba străină, precum şi sensibilizarea 

elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice cu privire 

la importanţa învăţării limbii franceze ca 

posibilitate de comunicare şi modalitate de 

cunoaştere şi înţelegere multiculturală. 

Acest proiect educativ şi-a propus, pe 

lângă o importantă documentare a elevilor despre 

obiectivele socio-culturale ale Franţei şi o 

aprofundare a valorilor francofoniei, dezvoltarea 

competenţelor de comunicare şi exprimare artistică. 

În paralel cu alte manifestări ce s-au desfăşurat de-a lungul întregii săptămâni în cele 

două unităţi de învăţământ partenere, Ziua Internaţională a Francofoniei, 20 martie, a fost 

marcată prin muzică şi culoare, prin teatru şi dans în cadrul Colegiului Tehnic de Industrie 

Alimentară.  

Elevii, pregătiţi de doamnele profesoare 

Gvinda Bianca, Roboschi Elena şi Căşuneanu 

Luminiţa de la colegiul-gazdă, precum şi de 

doamnele profesoare Băbăscu Melania, Maxim 

Irina şi Murea Ioana de la Colegiul Economic 

„Dimitrie Cantemir” Suceava, şi-au folosit 

imaginaţia realizând expoziţii de planşe şi afişe, 

preparând deserturi franţuzeşti, punând în scenă 

piese de teatru-concurs între ţările francofone, 
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dansând hip-hop sau interpretând diferite melodii din repertoriul internaţional: Lara Fabian, Joe 

Dassin, Zaz, Sexion d’Assaut, Khaled. S-au ascultat glume şi ghicitori, s-au prezentat 

principalele obiective turistice din Franţa, s-a cântat la chitară şi saxofon, dar mai ales s-a vorbit 

aceeaşi limbă - limba franceză - şi acelaşi „limbaj” - ataşamentul faţă de cultura francofonă, atât 

de bogată şi atât de diversă, şi faţă de valorile care unesc membrii Organizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei: promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, promovarea păcii, a democraţiei şi 

a drepturilor omului, dezvoltarea cooperării şi solidarităţii între popoarele francofone. 

Profesor Bianca Gvinda 
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Prezentarea unor activităţi de bună practică: 

“Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării 

profesionale prin reţele parteneriale” 

 

 Proiectul propus spre  prezentare se derulează sub sloganul: ,,Investeşte în oameni!”. Este 

un program Operaţional Sectorial de  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 

este “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii 

bazate pe cunoaştere”, cu domeniul major de intervenţie “Accesul la educaţie şi formare 

profesională iniţială de calitate”. Titlul proiectului este: “Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi 

formării profesionale prin reţele parteneriale”. Obiectivele acestui proiect sunt: 

• O1:  Adaptarea şi realizarea comunicării cu  îndeplinirea criteriilor de calitate 

prestabilite; 

• O2:     Planificarea reuniunilor de lucru eficiente; 

• O3:     Elaborarea de proceduri; 

• O4:     Planificarea activităţilor în reţele parteneriale; 

• O5:     Identificarea modalităţilor de pilotare a  indicatorilor EQAVET (European Quality 

Assurance of Vocational Education and Training) aleşi;  

• O6:   Identificarea modalităţilor de organizare a monitorizării activităţilor din cadrul 

reţelelor  parteneriale 

• O7:     Identificarea modalităţilor de valorificare a rezultatelor activităţilor realizate; 

 În cadrul acestui proiect s-au realizat reţele parteneriale între şcoli din România care au 

acelaşi profil preponderent de bază, în cazul şcolii noastre, industria alimentară.  

Proiectul propune înfiinţarea reţelelor parteneriale pe domenii de specialitate, Colegiul 

Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, reprezentat de directorul adjunct prof. Hladiuc Tatiana 

şi de coordonatorul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, prof. Popescu Octavia 

Cristina, făcând parte din reţeaua partenerială ,,Alim10”. Din cadrul reţelei ,,Alim 10” fac parte 6 

şcoli, respectiv:  

1. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Dumitru Moţoc” Bucureşti; 
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2. Grup şcolar ,,Alexandru Vlahuţă” Şendriceni, jud.Botoşani; 

3. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Terezianum” Sibiu; 

4. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava; 

5. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Raluca Ripan” Cluj Napoca; 

6. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova. 

Dintre cele 6 şcoli prima, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ,,Dumitru Moţoc” 

Bucureşti este centrul de resurse, iar celelalte 5 sunt centre de învăţare colegială. 

După constituirea reţelei s-au stabilit misiunea, viziunea reţelei parteneriale şi sigla 

reţelei. Apoi s-au elaborat documentele pe baza cărora funcţionează reţeaua partenerială ,,ALIM 

10”. Aceste documente sunt: 

1. regulament intern de funcţionare al reţelei “ALIM 10”; 

2. proceduri pentru buna funcţionare a reţelei; 

3. fişe de post elaborate pentru membrii reţelei; 

4. stabilirea planului de activităţi de învăţare colegială; 

Activităţile în cadrul reţelei se desfăşoară timp de 2 ani. Proiectul a început derularea în 

august 2011 şi se va încheia în 2013. Fiecare din cele 6 şcoli participante din cadrul reţelei 

,,ALIM 10” desfăşoară câte o activitate propusă, numită ,,peer learning”. La activitatea 

respectivă participă membrii reţelei, membrii  echipei de Implementare, managerul de proiect 

CNDIPT, reprezentanţi ai echipei tehnice, monitori externi, formatori din cadrul proiectului. 

După desfăşurarea activităţii au loc dezbateri şi discuţii între membrii participanţi, scopul 

acestora fiind schimbul de experienţă. Întorşi la şcolile lor, membrii reţelei fac diseminarea 

activităţilor la care au participat. Ei  prezintă colegilor exemple de bună practică la care au luat 

parte şi le împărtăşesc acestora noutăţi cu privire la desfăşurarea procesului de învăţământ din 

şcolile care formează reţeaua. 

Lista principalelor proceduri elaborate la nivelul reţelei parteneriale ,,ALIM10” este: 

1. Procedura de comunicare în reţea; 

2. Procedura de autoevaluare a activităţii reţelei; 

3. Procedura de monitorizare internă a activităţii reţelei; 

4. Procedura de monitorizare externă a activităţii reţelei; 

5. Procedura de promovare a produselor reţelei; 
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6. Procedura de organizare a bazei de date pentru indicatorii EQAVET selectaţi; 

7. Proceduri privind evaluarea şi învăţarea colegială. 

 

 

 

                                                         

 Prof. Octavia Cristina Popescu  

Aspect din activitatea desfăşurată 

Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară ,,Raluca Ripan” Cluj 

Napoca, octombrie 2012, 

Aspect din activitatea desfăşurată 

la colegiul Colegiul tehnic de 

industrie alimentară ,,Dumitru 

Moţoc” Bucureşti, mai 2012. 

Aspect din diseminarea activităţii 

de la Colegiul Tehnic de Industrie 

Alimentară ,,Raluca Ripan” Cluj 

Napoca. Diseminarea activităţii s-a 

făcut la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava, 

octombrie 2012. 
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Săptamâna globală de acţiune în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie 

la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

Motto:  ”Fiecare copil are nevoie de un profesor.  

Profesori bine pregătiți pentru toți copiii”  

 

 

Campania Globală pentru Educaţie 

(CGE) este o iniţiativă a societăţii civile, 

începută în anul 1999, care are ca scop 

combaterea crizei globale din domeniul 

educaţiei.  

Dreptul la educaţie este un drept 

fundamental al omului, iar misiunea acestei 

campanii este aceea de a se asigura că 

autorităţile iau măsuri pentru a respecta fiecărei 

persoane dreptul la o educaţie publică gratuită şi 

de calitate.  

CGE este sprijinită de organizaţii 

neguvernamentale, sindicate ale cadrelor 

didactice, asociaţii ale părinţilor, grupări de 

tineret, organizaţii comunitare şi organizaţii ale 

societăţii civile active în domeniul educaţiei. 

Acestea monitorizează la nivel naţional 

angajamentele asumate de autorităţi şi urmăresc să responsabilizeze factorii de decizie în vederea 

respectării acestor angajamente.  

Din anul 2001, Campania Globală pentru Educaţie a început să organizeze Săptămâna 

Globală de Acţiune, ca perioadă din an în care coaliţiile, susţinătorii şi organizaţiile care 

acţionează în domeniul educaţiei pe plan naţional, regional şi internaţional acţionează împreună 

pentru a atrage atenţia asupra câte unui punct de pe agenda Educaţiei pentru Toţi, luând poziţie 

cu privire la acelaşi aspect şi adresând solicitări oamenilor politici, în mod coordonat. În întreaga 
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lume, societatea civilă - şi mai ales şcolile - se alătură Săptămânii Globale de Acţiune, ceea ce 

înseamnă că, în fiecare an, se înregistrează milioane de participanţi din întreaga lume.  

În anul 2013, sub sloganul ”Toţi copiii au nevoie de un profesor!”, Săptămâna Globală de 

Acţiune a avut în centru atenţiei problema lipsei globale de cadre didactice calificate. Prezenţa 

profesorilor bine calificaţi este determinantă pentru ca elevii să înveţe şi, mai mult decât atât, să 

înveţe bine. O evaluare amănunţită a sistemelor de educaţie performante, realizată în Raportul 

Global de Monitorizare a Educaţiei pentru Toţi, a arătat că: ”în cele mai performante sisteme de 

educaţie… nu se face nicio concesie cu privire la calitatea profesorilor”.  

Institutul pentru Statistică al UNESCO estimează că este nevoie de 1,7 milioane de 

profesori în plus pentru a atinge, până în anul 2015, obiectivul accesului universal la educaţie 

primară. În total, un număr de 114 ţări au nevoie de mai multe cadre didactice pentru 

învăţământul primar, iar în Africa numărul cadrelor didactice trebuie să crească cu peste 1 

milion.  

Pentru ca fiecare copil să parcurgă învăţământul gimnazial, ar fi nevoie de o creştere 

majoră a numărului de profesori: şapte ţări africane au, la nivelul învăţământului gimnazial, doar 

un cadru didactic la peste 100 de copii cu vârsta corespunzătoare acestui ciclu şcolar. Este nevoie 

de adoptarea unor politici care să acopere această lipsă de cadre didactice calificate, iar ediţia din 

anul 2013 a Campaniei Globale pentru Educaţie promovează recomandări specifice pentru 

autorităţile naţionale şi pentru donatorii internaţionali.  

Principala lecţie învăţată este că educaţia de înaltă calitate necesită o recrutare 

corespunzătoare de profesori care să fie formaţi, sprijiniţi, plătiţi şi coordonaţi ca adevăraţi 

profesionişti. Un corp profesoral motivat şi bine calificat stă la baza unei educaţii de calitate. 

România se numără printre statele membre ale UE în care salariul de bază pentru 

profesori, raportat la produsul intern brut/locuitor este unul dintre cele mai mici – sub 50%. 

Comparativ, acest raport ajunge la 141% în Germania şi 136% în Spania. Potrivit surselor 

europene, România este una dintre ţările în care un cadru didactic are nevoie de mai mult de 34 

de ani la catedră pentru a ajunge la salariul maxim posibil din punct de vedere legal. Această 

situaţie este recunoscută şi de studiile efectuate pe plan intern, acestea atrăgând atenţia şi asupra 

consecinţelor pe care aceste diferenţe le au asupra structurii personalului didactic (îmbătrânirea 

personalului didactic, rata mare de părăsire a profesiei în prima etapă a carierei), asupra 

motivaţiei pentru cariera de profesor (interesul scăzut al tinerilor pentru cariera didactică) şi, 
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implicit, asupra calităţii educaţiei. Cea mai mare pondere a cadrelor didactice calificate se 

înregistrează în învăţământul gimnazial (99,4%), iar cea mai scăzută în învăţământul preşcolar 

(95,6%)  

Dincolo de informaţiile statistice cu privire la procentul cadrelor didactice calificate, o 

importanţă deosebită o are stabilitatea resurselor umane. Astfel, ARACIP atrage atenţia asupra 

necesităţii unor programe naţionale de stabilizare reală a cadrelor didactice, în condiţiile în care, 

la nivelul şcolilor evaluate în anul 

şcolar 2011-2012, s-a constatat că 

aproape 1 din 6 cadre didactice erau 

noi, iar în unele şcoli, fluctuaţia 

personalului didactic ajungea la 30-

40% anual.  

 La activitatea organizată în 

şcoala noastră cu ocazia acestei 

Săptămâni Globale de Acţiune au 

participat 80 de elevi din clasele a IX-a 

F, a IX-a H, a X-a F, a XI-a A şi 5 

profesori. Elevilor li s-a prezentat lecţia “Fiecare copil are nevoie de un profesor”, urmată de 

aplicarea unui chestionar şi o dezbatere pe tema importanţei profesorilor. Dintre întrebările 

chestionarului putem enumera: Cum îmi doresc să fie profesorul meu? Ce trebuie făcut pentru ca 

fiecare profesor să fie profesorul ideal? Cine este profesorul care a avut cel mai important rol 

pentru educaţia şi/sau viaţa voastră? De 

ce credeţi că acest profesor a putut să vă 

ajute într-o măsură atât de mare? Ce 

trebuie făcut astfel încât orice copil să 

poată avea astfel de profesori? Ce 

măsuri ar trebui să fie luate pentru ca 

fiecare copil din România şi din lume să 

aibă acces la o educaţie de calitate şi la 

profesori calificaţi? Dezbaterea - cariera 

didactică între vocaţie şi realitate a 
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cuprins răspunsurile la următoarele întrebări: Care sunt motivele care v-ar determina sau v-ar 

împiedica să optaţi pentru o carieră didactică? Cum vedeţi o posibilă viitoare carieră în acest 

domeniu? Care ar fi obstacolele şi ce măsuri ar putea fi luate de autorităţi pentru a încuraja 

orientarea tinerilor performanţi către cariera didactică? 

Şi profesorilor li s-a cerut să dea un ”Extemporal pentru profesori” cu 4 întrebări: Ce este 

școala? (Şcoala este locul unde  se  construieşte societatea viitorului pe  baza unor experienţe de 

învăţare  iniţiate şi conduse de către profesori  şi  derulate  în colaborare cu elevii./ Şcoala este 

libertatea de a înainta în viaţă pe propriul drum, locul în care adevăratele amintiri, iubiri, 

pasiuni îşi găsesc sălaş în suflet./ Şcoala este îmbinarea, de cele mai multe ori armonioasă, 

dintre personalitatea elevilor şi cea a profesorului./ Şcoala este principala instituţie a unei 

societăţi moderne.); Ce este educația? (Educaţia constituie  principalul  factor de progres  al 

societăţii./ Educaţia este cheia care deschide uşa spre viitorul nostru complex şi complet./ 

Educaţia este un proces unitar al formării personalităţii umane, rezultatul interconectării 

permanente a două activităţi distincte, cea a profesorului şi cea a elevului./ Educaţia este cel 

mai important lucru din viaţa unui om./ Educaţia este calea de dezvoltare personală şi socială.); 

Care sunt calitățile indispensabile ale unui profesor? (Munca la catedră  presupune: 

profesionalism, empatie, creativitate, talent oratoric. De asemenea un profesor trebuie să aibă 

capacitatea de a-şi adapta acţiunile pedagogice  in funcţie de caracteristicile mediului pe care-l 

educă,  să posede simtul umorului şi să aibă  o atitudine pozitivă./ Un profesor are nevoie de 

inteligenţă socială, cunoştinţe solide în domeniul predat, abilităţi de comunicare peste medie şi 

disponibilitatea de a lucra cu copiii./ Profesorul împărtăşeşte cunoştinţe, altruism, speranţă şi 

fair-play. Şi toate astea, în acelaşi timp./Tact pedagogic, răbdare, omenie, calităţi morale.) Cum 

ați caracteriza profesorul ideal? (Profesorul ideal este cel care reuşeşte să educe  şi mintea şi 

spiritul elevului  valorificându-i calităţile şi ajutându-l să-şi depăşească limitele şi temerile./ 

Empatic, bine pregătit, comunicativ, apropiat de elevi, conştiincios, ordonat./ Calitatea supremă 

a unui dascăl nu este doar aceea de a se face înţeles, ci de a-i face pe discipoli să se descurce 

singuri în situaţii reale./ Un profesor ideal trebuie să aibă o temeinică pregătire de specialitate, 

trebuie să fie obiectiv, perseverent şi cu o buna capacitate organizatorică./ Un bun psiholog./Un 

profesor ideal nu există, fiecare are calităţile şi defectele lui./ Profesorul ideal transformă 

informaţia în „formaţie”./ Un adevărat OM.) 

Profesor Violeta Iacentiuc 
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Proiectul didactic  “Activităţi practice în învăţământul preuniversitar cu rol 

de eficientizare a predării-învăţării-evaluării la geografie” 

 

Creativitatea în învăţământ este în relaţie directă cu predarea centrată pe elev, aceasta 

fiind una dintre condiţiile succesului şcolar. Geografia, împreună cu alte discipline, permite 

dezvoltarea a numeroase atitudini, capacităţi şi competenţe generale. Am ales ca metodă de 

eficientizare a predării-evaluării la geografie un proiect, având drept parteneri implicaţi în buna 

desfaşurare: Catedra de Geografie a Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, Direcţia Silvică, 

Agenţia Pentru Protectia Mediului şi Observatorul Astronomic. Vom urmări modul şi proporţia 

în care elevii care vor participa la aplicaţiile practice vor avea ,,beneficii geografice’’ net 

superioare celor care vor învăţa geografia de la birou, aspecte ce vor fi monitorizate într-un 

interval de 4 ani, în măsura posibilităţilor cu aceleaşi colective iniţiale - grupe de 10 elevi, pe 

fiecare an de învăţământ. 

În proiect sunt implicate persoane cu merite didactice recunoscute, ce doresc să vină în 

sprijinul acţiunii de învăţare a geografiei într-un mod care să ajute elevii  să studieze ulterior 

singuri, având instrumentele potrivite. Activităţile se derulează în intervalul decembrie 2010-

decembrie 2014 iar programul proiectului vine în intâmpinarea dorinţei exprimate de elevi de a 

realiza activitaţi practice după o prioadă  în care au acumulat informaţii. Potenţialul acestora este 

ridicat şi ar obţine rezultate mult mai bune dacă ceea ce ar învăţa teoretic ar vedea, iar apoi ar 

putea aplica practic. Cerinţa lor este cu atât mai fundamentată, mai ales că geografiei îi este 

alocată doar o oră pe săptămână. 

Scopul proiectului este acela de a organiza o serie de activităţi practice care să contribuie 

la optimizarea relaţiei profesor – elev – comunitate locală şi la valorificarea geografiei locale în 

cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare, prin antrenarea în activităţile de documentare, 

de aplicare a cunoştinţelor teoretice în practică şi apoi în viaţa de zi cu zi. 

Ca finalitate, vom urmări: elaborarea unei lucrări cu fişe de lucru, hărţi, materiale 

necesare cercetării în teren realizate cu elevi, profesori, studenţi, comunicarea lucrărilor de 

cercetare către  partenerii implicati şi comunitatea didactică, aplicarea informaţiilor obtinute  pe 

parcursul derulării activităţilor  la nivelul şcolii pentru optimizarea procesului didactic şi/ sau 

rezolvarea unor probleme ale comunităţii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate; orientarea unui 

număr mai mare de elevi către o formă de învăţământ superior care sa aibă ca obiect de studiu 
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geografia, sau care să folosească competenţe dobândite în urma activităţilor desfăşurate în 

proiect. Precizăm că ȋncă din al doilea an al proiectului avem elevi care au devenit studenţi ai 

Facultăţii de Geografie din Suceava, pȃnă astăzi sunt 5 la număr, ȋn diferiţi ani de studiu. 

Ca procedură de autoevaluare, periodic, fiecare participant va primi o fişă de evaluare  şi 

autoevaluare a activităţii proprii, iar la finalul unui an şcolar, se vor evalua, de către profesori şi 

parteneri, rezultatele conform obiectivelor şi competenţelor vizate. De asemenea, prin feedback 

de le elevi, părinţi, parteneri implicaţi se pot oferi sugestii, fie pe blogul proiectului, 

http//www.geografiei3wordpress.com, sau www. impreunapentruunviitorverde.wordpress.com, 

fie la avizierul creat special pentru informaţile legate de proiect. Elevii din primul an de proiect 

au initiat crearea unui blog, care ulterior a fost ȋmbunătăţit, iar astăzi toate rezultatele noastre pot 

fi văzute pe www.ctiasuceava.ucoz.ro, administratorul şi fotograful evenimentelor fiind elev ȋn 

clasa a XII-a D. Tot el se ocupă cu datele statistice si contabilizează care ne sunt vizitatorii si 

persoanele interesate de proiect. 

  După lansarea şi diseminarea informaţiilor legate de proiect, în luna decembrie, am 

constituit grupele de lucru şi am realizat şi semnat un contract de învăţare, stabilit de comun 

acord cu elevii. Am stabilit acţiunile, în funcţie de obiectivele propuse, pe termen scurt şi lung 

Tot atunci am completat o  fişă initială cu nevoile de învăţare în cadrul acestui proiect, precum 

şi testul de aflare a stilului de învăţare al elevilor implicati, pentru adaptarea activităţilor. Până la 

această dată s-au realizat cȃteva activităţi extrem de interesante, fie în laboratoare ale Facultăţii 

de Geografie din Suceava, fie ȋn 

teren. 

Activitatea ,,Pământul în 

Univers”, desfăşurată pe 3 

decembrie 2010 a avut ca 

finalitate completarea unei fişe 

recapitulative, după participarea 

la o prelegere, urmată de un 

seminar de   dezbateri şi 

vizionarea unor materiale 

referitoare la Univers.  

 

http://www.ctiasuceava.ucoz.ro/
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Citirea şi interpretarea informaţiei 

cartografice şi grafice după capitolul ,,Măsurarea şi 

reprezentarea spaţiului terestru” s-a făcut printr-o 

aplicaţie în teren, în apropierea cetăţii Zamca, cu 

hărţi topografice, busole, GPS, unde prof. univ. 

Liviu Popescu a aplicat cu un grup de elevi de 

clasa a IX-a cunostinţele de localizare pe hartă, 

precum şi de interpretare a  unei hărţi topografice 

(În imagine harta topografică a zonei Suceava - 

mănăstirea Zamca, realizată de GPS, cu ajutorul elevilor). 

    Activitatea practică în urma capitolului Minerale şi roci s-a desfăşurat în laboratorul de 

geologie al Facultatii de Geografie, unde cei interesaţi au putut analiza la microscop fragmente 

de minerale şi şi-au îmbunătăţit colectia proprie de minerale şi roci. 
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Elevii claselor a XI-a implicaţi în proiect s-au putut documenta, în vederea participării la 

concursul Student pentru o zi, ajutaţi fiind de profesori de la secţia Geografia Mediului a 

Facultăţii de Geografie, precum şi de specialişti de la Agenţia de Protecţie a Mediului Suceava, 

cu care, de altfel s-au deplasat şi în teren, pentru prelevarea de probe. 

Participanţii din clasa a XII-a, pasionaţi mai vechi ai geografiei locale, s-au documentat şi 

au obţinut informaţii legate de cercetarea pas cu pas a aspectelor legate de toponimie, astfel s-au 

participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice a elevilor, din 7 mai 2011. 

Metodele şi materialele alese s-au dovedit atractive, elevii fiind entuziasmaţi că au văzut 

practic cum se lucrează cu diferite instituţii, cum se adună şi se interpretează unele date 

geografice, care sunt paşii în elaborarea unei lucrări. 
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De asemenea, s-a bucurat de popularitate în rândul studenţilor si membrilor proiectului 

activitatea practică desfăşurată cu elevi din clasa a XI-a, în aprilie 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul este un experiment desfăşurat în afara programului şcolar, prin care sperăm să 

demonstrăm că fără practică geografia işi pierde adevărata frumuseţe. 

                                     Coordonator proiect, profesor  Ana Cazacu 
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Optimizarea procesului de învaţare prin firma de exerciţiu 

      

    Într-o societate a cunoaşterii, aşa cum sunt societăţile dezvoltate contemporane, şcoala ca 

instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală. Măsura dezvoltării unei societăţi poate fi 

relevată nu numai de indicatorii economici şi de calitate a vieţii, ci şi de cei privitori la educaţie, 

calitatea şcolii, respectiv de indicatori referitori la modul de organizare a cunoaşterii şi a 

învăţării, la tipurile de performanţe aşteptate, la calitatea activităţii educative şi la modalităţile de 

distribuire în societate a educaţiei.  

         În noua societate bazată pe  cunoaştere, doar persoanele  informate, competente şi  

motivate  vor fi pregătite să  răspundă constructiv  la  provocările  si schimbările inerente ce vor 

urma.  

         În această noua viziune, şcoala trebuie să adopte modificarea metodologiei predării, 

pentru a face faţa  noilor cerinţe; schimbarea presupune  trecerea la o metodologie mai activă, 

centrată pe elev care îl implică în procesul de învăţare  şi îl invaţă aptitudinile învăţării precum şi 

aptitudinile fundamentale ale muncii alături de colegi şi ale rezolvării de probleme. Metodele 

centrate pe elev presupun implicarea în evaluarea eficacităţii procesului de învăţare şi în 

stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Aplicarea metodelor centrate pe elev 

favorizează  pregătirea elevilor atât pentru o tranziţie  mai facilă spre locul de muncă, cât şi spre 

învăţarea continuă. 

Transpunerea în practică a strategiilor didactice  reprezintă o caracteristică  a stilului 

educaţional ce poartă amprenta  personalitaţii fiecarui profesor in parte. „Dibăcia” didactică  

constă în modul în care profesorul reuşeşte să transpună tradiţiile didactice valoroase în context 

modern, producând astfel un transfer de valoare ce se concretizează în obţinerea rezultatelor 

aşteptate: elevi motivaţi, pregatiţi să îşi asume un înalt grad de responsabilitate în contextul 

învăţării, o mai mare autonomie  şi un control sporit cu privire la disciplinele de studiu. Învăţarea 

nu mai este  doar un proces  prin care se transmit cunostinţe, ci o perspectivă a învăţării active, 

predarea transformându-se dintr-un proces de ,,alimentare” a intelectului, într-unul de stimulare a 

acestuia. Pentru aceasta, se impune desfăşurarea unor activităţi care să solicite elevilor o 

interpretare personală a informaţiilor receptate, astfel încât aceştia să-şi poată crea propriile 

interpretări şi  semnificaţii. Derularea acestui proces de „personalizare” a informaţiilor  duce, 
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conform studiilor, la o fixare a cunoştinţelor de până la zece ori mai bună şi la o învăţare mai 

profundă. 

          Activitatea didactică în şcoala contemporană este mai mult decât o problemă de predare 

a unor conţinuturi, cu precădere în cazul disciplinelor economice care impune, prin  însăşi 

condiţia lor ştiinţifică, formarea la elevi a unor deprinderi intelectuale şi de participare (ex: 

identificarea unor concepte economice, cum ar fi: piaţă, întreprinzător, raţionalitate  economică, 

acţiune antreprenorială, comportament economic, comportament etic, responsabilitate socială, 

etc.). Alături de  cunoştinţe şi deprinderi specifice domeniului abordat, se urmăreşte şi  

raportarea critică a elevului la valori şi norme instituite în societate, aşa încât să manifeste 

atitudini pozitive faţă de valori şi să se implice în viaţa reală. Pentru realizarea unor asemenea 

deziderate, didactica modernă propune  strategii didactice interactive instruirea  în mediu virtual, 

învăţarea prin  descoperire, modelarea, euristica ş.a., toate destinate eficientizării instruirii. 

          În ceea ce priveşte activitatea didactică personală  în cadrul catedrei „Tehnologii”  

aceasta se desfăşoară în mare parte  prin lecţii  moderne prin intermediul cărora se ating 

competenţele specializării „Tehnician în turism”. Între metodele moderne  aplicate, foarte  

apreciate de elevi -metoda proiect,  jocul de rol,  studiul de caz -  cele  mai bune rezultate au fost 

obtinute  în cadrul  « firmei de exerciţiu ».      

Firma de exerciţiu, metodă practică de integrare a cunoştiinţelor de la diverse discipline 

determină dobândirea de abilitaţi antreprenoriale, perfecţionarea comportamentelor personale şi 

totodată identificarea potenţialului propriu al elevilor. 
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Instruirea în firma de exerciţiu oferă elevului competenţe în ceea ce înseamnă 

comportamentul profesional, respectiv: "Să ştie ce să facă şi să ştie cum să facă".  

Instruirea în firma de exerciţiu determină o probare practică şi o aprofundare a cunostinţelor deja 

dobândite, fiind astfel continuarea firească şi necesară a instruirii de bază. Cunoştinţele 

dobândite, deprinderile formate şi valorile internalizate prin participarea la activităţile didactice 

permit elevilor identificarea şi selectarea unor criterii în baza cărora să se poată raporta critic la 

realitatea economică, să exprime atitudini active, pozitive faţă de aspectele şi problemele lumii 

reale.    

                              

În firma de exerciţiu se realizează sinergia interdisciplinarităţii conţinuturilor de la 

diverse discipline: economie, contabilitate, corespondenţă comercială, limbi străine, informatică, 

drept şi legislaţie, marketing, istorie, geografie. 

         Firma de exerciţiu este o metodă modernă de învăţare unde se aplică toate principiile 

învăţării active : 

- procesul de învăţare tradiţional este doar un instrument utilizat pentru a-i ajuta pe elevi să 

înveţe; 

- profesorul are rolul de a administra  procesul de învăţare al elevilor; 

- procesul de învăţare  presupune şi utilizarea  experienţelor  din  afara sălii de clasă; 
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- profesorul încurajează şi facilitează implicarea activă  a elevilor  în planificarea şi  

administrarea propriului proces de învăţare prin proiectarea structurată a oportunităţilor 

de învăţare atât în sala de clasă cât şi în afara acesteia; 

- lecţiile se leagă de experienţele elevilor şi  cuprind activităţi  care îi implică direct; 

- elevii sunt încurajaţi să-şi aleagă singuri modul în care se informează şi cum îşi prezintă 

rezultatele  studiilor efectuate; 

-  pe lângă  aprofundare noţiunilor specifice discilinei predate, elevilor li se  oferă ocazia 

de a  dobândi aptitudini fundamentale  transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă; 

- elevii pot aplica  elemente teoretice în situaţii din viaţa reală ; 

- lecţiile cuprind o  combinaţie de activităţi astfel alese încât să  poată fi abordate  stilurile 

pe care elevii le preferă în învaţare ( auditiv, vizual, practic); 

- lecţiile favorizează descoperirile făcute sub îndrumare şi solicită  participarea activă a 

elevilor la procesul de învăţare. 

Firma de exerciţiu reprezintă un răspuns la cerinţele economice pentru orientarea către 

practică în procesul de instruire, pentru extinderea orizontului viitorilor angajati, pentru  

îmbunătăţirea cunostinţelor  de limbi străine ale elevilor şi pentru integrarea celor mai noi 

metode de predare. Activitatea în firma de exerciţiu a reprezentat o modificare a situaţiei şcolare 

atat pentru spaţiul social cât şi pentru  cel de învăţare din şcoală. Acesta devine locul unde se pot 

preda şi se pot proba aptitudini sociale de interacţiune cu elementele mediului extern, 

cunoasterea cognitivă pierzându-şi poziţia dominatoare. 

În calitate de interfaţă între 

şcoală şi mediul extern, cu precădere 

cel economic, firma de exerciţiu 

contribuie şi la creşterea importanţei 

unităţii şcolare; contactul cu  firmele 

partenere şi cu alte firme de exerciţiu  

creează noi relaţii cu alte şcoli din 

ţară  şi din străinătate, reprezentând  

baza de pornire pentru alte 

parteneriate. 

Obiectul instruirii în cadrul 
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firmei de exerciţiu îl reprezintă transmiterea 

cunostinţelor într-o maniera interdisciplinară, 

orientată spre acţiune şi rezolvare de probleme, 

centrată asupra elevilor  şi inspirată din practică. 

Cunoştinţele elevilor trebuie să cuprindă noţiuni  

referitoare la procesele economice interne şi la 

cele de relaţionare a firmei cu  mediul extern la 

care se adaugă  cunostinţe specifice altor 

discipline : educaţie antreprenorială,  geografie, 

istorie, limba şi literatura română, limbi straine, 

dovedindu-se astfel caracterul puternic 

interdisciplinar al metodei. Astfel, însuşirea  

competenţelor cheie - capacitatea de a lucra în 

echipă, gândire interdisciplinară, interculturalitate, 

competenţe lingvistice - permite elevilor obţinerea  

unei accentuate mobilităţi profesionale  şi a unei ridicate flexibilităţi pe piaţa muncii. 

În cadrul liceului, funcţionează patru firme de exerciţiu, dintre care trei  sub forma 

agenţiilor de turism touroperatoare şi una  cu obiect de activitate ce presupune  prestarea de 

servicii  turistice de găzduire în mediul rural (pensiune). Implementarea conceptului s-a realizat 

în anul şcolar 2007-2008  prin înfiinţarea firmelor pilot, iniţial în numar de  şase – agenţii de 

turism şi pensiuni. 

În vederea pregătirii aplicării conceptului « firma de exerciţiu » în strategia didactică 

personală, am parcurs câteva etape premergătoare care s-au finalizat cu aplicarea efectivă a 

metodei. Astfel, am reconsiderat modul de abordare al aplicării acesteia, implicând elevii în 

activităţi pregătitoare  încă înainte de prezentarea la clasă  a acestui nou  concept. Consider că 

pentru aplicarea cu succes a metodelor moderne  se impune utilizarea factorilor stimulatori care 

să le stârnească elevilor curiozitatea şi entuziasmul, generând  motivaţia. În acest sens, împreună 

cu elevii am vizitat « Târgul firmelor de exerciţiu » organizat în municipiul Suceava, în cadrul 

Colegiului Economic ,,D. Cantemir” unde elevii au putut observa şi evalua activitaţile 

desfăşurate de  colegii lor. Târgurile de Turism ale României din primăvara şi  toamna 2008 au 

fost următoarele destinaţii  către care ne-am îndreptat în vederea construirii unei imagini cat mai 
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complete a mediului economic 

real. Această imagine a fost 

întregită prin vizite şi stagii de 

pregătire practică la  partenerii 

noştri – agenţiile de turism din 

Suceava.  Consultarea materialelor 

puse la dispoziţie pe pagina 

ROCT au definitivat pregătirea 

pentru  implementarea conceptului 

şi au oferit baza de pornire în 

abordarea şi implementarea 

acestuia. Pentru aceasta,  am realizat  activităţile specifice corelând în permanenţă activitatea în 

firma de exerciţiu cu activitatea din lumea reală aplicând în firme experienţe şi cunoştinţe 

dobândite anterior. 

  În cadrul  lectiilor desfăşurate în firmele de exerciţiu s-au derulat activităţi care au condus 

la atingerea obiectivelor propuse: 

- întocmirea documentaţiei de înfiinţare a firmelor ; 

- personalizarea firmelor (siglă, slogan, misiune, culoare); 

- realizarea structurilor organizatorice; 

- desfăşurarea de activităţi specifice fiecarui department: 

 simularea interviurilor de angajare, 

 întocmirea organigramei, 

 realizarea ofertei, 

 întocmirea analizei de preţ, 

 stabilirea  politicii de promovare, 

 alegerea canalelor de distribuţie, 

 întocmirea documentelor de personal (C.V., cărţi de muncă), 

 întocmirea şi adoptarea documentelor specifice (fişe de post, Regulament de 

ordine interioară, Regulament de organizare şi funcţionare), 

 realizarea paginilor web, 

 efectuarea de tranzacţii specifice, 

 completarea documentelor specifice, 

 susţinerea  unor şedinţe de negociere şi contractare. 
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Inaugurarea festivă a firmelor de exerciţiu   a constituit un eveniment  deosebit de 

important care a presupus desfăşurarea  unui volum mare de muncă de echipă. Pregătirea 

evenimentului a presupus din partea elevilor valorificarea unor abilităţi şi competenţe  dobândite 

in cadrul activităţilor desfăşurate în firmele de exerciţiu. Astfel, aplicându-şi cunoştinţele 

teoretice şi practice, elevii au trebuit să-şi demonstreze capacităţile organizatorice şi  

creativitatea, obţinând în final aprecierea unanimă  a invitaţilor.  

Rezultatul activităţilor desfăşurate în cadrul firmei de exerciţiu s-a concretizat, în plan 

economic şi social, în participarea F.E. Trans3tour la Forumul Regional de Investiţii, în calitate 

de expozant, reprezentand Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. 

 

Consider că aplicarea  metodei « firma de exerciţiu » este răspunsul  la  aşteptările  pieţei 

muncii care  asteaptă   absolvenţi capabili de performanţă, cunoscători ai  mediului specific, care 

să se poata  integra fără probleme la locul de muncă. Pentru asigurarea premiselor integrării 

profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, este nevoie deci de promovarea  unui sistem flexibil 

şi adaptabil la tipurile de competenţe specifice standardelor ocupaţionale  cerute de economia 

unei societăţi în continuă schimbare.    

Prof. Corina Stamatin 
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ŞCOALA AZI – ÎNCOTRO? 

 

Ca mai toate componentele societăţii, nici învăţământul, sistemul educaţional românesc 

nu putea să nu fie afectat de bulversările de după 1989. Pentru un tânăr dascăl care şi-a făcut 

şcolarizarea pre şi post – universitară în perioada post revoluţionară, o privire retrospectivă şi 

comparativă nu s-ar putea face decât referitoare la imaginea magiştrilor pe care i-a avut la rândul 

său, şi mai puţin sau chiar deloc, vizavi de sistemul educaţional în sine. O primă constatare 

(poate nedreaptă) este cea a slăbirii autorităţii şcolii, a anemierii valenţelor sale formativ – 

educative.  

Asistăm la un dramatic 

hibrid între autoritarism şi 

permisivism, în locul rigorismului 

instituţional de altădată. Reaşezarea 

şcolii într-un făgaş normal (nimeni 

nu poate explica prea clar ce 

înseamnă această normalitate) este 

un proces permanent, deci fără final 

previzibil, la prima vedere. Dar 

ştiind de unde venim, cel puţin la nivelul factorilor de decizie şi a corpului profesoral, neapărat 

trebuie să ştim încotro ne îndreptăm. Spre o şcoală europeană, este răspunsul, devenit stereotip 

de la o vreme. Şcoala europeană înseamnă competivitate, performanţă,  deschidere şi adaptare la 

nou, de fapt, o racordare mai suplă la realităţile sociale (e vorba, credem, în primul rând de piaţa 

muncii, element de bază într-o economie concurenţială). Una din problemele care se ridică: are 

şcoala românească asemenea disponibilităţi, asemenea potenţial? La prima vedere, s-ar spune că 

da şi se aminteşte aici de performanţele olimpicilor români peste hotare, de accesul unor tineri 

şcolarizaţi în România la prestigioase universităţi şi instituţii de cercetare europene şi nord-

americane. Aceasta este însă doar partea vizibilă a aisbergului: cea ascunsă, să zicem, deşi destul 

de des invocată, fiind aşa-numitul „brain drain”, adică fuga competenţelor şi nu numai 

academice, fenomen care, de altfel, nu-i specific doar României post-revoluţionare: mulţi tineri 

şcoliţi în „vechiul regim” şi-au văzut împlinirea profesională şi materială peste hotarele ţării, în 

Occident adică. Pornind de la primul caz, pentru sistemul educaţional românesc se mai ridică o 
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problemă: învăţământ elitar sau învăţământ de masă? Nu ştim cât de pertinentă este folosirea 

termenului de „degradare” referitor la cel din urmă, învăţământul de masă, atunci când se 

vorbeşte de criza învăţământului românesc, însă nu-i mai puţin adevărat că, la disfuncţiile 

aparţinând „grelei moşteniri” post-decembriste se adaugă fenomene nemaiîntâlnite anterior 

precum violenţa în şcoli şi demotivarea unei părţi importante a tineretului şcolar. Valorilor 

clasice promovate de şcoală şi care erau în esenţă morale: adevăr, dreptate, corectitudine, 

responsabilitate, cultul muncii bine făcute ş.a.m.d, evident cu efecte maligne, contrariul acestora, 

non-valori provenind din mediul extra-şcolar: cel familial  şi cel social, cu aportul deloc 

neglijabil al unei anumite părţi a mass-media (este regretabil că libertatea de expresie şi de 

informare impietează grav asupra procesului de modelare a conştiinţei individuale şi civice). În 

procesul de integrare europeană s-a vehiculat, ca un leac absolut miraculos, ideea de 

informatizare a învăţământului, necesitate impusă de evoluţia societăţii noastre spre modernitate, 

eficienţă şi normalitate. Ne amintim aici de ceea ce spuneau unii autori americani, care vorbeau 

de unii copii din SUA care rezolvau problemele de tabla înmulţirii cu ajutorul calculatorului de 

buzunar. S-ar putea vorbi aici de un analfabetism superior bine mascat de abilităţile tehnologice, 

dar specialiştii în sociologia educaţiei vorbesc despre mai multe tipuri de analfabetism, printre 

care analfabetismul cultural care chiar într-o societate prosperă şi dinamică, extrem de deschisă 

şi eficientă, creează un om unidimensional. Acest individ unidimensional este un individ eficient 

poate profesional şi tehnologic dar lipsit de valoare, înscriindu-se în zona imediatului, a 

facilităţii, mare consumator de „idei primite de-a gata”, neindividualizat cultural şi ca atare uşor 

manipulabil. Societatea actuală  mai are până la prosperitatea materială dar mass-media de care 

vorbeam îi construieşte falşi idoli (celebrii „miliardari de carton”) şi îi stimulează apetitul pentru 

facil si efemer.  

 În faţa atâtor probleme previziunile asupra drumului învăţământului românesc pot căpăta 

nuanţe catastrofiste. Un lucru este cert: şcoala românească nu poate merge decât încotro o 

îndreaptă dascălii ei, iar aceştia, prin forţa lucrurilor nu pot merge pe alt drum pe care păşeşte 

societatea din care fac parte. Întrebarea finală: şcoala este cum este fiindcă societatea este cum 

este sau invers, societatea este aşa fiindcă şcoala este aşa? 

 

         Prof. Oana Lohănel 
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Profesori şi elevi - de la codul juridic la pedagogia interactivă 
 

Vă mai amintiţi romanul “Părinţi şi copii” al lui Turgheniev şi de fascinanta legatură 

dintre cele două entităţi transcendentale? De aici, gândul la binomul similar, din sistemul 

instituţionalizat al educaţiei, profesori şi elevi…. 

De peste 3000 de ani, oamenii au fost preocupaţi de educaţie şi, tot de pe atunci au apărut 

şi primele teorii referitoare la modalitaţi de a face educaţie. Se încerca astfel, armonizarea naturii 

umane cu mediul social, mai întâi, şi cu cel economic, mai târziu. Legile morale se conturau, 

odata cu cele juridice. 

În ceea ce priveşte educaţia, spaţiul european s-a raportat sub toate aspectele la 

concepţiile filozofice ale antichităţii greceşti şi romane. Au apărut diferite idei privind locul 

fiecăruia dintre participanţi, profesori sau elevi, la actul educaţional. Privind în urmă, putem 

raporta aceste concepţii la relaţia maestru - discipol, la ceea ce astăzi numim învăţământ centrat 

pe elev sau pe profesor, învăţământ pasiv, activ sau interactiv. 

De-a lungul timpului, aceste concepţii s-au succedat în funcţie de tipul şi cantitatea de 

informaţie ce era de transmis sau de necesitaţile practice la care aceste informaţii trebuiau să 

răspundă.  În acest context, s-au structurat principiile didacticii, putându -se vorbi de învăţământ 

clasic sau modern, scolastic sau constructivist, aceste categorii neavând neapărat şi o conotaţie 

axiologica. 

Dacă în antichitatea greacă şi romană, maestrul lăsa libertatea minţii şi spiritului să 

dirijeze cunoştinţele achiziţionate, practicându-se un învatamânt bazat pe maieutică (devenită 

socratică), pe construcţia de silogisme, mai târziu, în Evul Mediu şi chiar în Renaştere, principiul 

“magister dixit”, a fost coloana vertebrală a didacticii acelui timp. 

“Secolul Luminilor”, a reprezentat un prim pas către acceptarea din nou a elevului ca 

element central al educaţiei, în care copilul, în mod fundamental bun de la natură (J. J. 

Rousseau),  a inceput sa fie privit ca beneficiar al educaţiei, achiziţia de cunostinţe reprezentând 

un ideal al timpului. 

Epoca modernă, industrială, nu a continuat în mod consecvent statutul, câstigat deja, al 

elevului. Se poate menţiona ca excepţie, preocuparea pedagogică, energică, dar mai puţin 

cunoscută, a scriitorului rus Lev Tolstoi, care a infiinţat şcoli pentru copiii de ţărani, practicând o 

pedagogie liberă de constrângeri dogmatice, în care elevul reprezenta pionul central al actului 

invăţarii. Mai târziu, la inceputul secolului XX, profesorul a continuat să fie ‘’conducătorul’’ 
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procesului de învăţamânt, pe lângă cel firesc de “dirijor” al acestuia, chiar dacă, în aceeaşi 

perioadă, se manifestau puternic noi principii pedagogice în care elevii îşi pot influenţa liber 

evoluţia, prin afirmarea propriilor aptitudini şi descoperirea mai uşoară a propriilor vocaţii. Este 

vorba de principiile pedagogice ale lui Rudolf Steiner si a Mariei Montessori, ale căror “şcoli” se 

dezvoltă şi astăzi, în foarte multe ţări, inclusiv România. 

A doua jumătate a secolului XX a deschis o fază nouă în învaţământul occidental. Elevul 

redevine centrul atenţiei procesului de învăţământ, scopul fiind dezvoltarea personalitaţii 

acestuia în raport cu saltul exponenţial al dezvoltării tehnologice. Aceasta măreşte câmpul de 

desfăşurare a activitaţii elevului, se dezvoltă libertatea de manifestare şi, cel mai important, 

imaginaţia şi capacitatea de sinteză. Propria construcţie este favorizată de de interacţiunea cu 

alţii, care, la rândul lor, învaţă. Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea partenerilor 

în învăţare. In fapt, adevărata învaţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi, 

devine nu doar simplu activă (individual activă) ci interactivă. In acelaşi timp, profesorul iese din 

spaţiul clasic, şi poate deveni model, prieten, călăuză, consilier, susţinător sau poate redeveni, în 

unele instanţe, “magister”.  

 A urmat în mod firesc saltul tehnologic de la sfârşitul mileniului 2, proces ce continuă în 

ritm exponenţial şi în primii ani ai celui de-al treilea. Computerul devine pivotul activitaţilor 

didactice, iar lecţiile pot deveni şi interactive. Se ierarhizează competenţele dobandite, de la a 

afla pentru a ştii, la a ştii, pentru a fii şi a ştii pentru a deveni. 

Se nasc, totuşi, întrebări referitoare la limitele acestui tip de didactică sau, mai exact, la 

limitele utilizarii exclusive a calculatorului. 

Referitor la aceste aspecte, există temeri cu privire la modalitatea, să-i spunem, neutră şi 

impersonală de a utiliza datele necesare în procesul cognitiv, fară restructurare la nivel personal a 

cunostinţelor, fară asimilare propriu-zisă. Elevul poate deveni un specialist bun, dar fără o 

dezvoltare personal - umană şi/sau fără să-şi găsească locul firesc în cadrul comunităţii. Pe de 

altă parte, dezinhibarea, fară propriul control, poate să altereze suportul comunicativ între elevi 

sau între elevi şi profesor, cunoaşterea neînsemnând doar achiziţie de cunoştinţe, inteligenţa nu 

doar un exerciţiu de memorare, iar interogaţia nefiind doar curiozitate. Drumul spre dezvoltare 

personală e, într-adevar, mult mai complex şi, în măsura cuvenită, individual. (Disputa pe această 

temă este deschisă şi frecventă). 

Ing. Viorel CHIRICA 
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Echilibrul dintre  

alimentație sănătoasă – produse ecologice - dezvoltare durabilă 

 

Agricultura ecologică reprezintă o parte de dezvoltare a sectorului agricol ce poate crea 

condiţiile necesare pentru conservarea ecosistemelor naturale, având în acelaşi timp o contribuţie 

majora la dezvoltarea durabila şi, în special, la dezvoltarea economică a zonelor rurale rurale.  

O alimentaţie sănătoasă înseamnă consumarea a diferite alimente aparţinând grupurilor 

alimentare de baza: proteine, precum carnea, ouăle şi legumele; lactate; fructe şi legume; cereale, 

precum pâinea şi pastele făinoase; grăsimi şi dulciuri. Deşi pare simplu, nu este întotdeauna uşor 

să se stabilească un regim adecvat fiecărui individ. Uneori se consuma mai mult dintr-un singur 

grup alimentar (preferat) şi se evită consumarea altora sau se optează pentru comoditate in 

defavoarea calităţii.  

O alimentaţie sănătoasă necesită un plan şi un efort de  început pentru a putea include în 

mese o varietate de alimente care să ne dea energia necesară unei zile cât mai bună din toate 

punctele de vedere. Majoritatea persoanelor nu consumă suficienţi nutrienţi deoarece nu includ 

în mese o cantitate corespunzătoare din fiecare grup alimentar.  

Deci, este important să se acorde atenţie nu numai la ce se consumă, dar şi cum au fost 

cultivate aceste produse alimentare. Să verificăm dacă aceste produse sunt ecologice sau nu. 

Produsul ecologic alimentar este, în primul rând, obţinut din ingrediente provenite din 

agricultura ecologică.  

Acest tip de agricultura trebuie să respecte următoarele principii şi reguli: 

 eliminarea oricărei tehnologii poluante într-o zona nepoluată; 

 utilizarea de soiuri si specii cu rezistentă sporită la condițiile de mediu; 

 ameliorarea si menținerea fertilității naturale a solului; 

 utilizarea de fertilizatori si amelioratori ai solului, pesticide, materii prime 

pentru prepararea furajelor, ingrediente pentru prepararea alimentelor în 

conformitate cu lista produselor permise în agricultura ecologică; 

 absenta organismelor modificate genetic (GMO) si a iradierii plantelor; 

 absenţa aditivilor chimici de sinteză: conservanţi, coloranţi, arome, 

emulgatori, acidifianți, întăritori de gust, agenți de îngroșare, etc. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alimentatia-sanatoasa/ouale-8211-bune-sau-relei_1544
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/grasime_6030
http://www.sfatulmedicului.ro/dictionar-medical/regim_4773
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Producția agroalimentara ecologică are drept scop realizarea unor sisteme agricole 

durabile, diversificate, echilibrate şi asigură protejarea resurselor naturale şi sănătatea 

consumatorilor. Impactul procesului de producţie ecologică asupra mediului este minim.  

Alimentele ecologice sunt produse diversificate, sănătoase, libere de boli şi dăunători, 

lipsite de reziduuri nocive, cu un conţinut echilibrat în substanţe bioactive şi minerale. Sunt 

rezultate din tehnologii ecologice, tehnologii care nu utilizează îngrăşăminte chimice şi pesticide. 

Toate aceste tehnologii ecologice au rolul de a pune la dispoziţia consumatorului şi industriei 

prelucrătoare produse naturale lipsite de reziduuri chimice şi mai ales tehnologii menite să 

contribuie la salvgardarea ecosistemului agricol. 

La prepararea alimentelor ecologice se renunţă la aditivi şi la orice alte substanţe 

încorporate. Desfacerea acestor produse se face de regulă în magazine speciale sau chiar din 

"ograda" producătorului. Produsele ecologice certificate sunt marcate şi etichetate conform 

reglementărilor din domeniu. Produse ecologice sunt numai acelea care au un certificat de 

calitate şi poartă pe ambalaj sigla organismului de certificare şi nu orice produs care se vinde sub 

denumirea de "natural", "ţărănesc" etc. 

Eticheta ecologică 

Pe eticheta unui produs ecologic sunt obligatorii 

următoarele menţiuni: 

 sigla "ae" 

 numele şi adresa producătorului sau prelucrătorului; 

 denumirea produsului, inclusiv metoda de producţie 

ecologică utilizată; 

 numele şi marca organismului de inspecţie şi certificare. 

(Lista organismelor de inspecţie şi certificare acreditate de către 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale). 

Produsul natural provine din agricultura convenţională, dar la obţinerea lui nu se 

utilizează aditivi alimentari de sinteză. 

Produsul alimentar convenţional (normal) este obţinut din materie primă provenită din 

agricultura convenţională (normală), în care s-au folosit şi substanţe chimice de sinteză, şi, de 

asemenea, aditivi artificiali alimentari. 

http://www.mapam.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010709&lang=2
http://www.mapam.ro/pages/page.php?self=01&sub=0107&tz=010709&lang=2
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Trebuie acordată atenţie atât la cantitatea de alimente ingerată, cât şi la grupele alimentare 

din care acestea fac parte. Nu este necesar să se consume zilnic o cantitate minimă de alimente 

din fiecare grup alimentar, ci să se ingereze cantitatea recomandată de-a lungul unei săptămâni. 

Câteva mici schimbări sunt suficiente pentru a echilibra dieta. În majoritatea cazurilor se elimină 

din alimentaţie mulţi nutrienţi importanţi. 

O alimentație echilibrată nutrițional, care cuprinde toate grupele alimentare, îți poate 

furniza sănătatea și energia pentru a atinge echilibrul necesar. 

Pentru un nivel optim de energie, bună dispoziție şi tonus psihic, cele mai bune alimente 

sunt cele care stabilizează nivelul glicemiei, stimulează producția de hormoni care dau senzația 

de bine (serotonina), conțin anumite minerale, vitamine si lipide.  

1. Hidrații de carbon 

Hidrații de carbon cu eliberare lentă sunt esențiali pentru amplificarea energiei şi a 

dispoziției. Sunt sursa preferată de energie a organismului şi în plus cresc nivelul serotoninei. 

Secretul este să eviți cat mai mult dulciurile concentrate. Îți cresc repede nivelul glucozei în 

sânge și sunt repede consumate, ducând la oboseală şi indispoziţie. În schimb, cerealele integrale 

ca: pâinea cu fibre, orezul brun, pastele integrale, oferă organismului glucoza care se eliberează 

lent, menținându-ți stabil nivelul glicemiei şi al energiei. 

O alimentație bogată în fibre înseamnă doar beneficii pentru sănătatea noastră. Studiile 

arată că un consum de fibre reduce nivelul de colesterol, îmbunătățește digestia și previne 

constipația. De asemenea, specialiștii susțin ca tot fibrele ne ajuta sa mâncăm mai puțin şi deci 

sa scădem în greutate. 

2. Oleaginoasele 

Oleaginoasele precum caju-ul, migdalele şi alunele de pădure sunt surse de lipide 

sănătoase, proteine şi magneziu, cu rol deosebit de important în metabolizarea glucidelor în 

energie. Poţi găsi magneziu şi în cereale integrale, tarîţe, legume şi frunze verzi. Un alt mineral 

important pentru corpul tau este seleniul, pe care îl găseşti în nucile de Brazilia. Este un element 

care îţi creşte buna dispoziție şi studiile au demonstrat o legătură directă între deficienţa de 

seleniu şi indispoziţie. Acest mineral se găseşte de asemenea şi în carne, fructe de mare, 

leguminoase şi cereale integrale. 
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3. Carnea slabă 

Carnea slabă precum muşchiul de vită, porc, pui şi curcan sunt surse optime de proteine de 

calitate şi de aminoacizi precum tirozina. Tirozina creşte nivelul dopaminei şi norepinefrinei, 

neurotransmiţători cerebrali care cresc starea de alertă şi concentrare. Carnea conţine de 

asemenea şi vitamina B12, vitamina cu rol în formarea celulelor sângelui, în sinteza proteinelor 

şi a acizilor nucleici din organism şi buna funcționare a sistemului nervos. Peştele gras precum 

somonul şi macroul conțin proteine şi acizi grași polinesaturați omega 3. 
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4. Acidul folic 

 

 

Un alt nutrient care îți creşte tonusul psihic este acidul folic, pe care îl găsești în frunzele 

verzi și citrice. 

5. Fibrele alimentare 

Fibrele alimentare sunt stabilizatoare ale energiei. Acestea încetinesc digestia, menţin 

senzaţia de saţietate şi îţi oferă o eliberare lentă de energie pe toata durata zilei. Se poate creşte 

aportul de fibre consumând legume şi leguminoase (fasole, linte, năut), cereale şi pâine integrală, 

fructe cu coajă. 
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6. Hidratarea 

O alta cale de a te menţine hidratat şi plin de energie este să consumăm  alimente care 

conţin un procent mare de apă, minerale şi vitamine, ca fructele şi legumele proaspete, de sezon. 

Nu uita de cei 2 - 2,5 litri pe zi necesare corpului tău! 

Ideal ar fi să consumăm și să preparăm produse alimentare în cantități care să ne satisfacă 

din punct de vedere energetic, pe care să le consumăm rațional fără a face exces de zel în ceea ce 

privește cantitatea pentru a demonstra ce bun bucătar sunteți. 

În acest fel și ceea ce se va găsi în coșul nostru de gunoi va fi în cantitate mai mică. 

  

Profesor Narcisa Buhu 
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ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE ÎN PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA 

ALIMENTELOR FORTIFIANTE 

În domeniul producerii şi comercializării mărfurilor alimentare are loc, la scară mondială, 

o perioadă de efervescenţă explozivă, îndeosebi în ceea ce priveşte evoluţia sortimentaţiei şi 

calităţii produselor alimentare, în strânsă interdependenţă cu evoluţia pretenţiilor consumatorilor 

tot mai bine informaţi şi ca urmare, mai conştienţi de importanţa cunoaşterii cât mai amănunţite 

a alimentelor consumate.[9] 

Disponibilitatea de hrană inofensivă şi sănătoasă reprezintă una din condiţiile 

inseparabile ale ocrotirii şi promovării sănătăţii. Diverse investigaţii privind starea de nutriție 

efectuată pe parcursul ultimului deceniu  au scos în evidenţă mai multe probleme în această 

direcție. În ultimii 10-15 ani incidența maladiilor iododeficitare (guşa endemică) a crescut de 8-

10 ori. Numărul de copii şi adolescenți la care se manifestă o hiperplasie endemică 

a glandei tiroide ajunge la 33-47%, la 2,8-5,7%  se înregistrează guşa endemică care se manifestă 

prin apariţia nodulilor vizibili, în timp ce 1,5-4,2% suferă de hipertiroidie. Se atestă o creştere 

îngrijorătoare a cazurilor de îmbolnăviri de cancer a glandei 

tiroide. În același timp, doar 32% din familii consumă sare iodată, deoarece aceasta are un 

termen de garanţie scăzut, după care îşi pierde calităţile curative. [9] 

Una dintre problemele majore ce caracterizează statutul nutrițional este anemia. 

Insuficiența de fier conduce la scăderea imunităţii şi la sporirea incidenţei maladiilor infecţioase 

şi anemiilor. În anul 2002 OMS a prezentat deficiența de fier ca fiind printre cele mai importante 

dintre riscurile asupra sănătăţii, care pot fi prevenite. Evident, numai corecţiile bine chibzuite pot 

să remedieze aceste dereglări. Produsele utilizate în alimentaţia femeilor cu vârsta cuprinsă între 

18 şi 45 ani asigură doar 23-53% din necesarul zilnic de fier. Consumul mediu de fier nu atinge 

nivelul de 100% din necesităţile nutriţionale nici pentru o categoriea populației. [9] 

Deficitul de calciu este un factor de risc în apariţia rahitului la copii, a osteoporoze şi 

fracturilor la populaţia adultă. Copiii şi adolescenţii necesită o cantitate de calciu mai sporită 

decât adulții, deoarece anume în această perioadă se dezvoltă capacitatea organismului de a 

absorbi şi de a valorifica calciul. Persoanele în vârstă, care în adolescenţă au suferit de 

carenţe în calciu, sunt mai predispuşi spre osteoporoze, deoarece organismul lor asimilează 

insuficient calciul. Cu toate acesta, carenţa acestui macroelement este destul de frecventă. 
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Conform rezultatelor anchetei “Rahitism”, efectuată cu suportul UNICEF, a fost stabilită o 

prevalenţă a rahitismului între 21 şi 35% la copiii de până la 2 ani.[9]  

Fortificarea voluntară a unor categorii de produse, bazate pe tehnologii înaintate, menite 

să asigure un aport esenţial de micronutriment biodisponibil, permite asigurarea nu doar a 

cantităţii de micronutrimente necesare, dar şi a biodisponibilităţii lor. 

Alimentele fortifiate se obţin prin suplimentarea cu compuşi biologic activi a unor 

produse sărace sau lipsite în astfel de substanţe nutritive. Scopul operaţiei este asigurarea unei 

protecţii maxime a organismului şi necesită o asociere nutriţională sinergică şi fiziologic 

adaptată. Introducerea unor nutrienţi în alimente constituie o cale eficientă de prevenire a 

dezechilibrelor alimentare datorate unor stări carenţiale şi de asigurare a unei stări de sănătate 

optime.[8] 

Realizarea produselor fortifiate trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: 

oportunitatea operaţiei din punct de vedere ştiinţific, alegerea celor mai potrivite alimente 

(alimente vectoare) care trebuie suplimentate pentru ca eficienţa operaţiei să fie maximă; 

folosirea unor surse eficiente şi stabile de compuşi biologic activi; fortifierea să nu influenţeze 

mult preţul produselor; fortifierea să nu determine modificări ale caracteristicilor senzoriale; 

programele de fortificare a alimentelor cu micronutrimente trebuie să includă sisteme de control 

a alimentelor pe bază de principii de HACCP, proceduri de inspectare şi metode analitice admise 

la nivel internaţional. 

Fortifierea alimentelor de bază se practică în numeroase ţări, fie în baza unor norme 

legale adoptate la nivel naţional, fie opţional, de către producători. Recomandările OMS în acest 

sens sunt menţionate în tabelul următor: 

Principiul activ Alimente vectoare Observaţii 

Acid ascorbic Sucuri de fructe sterilizate sau 

pulbere, produse lactate şi sterilizate 

praf, produse cerealiere uscate 

Trebuie protejate de aer dacă se găsesc în 

soluţii neutre 

Tiamină, 

riboflavină, 

niacină, acid 

folic 

Produse cerealiere uscate, făină, 

pâine, paste, produse lactate 

Riboflavina colorează uneori alimentele 

Vitamina A Produse cerealiere uscate, făină, 

pâine, paste, produse lactate, 

Trebuie să fie protejate de aer; în produsele 

lipsite de lipide vitamina A trebuie 
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margarină, uleiuri vegetale înglobată sub formă miscibilă cu apa (ex. în 

mici granule de gelatină); pierderile datorită 

căldurii pot fi importante în cazul uleiului 

pentru prăjit 

Vitamina E Produse lactate, margarină, produse 

cerealiere uscate, uleiuri vegetale, 

băuturi pe bază de fructe 

Aceleaşi observaţii ca şi în cazul fortifierii 

cu vitamina A 

Calciu Produse cerealiere, pâine Cantitatea de adăugat limitează sortimentul 

produselor vectoare 

Fier Produse cerealiere, pâine, lapte 

sterilizat şi lapte praf 

Disponibilitatea variază potrivit formei 

utilizate; poate altera culoarea sau gustul 

Iod Sare de bucătărie Obişnuit sub formă de iodat, care este mai 

stabil în sarea nerafinată 

Aminoacizi Cereale, pâine, produse din carne 

tocată 

Lizina, cisteina, metionina sunt în prezent 

autorizate în câteva state 

Rolul principal al alimentaţiei este de a furniza nutrienţi corespunzători şi în cantităţi 

satisfăcătoare pentru nevoile metabolice ale organismului şi, în plus, de a da consumatorului un 

sentiment de satisfacţie şi plăcere prin atributele hedonice ale alimentelor (ex. gustul). 

Se constată în ultimul timp începerea unei noi ere în nutriţie, reflectată şi prin 

modificarea atitudinii consumatorului, concretizată în: atenţia manifestată pentru compuşii care 

promovează sănătatea (antioxidanţi, vitamine, calciu, flavone etc.); convingerea că ''printr-o 

atitudine corectă, inclusiv în nutriţie, pot evita cancerul''; conştientizarea existenţei unei legături 

între starea fizică, psihică şi alimente, precum şi între dietă, longevitate şi aspectul fizic; 

convingerea că dieta asigură soluţii pentru sănătate mai promiţătoare decât cabinetul medical. [9] 

Ele sunt determinate şi de următoarele aspecte: costul crescând al îngrijirilor medicale şi 

al concediilor medicale; creşterea speranţei de viaţă; orientarea populaţiei pentru o calitate mai 

bună a vieţii.  

 Impactul fortificării alimentelor asupra statutului alimentar al populaţiei trebuie supus 

unui control riguros din partea organismelor responsabile. Fortificarea alimentelor cu 

micronutrimente trebuie să fie efectuată în corespundere cu necesităţile populaţiei carenţate în 

aşa mod, încât să asigure un aport optimal, care să nu depăşească necesităţile nici uneia dintre 

categoriile de populaţie.[9] 
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Factori alimentari, promotori ai absorbţiei fierului -   Acidul ascorbic 

Acidul ascorbic (AA) este unul dintre cei mai eficienţi promotori ai fierului nehemic din 

alimente. Vitamina C de origine sintetică sporeşte absorbţia fierului în egală măsură cu AA 

provenit din diverse alimente. Efectul promotor faţă de fier al AA este atât demarcant şi esenţial, 

încât acesta poate fi considerat drept unul dintre rolurile fiziologice ale vitaminei C. Efectul AA 

este asociat acţiunii a doi factori: reducerea fierului feric în fier feros, ceea ce previne formarea 

hidroxidului feric insolubil şi conduce la formarea unui complex, care rămâne solubil în mediul 

bazic din colon, facilitând absorbţia fierului. Allen şi Ahluwali au remarcat, că administrarea a 

25 mg AA la o masă reprezentativă, constituită din  produse cerealiere (din orez, porumb sau 

grâu) dublează absorbţia fierului, iar un adaos de 50 mg AA sporeşte acest indice de 3-6 ori. AA 

diminuează efectul inhibitor al diferitor factori, prezenţi în aceeaşi masă.[9] 

Produse fortifiante comercializate 

Produse cerealiere 

Fortifierea produselor cerealiere - produse de bază în alimentaţia umană - se face cu 

proteine, vitamine B1, B2, PP, acid folic, săruri minerale: Fe, Ca, Mg.[6] 

Făina  

Suplimentarea aminoacizilor în făina de grâu are drept scop compensarea deficitului în 

lizină - primul aminoacid limitant al proteinelor din cereale - şi uneori în treonină şi triptofan. 

Suplimentarea micronutrienţilor - vitamine şi minerale -  în făina de grâu. 

În stare naturală grâul reprezintă o sursă importantă de vitamine B1, B2, niacină, 

piridoxină, vitamina E, Fe, Zn. Datorită faptului că majoritatea micronutrienţilor se găsesc în 

straturile exterioare ale bobului, acestea se pierd în mare măsură în timpul procesului de 

măcinare (pierderile fiind proporţionale cu gradul de extracţie al făinii). 

Pâinea 

Calităţile nutriţionale ale proteinelor din pâine pot fi îmbunătăţite prin compensarea 

deficitului lor în lizină. Studiile economice au arătat că este mai raţional a se proceda la 

compensarea deficitului de lizină prin folosirea unor surse proteice bogate în acest aminoacid 

decât prin introducerea lizinei ca atare în făină.[1-7] 

Făina de soia este utilizată în industria panificaţiei ca fortifiant proteic, iar dacă este 

activă enzimatic realizează şi o îmbunătăţire a calităţilor pâinii ca urmare a acţiunii 

lipoxigenazei. 
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Adaosul de făină de soia nu poate depăşi 3-5% din făina de grâu utilizată la prepararea 

aluatului, deoarece doze mai mari afectează volumul, porozitatea, elasticitatea şi chiar gustul 

miezului. La aceste doze eficienţa proteică nu este evidentă, motiv pentru care se iau o serie de 

măsuri tehnologice. Se poate obţine o pâine cu un adaos de 16% concentrat proteic de soia dacă 

se utilizează şi un amestec de shortening, lipide polare sau glicolipide de tipul mono- sau dilaurat 

de zaharoză, mono-, di- sau tristearaţi ai zaharozei.[2-4] 

Făina de floarea soarelui se poate adăuga în doze de 3-5%, în funcţie de calitatea făinii 

de grâu. Se obţine pâine cu un spectru mai echilibrat al aminoacizilor esenţiali şi cu o aromă 

plăcută, de nucă. 

Utilizarea derivatelelor proteice din industria laptelui reprezintă unul din cele mai 

eficiente mijloace de mărire a valorii biologice a proteinelor din pâine. Pe lângă contribuţia sub 

aspectul conţinutului în aminoacizi esenţiali (lizină) pot fortifia pânea cu P, Ca etc. 

Zerul utilizat la formarea aluatului influenţează pozitiv nu numai valoarea nutritivă a 

pâinii ci şi proprietăţile fizico-chimice ale aluatului.  

Cazeinaţii şi coprecipitaţii din lapte reprezintă surse valoroase pentru fortifierea proteică 

a pâinii. [3] 

Laptele praf degresat introdus în aluat în proporţie de 3-6% faţă de făină conduce la o 

îmbunătăţire importantă a valorii nutritive a pâinii. 

Complexul proteic format din zer uscat şi biomasă  obţinută prin cultivarea lui 

Saccharomyces fragilis, utilizat în proporţie de 4% faţă de făină, conduce la obţinerea de produse 

cu calităţi superioare în ceea ce priveşte gustul, aroma, porozitatea şi coaja.[3] 

Adaosul de făină alimentară de peşte lipsită de mirosul specific, în proporţie de până la 

10% faţă de făina de grâu, determină îmbunătăţirea stabilităţii aluatului, dar volumul pâinii scade 

şi miezul se închide puţin la culoare. Făina de peşte contribuie însă la obţinerea unei eficienţe 

proteice deosebite. 

Derivatele din drojdii realizează o fortifiere complexă a pâinii datorită conţinutului lor în 

proteine bogate în lizină şi conţinutului foarte ridicat în vitamine din grupul B.[10] 

Pâinea este un vector excelent şi pentru unele vitamine şi săruri minerale. O pâine 

fortifiată cu aceşti micronutrienţi se obţine plecând de la o făină fortifiată. Dacă această făină nu 

există se poate realiza suplimentarea şi direct în secţia de preparare a aluatului. În acest scop se 

adaugă un premix (sub formă de tablete) de vitamine B1, B2, PP, eventual acid folic şi Fe într-o 
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parte din apa folosită la prepararea aluatului. Se asigură astfel o bună distribuţie a 

micronutrienţilor în toată masa de aluat. În unele variante se preferă folosirea sării îmbogăţite în 

micronutrienţi.[1-4] 

Cereale pentru micul dejun 

Deoarece prin consumul acestor produse (fulgi, expandate şi extrudate) trebuie să se 

asigure un mic dejun complet, reglementările prevăd că trebuie să fie astfel formulate încât prin 

consumul a 30 g să se furnizeze minim 25% din necesarul zilnic de vitamine şi minerale.[3] 

Fortifierea cu vitamine şi minerale a produselor pentru breakfast se realizează în diferite 

stadii ale procesării, în funcţie de tipul lor şi de stabilitatea termică a ingredientelor. 

În cazul fulgilor vitaminele termorezistente, substanţele minerale şi aminoacizii (lizină, 

triptofan) se pot introduce în masa de cereale pregătite înainte de tratamentul termic. Vitaminele 

termolabile se adaugă prin pulverizare la sfârşitul operaţiei de uscare sau de toastare. 

În cazul produselor expandate fortifierea se poate realiza: prin impregnarea boabelor de 

cereale, prin încorporarea în masa crupelor şi grişurilor, în amestecul de glazurare.[2] 

În cazul produselor extrudate fortifierea se poate realiza prin introducerea premixului în 

masa de crupe sau făinuri sau în soluţia de glazurare odată cu celelalte ingrediente.[2] 

Produse din fructe şi legume 

Fructele şi legumele reprezintă principala sursă de vitamină C pentru organismul uman. 

Întrucât stabilitatea acestui antioxidant nutriţional este foarte redusă în timpul prelucrării şi 

depozitării, se impune fortifierea produselor obţinute din aceste materii prime cu acid 

ascorbic.[2-7] 

Fortifierea sucurilor se face prin dizolvarea vitaminei C într-o cantitate mică din acestea, 

care apoi se introduce în tot lotul. În scopul prevenirii pierderilor prin oxidare, durata de 

menţinere a sucurilor până la pasteurizare nu trebuie să depăşească 30 minute. Acidul ascorbic se 

poate doza direct în conducta prin care sucul este evacuat din pasteurizator spre instalaţia de 

dozare.[2] 

Fortifierea compoturilor de fructe cu vitamină C se poate realiza fie prin introducerea în 

recipient a unei tablete de zaharoză care conţine o doză stabilită de acid ascorbic, fie prin 

dizolvarea vitaminei în siropul de zahăr care se adaugă peste fructele din recipient. 
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La conservarea prin congelare a fructelor şi legumelor se poate proceda la introducerea în 

masa de produs a 50-100 mg acid ascorbic∕kg, care suplimentar protejează culoarea, gustul şi 

aroma. 

Fulgii de cartofi pot fi vitaminizaţi cu acid ascorbic, prin introducerea în pasta care 

urmează a fi supusă uscării a cristalelor de fortifiant acoperite cu trigliceride saturate, care au o 

bună stabilitate termică. 

În scopul prevenirii pierderilor de vitamină C în timpul prelucrării tehnologice se 

recomandă următoarele măsuri:recipientele să fie dezaerate; instalaţiile să fie din oţel 

inoxidabil;tratamentele termice să se realizeze la temperaturi ridicate, timp scurt; depozitarea 

produselor fortifiate să se facă la temperaturi reduse şi în absenţa radiaţiilor luminoase dacă 

ambalajele sunt transparente.[10] 

Produse lactate 

 Produsele lactate au fost fortifiate cu bacterii lactice cu rol în îmbunătățire 

caracteristicilor senzoriale dar și cu rol în modificarea proprietăților fizico-chimice. 

Termenul „probiotic” se referă la un grup de microorganisme cu acţiune benefică asupra 

sănătăţii umane. În S.U.A., bacteriile probiotice includ bacterii lactice din speciile Lactobacillus 

şi Bifidobacterium şi sunt definite ca „organisme vii care, consumate într-o anumită cantitate, 

determină 

beneficii asupra sănătăţii, alături de beneficii nutriţionale”. [4]  

 Bacterii (din genul Lactobacillus şi Bifidobacterium )  au o acţiune de prevenire  faţă de 

bacteriile patogene. Ambele specii de bacterii  Lactobacillus  şi  Bifidobacterium  se regăsesc în 

cadrul florei ce populează traiectul gastrointestinal (cele din genul Bifidobacterium predomină în 

timpul copilăriei), dar numărul acestora se diminuează  cu vârsta,  consumul de alcool, 

administrarea de antibiotice, stresul şi alţi factori.[4]  

 Actualmente se vitaminizează în special laptele degresat sau cu conţinut redus de grăsime 

(ca atare sau sub formă de pulbere), deoarece prin îndepărtarea grăsimii s-au îndepărtat şi 

vitaminele liposolubile. Fortifierea cu vitamină A se realizează folosind derivate de retinol 

(palmitat şi acetat) sau caroteni. Emulsiile conţin două faze: faza grasă, formată din vitamină şi 

un antioxidant (propilgalat sau BHT) şi faza apoasă, formată din coloizi dispersabili în apă (ex. 

gelatina) care au rol de suport şi de barieră de oxigen pentru vitamina A. Emulsia se poate usca 

prin pulverizare, obţinându-se sub formă de granule de mărimea dorită.[1-4] 
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La vitaminizarea şi colorarea brânzeturilor se folosesc concentrate de β-caroten sintetic în 

ulei sau grăsimi. Pentru vitaminizarea laptelui şi îngheţatei se utilizează granule dispersate în 

apă. De asemenea, untul se fortifiază cu vitamine în scopul asigurării unor caracteristici 

nutriţionale sigure şi constante, independent de particularităţile fiziologice ale animalului şi de 

anotimpul de recoltare. 
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