ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZORLENI, VASLUI
ATELIER DE MODELAJ- PREPARAREA TRADIȚIONALĂ A COLĂCEILOR
-domeniul Tehnic_______________________________________________________________________

COMPONENȚA DOSARULUI ACTIVITĂŢII
A. FIȘA ACTIVITĂȚII
 Numele și adresa unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială nr.1 Zorleni,
jud. Vaslui
 Nivelul/nivelurile de învățământ: gimnazial
 Numărul elevilor din școală:579
 Numărul cadrelor didactice din școală:59
 Coordonatorul activităţii (nume și prenume, funcție, date de contact) : prof.Toderașc
Camelia, profesor educație tehnologică, 0744664087;în colaborare cu Bibliotecar Păduraru
Maria de la Școala Gimnazială nr.1 Zorleni și bibliotecar Zuran Luminița –Colegiul Tehnic
Marcel Guguianu Zorleni( gazda noastră)
1. Titlul activităţii: Atelier de modelaj- Prepararea tradițională a colăceilor
2. Domeniul în care se încadrează: tehnic
3. Scopul activităţii: stimularea potentialului creativ al elevilor și familiarizarea acestora
cu modul de preparare a celui mai consumat aliment- pâinea
4. Obiectivele educaționale ale activităţii:
Identificarea si descrierea materiilor prime şi auxiliare,
Pregătirea materiilor prime și auxiliare,
Însușirea metodelor de preparare, prelucrare şi coacere,
Utilizarea tehnologiilor moderne de coacere a pâinii şi a produselor de panificaţie
Realizarea unor produse de calitate din punct de vedere gustative si esthetic
5. Elevii participanţi:
număr total de participanți- 28,
procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă- 96.4%
6. Durata şi locul desfăşurării activităţii: 16 aprilie 2018,orele 10- 14, CDI Colegiul
Tehnic "Marcel Guguianu", laboratorul de panificație Colegiul Tehnic "Marcel
Guguianu" Zorleni.

7. Descrierea activităţii. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri,
menţionând elementele de succes ale acesteia (conţinut, metode, sarcini de lucru, caracter
interdisciplinar, parteneriate etc.).
Activitatea desfășurată a avut scopul de a stimula potențialul creativ al elevilor prin
punerea acestora în contact cu cel mai consumat aliment pâinea. Metode le utilizate au fost
demonstrația, exercițiul, conversația, observația, jocul didactic. Sarcinile de lucru: identificarea
ingredientelor, pregatirea acestora, frământarea aluatului, modelarea colăceilor, coacerea. Pe
parcursul activității doamnele bibliotecare au initiatdiscutii, prin care elevii au fost rugați să
identifice în literatură această activitate de preparare a colacilor, pâinii, alivencilor( cel ma i des
fiind precizate operele Capra cu trei iezi, Amintiri din copilărie). Cât timp colăceii s-au aflat în
cuptoare, elevii au participaat la un concurs de cultură generală la care au obținut diplome.
Menționăm că produsele consumate de elevi au fost realizate în laboratorul de panificație al
"Colegiului Tehnic Marcel Guguianu"( aceștia nu au consumat produsele realizate de ei).
8. Descrieţi rezultatele obţinute în urma activității.
Însuşirea de către elevi a materiilor prime folosite la fabricarea colăceilor ; însuşirea
metodelor moderne de preparare a colăceilor, obținerea unor produse finale de înaltă calitate,
stimularea potențialului creativ care a atins cote maxime și dorința arzătoare a acestora de a mai
desfășura astfel de activități
9. Precizaţi dacă elevii/profesorii/părinții şi-au manifestat dorinţa de continuare a acestei
activităţi şi modalitatea în care puteţi asigura acest lucru.
Toți factorii implicați si-au manifestat dorința de continuare a acestei activități, motiv
pentru care intenționăm ca în anul școlar 2018-2019 să realizăm un parteneriat cu Colegiul
Tehnic Marcel Guguianu Zorleni.
10. Motivaţia propunerii activității ca fiind cea mai bună (maximum ½ pagini):
argumente ale cadrelor didactice, ale elevilor, ale părinților.
Nivelul de satisfacție a elevilor a fost maxim. Dăruirea cu care au frământat aluatul,
formarea celui mai frumos colăcel, introducerea tăvilor în cuptor și aprecierile făcute de un
specialist din cadrul Colegiului Tehnic au fost momente în care elevii au fost pur și simplu
absorbiți de atmosfera creată.
Atmosfera de joc a fost împletită cu experiențe din viața de zi cu zi a elevilor, bucuria cu
care au parcurs fiecare etapă a activității, i-au pus pe aceștia în situația de a se afla într-o
competiție, cine frământă cel mai bine aluatul, cine face cel mai frumos colăcel, cine lucrează cel
mai ordonat, cine lasă spațiul de lucru cel mai curat, etc.
Faptul că pe parcursul activității elevii îmi spuneau că prima activitate pentru programul
Școala altfel, din anul școlar viitor, pe care o vor propune va fi "Cozonacul meu pufos", mă fac
să cred că pentru ei a fost o experiență unică. Părinții au fost încântați de produsele realizate de
copiii lor și au mărturisit că nu și-au imaginat ca aceștia vor putea realiza singuri asemenea
produse. De asemenea, au primit felicitări din partea cadrelor didactice ale școlii, din partea

consilierului educativ prof. Ionescu Gabriela și au fost susținuți necondiționat de d- na dirigintă,
prof. Pleșu Denisa. Un rol important l-a avut și domnul director prof. Pleșu Cristian care ne-a
facilitat legătura cu Colegiul Tehnic "Marcel Guguianu" Zorleni.
Concluzia-bucurie, relaxare si distracție prin muncă.
B. Ataşaţi cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la
activitatea propusă.
“A fost o activitate foarte frumoasă, pentru că ne-am distrat în timp ce lucram”Vasilache Patricia
“Cel mai mult mi-a plăcut când doamna profesoară de la laborator mi-a spus că am un
aluat foarte bun. Mai vreau să particip la astfel de activități”- Țuțu George
” Copiii au fost foarte încântați de activitate”- Huțuleac Cristina- părinte
” Mi-a plăcut, la anul vreau să facem cozonac sau sfinți”- Frățian Iulia
” A fost relaxant și nu credeam că pot să frământ aluat sau să modelez colăcei, pentru că
nu am avut posibilitatea”- Gălățanu Mihai
"Super distracție, abia astept să îi arăt mamei ce pot" - Zaharia Alexandra
"După activitate copilul mi-a spus că dorește să devină bucătar. Este prima oară când aud
acest lucru."- Murgeanu Ionela- părinte
C. Atașați „dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.)
Începutul activității

Concentrare

Distracție

Satisfacție

Controlul calității aluatului

Relaxare

Gata… să trecem la modelat!

Ajutor de la colegii mai mari

Bunătăți oferite de gazde

Concursul de cultură generală desfășurat în timpul coacerii colăceilor

Premierea

Bucuria locului I

Împărtășirea impresiilor

Finalul

Anul viitor vom trece la produse mai complicate.
Activitatea se va numi-"Cozonacul meu pufos" sau chiar "Master chef".

