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A. FIȘA ACTIVITĂȚII 

 

Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante:  

Școala Gimnazială Broșteni,Comuna Broșteni, Județul Mehedinți 

Nivelul / nivelurile de învăţământ: primar și gimnazial 

Numărul elevilor din şcoală: 102 

Numărul cadrelor didactice din şcoală: 14 cadre didactice 

Coordonatorul activităţii (nume şi prenume, funcţie, date de contact):  
Brezoi Sandica Florentina, profesor biologie 

Tel. 0736.623127; e-mail: brezoiflorentina@gmail.com  

 

 

1. Titlul activităţii: Concurs culinar„MasterChef Junior” ediția a IV-a 

 

2. Domeniul în care se încadrează: Abilități de viață  

 

3. Scopul activităţii: 

 

Dezvoltarea abilităților de utilizare a aparatelor electrocasnice necesare în bucătărie și 

realizarea unor preparate culinare. 

 

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:  

-   însușirea cunoștințelor  legate de calitățile anumitor materii prime folosite în bucătărie 

pentru pregătirea unor deserturi;  

-   dezvoltarea abilităților  de a mânui un mixer, tel, cuțit de bucătărie etc.;  

- formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii într-o bucătărie;  

-  cunoașterea  rolului unei alimentații sănătoase în dezvoltarea fizică și psihică ;  

- dezvoltarea capacităţii de aplicare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor 

greşite şi încurajarea celor corecte;  

- cultivarea spiritului de echipă, valorizarea creativității elevilor în situații de concurs, 

creșterea stimei de sine și a încrederii în propriile forțe;  

-   încurajarea  colaborării eficiente  în realizarea unei activități și identificarea talentelor 

culinare la elevii mai puțin comunicativi; 

-  stabilirea unei  bunecolaborări   între familie și școală. 

 

5. Elevii participanţi – număr total de participanţi, procent de participanţi din numărul 

total de elevi din grupul ţintă: 

 

Grupul țintă: 64 elevi ( clasele V-VIII) 

53  de elevi participanți, 82% din grupul țintă  

 

6. Durata şi locul desfăşurării activităţii:  
 

Activitatea s-a desfășurat marți, 16 aprilie 2019,la Școala Gimnazială Broșteni, sala de clasă, 

pe parcursul a 4 ore. 
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7. Descrierea activității: 

 

Elevii participanți, alături de cadrele didactice și de părinți, au pregătit diverse preparate. 

 

Concursul culinar ,, MasterChef Junior” s-a derulat în mai multe etape: pregătirea echipelor, 

urmând un atelier în care membrii echipelor au preparat diverse deserturi, prezentarea 

preparatelor, apoi mult așteptatul moment al degustării, la care au fost invitați toți elevii și 

profesorii prezenți, iar în final a avut loc premierea echipelor. 

   Pentru buna desfășurare a activității, elevii au contribuit individual cu ingredientele și 

ustensilele necesare dovedind spirit de organizare , de colaborare și cooperare. 

   S-au dovedit a fi foarte pricepuți la mânuirea instrumentelor de lucru, s-au sfătuit în privința 

utilizării unor ingrediente, au verificat termenul de valabilitate, au fost atenți ca spațiul de 

lucru să fie mereu curat. 

 Criteriile de departajare au fost următoarele: prezentare, aspect și gust. 

S-a urmărit formarea unei atitudini pozitive față de activitățile practice, stimularea creativității 

și dezvoltarea spiritului competitiv. Caracterul interdisciplinar al activității a fost dat de 

obiectivele propuse care vizează mai multe arii curriculare:matematică, științe și tehnologii. 

Astfel am îmbinat informații din domeniul gastronomiei, igienei alimentare, am format și 

dezvoltat abilități practice de utilizare a unor instrumente folosite în bucătărie.  

La final, fiecare echipă a prezentat produsul, a explicat cum l-a preparat și i-a servit pe ceilalți 

participanți. 

 

8. Descrierea rezultatelor obținute în urma activității 

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

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

bucătărie, calitatea nutritivă a unor alimente. 

Elevii din întreaga școală au savurat delicatesele pregătite de colegii lor. Aproximativ toate 

clasele au luat parte la acest eveniment. Evenimentul a fost promovat pe pagina de facebook a 

școlii.. Elevii participanți au primit diplome și premii din partea organizatorului. 

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

viitoare ediție mai complexă și cu multe surprize.  

 

9. Continuarea activităţii şi în anii următori (urmare dorinţei exprimate de elevi, 

profesori, părinţi) şi modalitatea de asigurare a acestui lucru:  

 

Elevii, cadrele didactice și părinții s-au arătat deosebit de încântați de tot ceea ce au realizat 

împreună și și-au manifestat dorința de a continua acest concurs  în parteneriat cu alte școli  

 (activitatea este deja la a patra ediție). 

 

 

 

 

 

 

10. Motivaţia propunerii activităţii  
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Propunem această activitate ca fiind cea mai relevantă din cadrul Programului ,,Să știi mai 

multe, să fii mai bun!” deoarece a întrunit un număr mare de participanți, a avut un impact 

deosebit asupra tuturor, a trezit interesul elevilor și al părinților, și-a atins obiectivele propuse 

și a fost unanim votată în cadrul unității noastre școlare ca fiind cea mai interesantă. 

Părinții s-au declarat foarte mulțumiți de felul în care au fost cooptați la această activitate, și-

au oferit constant sprijinul și s-a creat o strânsă legătură între cei mari și cei mici. 

 

Este una dintre cele mai reușite activități pe care le-am organizat în Săptămâna altfel.  Aceasta 

întrucât astfel de activități nu se desfășoară în mod curent în timpul anului școlar și a fost 

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

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

Să nu uităm că fetele de azi vor fi gospodinele de mâine, iar dintre băieți, cine știe ce Șef-

bucătar se va ridica!  

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

foarte mult în creșterea stimei de sine și a încrederii în forțele proprii a elevilor. În concluzie, 

activități de tipul Masterchef sunt deosebit de apreciate în rândul elevilor și părinților și vom 

continua să mai organizăm activități similare și cu altă ocazie.  

 

B. MĂRTURII ALE ELEVILOR, PROFESORILOR, PĂRINŢILOR REFERITOR 

LA ACTIVITATEA PROPUSĂ  

 

Activitatea organizată de școala noastră contribuie în mod direct la dezvoltarea imaginii 

noastre ca instituție, atât la nivel local, cât și județean. 

Desfășurându-se ca o competiție, evidențiază activitatea continuă din școală unde elevii 

supervizați de cadre didactice și părinți își identifică, dezvoltă și manifestă potențialul creativ-

inventiv, învățând să atingă performanța. 

-  “Vă mulțumim pentru această  zi  specială, care ne-a adus bună dispoziție și bucurie în 

suflet. A fost o activitate reușită. Comunitatea școlară va deveni mai unită prin faptul că 

realizarea acestui gen de activități presupune colaborarea membrilor săi”. 

 (Adriana Gorun, mama Gabrielei) 

- ”A fost oactivitate frumoasă  și cu siguranță aș mai repeta această experiență” . 

(GîrjoabăMiruna- clasa a VII-a) 

-  “A fost o zi grozavă!Acum știu că pot să fac și eu prăjituri” . 

(Călianu  Izabela – clasa a V-a)  

- “Aștept cu nerăbdare următoarea ediție MasterChef Junior! ”. 

                                                                                   (Șofican Andrada – clasa a V-a) 

 

 

-“Cu siguranță a fost cea mai apreciată activitate din  Școala Altfel, având un impact 

deosebit asupra noastră. Personal îmi doresc și alte activități asemănătoare”. 
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(Radoslav Denisa Giorgiana– clasa a VII-a) 

 

-”Am participat azi la activități care pot fi numite pe drept cuvânt altfel.I-am văzut pe colegii 

mei, implicându-se alături de elevii lor în buna desfășurare a acestor activități. Este o 

imagine care încântă managerul oricărei instituții” . 

( prof. Drăghici Mihaela, Director al Școlii Gimnaziale Broșteni) 

 

 

- ”Activitatea copiilor a fost cea mai deosebită, iar pentru noi cadrele didactice, a fost 

extraordinar să avem posibilitatea de a vedea copiii și în alte ipostaze decât acelea în care îi 

vedem în mod obișnuit. Astfel, activitățile de astăzi ne-au dezvăluit și alte laturi ale 

personalității copiilor noștri: lucrul în echipă, creativitatea, ingeniozitatea, abilitățile de 

exprimare verbală, îndemânarea și chiar talentul”. 

                                                        (prof. Brezoi Sandica Florentina, consilier educativ) 

 

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

mare de elevi ai școlii, părinți și cadre didactice” . 

   (prof. Radu Larisa) 
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C. DOVEZI ALE ACTIVITĂȚII 
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PREPARATELE NOASTRE 
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A FOST MINUNAT! 

A FOST MINUNAT! 

PREZENTAREA PREPARATELOR 

AȘTEPTĂM EDIȚIA URMĂTOARE! 


