
O activitate de succes Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! 

 

„Sănătatea este o comoară pe care puţini ştiu să o preţuiască,  

deşi aproape toţi se nasc cu ea.”  (Hipocrate) 

 

A. Fișa de activitate: 

Numele și adresa unității de învățământ aplicante: 

COLEGIUL NAȚIONAL „NICU GANE”, Str. Sucevei, Nr. 105, Fălticeni, jud. Suceava 

Nivelul/nivelurile de învățământ: GIMNAZIAL și LICEAL 

Numărul elevilor din școală: 1200 

Numărul cadrelor didactice din școală: 60 

Coordonatorul activității (nume și prenume, funcție, date de contact): 

CAULEA IOAN, Profesor de științe socio-umane, Consilier educativ, Tel: 0745027072 

1. Titlul activității: FOOD REVOLUTION DAY 

2. Domeniul în care se încadrează: Educație pentru sănătate și stil de viață sănătos 

3. Scopul activității: Conştientizarea importanţei unui comportament alimentar adecvat 

pentru sănătatea fizică şi psihică a elevilor 

4. Obiectivele educaționale:  

 informarea şi sprijinirea tinerilor pentru conştientizarea riscurilor la care sunt expuşi şi 

importanţa adoptǎrii unor atitudini şi comportamente responsabile pentru a se bucura 

pe termen lung de o stare generalǎ de bine şi un stil de viaţǎ sǎnǎtos; 

 scăderea frecvenței stilului de viață patogen (sedentarism, obezitate, alimentație 

neechilibrată);  

 promovarea în comunitate și în mass-media a unui stil de viață sănătos,  

 facilitarea promovării și menținerea unui nivel optim al sănătății fizice sociale, 

emoționale, cognitive și spirituale.  

 

5. Elevi participanți: număr total de participanți, procent de participanți din numărul total 

de elevi din grupul țintă: 

80 elevi, 6,5% din totalul elevilor din școală 

6. Durata și locul desfășurării activității: 

3 ore (09:00-12:00, 20.04.2016), Cantina Colegiului 



7. Descrierea activității. Descrieți pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri, 

menționând elementele de succes ale acesteia (conținut, metodele, sarcini de lucru, 

caracter interdisciplinar, parteneriate etc.)  

Food Revolution Day s-a derulat în 4 etape: o prezentare – „Revoluția în alimentație și 

sănătatea”, urmată de vizionarea unui filmuleț (Jamie Oliver's TED Prize wish: Teach 

every child about food) și de o sesiune Q&A (întrebări și răspunsuri), urmând un atelier în 

care o parte din elevii prezenți au preparat diverse specialități pentru micul dejun, din 

alimente sănătoase, pe care le-au adus de acasă,  apoi mult așteptatul moment al 

degustării, la care au fost invitați toți elevii și profesorii prezenți, iar în final a avut loc o 

tombolă, în urma căreia, 5 elevi au câștigat câte o evaluare nutrițională.  

Metode folosite: Brainstorming, Proiect, Lucrul în echipă, Problematizarea, Explicația  

Sarcini de lucru: Promovarea activității (afiș, poster), Realizarea unui mic-dejun 

sănătos  

Caracter interdisciplinar: Biologie, Chimie, Psihologie, Educație pentru sănătate  

Parteneriate: Inpride, Laktotrio, Supermarket Simos, Cronica de Fălticeni, VivaFM si 

News Fălticeni. 
 

8. Descrieți rezultatele obținute în urma activității: 

Elevii participanți au conștientizat importanța unei alimentații sănătoase, atât pentru 

starea lor fizică, cât și pentru cea psihică. Principalele rezultate obținute în urma 

activității: 

 identificarea unui model alimentar sănătos; 

 identificarea efectelor alimentaţiei nesănătoase asupra sănătăţii; 

 emiterea de ipoteze despre efectele alimentaţiei asupra sănătăţii şi randamentului 

şcolar; 

 realizarea de materiale de promovare a comportamentelor alimentare sănătoase; 

 proiectarea de activităţi de promovare a unui stil de alimentaţie sănătos; 

 atitudinea pozitivă faţă de un stil de viaţă sănătos. 

Elevi din întregul liceu au savurat delicatesele gătite de colegii lor. Mâncărurile au 

constat într-un mic dejun sănătos și deserturi realizate fără zahăr sau cu foarte puțin zahăr. 

Tot ce s-a gătit a fost sănătos pentru a promova o alimentație corectă. Aproximativ toate 

clasele au luat parte la acest eveniment. Evenimentul a fost promovat în mass-media 

locală și județeană, care a fost prezentă și la eveniment. Elevii si profesorii participanți au 

primit diplome din partea organizatorilor. Activitatea a fost una de un real succes, cu un 

impact puternic asupra elevilor, profesorilor, părinților și membrilor comunității locale, 

promițând o viitoare ediție mai complexă și cu multe surprize. 

 

9. Precizați dacă elevul/profesorul/părinții și-au manifestat dorința de continuare a 

acestei activități și modalitatea în care puteți asigura acest lucru: 

Activitatea este deja la a doua ediție (http://vivafm.ro/2015/05/14/food-revolution-

day-sarbatorita-la-falticeni/), existând premise certe pentru continuarea activității. Astfel, 

se preconizează o serie de evenimente culinare inedite şi concursuri de gătit pentru 

adepţii hranei sănătoase. La evenimente vor fi invitate personalităţi locale recunoscute 

pentru abilităţile lor culinare şi ambasadori ai unui stil de viaţă sănătos, care vor oferi 

sfaturi utile despre gătitul în familie şi dezvoltarea copiilor printr-o alimentaţie sănătoasă. 

Astfel, pentru ediția viitoare ne dorim realizarea unui concurs de postere pe această 

http://vivafm.ro/2015/05/14/food-revolution-day-sarbatorita-la-falticeni/
http://vivafm.ro/2015/05/14/food-revolution-day-sarbatorita-la-falticeni/


tematică, un concurs de gătit (folosindu-ne de ingrediente date ăi resursele asigurate de 

Cantina școlii) și un concurs de Estetică alimentară (cel mai „atrăgător” mic dejun). 

 

10. Motivația propunerii activității ca fiind cea mai... (maximum ½ pagină): argumente ale 

cadrelor didactice, elevilor, părinților. 

Alegerea activității ca fiind cea mai relevantă pentru participarea la acest concurs a fost 

făcută în urma consultării cu ceilalți colegi și cu conducerea școlii. Au fost luate în calcul mai 

multe aspecte: încadrarea într-un eveniment celebrat la nivel internațional; promovarea 

imaginii școlii la nivel local, regional și național; coerența scop – obiective - rezultate; 

caracterul interdisciplinar al activității (folosirea cunostințelor din discipline precum: biologie, 

chimie, psihologie – cu referire la schimbarea de atitudine față de comportamentul alimentar, 

informatica – pentru realizarea materialelor de promovare); abordarea inovativă (participarea 

unui ambasador FRD); conținut stimulativ (realizarea tombolei); produse originale ale 

activităților (realizarea unor produse alimentare noi, gustoase, sănătoase, dar mai ales cu un 

aspect estetic atrăgător); Gradul de implicare a elevilor (inițiativa elevilor, organizarea, 

implementare, evaluare); Sustenabilitate (continuarea activităților de acest gen, promovarea 

lor în mass-media); impactul la nivelul unității de învățământ (schimbări atitudinale).  

„Activitatea propusă a fost una de succes datorită implicării responsabile a unui mare 

număr de elevi ai școlii, atît din ciclul gimnazial, cât și din cel liceal. Mai mult, activitatea 

este una foarte importantă deoarece urmărește schimbarea atitudinii elevilor față de 

comportamentul alimentar. Astfel, elevii – cea mai importantă resursă a viitorului – vor 

conștientiza că adoptarea unui stil de viață echilibrat și sănătos, în special din punct de 

vedere alimentar, va fi  principala premisă pentru o stare generală de bine, atât din punct de 

vedere fizic, cât și psihic.“ – prof. Elena Cristina Nechifor, Director al Colegiului Național 

„Nicu Gane” Fălticeni.  

„Am ales să fac parte din grupul care a organizat acest eveniment datorită faptului că 

vreau să urmez facultatea de Medicină și în acest context, sunt interesat și de problema 

alimentației sănătoase. Activitatea a avut un impact neașteptat de bun, colegii care au 

participat deja interesându-se de viitoarele proiecte de acest gen. Am avut o colaborare 

foarte bună cu colegii implicați, dar și cu domnii profesori care ne-au coordonat și susținut. 

Din acest motiv, consider că această activitate trebuie să fie selectată pentru concursul celor 

mai bune activități din Săptămâna Altfel” – Alexandru Nistor, clasa a XI-a A. 

B. Atașați cele mai relevante mărturii ale elevilor/profesorilor/părinților referitoare la 

activitatea propusă. 

“Scopul meu şi al tuturor ambasadorilor este să facem oamenii să se gândească mai 

mult la felul în care mănâncă, la originea produselor pe care le folosesc, la cât de mult ne 

afectează organismul si la cât de simplu este să gătim acasă. Vă îndemn să gătiţi din 

ingredientele pe care le aveţi în grădinile şi cămările voastre, să cumpăraţi cât mai mult de la 

producătorii locali şi să renunţaţi la produsele procesate. Faptul că anul trecut am avut o 

clasă participantă la eveniment iar anul acesta vom face evenimentul cu toţi elevii colegiului 

mă bucură enorm de mult şi vreau să mulţumesc grupului de elevi, domnului profesor Caulea 



şi doamnei director Cristina Nechifor fără de care nu era posibilă realizarea acestui 

eveniment”, Camelia Ciocârlan, ambasador Food Revolution Day 

“O echipă de organizare de excepție, care a depus eforturi substanțiale pentru 

succesul acestei activități (informarea colegilor din școală, căutare de sponsori, realizare de 

afișe pentru promovarea evenimentului, crearea diplomelor pentru participanți, colaborarea 

cu profesorii și conducerea scolii), care merita toate felicitarile. Aceasta activitate a avut 

rolul de a ne aduce aminte ca hrana sanatoasa este parte din noi, din familile noastre, din 

ieșirile sociale cu prietenii și apropiați, din pachețelul zilnic pentru școală al copiilor nostri, 

din ritualul zilnic al mesei tradiționale ăn familie.“ – prof. Ioan Caulea, Consilier educativ 

  “Toţi părinţii responsabili ştiu cât de importantă este alimentaţia copilului. Nu este 

atât de simplu ca elevii să adopte un stil de viaţă sănătos, mai ales în condiţiile în care intră 

în colectivitate şi în contact implicit cu tentaţia alimentelor nesănătoase. Efortul depus pentru 

realizarea acestui eveniment, atât din partea profesorilor implicați, cât și din partea elevilor 

organizatori merită din plin pentru că o alimentaţie echilibrată formată din copilărie scade 

riscul multor boli la vârsta maturităţii. De asemenea, este extrem de important ca alimentele 

consumate pe parcursul zilei să asigure copilului necesarul de vitamine şi minerale şi să fie 

cât mai diversificate pentru a fi pe placul acestuia.“ – Iulia Tărăboi, președinte al Comitetului 

de parinti al Colegiului. 

  “Pe data de 20 aprilie 2016, s-a desfășurat la Colegiul National „Nicu Gane”, o 

„revoluție”. Și nu orice fel de revoluție, ci una gustoasă și, mai ales, sănătoasă. Camelia 

Ciocîrlan, ambasador  Food Revolution Day este „vinovată” pentru această activitate care, 

după succesul de anul trecut, a avut pare si anul aceasta în cadrul Săptămânii Altfel. Food 

Revolution Day este o acțiune ce se petrece anual, la nivel global, celebrând alimentația 

sănătoasă. Se pun în lumină beneficiile gătitului de la zero și nu în ultimul rând înștiințarea 

publicului cu privire la modul cum o masa sanatoasa influenteaza sanatatea si starea de bine.  

A doua editie Food Revolution Day din Falticeni a fost organizata anul acesta de elevi ai 

colegiului si anume, Alexandru Nistor, Catalin Cioban, Patricia Haidau, Andreea Nistor, 

Gabriela Dumitrita Tudora, Bianca Jitaru, Iustin Buculei si Cristiana Păiuș, sustinuti si 

indrumati de Camelia Stefania Ciocîrlan, organizatoarea primei editii de anul trecut, dar si 

de domnul profesor Caulea Ioan. Elevii au beneficiat si de sprijinul conducerii liceului, 

Cristina Nechifor si Laurentiu Tomescu. De asemenea, echipa de organizare doreste sa 

multumeasca si sponsorilor.” – Patricia Haidau, clasa a XI-a F. 

C. Atașați ”dovezi” ale activității (fotografii, filme, documente etc.). 

Fotografii – album foto pe site-ul școlii (http://nicugane.ro/albumfoto/index.php?cat=68) 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=_Z70wDRw0ns 

Afiș, Poster, Diplome – site-ul școlii (http://nicugane.ro/albumfoto/index.php?cat=68) 

Alte documente: 

http://www.cronicadefalticeni.ro/despre-beneficiile-gatitului-si-obiceiurile-alimentare-food-

revolution-day-la-falticeni/, https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/04/21/food-revolution-

day/, http://www.newsfalticeni.ro/2016/04/18/ziua-revolutiei-alimentare-sarabatorita-avans-

la-colegiul-nicu-gane-din-falticeni/, http://www.cronicadefalticeni.ro/subiect/ziua-revolutiei-

alimentare/ 

https://www.facebook.com/alex.nistor.758
https://www.facebook.com/catalin.cioban
https://www.facebook.com/andreea.nistor.543
https://www.facebook.com/gabriela.dumi
https://www.facebook.com/bianca.jitaru.3
https://www.facebook.com/iustin.buculei
https://www.facebook.com/cristiana.paius
https://www.facebook.com/ciocirlancameliastefania
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