MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA
B-dul G. Enescu nr. 26 A cod 720232
Tel 0230/524931
lps.suceava@gmail.com

fax 0230/524901
www.lpssuceava.ro

FIȘA ACTIVITĂȚII DE SUCCES
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, SUCEAVA, Bd. G.Enescu, nr.26A
NIVELUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT: primar,gimnazial și liceal
NUMĂRUL ELEVILOR DIN ȘCOALĂ: 729
NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN ȘCOALĂ: 74
COORDONATORII ACTIVITĂȚII:
- PAPUC CONSTANTIN-IOAN, prof.înv.primar, tel. 0751924530, e-mail
papuc_ionutz@yahoo.ro
- ȘULEAP IRINA, prof.înv. primar, tel. 0753105985, e-mail irina_chiribuca@yahoo.com
1. TITLUL ACTIVITĂȚII: „Micul chef bucătar”
DOMENIUL EDUCATIV: educație pentru sănătate și stil de viață sănătos
2. Obiectivele educaționale ale activității:
-să realizeze din materia primă produse finite;
-să rețină semnificația cuvântului mise-en-place;
-să exerseze modul de servire a unui client;
-să participe activ la jocurile de rol.
3. ELEVII PARTICIPANȚI: 100
4. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE: 4 ore, Hotel Continental Suceava

5. Descrierea activității
„Nu e meşteşug a găti mâncare ci e meşteşug, a potrivi din sare –gust.”
Acesta a fost motto-ul de la care a pornit activitatea practică a celor 100 de elevi de ciclu
primar de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, ce s-a desfăşurat miercuri, 8.11.2017, la
Hotel Continental.
Această activitate şi-a atins scopul propus având în vedere lumina din ochii copiilor la
final şi mesajele pe care le-au lăsat pe panoul special amenajat “EXPRIMĂ-TE!”dintre care
amintim: distractiv, plăcut, frumos, interesant, delicios, sănătos, atractiv, binevenit, cooperare,
meticulozitate etc.
Teama care a însoţit copiii cu vârste între 7-10 ani, încet, încet s-a spulberat, făcând
loc sentimentului de „Împlinire!”
6. Rezultatele obținute în urma activității
Cele mai relevante rezultate în urma activității au fost impresiile bune și zâmbetele copiilor
care ne-au demonstrat că a meritat să participăm la această activitate culinară.
7. Precizați dacă elevii/profesorii/părinții și-au manifestat dorința de continuare a
acestei activități
Părinții și elevii și-au manifestat dorința de a mai repeta această activitate și anul
școlar următor. Am exprimat această dorință și conducerii hotelului, iar aceștia au acceptat
propunerea noastră și ne-au spus că ne vor aștepta cu mare drag.
8. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai bună
Motivaţia propunerii activităţii ca fiind cea mai bună : Activitatea culinară desfăşurată
de elevii clasei I și a II-a A, îndrumaţi de d-na înv. Șuleap Irina și prof.înv.primar Papuc
Constantin, a fost prezentată sub forma unui joc de rol care a captivat elevii. S-a remarcat prin
participarea celui mai mare număr de elevi (100), cadre didactice (2) şi părinţi (20). Părinții și
cadrele didactice au apreciat faptul că elevii au putut învăța cum să se comporte într-un
restaurant, precum şi modul original de a se pune în locul ospătarului. Elevilor care au urmărit
jocul de rol le-a plăcut modul de prezentare, povestea imaginată şi s-au simţit „ca la un prânz
în oraș”. Au fost impresionaţi de ideea de a lucra într-un restaurant.
B. Cele mai relevante mărturii ale elevilor/părinților/profesorilor referitoare la
activitatea propusă
Cadrele didactice au fost încântate de această activitate și au primit cu drag acest
schimb de experiență. Cu siguranță au avut și ei de învățat multe informații noi privind arta
culinară și își doresc să repete această activitate pentru a mai învăța și alte noutăți.
Elevii au fost cei mai încântați de această activitate deoarece au fost implicați cu toții
în jocul de rol "De-a ospătarul".
Părinții au venit cu propunerea să organizăm o astfel de activitate și pentru părinți
deoarece mai au și ei multe de învățat.

C. Dovezi ale activității

