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Cooperare europeană pentru îmbunătățirea competențelor profesionale tehnice
la elevi, în proiectarea asistată de calculator -2D/3D CAD

Proiectul aprobat prin Programul Erasmus+, acțiunea cheie KA1, în exercițiul financiar 2014,
cu titlul - Cooperare europeană pentru îmbunătățirea competențelor profesionale în proiectarea
asistată de calculator CAD 2D/3D, vine ca răspuns la nevoia elevilor din învățământul profesional de
a-și îmbunătăți competențele necesare în proiectarea asistată de calculator. În acord cu Strategia
Europa 2020, care vizează o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, proiectul susține activitatea
de formare profesională inițială pentru a deveni mai atractivă, relevantă, orientată către carieră,
accesibilă și flexibilă. Beneficiarul proiectului este Asociația Școlară Suceveană pentru Educație
și Dezvoltare – ASSED care urmează să asigure managementul administrativ și financiar.
Coordonatorul proiectului este doamna profesor Popa-Ion Olguța, de la Colegiul Tehnic „Mihai
Băcescu” Fălticeni. Bugetul proiectului, integral susținut de către Comisia Europeană, este în valoare
de 57.940 €, iar perioada de implementare este septembrie 2014 – august 2016. Grupul țintă este
format din 30 de elevi aparținând Colegiilor Tehnice: „Mihai Băcescu” Fălticeni și „Al. I. Cuza”,
„Petru Mușat”, „Samuil Isopescu” și de Industrie Alimentară din Suceava. Astfel, elevii vor parcurge
un stagiu de formare profesională oferit de Centrul de formare profesională „Alfatraining” din
Karlsruhe, Germania.
Activitățile propuse în cadrul programului de formare sunt planificate în concordanță cu
obiectivele și se vor desfășura pe o perioada de două săptămâni. Astfel, participanții vor:
- studia prin activități practic-aplicative sistemul de proiectare CAD, utilizând programe CAD 2D și
programul Inventor pe teme specifice domeniului de calificare;
- modela și interpreta documentații tehnice 3D;
- realiza și prezenta diferite proiecte tehnice (echipament electronic/ mecanic/electromecanic, piesă,
instalație electrică), parcurgând etapele de realizare a unui proiect informatizat;
- comunica în limba engleză și vor dezvolta competențe multiculturale.
La finalul cursului, în urma parcurgerii demersului de evaluarea finală, se va proceda la
certificarea competențelor îmbunătățite, astfel fiecare participant va primi un certificat Europass
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Mobility. Rezultatele participării la programul de formare se vor reflecta în creșterea performanțelor
școlare, a motivației și a interesului elevilor de a participa și la alte programe de formare
profesională, precum și la îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice și interculturale. Pe termen mediu și
lung, rezultatele proiectului se vor reflecta în îmbunătățirea activității profesionale a viitorilor
absolvenți, care vor avea șanse mai mari de ocupare a unui loc de muncă în domeniul pregătirii
profesionale parcurse.
Primul flux de formare - derulat în mai 2015 - a
cuprins patru elevi de la Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară, din clasa a XI-a H, profil electronică –
automatizări: Cărămidă Daniel, Blîndu Iulian, Seserman
Dragoș și Jescu Andrei, urmând ca pentru următorul
flux să se realizeze un nou proces de selecție în luna
noiembrie 2015.
Prezentarea

activităților

din

cadrul

primei

mobilități

este

prezentată

la

adresa:

http://www.assed.ro/wp-content/uploads/2015/08/diseminare-mobilitate-CECAD-MAI-2015.pdf .
Câteva testimoniale ale elevilor participanți:
Dragoș Seserman, clasa a XI-a, electronică-automatizări:
Am participat cu mare interes la programul de formare profesională din Karlsruhe Germania
unde am învățat timp de două săptămâni sa utilizez aplicația CAD 2D/3D. În cadrul proiectului am
învățat comenzi noi care ne ușurează munca, ne-am dezvoltat capacitățile de a lucra mai repede si
mai corect și am învățat cum să ne organizăm spațiul de lucru. Am avut niște profesori foarte buni
care au știut să ne explice fiecare comandă în detaliu. Pe lângă profesori am avut și un îndrumător
care ne-a prezentat orașul și obiectivele turistice din împrejurimile orașului. Mi-a plăcut foarte mult
participarea la acest proiect pentru că am avut ce învața, am cunoscut oameni noi cu mentalități
diferite, am fost într-o țară nouă și am avut ocazia sa fac o comparație între țara noastră și Germania.
Daniel Cărămidă, clasa a XI-a, electronică-automatizări:
Sunt foarte încântat de participarea la proiectul CECAD deoarece acest lucru mă va ajuta
foarte mult pe viitor. Certificatul Europass Mobility obținut în urma mobilității va contribui la
îmbunătățirea CV-ului meu. Prin acest stagiu de formare profesională am dobândit noi cunoștințe de
specialitate, abilități practice și capacități tehnice de utilizare a programelor CAD/Inventor în crearea
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și editarea obiectelor 2D și mi-am îmbunătățit competențele lingvistice de comunicare verbală și
scrisă în limba engleză. Mi-a plăcut foarte mult să particip la acest proiect și sunt sigur că această
experiență îmi va fi de mare folos pentru cariera profesională.
Andrei Jescu, clasa a XI-a, electronică-automatizări:
Mi-a plăcut foarte mult stagiul de formare profesională unde am învățat să utilizez AutoCAD
2D/3D și Inventor. După finalizarea proiectului am primit Cerftificatul Europass Mobility care atestă
cunoștințele dobândite. În tot acest timp mi-am mai îmbunătățit competențele lingvistice deoarece
acolo am vorbit doar în limba engleză. Eu sper ca pe viitor să pot lucra în acest domeniu, iar acest
proiect să mă ajute în a obține un loc de muncă mai bun.
Iulian Blîndu, clasa a XI-a, electronică-automatizări:
Cele două săptămâni petrecute în Germania au însemnat o experiență nouă și deosebită pentru
mine. Aplicațiile studiate în timpul stagiului de formare profesională sunt de mare actualitate și mă
bucur că am primit un certificat care să ateste ceea ce am învățat. Cred că acest lucru îmi va da o
șansă în plus în obținerea unui serviciu după terminarea studiilor. Faptul că a trebuit să comunic în
limba engleză mi-a fost un imbold de a învăța mai bine această limbă, văzând cât de importantă este
peste tot. Mi-au plăcut mult vizitele culturale organizate în Karlsruhe și în vecinătate, dar în mod
special vizita la Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart!

Elev Dragoș Seserman, clasa a XII-a, coordonat de prof. Violeta Iacentiuc
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Ultima întâlnire de proiect din cadrul parteneriatului
multilateral Comenius „Science Experiments on
Renewable Energies” (Science ExpRES) 2013-2015
În săptămâna 8-13 iunie 2015 a avut loc cea de a șasea și ultima reuniune transnațională din
cadrul proiectului de parteneriat multilateral Comenius “Science Experiments on Renewable
Energies”, la școala coordonatoare College Francois Mitterrand din localitatea Toulouges, Franța.
Din partea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară au participat doi profesori (profesor Violeta
Iacentiuc, coordonator de proiect și director adjunct profesor Crăița Buda Niga) și patru eleve
(Beatrice Lungu – XI D, Alexandra Nechita – X B, Diana Sumănar – X A și Anca Hostiuc – X A).
Întâlnirea din Franța a fost axată pe utilizarea energiei solare ca sursă de energie regenerabilă,
dar în același timp s-au desfășurat activități de prezentare și evaluare finală a rezultatelor obținute pe
parcursul celor doi ani de proiect 2013-2015 de către toate țările implicate (Franța, România, Olanda,
Lituania, Italia și Turcia).
Programul activităților a debutat cu un cuvânt de bun venit din partea doamnei director a
școlii, iar apoi elevii au fost invitați să completeze un chestionar de evaluare finală, axat pe
cunoașterea energiilor regenerabile și a modului în care acestea se utilizează. Majoritatea elevilor sau descurcat foarte bine la acest test și acest lucru ne bucură deoarece înseamnă că proiectul a reușit
să își atingă obiectivul principal.

O altă sarcină de proiect realizată a fost organizarea concursului final de desene “Orașul
Viitorului”, în care fiecare țară a participat cu desenul desemnat câștigător în cadrul concursului
desfășurat anterior în fiecare școală. Dintre cele 6 desene, România l-a avut pe cel mai bun, un desen
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realizat de eleva Roxana Mateiciuc din clasa a X-a E. Premiul a fost un memory stick personalizat cu
logo-ul proiectului.

Activitatea cea mai amplă a fost organizarea unei expoziții - forum deschise publicului în sala
spațioasă a primăriei din localitatea Toulouges, în care fiecare țară și-a aranjat propriul stand de
prezentare a experimentelor derulate pe parcursului proiectului. Vizitatorii francezi

– de toate

vârstele - au putut participa activ la experimente, interacționând cu elevi din diferite părți ale
Europei, într-o atmosferă deschisă, plăcută și prietenoasă.
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După expoziție, profesorii coordonatori s-au adunat într-o ședință pentru a trece în revistă
toate activitățile din cadrul celor doi ani și pentru a se analiza gradul de realizare a tuturor produselor
finale ale proiectului: site-ul web, broșură despre experimente, DVD final, etc. S-au distribuit sarcini
viitoare pentru fiecare dintre parteneri, legate de întocmirea raportului final și de înscrierea
proiectului în baza de date EST (European Shared Treasure).
O altă activitate deosebită a fost vizita la centrul de cercetare din Odeillo în munții Pirinei,
unde se află cel mai mare cuptor solar din lume, o construcție ingenioasă și impresionantă. Acesta
este compus din 63 de oglinzi heliostatice, plasate pe o pantă învecinată, cu rolul de a reflecta razele
solare spre o gigantică oglindă concavă. Astfel se concentrează o cantitate enormă de lumină solară
în focar, reușind să se producă în acest punct o temperatură de 3500 grade Celsius. Cuptorul solar
este folosit de Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru studierea sistemelor de transfer de
căldură în fluide, al convertoarelor de energie şi al comportamentului materialelor la temperaturi
ridicate.
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La Odeillo elevii au avut ocazia
să înțeleagă principiul de funcționare al
cuptorului solar, prin realizarea de mici
experimente legate de fenomenele de
reflexie și refracție a luminii, realizate
cu oglinzi plane, concave și lentile.
Finalul proiectului a fost marcat
la școala coordonatoare printr-o cină
festivă la care au participat profesori,
elevi și mulți părinți.
În concluzie a fost o ultimă
întâlnire de proiect extrem de reușită, plină de satisfacția lucrului bine făcut dar și cu regrete pentru
faptul că a fost frumos dar s-a terminat… Oricum, vom păstra legătura cu toți partenerii care în acești
doi ani ne-au devenit buni prieteni și în același timp vom stabili noi contacte pentru noi proiecte, de
data aceasta numindu-se Erasmus Plus!

profesor Violeta Iacentiuc, coordonator proiect

10

“Effective Use of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) in
Education”
Proiectul Dezvoltare durabilă prin educație permanentă și voluntariat - DDEPV, finanțat
în cadrul acțiunii KA1 Erasmus +, are ca obiectiv general formarea unor persoane resursă, prin
activitățile de mobilitate în domeniile de intervenție identificate prin Planul European de Dezvoltare,
necesare creării de rețele de consilieri, formatori și evaluatori profesioniști în vederea asigurării
calității în formare și creșterii angajabilității. Prin participarea la cursurile de formare se urmăreşte o
îmbunătățire treptată a rezultatelor obținute în prezent cu elevii și adulții aflați în procesul de formare
profesională, creșterea calității proceselor educaționale și astfel creșterea motivației pentru
învățare/formare continuă.
Acest proiect a debutat cu activitatea de formare prin cursul internațional “Effective Use Of
ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) In Education” organizat de“GEROS
ONLUS” Cagliari, Italia, curs ce furnizeaza idei practice privind integrarea TIC in lecții. Cursul a
avut două fluxuri de formare. Primul flux s-a desfăşurat în perioada 27.07 – 2.08.2015, în
Cagliari, Italia, iar cel de al doilea s-a desfăşurat în perioada 24.08 -30.08.2015 în Istanbul, Turcia.
Din partea ASSED au participat următorii membri ai organizației, selectați în urma unui proces
riguros încă din luna decembrie 2014:
- profesor Condur Liliana Lucia, Colegiul “Alexandru cel Bun”, Gura Humorului
- profesor Iacentiuc Violeta Doina, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava
- profesor Mocrei Angelica Lenuța, Colegiul Tehnic Rădăuți
- profesor Popa Ion Olguța, Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu”, Fălticeni
- profesor Gheorghiţă Delia, Colegiul Tehnic “Petru Muşat”, Suceava
- profesor Irimia Delia, Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu”, Suceava.
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În ambele fluxuri, formator a fost profesorul Ersin Ozseven din Turcia iar organizator,
profesorul Mauro Vacca, din Cagliari. Participanţii au fost profesori din Polonia, Malta, Grecia şi
România.
Cele șapte zile de curs au cuprins un program variat, axat pe studiul platformei educaționale
Moodle, dar și a altor instrumente TIC ca Blog, Wiki, Facebook sau Twitter. Cursul a debutat cu o
prezentare a conceptului de educație la distanță, ce are la bază utilizarea unor resurse educaţionale
special proiectate pentru instruirea într-un anumit subiect şi care se adresează unor utilizatori ce pot
învăţa independent.
MOODLE ( Modular Object-Oriented –Dynamic- Learning –Environment) este una dintre cele
mai utilizate platforme de e-learning, datorită complexității serviciilor oferite. Sistemul Moodle oferă
suport pentru instruire la distanță astfel încât cursanții pot avea acces la materialele relevante de
instruire atunci când doresc, cu monitorizarea progresului acestora de către profesor, dar și suport
pentru instruire on-line, prin sesiuni de tip clasă virtuală. De asemenea, sistemul permite organizarea
de sesiuni de testare – cu posibilitatea alegerii unor variate tipuri de itemi – în scopul evaluării
cunoștințelor dobândite.

Astfel, în cadrul activității de formare, s-au creat conturi de administrator pentru fiecare dintre
cursanți - fiecare realizând practic un curs-model utilizând ca suport Moodle. S-au adăugat utilizatori
virtuali care s-au împărțit în grupe/clase, simulând astfel o situație concretă de învățare. Platforma
Moodle de e-learning open source este bazată pe două categorii de bază: resurse (etichete, fişier text,
pagină web, link) şi activităţi (chat, forum, quiz, chestionar, glosar, wiki). Fiecare dintre aceste
activități și resurse a fost discutată și exersată.
Evaluarea finală a constat în crearea independentă a unui nou curs, legat de specialitatea
participantului, care să cuprindă cât mai multe dintre activitățile și resursele Moodle studiate.
Formatorul a apreciat activitatea celor 6 profesoare din România, lecțiile lor fiind complexe și bine
structurate, cu teste de evaluare la finalul secvențelor de învățare.
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La sfârșitul activității de formare s-au înmânat certificatele de participare și certificatele de
mobilitate Europass care atestă competențele noi dobândite.

Nu au fost uitate de organizatori nici vizitele culturale în care cei de la cursul din Cagliari au
avut ocazia să vadă situl arheologic de la Nora, partea veche a orașului Cagliari, muzeul de
arheologie. În Istanbul participanții la mobilitate au rămas impresionați de varietatea culturală şi de
frumuseţea oraşului de pe cele două continente. Au vizitat Muzeul Topkapi, Moscheea Albastră,
Hagia Sofia, Bazilica Cisternă, Insula Adalar, Turnul Galata și alte obiective istorice şi turistice.

În urma acestui curs cele șase participante și-au îmbunătățit competențele în domeniul
integrării TIC în formarea elevilor şi adulţilor şi de asemenea competențele lingvistice și culturale.
Învâțarea într-un mediu intercultural a fost o experiență unică, în care profesori din diferite părți ale
Europei (Polonia, Malta, Grecia) au devenit colegi și chiar prieteni.
profesor Maria Teodoreanu, coordonator proiect
profesor Violeta Iacentiuc, participant la proiect
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De la Capitala Europei la Capitala Ştiinţei
În perioada 19-25 iulie 2015, a avut loc la Bruxelles,
Belgia a 15-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Ştiinţă
pentru Elevi –ESI 2015 (Expo Science International)
organizată de MILSET (International Movement for Leisure
Activites in Science and Tehnology). La acest eveniment au
participat 145 de ţări şi peste 1000 de persoane de pe 4
continente: America de Sud şi Nord, Africa, Europa, Asia.
România a fost reprezentată de 2 echipaje, unul din Suceava şi
unul din Bucureşti. Suceava a participat cu trei echipaje, unul
din ele fiiind cel al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară,
reprezentat de elevele Adina Lungu şi Georgiana Maxinesi şi
profesor coordonator Olivia Macovei.
Proiectul prezentat la ESI-2015 a fost ,,Influence of
chemicals on conifer seeds germination”

- Influenţa

substanţelor chimice asupra germinaţiei seminţelor de
conifere. Pe parcursul a trei zile, publicul a vizitat expozitia
şi a interacţionat cu participanţii. Proiectele tinerilor au fost
extrem de diverse dar toate aveau un numitor comun:
pasiunea pentru ştiinţă. Programul participanţilor a inclus
conferinţe, seri culturale, excursii, vizitarea Muzeului de
Stiinţe

şi

a

Parlamentului

European,

întâlniri

între

reprezentanţii delegaţiilor participante, întâlnirea şefilor
delegaţiilor cu ambasadorul Franţei.
Cele două delegaţii ale României au fost rasplătite cu
binemeritate distincţii de merit şi medalii. Acestea au fost
înmânate de Antoine van Ruymbeke din Belgia, preşedintele MILSET Europa şi Roberto Hidalgo din
Mexic, preşedintele MILSET International.
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,,La Bruxelles a fost un eveniment minunat, o ocazie specială pentru a ne afirma în domeniul
fascinant al ştiinţei şi un prilej de a interacţiona cu tineri din toată lumea” a declarat Georgiana
Maxinesi, una din elevele participante.
,,Pentru mine a fost o oportunitate de a cunoaşte şi de a descoperi culturi, obiceiuri şi tradiţii
noi şi interesante. Ne-am facut mulţi prieteni cu care vom ţine legătura. Am descoperit că tinerii din
toată lumea au pasiuni şi preocupări comune, dar mai ales am înţeles că ceea ce ne-a unit a fost
entuziasmul cu care am lucrat la proiectele noastre” - a menţionat Adina Lungu, una din membrele
echipajului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava.

Prof. Olivia Macovei
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“Stop Bullying!” - mobilitate Erasmus Plus pentru
lucrătorii de tineret
În perioada 5-10 octombrie 2015, trei membri ai asociației ASSED – Suceava au participat la
activitatea de formare Erasmus Plus KA1 cu tema Stop Bullying!, dedicată personalului care lucrează
cu tinerii. Formarea a avut loc în localitatea Kazimierz Dolny, Polonia. Coordonatorii proiectului de
mobilitate au fost membri ai Fundației po Drugie din Varșovia, o organizație cu multă experiență în
domeniul fenomenelor de violență manifestate în rândul adolescenților și tinerilor.
Scopul acestui proiect a constat în îmbunătățirea și exersarea strategiilor de educație nonformală pentru prevenirea fenomenului de “bullying”. Personalul care lucrează cu tinerii cu
oportunități reduse întâlnește în munca de zi cu zi multe tipuri de violență și de agresiune între elevi.
Formele de violență variază, începând de la influențe psihologice ascunse până la acte de agresiune.
Problemele legate de “bullying” sunt prezente în toată Europa și este important să facem un schimb
de experiență și de bune practici în aceste domeniu. În timpul formării, participanții au avut
oportunitatea să își prezinte propriile metode de prevenție și intervenție și de asemenea să învețe de la
alți profesioniști. Instruirea a fost bazată pe metode non-formale de educație. Proiectul s-a dorit a fi o
cheie pentru a construi o rețea internațională de profesioniști și organizații care lucrează cu tinerii cu
oportunități reduse.
La activitatea de formare s-au reunit 21 de
participanți din șase organizații: po Drugie – Polonia,
Futuro Digitale – Italia, Kindersprachbrücke – Germania,
RCR – Slovenia, Sorged – Turcia și ASSED – România.
Din partea ASSED au participat:

profesor Violeta

Iacentiuc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Suceava, profesor Monica Lepcaliuc, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară Suceava și profesor Alina Crețu, Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava.
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În prima zi participanții au avut ocazia să se cunoască în registru non-formal, prin participarea
la activități de spargere a gheții și de consolidare a grupului. Apoi fiecare organizație a fost
prezentată din perspectiva valorilor, activităților și a profilului acestora.

Ziua următoare a fost dedicată conceptualizării și abordării structurate a fenomenului de
bullying (definiție, context social, semne, simptome, tipuri de violență, experimente sociale),
activitate realizată într-un mod profesionist de către Malgosia Dziewanowska, profesor de
criminalistică la Universitatea din Varșovia.
A treia zi am avut parte de experiența unică și
emoționantă a vizitării unei închisori din Varșovia,
precum și a unui centru de reabilitare pentru fete și a
unui centru de reeducare pentru băieți. Am remarcat
faptul că statul polonez oferă șansa la o viață mai mult
decât decentă chiar și celor care s-au abătut de la o
normă stabilită prin lege. Interacțiunea directă cu
adolescenții cu probleme a fost o experiență unică iar
activitățile nonformale pe care le-am desfășurat în timpul vizitelor au adus zâmbete sincere pe fețele
lor dar și ale noastre.
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Pe agenda următoarelor două zile au figurat atelierele de
lucru pregătite de fiecare organizație participantă. Astfel că, din
simpli cursanți, cu toții am îndeplinit și rolul de formatori, fiecare
echipă venind cu o abordare nouă și originală a fenomenului de
bullying în maniere pe cât de diferite pe atât de interesante:
Violența și dependența (Turcia), Școala –un mediu în care se
manifestă violența (România), Între competiție și violență
(Slovenia), Cyber-bullying (Italia), Abordare din perspectivă
inedită a actelor de bullying (metoda “no blame aproach”)
Germania. Putem spune că a avut loc un adevărat schimb de
experiență, din fiecare workshop având de învățat metode noi și
bune-practici în domeniul prevenirii și combaterii fenomenelor de
violență. Competențele asimilate au fost recunoscute prin distribuirea certificatelor Youthpass.
A fost organizată și o seară culturală în care participanții au avut plăcuta sarcina de a prezenta
cartea de vizită a țării din care provin, într-o atmosferă deschisă și prietenoasă.
În concluzie, a fost o activitate de formare cu un program foarte dens și variat, în context nonformal, care a adus tuturor multe informații noi, metode și tehnici de gestionare eficientă a cazurilor
de bullying. De asemenea, reunirea a șase organizații europene a condus la stabilirea unor noi
contacte și sperăm că vom pune bazele unor viitoare proiecte împreună.

Prof. Violeta Iacentiuc și prof. Monica Lepcaliuc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară
Suceava
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Vara la școală e FUN-tastic!
Vacanța de vară este cea mai așteptată perioadă din viața elevilor – timp liber, fără teme, teste
și termene limită, soare, mare și leneveală. Ce altceva și-ar dori mai mult copiii noștri, indiferent de
vârsta lor? Însă anul acesta profesorii de limba engleză Monica Lepcaliuc de la CT de Industrie
Alimentară Suceava, Alina Crețu de la CT „Petru Mușat” Suceava și Geanina Luca de la Școala
Gimnazială „Nicolae Popinceanu” Mihoveni le-au pregătit o mare surpriză elevilor de la cele două
colegii: șansa de a participa la școala de vară în limba engleză English Is FUN-tastic! Deși sceptici la
început, nesiguri pe ceea ce aveau să facă din nou la școală (!), cei 17 elevi care au participat la
activitățile propuse de cele trei profesoare voluntare de limba engleză au declarat că s-au simțit întradevăr fantastic la școală în vacanța de vară.

Pornind de la ideea că limba engleză se uitilizează pe plan internațional, precum și de la
adevărul de necombătut că elevii noștri au nevoie de mai multe oportunități de comunicare orală întro limbă străină, activitățile școlii de vară s-au desfășurat în principal în limba engleză timp de o
săptămână (13-17 iulie 2015). Elevii participanți s-au bucurat de activități de învățare non-formală
indoor și outdoor variate care s-au bazat pe dorința lor de cunoaștere a spațiului anglofon, precum și
nevoia lor de afirmare a propriei personalități.
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Fiecare zi a săptămânii a oferit oportunități noi și diferite atât de achiziționare de informații,
cât și de afirmare a cunoștințelor dobândite până în prezent în limba engleză, dar și în materie de
cultură generală și pasiuni. Prima zi a fost dedicată cunoașterii grupului, mai ales întrucât elevii
participanți proveneau de la ambele licee din proiect, prin jocuri diferite care să spargă bariera
timidității și menite să crească dinamica grupului. Imnul școlii de vară Friday I’m in Love – The Cure
a reușit să armonizeze și să închege grupul încă din prima zi, fiind intonat de elevii participanți chiar
până la începutul anului școlar următor.
Marți, Treasure Hunt a reușit să transforme cele trei grupuri formate – The Hunters, The
Minions și The Seekers – în adevărați căutători de comori ale spațiului în care aceștia își desfășurau
activitatea. Școala și împrejurimile au devenit întregul lor univers pe care urmau să-l descopere,
personajele principale fiind chiar ei. Micii exploratori aveau să îndeplinească o misiune bine stabilită
prin cele mai rapide mijloace și uzitând de cele mai neobișniute variante sau personaje secundare din
interiorul noului univers astfel încât să ducă la îndeplinire toate „muncile”. Realizarea tuturor
sarcinilor avea să fie dovedite prin fotografii și clipuri video și urma să aducă puncte valoroase care
să fie utilizate în zilele următoare în cadrul altor activități.

A treia zi din vacanța de vară la școală a fost dedicată îmbogățirii culturii generale în legătură
cu spațiul anglofon care se răspândește pe întreg mapamondul, în special aspecte culturale, politice,
geografice și istorice ale unor țări vorbitoare de limba engleză ca limbă oficială – Marea Britanie,
Statele Unite ale Americii, Canada, Irlanda, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud. Pentru a
motiva participanții să rețină cît mai multe informații în legătură cu fiecare țară în parte, aceștia au
fost provocați la un concurs de genul „Cine știe câștigă” cu același număr de întrebări pe aceleași
teme și cu același timp limită. Toți s-au dovedit a fi dornici de participare și implicare în această
activitate, drept pentru care au și obținut punctaje mari, chiar maxime unii dintre ei. La finalul zilei,
toate părțile implicate au încercat sentimentul de satisfacție a lucrului bine făcut.
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Joia la școala de vară a întrunit micii master chefi în curs de
pregătire și afirmare a calităților lor de bucătari, așa că profesoarele de
limba engleză au pregătit un concurs pentru ca cei mai buni să câștige
șorțul bine meritat prin voturi primite atât din partea juriului, dar și din
partea colegilor lor. Concursul de cooking s-a bazat pe două probe –
prezentarea felului de mâncare gătit acasă spre degustare și descrierea
procesului de preparare (inclusiv rețeta) pe baza unor fotografii sau
clipuri video prin care să facă dovadă că bucătarii su fost chiar ei.Sarcina
a fost o adevărată provocare pentru ei, însă dificultatea aparentă a
activității i-a mobilizat și înverșunat și mai abitir pe micii chefi. Felurile de mancare au fost
delicioase, iar prezentările în limba engleză au fost atît variate cât și jucăușe, distractive, în stilul
adolescentin și modern al elevilor noștri.

Cu siguranță că după un astfel de festin e nevoie de mișcare și mărirea orizontului de
cunoaștere a spațiului în care ne desfășurăm activitățile de zi cu zi, așa că ultima zi a școlii de vară a
fost rezervată călătoriilor și plimbărilor în natură, a interacțiunii cu diferite animale și a înfrângerii
temerilor și limitelor auto-impuse. Traseul excursiei Suceava – Sucevița – Palma – Câmpulng – Vatra
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Dornei și retur a reușit să îndeplinească toate cerințele atât ale organizatorilor, cât și ale elevilor
participanți. Caii de la herghelia din Sucevița, veverițele și poneii din parcul orașului Vatra Dornei,
Muntele Rarău sau serpentinele din zona Palma și Moldovița-Sadova au fost atracțiile principale
apreciate de elevi pe ritmul imnului Friday I’m in Love. Și probabil sunt îndrăgostiți și acum de
limba engleză și de o altfel de școală pe timpul vacanței de vară pentru că English Is FUN-tastic!

Prof. Monica LEPCALIUC
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O manifestare dedicată ştiinţei şi creativităţii
Elevi ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava au participat în vara aceasta, în
perioada 19 iunie-21iunie 2015, la ROSEF (Concursul National de Ştiinţă şi Tehnologie pentru
Elevi). Acest concurs este organizat de Societatea Ştiinţifică Cygnus-Centru Unesco, Inspectoratul
Judeţean Suceava, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, cu sprijinul Intel România şi sub egida
Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Concursul a ajuns la a VII-a ediţie şi se desfăşoară
în fiecare an la Suceava.
Elevele Lungu Adina şi Maxinesi Georgiana, coordonate de prof. Olivia Macovei de la CTIA
Suceava au obtinut premiul III şi medalia de bronz pentru lucrarea ,,Influenţa substanţelor chimice
asupra germinaţiei seminţelor de conifere”. Juriul a ales din cele 40 de proiecte aflate în competiţie.
Acestea au aparţinut elevilor din 9 judeţe ale României. A
fost o manifestare dedicată ştiinţei şi creativităţii, în care
elevi talentaţi şi inventivi au demostrat o preocupare pentru
diferite domenii ale ştiinţei, ingineriei şi tehnologiei.
Seriozitatea cu care şi-au prezentat proiectele, entuziasmul
şi bucuria cu care au lucrat pentru acest concurs, mandria
cu care şi-au primit diplomele şi medaliile, au demonstrat
că tinerii Romaniei sunt o speranţă pentru viitor. Nu pot
decât să am toată admiraţia pentru elevii şi profesorii, care
cu mijloace financiare reduse, dar cu entuziasm şi dăruire
reuşesc să atingă performanţa.
Henry Brooks Adams spunea: ,,Profesorii au efect
asupra eternităţii…nimeni nu poate spune până unde, în
timp, merge influenţa lor, unde se opreşte aceasta…”. Să
sperăm că acest concurs va fi pentru toţi cei participanţi,
începutul unei experienţe în fascinantul domeniu al ştiinţei.

Prof. Olivia Macovei
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Pe aripile speranței...
Asistăm cu toții la geneza unor noi manifestări juvenile morbide. În contextul unei societăți
frământate de o multitudine de elemente iluzorii cum ar fi ignoranța și nonconformismul, tânărul
secolului XXI este afectat de două extreme temperamentale: aroganța și subaprecierea. Aceste
afecțiuni psihologice duc de cele mai multe ori la însușirea unor obiceiuri sinucigașe cum ar fi
consumul de droguri, care periclitează sănătatea organismului. Tânărul arogant manifestă o dorință
teribilă de a se afirma cu ceva nou, ceva ieșit din comun. Cei mai mulți tineri încearcă drogurile, fiind
mânați de o curiozitate copilărească, ignorând acțiunile distructive și înrobitoare ale acestora.

La

polul opus al aroganței se află stima de sine foarte scăzută, care conduce la depresie. Studiile arată că
persoanele depresive, care suferă tulburări emoționale sunt predispuse să consume alcool, țigări sau
droguri.
Nelson Mandela a spunea: ,,Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru
a schimba lumea."
Informarea și educarea timpurie a tinerilor este o soluție care dă cu adevărat rezultate.
Împreună cu colegii mei de clasă și elevi ai altor patru clase din școala noastră, precum și elevi ai
altor patru școli din Suceava- Colegiul Național de Artă, Colegiul Național Ștefan cel Mare, Colegiul
Național Petru Rareș, Colegiul Național de Informatică, am participat, în cadrul proiectului
educațional ,,Alege Sănătatea"

la activitățile organizate de specialiști de la Direcția Antidrog

Suceava, Inpectoratul Județean de Poliție Suceava,activități ce au presupus atât întâlniri cu părinții,
cât și cu noi, tinerii.
Întâlnirile au fost de tip interactiv, am avut ocazia ca la sfârșitul lor să corelăm drogurile cu
efectele negative produse de acestea, de asemenea ne-am exprimat liber punctul de vedere în legătura
cu posibilele cauzele ce determină consumul de droguri.
Nicolae Iorga spunea: „Viciile sunt călăi care te omoară încet, ca o sabie neascuțită”. Acest
citat este perfect valabil și pentru droguri, ele distrug anual viața a câtorva mii de tineri din Romania
cu vârsta cuprinsă intre 17 si 19 ani.
Ceea ce ne-a marcat cel mai mult în aceste întâlniri au fost poveștile dureroase ale
consumatorilor de droguri ce se aflau in fază terminală, aceștia relatau cum au intrat în cercul vicios
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al drogurilor. Ceea ce ne-a motivat să luptăm împotriva drogurilor a fost din nefericire situația
iremediabilă a persoanelor ce au ales drogurile.
Pe data de 8 aprilie 2015 am participat la un marș intitulat ,, Alege sănătatea”, alaturi de 400
elevi și 30 profesori însoțitori, reprezentanți ai ISJ, Bucovina Profundă, Palatul Copiilor, CRPECA,
Intermedia TV, voluntari ai Crucii Roșii și Direcției Antidrog.

Prin acest marș am tras un semnal de alarmă publicului sucevean asupra pericolelor
consumului de droguri. I-am îndemnat prin postere, pancarte și pliante să respecte principiile de
sănătate și să respinga drogurile.
Dorim ca acest tip de activități să se desfășoare în toate școlile, în fiecare an, pentru ca
tinerii să conștientizeze că viitorul lor nu este ascuns în ,,plicuri" sau folii de medicamente și ca stă în
puterea lor de a avea o viață frumoasă. De asemenea, părinții trebuie ,,ținuți la curent" cu noutățile în
domeniu, pentru a putea discuta și a preveni la timp acest flagel distructiv.

Bibliografie:
http://www.cabral.ro/antidrog-2/droguri-in-romania-statistici
http://cuvintecelebre.ro/calai-ce-omoara-incet/
http://www.eva.ro/psihologie/familia-ta/adolescenta-si-consumul-de-droguri-articol-7308.html
http://www.citatepedia.ro/index.php?id=65943
elev Hanza Daniel, clasa a XII-a B , prof. Cazacu Ana
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Festivalul toamnei
Toamna este anotimpul în care sentimentele de tot felul ne invadează sufletul – regeret pentru
trecerea verii și micșorarea zilelelor, nostalgie, romantism, toate într-o beție de culori în armonie
totală cu natura și cu latura noastră sentimentală. Dar toamna este și anotimpul în care pământul ne
răsplătește prin roadele sale pentru munca depusă cu ardoare în restul anului pentru a ne pregăti
pentru un nou iernat.
Pentru noi, cei de la școală, însă, toamna este un nou început, o nouă pagină de întors în
capitolul vieții noastre și încă mai multe rânduri scrise în foiletonul propriei noastre povești de viață.
Povestea a fost completată în acest an cu un capitol inedit în care profesorii și-au dorit să implice și
elevii prin creativitatea, imaginația și tinerețea lor – exprimarea propriilor sentimente prin întrunirea
tuturor culorilor caracteristice acestui anotimp în același loc și în același interval de timp: Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, 30 octombrie 2015, seara.
Astfel, cu toții, cu mic, cu mare, am pornit în căutarea simbolurilor toamnei ecologice,
englezești sau alimentare. O mare de culoare s-a desfășurat în fața concurenților, a participanților și
organizatorilor în întreaga unitate școlară: desene și colaje, sculptură în bostan, decorațiuni, preparate
culinare și costume. Diriginții claselor au fost cei care au adunat, mobilizat și coordonat cei mai
creativi și talentați dintre concurenți, care s-au bucurat de un cadru festiv și de premii și diplome
inedite în seara cu pricina. Aprecierea și cântărirea calității și aspectului tuturor creațiilor au fost cu
iscusință îndeplinite de maeștri juriului desemnat: două eleve și șase profesori.
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Câștigători au fost toți participanții în final, întrucât au asistat la un spectactol complet al
festivlului anotipului toamna – roade, costume, decorațiuni, strigoi și învingători – dar mai ales
numerele de spectacol oferite de elevii școlii noastre. Muzica pop, hip-hop, beatbox, sau populară,
chiar și numerele de dans alese în mod special pentru seara festivă de la finalul tomanei, toate au fost
apreciate și încurajate de către publicul numeros prezent în cantina școlii.
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Prima ediție a festivalului a reușit să adune în jur de 200 de participanți, elevi și profesori
deopotrivă, într-o armonie colorată pe aripi de creativitate și imaginație, sub bagheta magică a
profesorilor organizatori: Monica Lepcaliuc, Violeta Iacentiuc, Corina Stamatin, Dănuța Doroftei,
Narcisa Buhu și Melania Radu. Sperăm ca anul următor să scriem o nouă pagină în capitolul vieții
școlare a colegiului nostru.
Prof. Monica LEPCALIUC
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COMPETENȚELE CHEIE ÎN PLANIFICAREA ȘI APLICAREA
CURRICULUMULUI (MODULELOR) DE SPECIALITATE
Autorităţile din învăţământ, în toate ţările, emit orientări cu privire la ce ar trebui să fie predat
sau învăţat în şcoli. De obicei, aceste linii directoare sunt incluse ca parte a documentelor curriculare
sau a programelor şcolare. În ultimii ani, reformele din multe ţări şi-au remodelat curriculum-ul pe
baza unor noi concepte, cum ar fi ”competenţele cheie” şi ”rezultatele învăţării” şi unele au introdus
scale ale rezultatelor. Acest lucru este valabil și la noi în țară în acest moment.
O organizaţie bazată pe disciplină, cu accent pe conţinutul disciplinei, a dat curs unei
arhitecturi curriculare mai complexe construite, în parte, pe abilităţile practice şi pe abordările
intercurriculare, care să pună accent pe învățarea diferențiată în funcție de fiecare elev în parte. În
plus, noile domenii curriculare au fost fie introduse, fie li s-a dat un profil mai mare în multe
curricule europene. Acesta este cazul, în mod deosebit, cu educaţia antreprenorială, TIC şi educaţia
cetăţenească.
Punerea în aplicare a curriculum-ului este o sarcină dificilă pentru profesori şi personalul
didactic (Glatthorn, A. A., Boschee, F. A., and Whitehead, B. M., 2006; Ornstein, A., and Hunkins,
F., 1998).
Modificările recente aduse curriculei prezintă uneori dificultăţi. Abordările educaţionale
bazate pe competenţele cheie şi pe rezultatele învăţării, care astăzi intră în alcătuirea unui număr tot
mai mare de curricule în Europa, implică schimbări importante în modul în care predarea este
furnizată. La fel, predarea ariilor curriculare efectiv noi sau relativ noi, cum ar fi educaţia
antreprenorială şi TIC, poziţionate în curriculum ca discipline cross-curriculare sau integrate în alte
discipline, necesită abordări speciale ale predării, precum şi modificări în organizarea şi cultura
şcolii. Predarea disciplinelor cross-curriculare presupune ca profesorii să lucreze în strânsă
colaborare, trecând dincolo de limitele disciplinelor tradiţionale.
În termeni practici, aceasta înseamnă că profesorii trebuie să lucreze împreună pentru a
dezvolta curriculum-ul şcolar sau părţi ale acestuia, discutând standardele de evaluare şi schimbând
informaţii cu privire la progresele făcute în învăţare de anumiţi elevi.
Aceste schimbări în practicile de lucru şi în abordările predării ar putea fi mai dificil de
realizat la noi în țară unde curriculum-ul are o tradiţie puternică a organizării bazate pe discipline şi
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unde profesorii sunt specializaţi doar într-o singură disciplină academică, aşa cum este adesea cazul
în învăţământul secundar dar și în învățământul liceal la unele obiecte de studiu. Formarea iniţială şi
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice poate juca un rol important în scopul ajutării
profesorilor să dezvolte noi deprinderi de lucru, abilităţi şi tehnici. Cu toate acestea, autorităţile din
învăţământ trebuie să disponibilizeze resursele financiare necesare şcolilor, astfel încât să poată oferi
timp şi spaţiu pentru profesori ca să se întâlnească şi să lucreze împreună, lucru care este deficitar,
încă, la noi în țară.
În mult curricule europene, dezvoltarea competenţelor cheie, a competențelor transversale
este concepută ca un proces colectiv în şcoli, la care toate cadrele didactice ar trebui să contribuie.
Alocarea responsabilităţilor pe tot parcursul acestui proces nu ar trebui să fie neglijată. Într-adevăr,
după cum avertizează unii experţi, oferind tuturor cadrelor didactice o datorie comună pentru
dezvoltarea competenţelor transversale, s-ar putea ajunge la o situaţie în care nimeni nu se simte
responsabil (Van Woensel, 2010). În acest sens, elaborarea de orientări clare privind modul în care ar
trebui să fie predate competenţele transversale în limitele disciplinelor date sau oferirea cadrelor
didactice a unei imagini de ansamblu a relaţiilor principale dintre competenţe şi domeniile sau
disciplinele specifice de învăţare, ar putea contribui la o implementare mai eficientă a competenţelor
(Roca and Sánchez, 2008).
Competenţele-cheie sunt esenţiale într-o societate bazată pe cunoaştere şi garantează mai
multă flexibilitate în ceea ce priveşte forţa de muncă, permiţându-i acesteia să se adapteze mai rapid
la modificările constante care apar într-o lume din ce în ce mai interconectată. Aceste competenţe
reprezintă, de asemenea, un factor major în inovaţie, productivitate şi competitivitate şi contribuie la
motivaţia şi satisfacţia viitorilor angajaţilor, precum şi la calitatea muncii.
Competenţele-cheie trebui dobândite de către:


tinerii aflaţi la sfârşitul perioadei obligatorii de învăţământ şi formare; competenţele-cheie

îi pregătește pe aceştia pentru viaţa adultă, în special pentru câmpul muncii, constituind totodată o
bază pentru continuarea învăţării;


adulţi pe tot parcursul vieţii, printr-un proces de dezvoltare şi actualizare a abilităţilor.

Dobândirea competenţelor-cheie se încadrează în principiile de egalitate şi acces pentru toţi. Acest
cadru de referinţă vizează, de asemenea, mai ales grupurile dezavantajate al căror potenţial
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educaţional necesită sprijin. Exemplele de astfel de grupuri includ persoanele cu abilităţi de bază
reduse, cele care părăsesc şcoala de timpuriu, şomerii pe termen lung, persoanele cu dizabilităţi etc.
Competenţele

transversale

vizează:

recunoaşterea

şi

respectarea

diversităţii

şi

a

multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, deschiderea către învăţarea
pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale, inserţia activă şi
eficientă în colectivitate/comunitatea şcolară şi/sau profesională, cultivarea unui mediu şcolar centrat
pe valori şi relaţii democratice, autonomia în căutarea, selectarea, prelucrarea şi comunicarea
informaţiilor.
Pentru dobândirea eficientă a competenţelor transversale, profesorii trebuie să proiecteze
activităţi de învăţare integrate care permit elevilor să progreseze către rezultatele învăţării la mai mult
de o competenţă în acelaşi timp. De exemplu, poate fi de aşteptat ca profesorii de matematică să
îmbunătăţească abilităţile de citire ale elevilor prin evidenţierea modelelor specifice de limbaj, care
sunt esenţiale pentru înţelegerea unui text matematic (Shanahan and Shanahan, 2008).
Dezvoltarea de activităţi care includ mai multe obiective de învăţare sau rezultate şi care
traversează frontierele tradiţionale dintre discipline, solicită o definiţie clară a tuturor ariilor
curriculare relevante şi contribuţia pe care fiecare o aduce la competenţele transversale.
Datele recente cu privire la utilizarea TIC în procesul de predare de-a lungul întregului
curriculum oferă cel mai bun exemplu al unor potenţiale dificultăţi în adoptarea unei abordări
interdisciplinare. De cele mai multe ori TIC-ul este utilizată în curriculum ca instrument de predare şi
învăţare a altor discipline (fie ca instrument general, fie ca instrument pentru îndeplinirea unor sarcini
specifice). În unele cazuri, TIC este utilizată numai în acest scop, aceasta nu este oferită nici ca
disciplină separată, nici nu este predată în limitele unei discipline legate de tehnologie. În mod
semnificativ, cele mai recente date de la TIMSS (2007) arată că în întreaga Uniune Europeană,
profesorii din învăţământul primar şi secundar a aproximativ jumătate din numărul total de elevi nu
utilizează calculatoarele pentru activităţi în timpul lecţiilor de matematică sau de ştiinţe, chiar şi
acolo unde disponibilitatea calculatoarelor este mare (EACEA/Eurydice, 2011a). Date mai recente
colectate în contextul Studiului European privind Competenţele Lingvistice (2012) subliniază, de
asemenea, faptul că TIC este în mod regulat utilizată în timpul lecţiilor de limbă (de exemplu, cel
puţin de câteva ori pe lună) doar pentru o minoritate semnificativă de elevi (mai puţin de 20 %)
(EACEA/Eurydice, 2012d). Nivelul scăzut de integrare a competenţelor digitale în procesul de
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predare poate fi cauzat de lipsa de cunoştinţe şi competenţe de specialitate în rândul cadrelor
didactice, dar poate apărea, de asemenea, din cauza atitudinii lor faţă de TIC, iar unii profesori ar
putea să o considere ca fiind nu mai mult decât un suport pentru predare pe care îl pot lăsa deoparte
pentru a se concentra asupra conţinutului disciplinei lor de specialitate. Prin urmare, profesorii
trebuie să aibă în vedere sau să fie încurajaţi să dezvolte rezultate ale învăţării precise şi concrete sau
obiective legate de dezvoltarea competenţelor digitale în contextul altor discipline.
Se pare că integrarea competenţelor cheie în alte discipline, cum ar fi educaţia civică (în cele mai
multe ţări) sau antreprenorială (în majoritatea ţărilor) prezintă provocări pentru predarea eficientă.
Rezultatele sau obiectivele învăţării trebuie să fie suficient de dezvoltate şi de explicite în
curriculum-ul disciplinei gazdă. Acolo unde acest lucru nu se întâmplă, există pericolul să se acorde
mai puţină atenţie competenţelor cheie, în special în sistemele de învăţământ în care curriculum-ul
este încă foarte mult organizat pe principiul disciplinelor.
Există opt competenţe-cheie care trebuie să fie un punct de plecare pentru atingerea
unităților de competență tehnice generale și a unităților de competență tehnice specializate.
Acest cadru defineşte opt competenţe-cheie şi descrie cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile esenţiale
legate de fiecare dintre acestea. Aceste competenţe-cheie sunt:
1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ
Comunicarea în limbi străine, care, pe lângă dimensiunile principale ale abilităţilor de
comunicare în limba maternă, implică şi abilităţile de mediere şi înţelegere interculturală. Nivelul de
cunoştinţe depinde de mai mulţi factori şi de capacitatea de ascultare, vorbire, citire şi scriere;
2. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME - competenţă matematică
şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia. Competenţa matematică este capacitatea de a
dezvolta şi a aplica gândirea matematică pentru rezolvarea diferitor probleme în situaţii cotidiene,
accentul punându-se pe proces, activitate şi cunoştinţe. Competenţele de bază privind ştiinţa şi
tehnologia se referă la stăpânirea, utilizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi a metodologiilor de explicare
a lumii înconjurătoare. Acestea implică o înţelegere a schimbărilor cauzate de activitatea umană şi a
responsabilităţii fiecărui individ în calitate de cetăţean.
Descartes a iniţiat metoda universală de a ne conduce bine raţiunea. Deşi nu de la început,
matematica avea sa joace un rol important în gândirea ştiinţifică şi metafizica carteziana.
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« Îmi plăcea mai ales matematica pentru certitudinea şi evidenta raţionamentelor ei, dar nu
remarcasem încă adevărata lor întrebuinţare şi crezând ca nu serveau decât artelor mecanice mă
miram ca pe aceste fundamente atât de ferme şi solide nu s-a construit nimic mai deosebit. »
Să remarcăm punerea în relaţie a matematicii cu mecanica. Descartes este primul care
,,interelaţionează'' două discipline matematice considerate independente, autonome până atunci:
geometria şi algebra, «interdisciplinaritate» care va genera o noua disciplina matematică: geometria
analitica.
Spinoza a făcut cea mai remarcabila încercare de a întemeia metafizic valorile, bazată până în
cele mai mici detalii pe deducţia geometrica (modelul sau fiind, desigur, geometria euclidiana).
Și iată că acum bazele aceasteia se regăsește în toate modulele de specialitate la calcularea
rezultatelor și interpretarea acestora în cadrul unor lucrări practice de laborator, la prepararea unor
soluții de concentrație dată, la calculul bilanțelor de materiale sau la formarea abilităților de lucru în
ceea ce privește transformarea unităților de măsură.
3. COMUNICARE
Comunicarea, care reprezintă capacitatea de a exprima şi interpreta concepte, gânduri,
sentimente, fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi în formă scrisă (ascultare, vorbire, citire şi
scriere) şi de a interacţiona lingvistic într-un mod adecvat şi creativ într-o serie completă de contexte
culturale şi sociale;
Capacitatea de a învăţa procesul de învăţare este legată de învăţare, de abilitatea omului
de a-şi urmări şi organiza propria învăţare, fie individual, fie în grupuri, conform nevoilor proprii,
precum şi de conştientizare a metodelor şi a oportunităţilor.
Spre exemplu, învățarea scrierii corecte din toate punctele de vedere se făcea în mod
tradițional doar în cadrul orelor de limba română, dar prin adoptarea unei programe de
înățământ moderne regulile de ortografie pot fi însușite și pe durata altor cursuri întrucât este
nevoie de stăpânirea lor temeinică nu doar pentru bunul mers al orelor de limba română dar și
pentru însușirea termenilor de specialitate în cazul modulelor de specialitate.
În ceea ce privește comunicarea profesor - elev acesta din urmă se poate realiza și la modulele
de specialitate printr-o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă de specialitate, de exemplu, despre ”Ploi
acide”, la clasa a X a.
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Profesorul poate prezenta succint conţinutul, punând întrebări ajutătoare elevilor pe baza
cunoștințelor dobânditede de aceștia anterior anterior.
Exemplu;
 Care sunt sursele de artificiale prin care sunt emiși în atmosferă oxizi de sulf?
Aceste surse sunt cunoscute de către elevi dintr-o temă anterior studiată ”Poluarea aerului”.
Elevii își pot exprima opiniilă şi ideilor despre formarea ploilor acide sub îndrumarea
profesorului care îi va corecta atunci când este nevoie.
Elaborarea unor documente pe teme profesionale de specialitate se bazează tot pe comunirea
dintre profesor și elev.
Pentru ca documentele să fie realizate în mod corespunzător aceste trebuie să respecte o
serie de cerințe care sunt specificate de către profesor pe înțelesul fiecărui elev în parte, pe baya unei
bibliografii stabilite în prealabil.
Exemple: referate, miniproiecte pe teme de specialitate.
4. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
Competenţa digitală implică utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologiei din
societatea informaţională (TSI) şi deci abilităţile de bază privind tehnologia informaţiei şi a
comunicării (TIC);
Competență cheie în cadrul căreia elevul utilizează aplicaţii software în managementul
informatizat al proiectelor care îl ajută să-și poată redacta lucrarea pentru examenul de certificare a
competențelor profesionale sub coordonarea unui profesor de specialitate pe baza unei tematici
stabilite pe o serie de competențe însușite de către elev la modulele de specialitate și să-și prezinte
proiectul sub forma unei prezentări POWER-POINT, de exemplu.
Din punctul de vedere al profesorul de specialitate acesta poate realiza o mulține de lucrări pe
platforme educaționale, împreună cu elevii saub poate prezenta o serie de activități într-o modalitate
mai atractivă pentru elevi utilizând calculatorul.
5. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE - competenţe sociale şi
civice - se referă la competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi toate formele de
comportament care permit fiecărei persoane să participe în mod eficace şi constructiv la viaţa socială
şi profesională.
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Aceste competenţe sunt legate de bunăstarea personală şi socială. Este esenţială înţelegerea
codurilor de conduită şi a obiceiurilor din diferite medii în care activează persoanele. Competenţele
civice, în special cunoaşterea conceptelor şi a structurilor sociale şi politice (democraţie, justiţie,
egalitate, cetăţenie şi drepturi civile), fac posibilă participarea activă şi democratică a oamenilor.
6. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE
Realizarea ce către elev sub îndrumarea cadrelor didactice a portofoliului la modulele de
specialitate îl ajută pe acesta să aprecieze rezultatele obținute, să identifice cerințele de la locul în
care acesta își desfășoară orele de îndrumare practică (locul de muncă), să-și valorifice resursele
personale, lucru care-i va ajuta în viitor la căutarea unui loc de muncă.
Selectarea informațiilor în funcție de opțiunile personale și profesionale vizate trebuie șă fie
unul dintre obiectivele de bază ale elevului atunci când studiază anumite module de specialitate, când
își alege o anumită carieră profesională.
Stabilirea unor planuri de lucru, la o lucrare de laborator în cadru modulelor de specialitate,
respectarea normelor SSM, parcurgerea unor anumite etape pentru a obține rezultatul dorit îl va ajuta
pe elev în viitor în cariera sa profesională.
7. PROCESAREA DATELOR NUMERICE
Colectarea datelor numerice, selectarea acestora, interpretarea acestora și lansarea unor
concluzi sunt nelipsite la modulele de specialitate mai ales la realizarea practică a lucrărilor de
laborator sau a unor proiecte.
Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi, utilizarea
formulelor de calcul, reprezentarea grafică a datelor obţinute, citirea graficelor sunt noțiuni cu care
elevii sunt familiarizați în cadrul modulelor de specialitate și sunt noțiuni pe care le utilizează destul
de frecvent.
8. INIŢIEREA UNEI AFACERI
Simţul iniţiativei şi al antreprenoriatului reprezintă capacitatea de a transforma ideile în
acţiune. Acest simţ presupune creativitate, inovaţie şi asumarea unor riscuri, precum şi capacitatea de
a planifica şi gestiona proiectele în vederea atingerii obiectivelor. Persoana este conştientă de
contextul propriei sale activităţi şi este capabilă să valorifice oportunităţile apărute. Acesta este
fundamentul pentru achiziţia unor abilităţi şi cunoştinţe mai specializate, de care au nevoie cei care
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instituie sau contribuie la o activitate socială sau comercială. Acest lucru ar trebui să includă
conştientizarea valorilor etice şi promovarea bunei guvernări.
În cazul în care competenţelor cheie transversale li se acordă un statut cross-curricular (se
referă în esență la structurarea informației pe baze comparatiste, scoțându-se în evidență
conexiunile dintre teme sau domenii diferite de studiu), obiectivele sau rezultatele asociate
învăţării sunt încorporate în părţile curriculum-ului care nu sunt legate de o anumită disciplină.
Integrarea intradisciplinară vizează organizarea şi predarea unor conţinuturi interdependente
aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea rezolvării unei probleme, studierii unei teme sau
dezvoltării unor abilităţi. Această modalitate de abordare a conţinuturilor oferă agenţilor educaţionali
parcurgerea rapidă a unui volum de cunoştinţe însă dintr-o singură direcţie, comună care reunește
mai mulți profesori care au un obiectiv comun, direcționarea elevul pentru atingerea atât a
competențelor – cheie cât și a celor specifice modulelor de specialitate.

Limba
matenă,
limba
modernă

Module de
specialitate

Istorie,
geografie,

Perspectivă

educație
antreprenorială,

integrată

Matematică

Științe: fizică,
chimie,
biologie

Printr-un accent crescut pus pe această dimensiune cross-curiculara în cadrul proceselor de
predare-învățare și nu numai se urmărește de fapt creșterea gradului de conștientizare și de implicare
a elevilor pe durata orelor de curs precum și înțelegerea interacțiunilor multiple dintre diferite
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domenii de studiu. Nu este deloc ceva nou întrucât părinții sistemelor de educație moderne s-au axat
la timpul lor tot pe interacțiunea dintre domeniile de studiu și beneficiile care pot decurge de aici
pentru formarea adecvată a unui tânăr. Cu timpul însă materiile de studiu au început să își ceară un
grad de independență mai mare ajungându-se ca, în prezent, elevii să nu mai poată vedea sub nici o
formă conexiunile intrinseci dintre diferitele materii pe care le studiază la școală.
In special matematicile și științe exacte, au mult de oferit din punct de vedere cross-curicular
deoarece mare parte din aplicațiile lor sunt evidente în alte domenii de interes precum muzica,
literatura, practicarea sportului sau orele de laborator.
Ele sunt adesea incluse în secţiunile dedicate obiectivelor cross-curriculare, temelor sau
competenţelor. Alternativ, acestea pot fi incluse în secţiunile introductive dedicate obiectivelor
generale sau, în unele cazuri, este desemnată o zonă de învăţare cross-curriculară distinctă, iar toate
cadrele didactice au obligaţia de a o pune în aplicare.
Într-adevăr, un statut cross-curricular implică faptul că toate domeniile şi disciplinele de
învăţare diferite care constituie curriculum-ul ar trebui să contribuie la dobândirea de competenţe
aflate în relaţie. În ceea ce priveşte predarea competenţelor digitale, în special, este nevoie ca
profesorii de toate disciplinele curriculum-ului să utilizeze TIC ca instrument în scopuri
demonstrative şi ca elevii să le utilizeze pentru efectuarea unor sarcini specifice.
Competenţele transversale pot fi, de asemenea, integrate în disciplinele existente ale
curriculumului.
Competenţele transversale sunt acele capacităţi care depăşesc un anumit domeniu, respectiv
program de studii, având o natură transdisciplinară şi se exprimă prin următorii descriptori:
autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală şi profesională.
Acolo unde se întâmplă acest lucru, obiectivele învăţării sau rezultatele învăţării legate de
competenţele digitale, de competenţele civice sau de cele antreprenoriale sunt caracteristice în
curricula specifică pentru aceste discipline. Alegerea disciplinei în diferite ţări este relativ
asemănătoare, cu toate că unele diferenţe sunt evidente. De exemplu, disciplinele care includ educaţia
cetăţenească sunt în cea mai mare parte ştiinţele sociale, istoria, geografia, limbile străine şi educaţia
etică/religioasă, dar, de asemenea, ştiinţele şi matematica, precum şi educaţia fizică şi artistică sunt
menţionate de unele ţări. TIC este predată în cele mai multe cazuri ca parte a unei discipline
tehnologice. Educaţia antreprenorială este în general abordată la nivel primar de ştiinţele sociale, dar,
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de asemenea, şi de matematică, ştiinţe naturale şi tehnologie. La nivel secundar, ştiinţele sociale sunt
în continuare locul pentru educaţia antreprenorială în multe ţări, dar domeniile cel mai probabil
incluse în disciplină sunt economia, studiile de afaceri şi educaţia pentru carieră. În cele din urmă, o
disciplină specifică poate fi dedicată în întregime uneia dintre competenţele cheie și ea nu poate fi
exprimată aici prin eticheta 'disciplină separată'. Trebuie să existe o colaborare strânsă între toate
disciplinele studiate de către elev pentru toate nivelele de calificare.
profesor Melania Radu și profesor Narcisa Buhu
eBibliografie:
http://eacea.ec.europa.eu/Education/eurydice/documents/thematic_reports/145RO.pdf
http://www.egirl.ro/lifestyle/tehnologie-si-internet/cum-dezvoltam-un-studiu-cross-curicular-3660
http://www.revistatransilvania.ro/arhiva/2006/pdf/numarul11-12/p132-136.pdf
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Bune practici de utilizare a
Bazei Naționale cu Instrumente de Evaluare pentru ÎPT,
pentru realizarea unei evaluări uniforme și de calitate a competențelor
profesionale în toate unitățile de învățământ
În contextul dezvoltării unei societăți competitive,
bazate pe cunoaștere, dezvoltarea capitalului uman a devenit o
prioritate strategică atât la nivel european cât și la nivel
național.
Proiectul „Formarea cadrelor didactice în domeniul
evaluării competentelor profesionale” are ca obiectiv general susţinerea procesului de îmbunătăţire
a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, prin creşterea atractivităţii şi calităţii
programelor de educaţie şi formare profesională asigurată prin pregătirea cadrelor didactice pentru
realizarea unei evaluări moderne şi relevante a rezultatelor învăţării.
Proiectul își propune atingerea următoarelor obiective specifice:
îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice prin însuşirea şi exersarea practicilor evaluării
competenţelor profesionale, rezultate ale învăţării.
susţinerea dezvoltării carierei în învatamânt şi diversificarea activităţilor profesionale prin
valorificarea oportunităţilor generate de experienţa căpătată ca formator sau dezvoltator de
instrumente de evaluare
Baza Naţională de Evaluare pentru ÎPT s-a realizat de Centrul Naţional de dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic în cadrul programului “Formarea cadrelor didactice în
domeniul evaluării competenţelor profesionale”.
În cadrul acestui proiect, respectiv subactivitatea – Realizarea unei baze de date cu itemi în
vederea evaluării competențelor profesionale, s-a creat o bază cu instrumente de evaluare pentru
învățământul profesional și tehnic în care s-au colectat itemii elaborați în timpul sesiunilor de
formare și a sesiunilor de evaluare din cadrul programelor de formare:
 A „Profesor evaluator de competențe profesionale”
 C „Dezvoltatori de instrumente de evaluare”.
Baza Naţională de Evaluare pentru ÎPT :
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 ESTE

- Sprijin util pentru cadrele didactice din IPT în domeniul evaluării competențelor

profesionale;
 AJUTĂ – la standardizarea procesului de evaluare;
 SPOREȘTE – calitatea instrumentelor de evaluare elaborate de către profesorii din IPT.
Se estimează faptul că baza naţională cu instrumente de evaluare reuneşte itemi grupaţi pe
categorii după cum urmează: cu alegere multiplă, duali, pereche, de completare, cu răspuns scurt,
întrebare structurată, rezolvare de probleme, eseu structurat, probă practică.
De asemenea baza de date oferă posibilitatea selectării itemilor după:
nivelul de dificultate,
după calificarea profesională,
după modulul abordat.
elaborarea unor teste personale de către orice cadru didactic înscris ca utilizator.
Baza Națională cu Instrumente de Evaluare pentru ÎPT poate fi accesată utilizând adresa
http://itemi.netedu.ro/.
În cele ce urmează voi realiza o scurtă prezentare a modului de utilizare a platformei de lucru.
PASUL I : Accesarea bazei de date
1. pentru cadrele didactice care au cont creat
2. pentru cadrele didactice care nu au cont creat se impune în prima fază crearea contului.
Pentru cadrele didactice care nu au cont pe platformă activitatea debutează prin realizarea
unui cont cu user şi parolă proprie prin intermediul
cărora vor accesa în continuare baza de date.
După intrarea în cont, poate fi accesată prima
pagină, unde sunt prezentate tutorialele legate de
utilizarea platformei, indicaţii legate de formularea
cerinţelor în teste.
Meniul din dreapta sus permite editarea
informațiilor din cont, schimbarea parolei sau modul
de părăsire a contului.
Pentru actualizarea informaţiilor din cont poate
fi accesată opţiunea Edit Profile. Poate fi schimbat
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emailul, numele, prenumele. Pentru a păstra aceste schimbări se utilizează opţiunea Confirmare.
După o verificare a informațiilor introduse, se utilizează opţiunea Salvare.
Meniul Incadrare Itemi permite vizualizarea următoarelor informații:
1. pentru ce clase există itemi în baza de date
2. profilele pentru care sunt creați itemi
3. domeniile specifice
4. calificările corespunzătoare
După selectarea tipului de item dorit, se pot vedea:
 clasa,
 profilul,
 modulul
 nivelul de dificultate al fiecărui item.
Deasemenea se poate vizualiza itemul și, în funcție de opțiunile utilizatorului, se poate selecta
itemul pentru a face parte din testul ce urmează a fi generat de aplicație.
După selectarea itemilor doriți pentru test, lista de itemi va arăta ca în figura următoare:
În cadrul acestei liste, utilizatorul poate schimba ordinea itemilor, în funcție de ordinea în care

dorește să apară aceștia în test. Rearanjarea se poate realiza prin “click și tragere” a itemului din lista
și plasarea lui pe locul dorit. După ce s-a definitivat lista de itemi și indicații, se poate previzualiza
testul prin apăsarea butonului Previzualizare Test.
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Dacă testul este așa cum s-a dorit, se utilizează opţiunea Transformă lista itemi selecționați
în Test nou. Prin utilizarea opţiunii Continuă testul se va putea salva în contul utilizatorului. Testul

creat va fi vizibil la Testele mele/ Teste. Pentru a putea salva testul, se foloseşte opţiunea Editare și
din fereastra nou deschisă se apasă pe rând Tipăreste testul apoi Tipăreste baremul.
După realizarea testului, acesta rămâne salvat în contul utilizatorului.
Pentru realizarea unui nou test, se vor sterge toți itemii selectați, accesând butonul Șterge
toți itemii.
Apoi se vor selecta alți itemi, se vor adăuga indicațiile corespunzătoare și se va salva noul
test, urmărind pașii prezentați mai sus.
O întrebare firească poate să apară şi poate genera mai multe variante de răspuns:
CE POT FACE ÎNTREBUINŢÂND BAZA NAȚIONALĂ CU INSTRUMENTE DE
EVALUARE PENTRU ÎPT?
 pot utiliza itemii de diferite tipuri pentru a construi un test de evaluare;


pot utiliza probele practice;

 pot folosi testele sumative și probele transdisciplinare ca model
În viitor: se poate completa cu noi itemi și instrumente de evaluare și se poate transforma
într-o bază de itemi dinamici.
Prof. Cristina Lupan
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COMUNICARE ȘI TEHNOLOGIE
Percepția secolului XXI este orientată în jurul acțiunii umane, astfel încât OMUL este o
enigmă nu pentru că reprezintă o entitate complicată în calitate de produs al naturii sau al societăţii,
ci în calitatea lui de persoană şi numai de persoană. Omul poate să se cunoască pe sine, fie prin
intermediul elementului divin din el, fie prin intermediul elementului subconştient, adică prin ceea ce
are misterios în el. Şi poate s-o facă pentru că este o fiinţă dublă, contradictorie, capabil de înălţări
dar şi de căderi, de mari iubiri şi sacrificii, ca şi de răutate şi egoism nestăpânit. Indiferent de
momentul istoric, problemele se constituie în jurul unor idei propulsive: existență la Parmenide,
existență și devenire la Platon, substanță la Spinoza, act la Fichte și facem un salt, până la Școala de
la Palo Alto, care ne proiectează organic în procesul comunicarii, ajungându-se la teza că: totul este
comunicare, comunicarea este noul termen care exprimă relația omului cu lumea : ,,Totul este așadar
comunicare. Acesteia nu ne putem sustrage, orice activitate științifică sau comună, se situează în
interiorul unei anvelope care se cheamă comunicare. Comunicarea furnizează regulile de înțelegere (
apprehension) pentru toate lucrurile din lume. Deoarece știința, arta sau practicile cotidiene nu sunt
decât sectoare conținute în comunicarea care le înglobează. Comunicarea va reflecta întregul joc al
rațiunii și al activității ei. Regulile sale vor fi universale. În acest sens ea devine regină”1. În
comportamentul comunicațional se pot distinge sisteme simetrice ( în care partenerii adoptă un
“comportament în oglindă” , întemeiat pe egalitate) și sisteme complementare, centrate pe diferență
(doctor-pacient, profesor –student etc.). În modul acesta, se ajunge, la ideea conform căreia ,,orice
proces de comunicare este simetric sau complementar, dacă el se întemeiază, respectiv, pe egalitate
sau diferență,,2. Trecerea de la comunicarea face to face la comunicare on-line reprezintă și trecerea
omului într-o nouă epocă informațională unde viața noastră depinde în fieare minut de noile
tehnologii, numai putem concepe viața fără acestea, fiind greu de imaginat : ,,Cum ar fi viața noastră
fără tehnologie? Noile tehnologii apărute pe piața natională și internațională dau omenirii o altfel de
alternativă la informare, organizare și desfășurarea activităților. Aceste noi gadget-uri sunt menite să
simplifice viața fiecăruia ajutându-l, organizâdu-l, ele fiind prezente în majoritatea activităților pe
care omul le întreprinde. Tehnologia, ușor, ușor devine indispensabilă omului și la rândul lui omul
1
2

Lucien Sfez, Critigue de la communication, ed,cit.,p.235
Ilie Pârvu, Filosofia comunicării, Ed.Buc.2000, p.75
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devine tot mai receptiv în fața inovației și a tot ceea, ce este practic. Unii dintre noi, nu suntem de
acord cu invadarea vieții noastre de către tehnologie, fiindcă, pot provoca dependență sau de ce nu,
ele ,,fură“ viețile oamenilor și îndatoriile lor, practic ele întreprind activități, provocând
sedentarismul. Un exemplu elocvent este cititul ziarului cu doar un simplu click, în loc ca persoana în
cauză să meargă pana la chioșcul de ziare de unde îl poate cumpăra; mulți dintre noi preferă să-și
achiziționeze de pe internet articolele vestimentare, aparatele electronice și multe altele, în locul
deplasării până la un centru comercial. Fiecare dintre noi, putem să ne organizăm și să ne ușurăm
viața deja supraîncarcată de problemele citadine, dar cu toate acestea, să nu punem totul pe seama
tehnologiei, să uităm că atât trupul cât și mintea trebuie să lucreze în armonie alimentându-le cu
bucurii emoționale și palpabile. Putem astfel vorbi de o nouă cultură a umanității, transformarea
omului odată cu progresul științei, calculatorul ne conduce la extinderea creierului, automobilul la
extinderea picioarelor, ajungând la secolului vitezei unde indivizii întreprind mai multe activități în
același timp, comprimând timpul. Pentru fiecare dintre noi întrebarea următoare ar putea ridica semne
de întrebare:
Putem alege omul modern transformat de societate informațională sau să optăm pentru omul
natural nemodificat de societate? Răspunsul trebuie să și-l dea fiecare în parte și să mediteze în tihnă
la sine însuși. Dependența de internet ne aduce la stadiul, de a nu putea exista fără el, utilizarea
acestuia pune în valoare elemental de ,,surplus cognitiv”3 – timpul şi energia pe care le putem dedica
activităţilor şi obiectivelor care ne pasionează. Spre deosebire de privitul la televizor – îndeletnicire
pasivă, în cursul căreia spectatorul „înghite” ceea ce se oferă – mediile de socializare îl implică activ
pe utilizator, îndemnându-l să interacţioneze astfel într-un mod nou cu textele şi imaginile, stimulând
împărtăşirea informaţiei şi a emoţiilor asociate cu aceasta şi încurajând astfel înclinaţia utilizatorilor
de a crea, de a „face” ceva ei înşişi , de a împărtăşi cunoaşterea respectivă, fie că e vorba despre a
pune poze pe Facebook, fie de a scrie o recenzie despre o carte, a redacta un articol pentru Wikipedia
sau a da, sfaturi prinvind un proiect; exemplele sunt numeroase şi extrem de diverse. Iar acest surplus
cognitiv reprezintă un mare atu, este un element valoros al societăţii actuale. Acumularea, în rândul
populaţiei educate a lumii, a timpului liber ce poate fi dedicat acestui tip de implicare – poate fi de
ordinul unui trilion de ore pe an – este „o nouă resursă”.
Profesor Andreea Bondar
3

Clay Shirk , Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age
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Bune practici în orientarea profesională și consilierea elevilor
pentru carieră
În România se simte tot mai acut nevoia de orientare spre alegerea carierei şi a inserţiei socioprofesionale a viitorilor absolvenţi de liceu, în conformitate cu standardele europene. Se pune astfel
problema educaţiei tinerilor într-un mod adecvat, care să le ofere egalitate de şanse cu toţi tinerii
europeni.
Consilierea profesională este considerată pe plan european ca o componentă esenţială a
reformelor educaţionale. De asemenea, aceasta reprezintă o dimensiune majoră a politicilor
educaţionale în toate ţările europene. Educaţia pentru orientarea spre carieră, reprezintă de fapt
educaţia pentru viaţă, cu un înalt scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către un set de
valori comune.
Întrucât la sfârşitul ciclului liceal elevii trebuie să facă opţiuni importante care le vor marca
puternic drumul în viaţă, cadrele didactice îi vor ajuta pe elevi să-şi cunoască posibilităţile reale şi să
le raporteze la cerinţele profilului facultăţii pe care vor să o urmeze în continuare, cât şi la solicitările
profesionale pentru care urmează să se pregătească. În acest context, educaţia pentru carieră poate să
faciliteze alegerea traseului profesional precum trecerea din mediul şcolii pe piaţa şi în câmpul
muncii.
Alegerea carierei nu poate fi lăsată la voia întâmplării sau a cererilor de pe piaţa muncii.
Şomajul sau exercitarea unor munci sub nivelul de calificare specific, pot fi reduse prin asistarea
elevilor în alegerile legate de viitorul lor profesional. Orientarea profesională și consilierea elevilor
pentru carieră/traseul profesional a fost o preocupare constantă pentru colectivul de cadre didactice al
Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, concretizată prin activităţi derulate cu scopul de
a le oferi elevilor suportul necesar în alegerea unei cariere congruente cu valorile, interesele şi
abilităţile lor.
Orientarea profesională și consilierea elevilor pentru carieră se realizează în cadrul unui proces
complex ce presupune implicarea factorilor interni, proprii mediului şcolar, dar şi a factorilor
externi, care oferă informaţii specifice despre cerinţele pieţei muncii, tendinţele acesteia, precum şi
despre provocările mediului social contemporan la care, viitorii absolvenţi trebuie să fie pregătiţi să
răspundă. Principalii actori educaţionali din mediul intern al şcolii, responsabili pentru procesul de
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orientare şcolară şi profesională a elevilor, cât şi pentru abilitarea lor cu noţiuni şi deprinderi practice
de marketing personal, sunt cadrele didactice din domeniul specialităţii, diriginţii, psihopedagogul
şcolar şi coordonatorul educativ.
În ceea ce priveşte mediul extern, purtătorii informaţiei specifice mediului economic real sunt
agenţii economici parteneri. În vederea asigurării condiţiilor pentru formarea profesională şi pentru
fundamentarea activităţilor de orientare şi consilierea pentru carieră, la nivelul Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentară, s-a

impus

cu prioritate dezvoltarea şi fructificarea relaţiei cu agenţii

economici.
Obiectivele acestei colaborări sunt:
- dezvoltarea şi adaptarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului şcolar în
acord cu necesităţile pieţei muncii;
- realizarea unei tranziţii reale de la şcoală la locul de muncă prin posibilitatea efectuării
pregătirii practice la agenţii economici;
- culegerea de date relevante referitoare la nevoile partenerilor economici, în calitatea lor de
viitori angajatori;
- identificarea setului de competenţe solicitat de angajatori viitorilor absolvenţi.
O altă preocupare a cadrelor didactice, în efortul de a oferi elevilor cât mai multe oportunităţi
de dezvoltare personală în vederea conturării parcursului profesional, îl constituie iniţierea şi
derularea parteneriatelor educaţionale.

Acestea vizează desfăşurarea unor activităţi de natură să

stimuleze curiozitatea şi potenţialul creativ al elevilor, să valorifice abilităţi şi cunoştinţe, să
încurajeze libera lor exprimare.
Descoperirea şi recunoaşterea propriilor valori reprezintă un instrument important în alegerea
de către tineri a unui traseu profesional corect, adaptat propriilor particularităţi.
Titlu proiect

Partener

,,Călătorie pe mapamond“

Muzeul de ştiinte ale Naturii Suceava

,,Din virtual în real”

Colegiul Economic Buzău

,,Firma de exerciţiu – rampa de lansare a

Colegiul Economic ,,Transilvania” Tg. Mureş,

viitorilor antreprenori” ReLeVAnt)

Colegiul National Econ. ,,Andrei Bârseanu” Braşov
Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi

,,Împreună pentru o lume mai bună” –

Centrul Scolar de Educatie Incluziva Suceava
46

SNAC
"Între prietenie şi responsabilitate"

Liceul Tehnologic/ Teoretic ,,Moldova” Suceava

Succesul profesional

Junior Achievement Romania

Titan- simulare managerială

Activitatea firmelor de exerciţiu constituie un alt instrument important de profesionalizare a
elevilor noştri, o metodă didactică prin care elevul dobândeşte competenţe specifice însă, în acelaşi
timp, îşi construieşte viitorul parcurs profesional. În cadrul FE, elevii desfăşoară activităţi similare
celor din mediul real, preiau şi îşi asumă roluri, efectuează operaţii, emit decizii şi iau cunoştinţă de
rezultatele obţinute pregătindu-se astfel, într-un mod obiectiv pentru tranziţia spre mediul economic
real.
La nivelul colegiului, funcţionează 3 firme de exerciţiu:
1. FE Vis Bucovinean SRL
2. FE WORLD4U SRL
3. FE Altavista SRL
Elevii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul firmelor de exerciţiu, participă la activităţile
competiţionale dedicate, antrenându-şi spiritul de competiţie, ambiţia şi tenacitatea:,,Business Plan”,
,,Din virtual în real”, ,,Antreprenor pentru viitor”.
Stimularea spiritului competitiv şi participarea elevilor

noştri la diferite

concursuri reprezintă o prioritate a demersurilor educaţionale din cadrul

evenimente si

Colegiului Tehnic de

Industrie Alimentară Suceava ca recunoaştere a rolului modelator al performanţei în dezvoltarea
personală şi în procesul de alegere a unui traseu profesional de succes. Concursurile la care participa
elevii noştri, vizează teme diverse: artă, ştiinţe, ecologie, voluntariat şi responsabilitate socială, sport.
Concursurile din sfera specialităţii, pe teme economice, au stimulat însă spiritul competitiv al elevilor
profilului ,,Servicii”, care au obţinut rezultate deosebite la:
Concursul ,,Dumitru Rusu”
Concursul ,,Iniţiativa în afaceri”
Concursul ,,Business Plan”
Concursul ,,Din virtual în real”
Concursul ,,Antreprenor pentru viitor”
Concursul ,,Alege, este dreptul tău”.
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Participarea la olimpiadele şcolare din aria curriculară ,,Tehnologii” la specializarea ,,Turism
şi alimentaţie”

precum şi rezultatele obţinute,(locurile I,II si III la faza judeţeană, locul I si VIII la

faza naţională) au demonstrat susţinerea pe care o acordăm pregătirii profesionale a elevilor noştri şi
demersului către excelenţă, dirijându-i astfel pe drumul unei cariere de succes, bazate pe competenţă,
responsabilitate şi încredere in propriile resurse.
În concordanţă cu misiunea asumată a instituţiei şi în vederea organizării unitare de activităţi
ce vizează orientarea profesională și consilierea elevilor pentru carieră, s-a iniţiat recent proiectul ce
vizează derularea de activităţi specifice în cadrul Centrului de Carieră

,,Acces la Succes”.

Principalele activităţi ale Centrului de Carieră vizează:
a) Informarea şi orientarea elevilor CTIA prin oferirea unor servicii precum:
1. Consilierea educaţională şi vocaţională;
2. Consilierea în carieră;
3. Distribuirea de informaţii dedicate orientării profesionale.
b) Acţiuni legate de creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor, prin oferirea
unor servicii precum:
1. Sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare şi de simulare a interviului de angajare;
2. Organizarea de prezentări de companii;
3. Elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserţiei absolvenților
universităţii pe piaţa muncii;
4. Participarea la diverse activităţi organizate în domeniul informării, consilierii şi orientării
profesionale.
c) Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaţionale şi ocupaţionale, prin
intermediul unor activităţi de genul:
 - zilele porţilor deschise,
 - târguri educaţionale,
 - vizite tematice,
 - prezentarea unor cariere de succes.
d) Informarea şi consilierea elevilor şi a absolvenţilor asupra rutelor educaţionale şi
ocupaţionale din cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
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Deşi la început de drum, Centrul de Carieră şi-a făcut deja simţită prezenţa prin încheierea de
parteneriate şi derularea unor activităţi ce vizează concret, orientarea şi consilierea profesională.
Titlu proiect

Partener

Career4u

Universitatea ,,Danubius” Galati

3angle teen

Gant&Sterling Consulting- Bucureşti

Informare corecta pentru inserţie facila

AJOFM Suceava

Dezvoltarea carierei

Centrul pentru dezvoltarea carierei – Bucureşti

Cariera, sub impactul ofertei universitare

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” –Suceava

Târgul virtual al locurilor de muncă

Centrul de Recrutare, Informare, Orientare si Mediere

O parte dintre acordurile de parteneriat încheiate s-au activat, elevii şi absolvenţii noştri
putând beneficia deja de consultanţă în domeniul consilierii vocaţionale prin programele Career4U
sau 3Angleteen. Prin intermediul paginii de socializare a Centrului de Carieră, atât elevii cât şi
absolvenţii CTIA au acces la informaţii complete de natură să-I ajute în alegerea sau dezvoltarea
carierei.
Demersurile instituţionale viitoare referitoare la educaţia pentru carieră, vor susţine şi urmări
idealul educaţional precum şi misiunea asumată a şcolii:
,,Misiunea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava constă în conturarea unei
personalităţi puternice a viitorilor absolvenţi pentru inserţia lor pe piaţa muncii şi pentru
continuarea învăţării pe tot parcursul vieţii, prin promovarea formării totale la nivelul cerinţelor
europene şi în acord cu nevoile de dezvoltare ale societăţii româneşti”.
prof. Corina Stamatin

49

Clarvăzătorul

,,Ţara lui Gufi‟‟, o piesă pentru toate…simţurile, scrisă de
Matei Vişniec, scriitorul bucovinean pentru toate anotimpurile, ce
trăieşte la Paris şi care îşi bazează succesul internaţional pe forţa cu
care exprimă stările şi trăirile umane prin ceea ce acestea au
esenţial, inefabil: emoţia în faţa legăturilor sincere dintre oameni,
dintre aceştia şi existenţa lor în universul văzut sau închipuit. Pentru
oamenii din piesa lui Vişniec, drumul spre fericire se face prin
cunoaştere, în diferitele ei forme, sau prin sacrificiu, ce dă
sacralitate fericirii.
Intr-o comunitate izolată de o presupusă deficienţă fizică şi… metafizică, de „‟orbi‟‟, în cazul
acestei piese, dar mulţumită cu cât cunoaşte şi percepe ,,graţie‟‟ conducătorului acesteia - aşa cum
sunt multe grupuri umane în regimuri totalitare sau nu, dar nu neapărat libere (dirijate prin
mecanisme oculte, subtile) - un conducător („‟iubit‟‟), Gufi, pe numele lui, reuşeşte să inducă
oamenilor săi mărunte fericiri, ce compun iluzia unei stări plăcute şi confortabile. Oamenii, mulţumiţi
doar cu ce cunosc deja, sau cunosc prin „‟filtrul‟‟ creat de lider (maximus), râd, cânta şi joacâ, aprobâ
şi aplaudă comportamentul în aparenţă just al şefului.
Tot ce există în afara acestei comunitaţi e un mister pentru cei mai mulţi sau un motiv de
îndoială pentru câţiva dintre ei. Dar viaţa, aşa cum e de fapt, misterioasă, cu faţete ce se vor
descoperite, cu bucurii sau plăceri, cu suferintă sau tristeţe, adică, de fapt, cu fericire deplina, merită
să fie descoperită şi cunoscută. Dar cine să o facă?... Dintr-o greşeală a lui Gufi, aşa cum li
se‟ntâmplă tuturor conducătorilor artificiali (şi superficiali), de rea credinţă, apare personajul
salvator, diferit în aparentă de ceilalţi: un „‟văzător‟‟, sosit, de nu se ştie unde, în această comunitate
de „‟orbi‟‟. Acesta reuşeşte să le schimbe chiar destinul, inducându-le asocieri ale celor cunoscute
deja de ei -senzaţiile, cu cele necunoscute de aceştia, dar care există pentru ceilalţi -culorile, ce
compun,de fapt, realitatea, viaţa cu bogăţia ei.
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Descoperirea e minunată, iar „‟orbii‟‟ încep să vadă ce este în jurul lor şi să înţeleagă motivul
mărginirii şi handicapului lor: totalitarismul oprimant al lui Gufi. Dar nimic nu se obţine fără un
preţ, iar (clar)văzătorul este sacrificat de cei ce nu-i înţeleg
iniţial mesajul, la îndemnul singurului din cei ce au cu adevarat
de pierdut: conducătorul (,,iubit‟‟, bineînţeles), mărginit, obtuz,
confuz, vetust. Pierderea „‟statutului‟‟ îl distruge pe Gufi, dar
comunitatea vine la normalitate: înţelesul profund al vieţii, al
existenţei.
Sunt idei ce se desprind din piesa lui Vişniec,
dramaturgul ce, ca orice artist veritabil, îşi clădeşte opera nu
numai pe problematica universală a omenirii, libertatea ca
premiză a fericirii, dar şi pe caracterul uman exemplar al
acestuia, ce transpare în operă şi se recunoaşte uşor.

Profesor Viorel CHIRICĂ
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Poveste de Crăciun
Povestea mea începe într-o zi obişnuită de iarnă,
în timpul orei de dirigenţie, când unul dintre elevi mi-a
adresat întrebarea: Dumneavoastră mai credeţi în Moş
Crăciun?
Într-o clipă, în imaginarul meu s-a conturat un
univers de poveste şi magie în care revedeam doi
protagonişti, eu şi moşul. O fetiţă mică, firavă, care stătea
în jurul bradului şi-l aştepta pe Moş Crăciun. Mirosul de
brad s-a răspândit peste tot în casă, iar bunica vrea să-mi
distragă atenţia încercând să mă introducă în atmosfera unei poveşti spuse la gura sobei. Deodată aud
vocea mamei: Vine ”moşul”. Cu inima strânsă şi ochii mari, îl privesc cu timiditate şi întind mâna
tremurândă după cadoul mult aşteptat. Îl iau şi cu nerăbdare încerc să-l deschid.
Dintr-odată tresar, sună ceasul şi îmi dau seama că totul a fost un vis, un vis frumos care s-a
terminat înainte de a deschide cadoul de la Moş Crăciun. Visul m-a marcat cu siguranţă. Cred că
fiecare dintre noi trăieşte nostalgia copilăriei, atunci când aşteptăm cu entuziasm revenirea
”moşului”.
Pentru mine, noaptea de ajun era una feerică, plină de poveste şi de freamătul colindelor ce se
auzeau de departe. Ca mai toţi copiii, nu mă gândeam la partea spirituală a sărbătorii, la însemnătatea
ei ci doar la cea materială, la cadourile pe care le voi primi.
Cu timpul, fetiţa din imaginea mea a crescut şi a înţeles adevărata semnificaţie a Crăciunului.
Chiar dacă timpul a trecut, nu am încetat să cred în spiritul acestei sărbători. Încă îl mai aştept pe acel
moşuleţ simpatic, cu barbă albă și chip cunoscut care mi-a încântat copilăria. Dacă în trecut mă
simţeam bine când primeam cadouri, acum îmi place să fiu eu Moş Crăciun şi să ofer celor din jurul
meu clipe de bucurie. Consider că arta de a face cadouri e strâns legată de bucuria de a vedea un
zâmbet pe chipul cuiva.
Mă îmbrac şi pornesc spre şcoală, printre fulgii mari care dansează în faţa mea. Ştiu cu
siguranţă despre ce voi vorbi la ora de dirigenţie. Eram convinsă că trebuie să-i învăţ pe elevii mei
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despre străvechea semnificaţie a Crăciunului, acea semnificaţie profundă, dată uitării în zilele
noastre. Senzaţia de deja-vu n-a încetat să apară, unul dintre elevi repetându-mi întrebarea din vis. Ce
i-am răspuns? Undeva, în sufletul meu de om mare, încă mai cred că Moş Crăciun există. Chiar dacă
privesc sărbătoarea cu ochii omului matur, doresc ca ea să fie învăluită în aceeaşi magie din copilărie.
Farmecul este acela de a continua să crezi, dincolo de timpul necruţător şi de problemele zilnice.
Chiar dacă elevii mei nu mai cred demult în poveşti cu Moş Crăciun, le-am sugerat să nu uite totuşi
să-i scrie moşului. Doar aşa speranţa lor în tot ceea ce este mai bun nu se va pierde. Moş Crăciun, ca
trimis al lui Dumnezeu nu-i va uita niciodată şi le va răsplăti gândurile. Moş Crăciun există atâta timp
cât crezi în el. Când nu mai crezi, dispare, şi o dată cu el şi magia sărbătorii. E ca atunci când îţi
pierzi credinţa, când totul ajunge să-ţi pară inutil, fără sens, iar noi trebuie să dăm sens vieţii noastre.
Dacă am reuşit să-i fac să creadă în Moş Crăciun, înseamnă că nu-şi vor pierde nici credinţa
în Dumnezeu, iar eu consider că le-am dăruit cel mai frumos cadou.
Profesor Loredana Maria Strugariu
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EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE: CULORILE TOAMNEI
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ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASĂ – CORP SĂNĂTOS
Motto: "Alimentele voastre să vă fie leacuri, iar leacurile voastre alimente"
(Hipocrate)
“Suntem ceea ce mâncăm” spune o veche zicală, lucru care este în mare parte adevărat. Corpul
omenesc este alcătuit din celule aranjate ca şi cărămizile dintr-o construcţie. Celulele au nevoie de
substanţe nutritive pentru a creşte şi a se înmulţi, iar aceste substanţe sunt preluate din alimente.
Consumul de alimente determină pe tot parcursul vieţii creşterea fizică a organismului, precum
şi nivelul de energie de care fiecare individ are nevoie pentru activitatea zilnică. Şi cum fiecare om
este unic în felul său, un lucru este sigur şi anume faptul că : starea de sănătate a tuturor indivizilor
este afectată de alimentaţie care reprezintă baza construcţiei sale. Modul în care fiecare persoană
percepe alimentaţia şi deciziile pe care le ia zilnic în ceea ce priveşte acest aspect esenţial al vieţii
determină un impact semnificativ asupra stării lui de sănătate.
Pentru menţinerea stării de sănătate a organismului alimentele consummate trebuie să conţină
trei categorii nutrienţi şi anume: proteine de origine animală şi vegetală ( proteinele constituie
cărămizile necesare pentru constituirea ţesuturilor (pereţii celulari, muşchii, sângele, părul, organele
interne cum ar fi inima şi creierul etc, dar şi a hormonilor, anticorpilor şi înlocuirea celulelor uzate.
Cele mai bogate surse de protein de origine animală se găsesc în carne, ouă şi brânzeturi. Proteinele
de origine vegetală provin din: fasole, nuci,ciuperci etc), carbohidraţi (carbohidratii sau glucidele
reprezintă sursa principală de energie a organismului. Surse de carbohidraţi: cereale integrale, cum ar
fi orz, ovaz, pâine din grâu integral sau alte cereale integrale, orez brun, paste din grâu integral,
fructe şi legume, fasole, linte şi mazăre uscată) şi lipide (sau grăsimile provin din următoarele surse:
untură, slănină, grăsime de pasăre, untură de peşte, untul, smântâna, frişcă, gălbenuş de ou, ulei de
floarea soarelui, de dovleac, de porumb, de soia, de măsline etc).
Alături de acestea organismul uman mai are nevoie de vitamine (servesc drept catalizatori
pentru anumite reacţii din corpul nostru şi provin din carne, fructe, legume) şi minerale (calciul,
magneziul, sodiul, potasiul, fosforul şi clorul. Ele au ca sursă de provenienţă lapte şi produsele
lactate, legume, carne, ouăle, diverse seminţe etc).
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Elementele nutritive precizate anterior pot fi procurate din alimentele consummate zilnic pe
baza unei diete compusă din carne, legume, cereal, lactate, fructe, dulciuri. Proporţia în ceea ce
priveşte alimentele consummate este foarte importantă, deoarece excesul sau absenţa unui aliment
poate afecta grav echilibrul organismului favorizând apariţia bolilor.
În consecinţă două sunt regulile ce trebuie urmate pentru o alimentaţie sănătoasă şi anume:
varietatea culinară şi cantitatea moderată. Alături de aceste două reguli, baza unei alimentaţii
sănătoase este asigurată şi prin intermediul consumului de alimente adecvat şi raţional.
Alimentul reprezintă un produs mai mult sau mai puţin natural capabil să îi asigure omului
energia necesară pentru a-şi desfăşura activităţile biologice, intelectuale şi fizice, dar
şi nutrienţii necesari construcţiilor şi modificărilor celulare.
Se cunoaşte bine faptul că nu orice aliment este benefic corpului uman. Astăzi, aproape că au
intrat în vorbirea cotidiană, expresii ca: "hrană sănătoasă" sau "hrană nesănătoasă".
Alimentele sunt rezultat al procesului de producţie care se desfăşoară în cadrul unei
întreprinderi sub atenta coordonare a unui producător.
Producătorul, poate fi orice operator economic care fabrică un produs finit ori o componentă a
unui produs, care prelucrează materia primă, care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn
distinctiv pe produs, care recondiţionează produsul sau orice distribuitor care prin activitatea sa
modifică caracteristicile produsului. Orice operator economic este obligat să introducă pe piaţă numai
produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. Vânzarea produselor şi
recupararea cheltuielilor se realizează pe piaţă, locul unde se efectuează schimburile dintre
producător şi consumator în vederea cumpărării sau vânzării unor servicii sau produse, inclusiv
produse alimentare.
Produsele alimentare care se găsesc astăzi pe piaţă, sunt naturale, seminaturale,
semisintetice sau chiar sintetice. Dintre toate acestea, cele mai sănătoase alimente sunt cele de
provenienţă naturală, care nu conţin adaosuri sintetice ( aditivi) şi care nu au suportat modificări
genetice. Din nefericire alimentaţia zilnică este de cele mai multe ori necorespunzătoare, ca urmare a
faptului că produsele existente pe piaţă la un moment dat fie nu sunt conforme cu standardadele de
calitatea, fie consumatorii nu sunt corect şi complet informaţi în legătură cu caraceristicile produselor
ce urmează a fi achiziţionate pe piaţă prin actul de vânzare cumpărare.
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Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori,
asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre
caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale
persoanelor fizice împotriva unor practice comerciale incorecte, participării acestora la
fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.
Foarte puţini consumatori îşi cunosc drepturile atunci când se află în postura de client
(consumator). În vederea respectării drepturilor consumatorilor, dar şi în spiritul legii şi al păstrării
stării de sănătate a consumatorilor se interzice comercializarea de produse care, utilizate în condiţii
normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor. Tot în ideea protejării
consumatorilor se interzice fabricarea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau
contrafăcute.
Privit tot din perspectiva legislaţiei produsele trebuie comercializate numai în cadrul termenului
de valabilitate şi nu în ultimul rând se interzice strict modificarea termenului de valabilitate.
Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileşte norme şi reglementări specifice sau le
îmbunătăţeşte pe cele existente în cazul în care este pusă în pericol sanătatea, securitatea şi viaţa
consumatorului.
Normele şi reglementările se referă la grupele de produse şi servicii care, anual, sunt
nominalizate şi actualizate de către Guvern, dacă este cazul, norme care trebuie respectate de către
toţi operatorii economici.
Legislaţia de specialitate evidenţiază faptul că în relaţiile de piaţă operatorii economici au
următoarele obligaţii: să pună pe piaţă numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare
prevăd, acestea să fie testate şi/sau certificate; să nu pună pe piaţă sau să comercializeze produse care
nu respectă condiţiile prescrise/declarate sau despre care nu deţin informaţiile necesare; să oprească
livrările, respectiv să retragă de pe piaţă şi/sau de la consumatori produsele la care organele abilitate
ori specialişti proprii au constatat neîndeplinirea caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar
putea afecta viaţa, sănătatea, securitatea ori interesul economic al consumatorilor; să folosească în
activitatea de producţie şi depozitare spaţii corespunzătoare. Toate aceste obligaţii sunt
monitorizate, iar urmărirea respectării lor se află în sbordinea ANPC care coordonează şi realizează
politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor, prevenind şi combătând practicile
comerciale care afectează viaţa, sănatatea, siguranţa ori interesele comerciale ale consumatorilor.
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Drepturile consumatorilor aşa cum rezultă din legislaţie sunt: dreptul de a fi protejati
impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le
prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le afecteze drepturile şi interesele legitime; dreptul
de a fi informaţi complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi
serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legatură cu acestea să corespundă cât mai bine
nevoilor lor; dreptul de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de
calitate; dreptul de a fi despăgubiţi pentru pagubele generate de calitatea necorespunzătoare a
produselor şi serviciilor, folosind în acest scop mijloace prevăzute de lege; dreptul de a se organiza
în asociaţii de consumatori, în scopul apărării intereselor lor.
Pentru asigurarea unei alimentaţii sănătoase, exceptând informaţiile referitoare la compoziţia
alimentelor, modul în care acestea pot sau nu să fie combinate între ele, un rol deosebit de important
în realizarea unei alimentaţii sănătoase îl constituie informaţiile pe care producătorii le oferă
consumatorilor prin intermediul reclamelor, a etichetelor de prezentare a produselor.
Astfel pentru a asigura o alimenaţie sănătoasă atenţia consumatorului, trebuie orientată spre
analiza atentă şi minuţioasă a elementelor menţionate anterior (etichete, parcurgerea cu atenţie a
materialelor promoţionale).
Unul din drepturile consumatorilor precizate anterior este dreptul de a fi informaţi în mod
complet, corect şi precis asupra tuturor caracteristicilor produselor şi serviciilor, fapt care ar putea
asigura alegerea în condiţii de maximă siguranţă şi securitate a produselor care asigură o hrană
sănătoasă. Un rol important în informarea corectă a consumatorului şi menţinerea stării de sănătate o
are eticheta. Prin “etichetă” se înţelege orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat,
care conţine elemente de identificare a produsului şi care însoţeşte produsul sau este aderent la
ambalajul acestuia.
Informaţiile înscrise pe etichetă nu trebuie să inducă în eroare consumatorii, la achiziţionarea
produselor, în privinţa: caracteristicilor alimentului şi în special a naturii, identităţii, proprietăţilor,
compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, originii sau provenienţei sale, precum şi a metodelor de fabricaţie
sau de producţie; atribuirii de efecte sau proprietăţi alimentelor pe care acestea nu le posedă;
sugerării că alimentul are caracteristici speciale când în realitate toate produsele similare au astfel de
caracteristici.
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În acelaşi timp trebuie să acordăm o deosebită atenţie ambalajului care nu trebuie să lipsească
şi nici nu are voie să fie deteriorat deoarece ar permite alterarea produsului sau pătrunderea unor
microorganisme care îl pot infestaprodusul afectând starea de sănătate a consumatorului. În sprijinul
celor precizate anterior voi prezenta două situaţii identificate pe piaţă care pot să genereze grave
prejudicii stării de sănătate a consumatorilor.
În primul exemplu ca urmare a controalelor efectuate la agenţi economici care au ca obiect de
activitate comercializarea de mărfuri pe piaţă au fost descoperite la vânzare produse din carne
expirate, îngheţată recongelată şi etichete modificate cu pixul, la care se adaugă pachete de carne de
pasăre congelată sau peşte congelat care au fost ambalate în unitatea de comercializare fără să aibă
vreun element de identificare şi caracterizare şi fără posibilitatea identificarii lotului, ambalajul
original nefiind păstrat.
Un alt aspect negativ sesizat de către organele de control al ANPC îl constituie prezenţa
etichetelor cu informaţii incomplete la produsele congelate (pe care nu se regăseşte menţiunea
obligatorie “a nu se recongela după decongelare”), informaţii netraduse sau care nu precizează corect
greutatea reală. Ca urmare a abaterilor constatate, s-au dispus măsurile de oprire definitivă a
comercializarii a 105 kilograme de produse congelate, în valoare de 1.945 lei, şi oprirea temporară a
comercializarii a 540 kilograme de produse congelate în valoare de 5740 lei şi s-au aplicat 20 de
amenzi contravenţionale în valoare totală de 45.500 lei precum şi zece avertismente.
În situaţia prezentată anterior, dar şi pentru a evita alte cazuri asemănătoare consumatorii sunt
sfătuiţi să nu cumpere produse alimentare pentru care au suspiciuni că au fost decongelate şi
recongelate, produse la care se constată existenţa aglomerărilor de produs sub forma unor blocuri sau
prezenţa de gheaţă în ambalaj, produse la care constată ca ambalajul este murdar, degradat, nu este
închis etanş şi nu asigură salubritatea produsului. La cumpărarea produselor alimentare, clienţii
trebuie să solicite şi să păstreze bonul de casă pentru a putea proba veridicitatea în cazul în care, în
mod justificat, acesta doreşte să reclame cantitatea sau siguranţa unui produs. Din păcate, mai există
cazuri asemănătoare care de asemenea nu respectă condiţiile impuse de lege, în vederea protejării
sănătaţii consumatorului.
SC McDonald’s SRL-“CA LA BUNICA”
Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorului a amendat SC
McDonald’s SRL cu 10.000 de lei pentru practici comerciale incorecte ca urmare a
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faptului că societatea nu a modificat informaţiile referitoare la produsul „cartofi prăjiţi”, informaţii
despre care ANPC susţine că induc în eroare consumatorii.
Cu toţii bănuim că produsele puse la vânzare de McDonald‟s, nu sunt în tocmai
sănătoase. Însă, operatorul economic, susţine într-un spot publicitar că produsul “Cartofii Prăjiţi” de
la McDonald‟s aduc aminte de bunici”. Nu ştiu în ce măsura “cartofii prăjiţi“ comercializaţi aduc
aminte de bunica, însă cu siguranţa această afirmaţie conţine două informaţii menite să inducă în
eroare consumatorul, respectiv că produsul “cartofii prăjiţi“ ar proveni din cartofi proaspeţi, în
condiţiile în care materia primă urilizate sunt “cartofi congelaţi”, care conţini adaosuri, respective
aditivi, şi aceea cum că „aduc aminte de bunica” (indică prezenţa materiei prime ecologice) ceea ce
induce consumatorului ideea falsă de reîntoarcere la calitatea de odinioară, de produs fabricat după
metode artizanale, produsul fiind în realitate industrial. Într-un comunicat de presă, compania
precizează că „Spotul TV referitor la cartofii prăjiţi McDonald‟s are intenţia de a informa
consumatorii despre calitatea şi originea produsului”. ANPC contrazice afirmaţiile, motiv pentru care
au fost aplicate sancţiuni corespunzătoare.
În consecinţă putem afirma faptul că o alimentaţie sănătoasă are la bază o informare
temeinică, din surse sigure astfel încât să putem alege în deplină cunoştiinţă de cauză alimentele
sănătoase, iar pe de altă parte putem susţine idea educării producătorilor referitor la informaţiile
furnizate clienţilor. Mâncăm fără să ne mai hrănim cu adevarat, iar organismul nostru îşi ia într-un
final revanşa. "Noi suntem ceea ce mâncăm, dar mai ales ceea ce nu mâncăm" şi din păcate, din
relaţia de cauzalitate boli cronice - alimentaţie învingătoare ies bolile. Mâncăm dezorganizat şi în
combinaţii nefericite, alimentele consumate sunt sărace în nutrienţi şi în calorii de calitate, au
adaosuri chimice, sunt modificate genetic. Cheia unei alimentaţii sănătoase este informarea şi
moderaţia.
Ana-Maria Hîncu, clasa a XI-a E
Bibliografie:
1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, republicată cu modificările şi completările
ulterioare
2. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale coercianţilor în relaţia cu
consumatorii
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ALIMENTELE ŞI AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Alimentele ecologice
Alimentele ecologice sau organice sunt produsele de origine animală sau vegetală care au fost
obţinute fără utilizarea substanţelor chimice sintetice sau a componentelor modificate genetic, nu au
fost supuse iradierii în scopul conservării, iar în urma producerii lor mediul inconjurător nu a avut de
suferit.
Pentru a se considera organică, productia agricolă sau zootehnică trebuie să se desfăşoare
conform principiilor ecologice, timp de minim 3 ani.
Calităţile alimentelor ecologice

Producţia de legume, fructe şi carne organice nu foloseşte substanţe chimice (pesticide,
hormoni, etc.), spre deosebire de cea obişnuită. Spre exemplu, mărul cultivat în mod convenţional
conţine în jur de 30 de substanţe artificiale, concentrate în coajă, chiar şi după spălare.
Produsele organice conţin cu minim 50% mai multe vitamine, minerale, enzime şi
fitoelemente, comparativ cu cele convenţionale. Seleniul este un antioxidant puternic care ne
protejează de radicalii liberi şi are un nivel de concentrare în alimentele organice mai mare cu 400%
faţă de cele convenţionale. Calciul are biodisponibilitate cu 70% mai mare în alimentele ecologice.
Litiul, folosit în tratarea diverselor forme de depresie, este cu 200% mai concentrat în alimentele
ecologice şi magneziul, necesar sistemului muscular, cu 140%.
Alimentele etichetate ca fiind ''organice'' sunt cultivate în sol netratat cu substanţe sau
îngrăşământ chimic de cel puţin trei ani şi conţin cel puţin 70% ingrediente organice.
Gustul şi aroma fructelor şi legumelor ecologice sunt diferite de ale celor crescute
convenţional.
Lactatele trebuie consumate cât mai naturale. Tot ce există în supermarket-uri provine din
ferme în care animalele sunt tratate şi hrănite, frecvent, cu amestecuri de antibiotice, hormoni şi alţi
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compuşi care promovează creşterea productiei. In plus, există şi pericolul hrănirii animalelor cu soia
modificată genetic.
Alimentaţia organică este singurul mod practic de evitare şi protest impotriva produselor
modificate genetic.
Alimente organice sunt mai scumpe decât cele obişnuite, deoarece cultivarea şi recoltatea lor
presupun existenţa unui spaţiu mai extins şi o muncă intensivă. In ultimul timp au apărut cercetări
care arată că alimentele organice sunt mult mai bune decât cele convenţionale, atât din punctul de
vedere al gustului, cât şi al calităţii.
Desigur, există şi ''cercetări'' care nu arată aceleaşi rezultate. Un exemplu în acest sens este şi
raportul publicat în 2003 de Great Britain's Food Standards Agency, care afirmă că nu există nici o
dovadă ştiinţifică conform căreia alimentele organice ar fi mai sănătoase sau mai hrănitoare decât
cele obişnuite. Totuşi, gustul este modificat aproape la toate alimentele tratate cu substanţe chimice,
lucru pe care de altfel îl putem observa şi la noi în ultimul timp.
In ceea ce priveşte calitatea şi rolul alimentelor organice pentru sănătate, nu trebuie decât să ne
gândim la câte substanţe, aditivi, urme de pesticide conţin celelalte, şi alegerea nu va mai fi grea. Nu
trebuie să ne lăsăm influenţaţi de aspectul legumelor sau al fructelor, căci, de multe ori, acestea cu cât
sunt mai uriase, mai apetisante, cu atât sunt mai departe de a fi naturale, organice
Pe lângă un regim de viaţă sănătos, agricultura organică este mult mai prietenoasă faţă de
mediu decât cea convenţională. Folosirea pesticidelor şi a fertilizatorilor chimici afectează negativ
mediul, ducând, de cele mai multe ori, la distrugerea tuturor insectelor (nu numai a celor dăunătoare
pentru recolta respectivă) şi, din greşeală, şi a unor animale.
Folosirea în exces şi pe o perioadă îndelungată a pesticidelor are ca efect inducerea, în timp, a
rezistenţei dăunătorilor la diverse tipuri şi concentraţii de pesticide, punând în pericol culturile
agricole şi ameninţând securitatea alimentară a unor comunităţi umane.
Dacă cumpărăm alimente organice, nu trebuie să uităm că până şi făina albă şi cerealele
rafinate nu sunt cea mai bună alegere de pe listă, comparativ cu cerealele integrale şi pâinea făcută
din cereale integrale etc.
In cazul în care fructele nu sunt organice, trebuie de ştiut că printre cele mai puţin tratate
chimic se numără fructele tropicale precum mango, kiwi, banana, ananasul şi papaya. Acestea au
multă vitamină A şi C, plus fibre şi arome. Unele din fructele cel mai probabil tratate chimic sunt
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piersicile, nectarinele, prunele, strugurii de import şi cireşele. Ideal este de a cumpăra fructe de la
ţăranii din piaţă, fructe cultivate chiar în curtea lor, deşi nici măcar acest lucru nu este o garanţie că
sunt sănătoase.
Dintre legume, spanacul, ţelina, cartofii şi ardeii graşi sunt cele mai tratate cu pesticide; la polul
opus se află porumbul, avocado, conopida, sparanghelul, ceapa, mazărea şi broccoli.
Referitor la lactate, trebuie să cumpăram numai
produse naturale, de la producători care hrănesc vacile
organic şi nu le tratează cu hormoni sau antibiotice.
Carnea provenită de la animale crescute organic şi
ouăle de găină au un preţ ceva mai ridicat, dar sunt cu
mult mai bune şi mai sănătoase decât celelalte.
Avantajele agriculturii ecologice
Copiii sunt expuşi de patru ori mai mult decât adulţii la efectul a cel puţin opt pesticide des
folosite, cauzatoare de cancer. Alegerea alimentelor are un puternic impact asupra sănătăţii copiilor şi
deci a generaţiilor viitoare.
În toată lumea, estimările serviciilor de conservare a solurilor relevă că milioane de tone de
soluri de înaltă calitate cad victimă eroziunii în fiecare an. Agricultura conventională utilizează pe
scară largă îngrăşăminte chimice, având drept consecinţă distrugerea stratului fertil de humus, de la
suprafaţă, care asigură creşterea şi dezvoltarea plantelor.
2/3 din corpul uman este format din apă şi peste 70% din suprafaţa planetei noastre este
acoperită de ape. Agenţiile de protectie a mediului consideră ca pesticidele (unele cauzatoare de
cancer) polueaza apele freatice, afectând sursele primare de apă potabilă pentru locuitorii din mai
multe zone ale globului pământesc.
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În multe zone ale lumii, fermele s-au schimbat drastic în decursul ultimelor trei generatii. De
exemplu, în SUA gospodăriile moderne folosesc mai mult petrol, consumând 12% din totalul acestei
surse de energie a ţării. În lume se utilizează mai multă energie la producerea îngrăşămintelor
sintetice, decât la cultivarea şi recoltarea tuturor speciilor vegetale de interes agricol. Agricultura
organică este şi astăzi bazată mai ales pe practici care necesită multă muncă manuală, ca de exemplu
scoaterea buruienilor, folosirea îngrăşămintelor naturale, mai degrabă decât pe folosirea
îngrăşămintelor artificiale. De asemenea, produsele organice parcurg o distanţă mult mai mică de la
fermă până la masă.
Multe pesticide au fost înregistrate şi aprobate pentru folosire de către agenţiile de protecţia
mediului, înainte să fie executate cercetări privind relaţia acestor pesticide cu apariţia cancerului şi a
altor boli. Astăzi se consideră ca 60% dintre erbicide, 90% dintre fungicide şi 30% dintre insecticide
sunt cancerigene. Un raport al Academiei Nationale de Ştiinte a SUA, din 1987, a estimat ca
pesticidele pot cauza 1,4 milioane de cazuri de cancer printre americani de-a lungul vieţii lor.
Pesticidele sunt otrăvuri destinate eliminării unor organisme vii (dăunători) şi pot fi periculoase
pentru oameni. Pe lângă faptul ca pot cauza mutaţii genetice, cancer, pesticidele contribuie la
înmulţirea cazurilor de malformaţii congenitale, reprezentând o mare ameninţare pentru sănătatea
oamenilor.
O serie de studii realizate de institutele de cercetare a cancerului au relevat ca fermierii, care
folosesc erbicide, sunt expuşi de şase ori mai des riscului îmbolnăvirii de cancer, decât ceilalţi. In
SUA (California) efectul toxic al pesticidelor asupra fermierilor a crescut în medie cu 14% anual,
începând cu 1973 şi s-a dublat în perioada 1975-1985. Sănătatea fermierilor este o problemă serioasă
în statele în curs de dezvoltare, unde folosirea pesticidelor nu este îndeajuns reglementată. Unele
pesticide, deşi interzise în ţările care le produc, sunt totuşi exportate în alte ţări.
În ultimele decade, în ţările dezvoltate industrial, din ce în ce mai multe ferme au trecut la
practici organice. Cele mai multe sunt mici şi independente, ferme familiale, care se intind pe mai
putin de 100 ari. Agricultura organică reprezintă una dintre speranţele şi şansele acestui tip de ferme.
Cu toate ca alimentele organice par să fie mai scumpe decât cele convenţionale, preţul
alimentelor convenţionale nu reflectă cheltuielile ascunse, generate de plătitorii taxelor. Alte costuri
ascunse cuprind: reglementarea şi testarea pesticidelor, depozitarea şi eliminarea deşeurilor
periculoase şi a daunelor mediului înconjurator.
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Monoculturile înseamnă plantarea unor culturi pe arii întinse, cu acelaşi plante an după an.
Deşi, pe această cale, productia s-a triplat între anii 1950-1970, lipsa diversităţii naturale a plantelor a
determinat carenţa solului în minerale naturale şi nutrienţi. Pentru a înlocui nutrienţii, au fost utilizate
îngraşăminte chimice, de multe ori în cantităţi exagerate.
Este un motiv intemeiat faptul că multi bucătari folosesc produse organice în reţetele lor.
Acestea au un gust mult mai bun, pe care îl conferă alimentului respectiv. Agricultura organică
începe cu nutriţia solului, care contribuie la hrănirea adecvată a plantelor, acestea din urmă
contribuind la starea de sănătate şi la dezvoltarea gusturilor noastre
Nu trebuie să uităm că sănătatea înseamnă renunţarea la produsele convenţionale şi
utilizarea celor ecologice. Suntem responsabili de sănătatea noastră şi trebuie s-o protejăm !

Elevi: Matilda Bejinariu cl. a IX-a A, Vlad Carvaţchi cl. a IX-a E
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CULOAREA NATURALĂ A FRUCTELOR SI LEGUMELOR,
PLANTELOR MEDICINALE
Educaţia este arta de a adapta la o situaţie precisă criteriile metodologice. Educaţia se prezinta
ca un fapt de civilizatie revarsandu-se in directia viitorului lumii moderne.
Şcoala are menirea de a educa tinerii, prin activităţi de disciplinare, cultivare, civilizare şi
moralizare. Performanţele producţiei sunt influenţate de nivelul ştiinţei, tehnicii, fiind şi sub incidenţa
educaţiei.
Evoluţia biotehnologiei nu poate fi separată de aportul chimiei, biochimiei, fizicii, biologiei
moleculare având efecte economice şi sociale comparabile cu cele din domeniul microelectronicii. În
contextul „revoluţiei verzi” perspectivele biotehnologiei şi biomaterialelor sunt de real interes pentru
cunoaştere şi pentru creşterea calităţii vieţii. S-au investigat în domeniul chimiei organice materii
prime şi materiale neconvenţionale, tehnici noi lipsite de risc ecologic. În acest sens există un interes
deosebit pentru aplicarea coloranţilor naturali datorită proprietăţilor fotofizice şi fotochimice
excepţionale care le oferă o calitate unică de fotosensibilizatori, dar şi de stocatori sau convertizori ai
radiaţiei electromagnetice.
Absorbţia energiei electromagnetice de către coloranţi conduce la stări excitate,reactive, ce pot
fi însoţite fenomene de luminescenţă, disipare termică, transfer de energie şi conversie în energie
chimică. Coloranţii pot suferi modificări reversibile de culoare însoţite de izomerizări, scindări,
transformări redox ,acestea având diverse aplicaţii tehnologice.
Din florile, rădăcinile plantelor sau lemnul unor arbori pot fi extraşi coloranţi cu structură de
flavonoide sau antociani, având caracter antioxidant. În alimentaţia sănătoasă, naturală, formarea
radicalilor liberi este împiedicată în mare măsură datorită antioxidanţilor naturali, care se găsesc în
unele alimente, numite şi alimente de protecţie.
Clarificarea structurii flavonoidice sau antocianice responsabile de efectul antioxidant prezintă
interes ştiinţific şi aplicativ. Cercetările ştiinţifice au demonstrat existenţa peroxizilor lipidici în
procese patologice ca: insuficienţa hepatică, ciroza, ischemia cardiacă, ateroscleroza, silicoza,
retinopatiile. Ca urmare, factorul agravant al multor din aceste afecţiuni este fenomenul de
peroxidare.
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Paradoxal, oxigenul, esenţial pentru viaţă, poate deveni toxic în cazul reducerii unielectronice,
la radical anion de oxigen(anion

superoxid),care are efect toxic pentru că iniţiază procese

peroxidative în membranele celulare, conducând la formarea speciilor reactive: oxigen singlet,
radical oxidril şi apă oxigenată. Aceşti radicali participă la reacţii radicalice în lanţ, conducând la
procese ca: hepatotoxicitate, senescenţă, diferite inflamaţii, cancer.
Transportul şi activarea oxigenului presupune transferul de electroni de la diferite substraturi:
O2

- O,33 V

O,89 V

O2.-

O,38 V

H2O2

.OH

2,31 V

H2O

0,815 V

Organismele aerobe au sisteme de protecţie de protecţie enzimatică, contra toxicităţii
oxigenului, care includ superoxid dismutaza, catalaza şi glutationperoxidaza.
Organismele aerobe au sisteme de protecţie enzimatică contra toxicităţii induse de aceşti
radicali prin enzime ca: superoxid dismutază, catalază, glutation peroxidază, ceruloplastină,
lactoferină sau prin sisteme neenzimatice pe bază de: hemoproteine, aminoacizi cu grupe tiol:
cisteină, glutation; vitamine cu acţiune antioxidantă: tocoferolii (vitamina E) , acid ascorbic (vitamina
C), cromogeni ca: flavonoide antociani, carotenoide.
Un model de reducere a radical anionului superoxid la apă, în prezenţa enzimelor, este
prezentat în schema următoare:
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ALIMENTE - COLORANŢI NATURALI CU ACTIUNE ANTIOXIDANTĂ
Coloranţii naturali reprezintă un domeniu corelat cu imperativele reformei la nivel tehnologic
naţional datorită :
-

extinderii surselor de materii prime şi materiale ;

-

valorificarea unor produse naturale din flora spontană sau fondul arboricol ;

-

valorificarea principiilor active ale acestora în calitate de aditivi, antioxidanţi pentru

alimente, produse cosmetice, medicamente şi produse biomedicale ;
-

valorificarea unor produse ecologice în vederea protecţiei consumatorului, creşterii calităţii

vieţii şi a protejării mediului.
Protecţia faţă de toxicitatea oxigenului poate fi asigurată de: 2
 enzime:
 superoxid dismutază (S.O.D.), catalază, glutationperoxidază,
 ceruloplasmină şi lactoferină;
 sisteme neenzimatice, pe bază de:
 hemoproteine;
 aminoacizi cu grupe tiol: cisteină, glutation;
 vitamine cu acţiune antioxidantă:
 tocoferolii (vitamina E)
 acidul ascorbic (vitamina C),
 compuşi polifenolici vegetali;
 cromogeni, precum: flavonoidele, antocianii, carotinoidele etc.;
 succedanee obţinute prin
 sinteză organică fină;
 sinteze biomimetice
În vegetale se găsesc compuşi polifenolici, flavonoli, derivaţi ai sărurilor de benzopiriliu
provenind de la cumarină şi cromonă.
În biosinteza
compuşilor polifenolici
(flavonoidelor) din plante
O
O
8.4.
+

O

X

Sare de flaviliu

intervine procesul de fotosinteză în urma căruia se obţin zaharuri, ce
le însoţesc, prin modificări celulare complexe bazate pe oxidare sau
O

reducere

O

Un derivat reprezentativ este flavonolul (2 fenil 3,5,7
Flavonã

Izoflavonã
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hidroxi benzo  pironă).
Prin oxidarea flavonei, în poziţiile 2,3, se formează benzo--pirona, care are doi izomeri,
flavona (2-fenil-benzo--pirona) (1.) şi izoflavona (3-fenil-benzo--pirona) (2.). Un derivat
reprezentativ este flavonolul (2-fenil-3,5,7-hidroxi-benzo--pirona) (3.)
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Coloranţii naturali din această clasă conţin grupe hidroxil în diferite poziţii ale nucleelor
benzenice sau piranice, mulţi aflându-se prezenţi în plante sub formă de glicozide.
Prezenţa grupelor OH în poziţiile 3,4 sau 3,4,5 este esenţială pentru efectul antioxidant .
Calitatea coloranţilor obţinuţi din plante depinde de condiţiile de conservare în vederea
protejării culorii, extracţie, concentrare, purificare, stabilizare. Se investighează tehnici noi de
extracţie.
Surse de flavonoide sunt: anghinarea, hameiul, sunătoarea, păducelul, gălbenelele, iar de
antociani: fructele de afin, albăstrelele, cireşele negre. Licopenul din roşii, grepfruit roz, pepenele,
toate au proprietaţi anticancerigene. Antocianii, pe care îi regăsim în căpşuni, mure, struguri negri,
sfeclă roşie şi ceapă roşie scad riscul bolilor cardiace, diabet, cancer şi artrită. Antocianii se găsesc şi
în struguri negri sau în vinurile roşii, împreună cu derivaţi flavonici ca kempferolul, quercetina şi
miricetina. În coaja unor specii de salcâm se găseşte derivatul flavonic robinetina.
Flavonoidele, care se afla în coaja fructelor şi în zarzavaturi de culoare roşie, galbenă şi violet,
în cireşe, vişine, fragi, capşuni, mure, afine, mere, varză şi sfeclă roşie, cartofi, ardei şi ceapă,
favorizează lupta împotriva infecțiilor. Flavonoidele prezintă interes ca suplimente alimentare,
datorită proprietăţilor antioxidante de prevenire a aterosclerozei, carcinogenezei, având concomitent
şi efect antiviral şi bactericid .
Fenolii, care se găsesc în tărâţele cerealelor şi în nuci, împiedică dezvoltarea bacteriilor şi a
virusurilor, au o acţiune antioxidantă şi au un efect protector împotriva infarctului miocardic.
Inhibitorii de proteaze, se află în nuci, alune, cereale și cartofi şi au efect în prevenirea cancerului.
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Izoflavonele, inhibitorii de proteaze, inozitol, hexafosfatul (acidul fitic), lignanele, fitosterolii
şi saponinele, care se găsesc în foarte multe vegetale, însă într-o concentraţie mai mare în soia, inhibă
carcinogeneza.
Fructele şi legumele au o compozitie mai echilibrată în zaharuri simple, aminoacizi şi acizi
graşi; contin monozaharide asimilabile de către organism, fără a face ficatul un efort suplimentar
pentru a le transforma si conţin vitamine cu caracter antioxidant. Vitaminele E si C se gasesc în
cereale integrale, zarzavaturi, legume şi fructe.
Consumul regulat de produse cerealiere poate acoperi nevoile de vitamine din grupul B.
Vitamina C nu se găseşte în cereale, decât dacă acestea se lasă să încolţească. Într-o alimentatie fără
produse rafinate, există un echilibru natural între antioxidanti (vitaminele A si E) şi cantitatea de
grăsimi polinesaturate. Fructoza din fructele naturale, cultivate ,,bio‟‟ este cea mai bogată din
monozaharidele din natură şi este necesară pentru regenerarea cerebrală.

Profesor Ana Domnea
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Antioxidanții
De-a lungul vieții, corpul uman este atacat de o sumedenie de agresori chimici, aceștia din
urmă poartă denumirea generică de radicali liberi.
Radicalii liberi au fost descoperiți în urmă cu cinci decenii de către medicul Denham Harman
din California. Denham Harman ne explică modul de formare al radicalilor liberi si tot odată ne
dezvăluie modul în care acțiunea distructivă a acestora poate fi anulată cu ajutorul antioxidanților.
O moleculă care și-a pierdut un electron din diverse motive, devine instabilă, ea își recapătă
stabilitatea ,,furând” de la o altă moleculă stabilă un electron. Procesul se ține lanț distrugând din ce
în ce mai multe celule, astfel se produce un dezechilibru la nivelul întregului organism, favorizând în
cele din urmă apariția bolilor.
Cele mai cunoscute surse de radicali liberi sunt: stresul, dulciurile concentrate, aerul poluat,
acroleina rezulatată în urma prăjirii uleiului, radiațiile UV și conservanții alimentari.
Acțiunea distructivă a radicalilor liberi este asociată cu: îmbătrânirea prematură a organismului,
scăderea imunității , apariția bolilor degenerative și a bolilor canceroase. În aceste situații critice
antioxidanții joacă un rol foarte important, ei restaurează echilibrul cedând un electron moleculelor
inastabile.
Antioxidanții sunt substanțe endogene și exogene. Antioxidanții endogeni sunt produși de
organism. Secreția antioxidanților endogeni poate fi stimulată de activitățile fizice intense. De aceea
persoanele active sunt mai sănătoase și mai tinere, decât cele sedentare. Antioxidanții exogeni sunt
luați din alimentele de origine vegetală sau animală pe care le ingerăm zilnic.
Există trei grupe importante de antioxidanți: vitamine antioxidante (A, C, E), minerale
antioxidante ( Zn, Se, Cu) și polifenolii (resveratrolul, betacarotenul, licopenul).
Radicalii liberi sunt tamponați eficient atât timp cât corpul nostru este tânăr, dar cu trecerea
anilor eficienta sistemelor de inactivare a acesora scade, deoarece organismul produce tot mai puțini
antioxidanți endogeni. De aceea trebuie să mărim semnificativ aportul de antioxidanti exogeni prin
consumul de legume și fructe.
Hipocrate, părintele medicinei spunea: ,,Alimentele voastre să fie medicamente şi
medicamentele voastre să fie alimente„„.
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„Organizația Mondială a Sănătății” recomandă consumul zilnic a 400 g de fructe și legume din
care 30 g să fie nuci și semințe.
Cel mai cunoscut antioxidant exogen este vitamina C sau acidul ascorbic. Fructele în care
găsim această vitamină sunt: măceșele, kiwi, lămâile si portocalele.
Vitamina C întărește sistemul imunitar, reduce semnificativ frecvența răcelilor, grăbește
procesul de cicatrizare al pielii în cazul rănilor deschise si fixează Ca și Fe în organism.
Un alt antioxidant puternic este resveratrolul care se găsește din belșug în fructele și legumele
de culoare violet-neagră: strugurii negri, dudele, afinele, murele și varza roșie.
Resveratrolul dă elasticitate pielii, îmbunătățește capacitatea de memorare și protejează
sistemul circulator.
Betacarotenul este un antioxidant prezent în morcov, ficat, caise, sfeclă roșie și migdale.
Acesta asigură o vedere normală, reduce riscul apariției bolilor nervoase și protejează pielea de
radiațiile UV.
Licopenul este un antioxidant prezent in roșii, cătină, ardei grași si capșuni. Acesta întărește
oasele, previne arsurile solare, îmbunătățește vederea și scade riscul apariției cancerului.
Un alt antioxidant este zincul care este prezent din ambundență în: nuci, susan, ouă, ciuperci și
banane. Zincul previne și tratează eficient depresiile, scade depunerile de colesterol, reduce frcvența
răcelilor și ajută la creșterea masei musculare prin stimularea secreției de testosteron.
În concluzie din ecuația unei diete sănătoase nu trebuie sa lipsească produsele vegetale
bogate în antioxidanți.

Hanza Daniel, clasa a XII-a B

Bibliografie:
http://trascu.ro/blog/2014/10/despre-antioxidanti-pe-romaneste/
http://www.gradinamea.ro/Licopenul_in_alimentatie__Avantaje_si_surse_naturale_9732_550_1.html
http://drcalinmarginean.blogspot.ro/2011/06/antioxidantii.html
http://www.sfatulmedicului.ro/Suplimente-nutritive/resveratrolul-sursa-naturala-a-longevitatii_8781
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Rolul vitaminei C în organism
Vitamina C este acidul ascorbic, sau vitamina antiscorbutică. Are o importanţă capitală pentru organism,
intervenind în procesele de oxido-reducere.
Are rol anti-infecţios, tonifiant, participă la detoxifierea
organismului şi la folosirea rezervelor de fier, protejezează
vitaminele A şi E, economiseşte vitaminele din complexul B.
Vitamina

C

catalizează

formarea

şi

menţinerea

colagenului (component de bază al substanţei fundamentale
intercelulare).
În lipsa vitaminei C, substanţa colagenică dintre celulele endoteliului capilarelor se
degradează şi apar hemoragii la nivelul gingiilor, muşchilor, tegumentelor, etc.
Ca urmare a pierderilor de sânge şi a diminuării absorţiei fierului apare anemia întâlnită în
scorbut. Gingiile sângerează uşor, spontan sau la traumatisme minime dinţii devin mobili şi cad.
Mineralizarea scheletului este alterată, fracturile se vindecă mai greu, cicatrizarea plăgilor se
face mai greu, mai defectuos. Scade capacitatea de apărare a organismului faţă de infecţii, putând
aparea mai des, de exemplu, gripa sau tuberculoza pulmonară.
Vitamina C măreşte rezistenţa organismului faţă de efectul toxic al unor medicamente sau
substanţe chimice din mediu ambiant(plumb, mercur, benzen, etc).
Efortul muscular, frigul şi febra măresc consumul şi necesarul de vitamina C. S-a demonstrat
ca 10 miligrame zilnic reprezintă aportul necesar pentru prevenirea scorbutului. Raţia zilnică este
estimată însă, pentru un adult normal, cca 30 miligrame.
Produsele animale, cerealele, produsele zaharoase sunt lipsite de vitamina C. Singura sursă
naturală este constituită de legumele şi fructele proaspete.
În zonele cu climă temperată sau rece, unde producţia de fructe este sezonieră, există riscul
apariţiei hipovitaminozelor în perioada de iarnă-primăvară, când se recomandă un aport
medicamentos de vitamina C.
Acidul ascorbic e foarte uşor solubil în apă. Din păcate, dintre toate vitaminele, vitamina C
este cel mai uşor distrusă la contactul cu diferiţi factori de mediu.
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Astfel, ea este deosebit de sensibilă la căldură, prin fierbere şi prăjire, de la caz la caz,
putându-se pierde 30 până la 90% din conţinutul iniţial al alimentelor. Fiind hidrosolubilă şi uşor
oxidabilă, vitamina C se poate pierde uşor în timpul păstrării şi preparării alimentelor. Vitamina C
este sensibilă la temperatură ridicată, la acţiunea oxigenului şi a luminii.
De asemenea, e sensibilă la lumină şi la aer (oxigen). Ar mai trebui cunoscut şi luat în
considerare faptul că aspirina poate mări de până la trei ori viteza de eliminare a vitaminei C din
organism; în plus, după numai două-trei luni de păstrare, în majoritatea fructelor şi legumelor,
conţinutul în vitamina C scade la jumătate şi continuă să scadă până la valori minime. În această
categorie de produse vegetale intră îndeosebi cartofii şi merele. Astfel, de la un conţinut iniţial în
vitamina C de cca 25mg/100g, cartofii ajung la o cantitate de cca 5mg/100g, iar merele de la
10mg/100g, la numai 1mg/100g. Fac excepţie fericită de la acest neajuns varza albă crudă şi
îndeosebi cea murată. Desigur că acelaşi lucru se petrece şi în cazul celorlalte specii de varză (roşie,
de Bruxelles şi îndeosebi cea de frunze), care sunt cu mult mai bogate atât în acid ascorbic, cât şi în
celelalte trofine.
Trebuie ţinut cont şi de faptul că rezervele de vitamina C stocate în ficat la un moment dat,
dacă nu sunt mereu refacute, sunt suficiente numai pe o perioadă de două-trei, maximum patru luni.
Astfel, pentru a preveni instalarea hipovitaminozei C, în perioada iarnă-primăvară, în afara
consumului de varză, se recomandă ceaiurile de măceşe şi cele din fructe de cătină albă, pulpele de
măceşe şi fructele de cătină albă (conservate în miere), precum şi pasta de măceşe, coacăze negre,
frunze de pătrunjel, boiaua de ardei roşu dulce, sau suplimente nutritive ce conţin extrase concenrate
din aceste plante sau chiar vitamina C.
Deşi toată lumea ştie că vitamina C este un „medic” în miniatură puţini ştiu cu adevărat
multivalenţa acesteia şi faptul că este indispensabilă bunei funcţionări a organismului. Acidul
ascorbic sau vitamina C este unul dintre cele mai puternice antioxidante naturale, implicată în
dezvoltarea şi întreţinerea funcţiilor normale ale oaselor, muşchilor, pielii, vaselor de sânge, în
metabolism şi imunitate. Este o armă împotriva bătrâneţii şi un factor care stimulează creşterea
armonioasă a copiilor.
În concluzie vitamina C te menţine în formă, tânără, sănătoasă şi frumoasă şi îţi conferă
energie.
Laborant Mihaela Brînduşa HOANCĂ
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Legi, obiceiuri şi bucate austriece în Bucovina
Aspecte istorice

Moldova a apărut prima dată ca principat de
sine stătător pe la mijlocul secolului al XIV-lea
sub domnia lui Bogdan I. Denumirea de Moldova
se crede că provine din numele arborelui „molid”
(Picea excelsa), pentru că era arborele dominant
în pădurile locului.
Secolul al XV-lea a fost pentru Moldova un
secol al războaielor, care au oprit expansiunea
Otomanilor în Europa. Tot atunci regiunea din
nordul Moldovei – numită în acea vreme Pocuţia
a devenit subiect de dispută între principatul
Moldovei şi Regatul Poloniei. Această zonă era locuită de ruteni – predecesorii ucrainenilor moderni
şi de huţuli. În 1497 a avut loc bătălia de la Codrii Cosminului (dealurile împădurite dintre Cernăuţi
şi Siret) în care Ştefan cel Mare a învins armata cu mult mai numeroasă a regelui Ioan I Albert al
Poloniei. În cultura populară poloneză bătălia este cunoscută drept „bătălia în care au pierit
cavalerii”.
Începând din 1513 Moldova a început să plătească tribut Imperiului Otoman, dar a rămas
autonomă, fiind condusă de un domnitor român.
În timpul războiului Ruso – Turc din 1768 – 1774 armatele ruse au înfrânt armatele otomane şi
au ocupat Ţara de Sus. Bucovina a fost recompensa oferită imperiului habsburgic pentru ajutorul
oferit Rusiei pe parcursul războiului. În 1774 ocupaţia rusă a fost înlocuită de ocupaţia austriacă în
urma unor înţelegeri secrete, până în 1918.
Austria a avut în zonă o influenţă ambivalentă asupra populaţiei româneşti din zonă.
Primul guvernator austriac al Bucovinei, Spleny a informat autorităţile imperiale de la Viena de
asupra stării de fapt din zonă şi necesitatea implementării legislaţiei imperiale existente în Imperiu.
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Sistemul legislativ era extrem de complex,
vizând

aspecte

sociale,

economice

şi

administrative.
Astfel, au fost emise patente imperiale şi
legi care reglementau viaţa de zi cu zi a
locuitorilor,

,

dările

către

stat,

prestaţiile

locuitorilor la construcţia de drumuri, poduri,
întreţinerea armatei şi chiar construcţia caselor şi
a gospodăriilor. Astfel:
 grosimea zidului de temelie nu trebuie să
fie mai mică de trei palme;
 zidul din spatele sobei trebuie făcut
obligatoriu din cărămidă;
 în jurul fiecărei construcţii să se facă un
trotuar;
 se interzic construcţiile din chirpici;
 se interzice acoperirea casei cu paie;
 coşul de fum trebuie să fie mai înalt decât acoperişul cu 2 picioare (612 cm), şi multe altele.
În această perioadă s-au realizat primele recensăminte.
Considerându-se că teritoriul este mult prea slab populat, au început acţiuni de încurajare a
colonizărilor atât sub formă de grupuri compacte (Schwartzentahl – Vadu Negrilesei, Eisenau –
Prisaca Dornei, Freudentahl – Fundu Moldovei, Buchenheim – Poiana Micului, şi multe altele) cât şi
sub formă difuză, răspândite în satele româneşti.
În Bucovina, pe parcursul ocupaţiei, prelucrarea lemnului şi construcţiile erau ocupaţii de bază,
iar în zonă se folosesc până astăzi denumirile austriece pentru cuvinte româneşti:
 brahmaur – zid de la sobă (orig. brandmauer – zid rezistent la foc)
 briftregăr – poştaş (orig. briftrager – poştaş)
 dah – acoperiş (orig. dach – acoperiş)
 facman – priceput (orig. fachmann – specialist)
 farbă – vopsea (orig. farben – vopsea)
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 fucsvanţ – ferăstrău (orig. fuchs schwanz – coada vulpii)
 fuspelţ – pătură cu blană de oaie cusută, folosită iarna la învelit picioarele în sanie (orig.
fusspelz blană de picioare)
 obârliht – luminator (orig. oberlicht – lumină de sus)
 pleaţ – loc de casă (orig. platz – piaţă)
 şnaiţ – cărare în pădure (orig. scheitel)
 vaservag – cumpănă (orig. wasserwaage – balanţă de apă )
 ştraif – linie (orig. streifen – dungă)
 ţug – tren (orig. zug – tren)
Influenţa, pe de altă parte, a fost reciprocă. În literatura germană care descrie obiceiurile
germanilor din Bucovina apare dansuri ca Hora Mare, Sirba (sârba de la noi) precum şi alte obiceiuri.
Cârnaţii nu sunt de origine germană, cum se crede pe aici, ci sunt cunoscuţi de milenii.
Primele referinţe, fie ele şi indirecte, provin din China, din secolul al cincilea dinainte de Hristos şi
erau făcuţi dintr-un amestec de carne de capră şi de miel.
În Europa, prima menţiune este din vremea grecilor (sunt menţionaţi de Homer) şi a Romanilor,
unde sunt menţionaţi ca fel de mâncare preferat la o serie de sărbători romane: Lupercalia care se
sărbătorea 26 – 28 februarie, festival de purificare preroman care celebra sănătatea şi fertilitatea şi cu
ocazia sărbătorii Floralia, care era pe 10 mai după calendarul gregorian. Aceşti cârnaţi vechi de 2
milenii se preparau cu condimente foarte iuţi.
În continuare, prezentăm o serie de reţete tradiţionale austriece care au fost preluate şi în
zona noastră.

Gulaş austriac
Gulaşul este o mâncare tradiţională din Ungaria, unde este cunoscută ca o reţetă de ciorbă. La
noi, în Bucovina, dacă spunem gulaş spunem carne cu sos.
Aceasta este reţeta gulaşului austriac, care este binecunoscută la noi.
Ingrediente
1 kg vrăbioară de vită
800 gr ceapă
2-3 căţei usturoi
1 lingura oțet de vin roșu sau oțet balsamic
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1 lingura pasta de roșii
3 linguri rase boia dulce de calitate (25 gr)
puţină boia iute
1 lingurița măghiran (sau oregano)
1/4 linguriță chimen măcinat
5 boabe ienibahar
1 foaie de dafin
1 fir cimbru (poate fi uscat)
coajă rasă de la 1/2 lămâie
350 ml supă de vită (sau supă de pui; sau apă)
8 linguri ulei
sare
Preparare
Se taie carnea cuburi de 2 cm. Se toaca ceapa.
Intr-o tigaie largă (măcar 25 cm) încingeți uleiul şi adăugați ceapa. Căliţi-o la foc mediu,
amestecând des până-şi pierde din volum (cca 5 minute).
Se începe prepararea intr-o tigaie largă, fiindcă astfel ceapa se caramelizează mai repede.
Se dă focul la mic şi se lasă să se călească ceapa până devine gălbuie. În acest timp amestecați
doar din când în când şi verificați să nu se ardă la fund.
Adăugați usturoiul strivit şi mai căliţi puţin. Adăugați pasta de roșii şi amestecați până e
dizolvată. Continuați sa căliţi totul încă 5 minute.
Acum mutați totul intr-o oala cu fund gros şi care nu e așa largă ca prima tigaie. Facem asta
fiindcă dorim ca suprafața de evaporare a gulașului sa fie mai mică, îl vom găti în puțin lichid şi e
necesar să scadă foarte încet în lungul timp de fierbere.
Când ceapa începe sa sfârâie în tuci, adăugați cuburile de carne şi așteptați să reînceapă să
sfârâie. În acel moment, trageți tuciul de pe foc şi adăugați boiaua (am pus şi 1/4 lingurița boia iute),
măghiranul şi chimenul. Amestecați bine de tot sa se acopere carnea de condimente.
Puneți tuciul înapoi pe foc şi adăugați supa (daca doriți, puteți substitui 80 ml supa cu vin roșu
sec) şi oțetul. Adăugați sare. Amestecați şi lăsați sa ajungă la fierbere. Puneți deasupra ienibaharul. În
acest moment lichidul de abia cuprinde carnea. Puneți capacul şi lăsați să fiarbă la foc mic. După 5
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minute veți vedea că aveți mai mult lichid în oală (de la sucul lăsat de carne) şi carnea stă lejer în
lichid.
Fierbeți cu capac (un capac care etanșează bine oala) timp de 2 ore. Amestecați în gulaș cam la
20 minute şi asigurați-vă că nu scade prea repede. În ultimele 15 minute adăugați dafinul, cimbrul şi
coaja de lămâie şi gustați gulașul de sare, chimen şi boia iute şi dregeți-le după gustul vostru.
Verificați carnea, ar trebui sa fie atât de moale încât se desface fâşiuţe. Daca doriți, degresați gulașul
la final.
Țineţi cam 150 ml supă fierbinte la îndemână şi adăugați în timpul fierberii în cazul în care
gulașul scade prea repede şi riscă să devină uscat; asta depinde foarte mult de oala pe care o folosiți
Se servește cald, cu paste, găluşcuţe de făină, găluște de pâine sau cartofi fierți. E bun imediat
sau reîncălzit.

Şniţel vienez
Ingrediente:


făină



pesmet



ouă



carne de vită

Una dintre cele mai populare fripturi la
tigaie, şniţelul vienez este răspândit astăzi în
întreaga lume. Popularitatea sa se datorează faptului că este foarte gustos, uşor de gătit şi versatil în
servirea sa, caldă sau rece. Şniţelul vienez apare în secolul XIX în Austria şi este inspirat de mai
vechiul cotoletta alla milanese. Diferenţa dintre medievalul preparat milanez şi cel vienez constă în
carnea folosită la preparare: cotlete de porc (chiar şi cu os) pentru cel milanez, respectiv carne de vită
pentru cel vienez. Chiar dacă în prezent şniţelul se prepară şi din alte cărnuri – deseori din curcan şi
uneori de porc în Viena, şi din multe alte cărnuri în afara Austriei – principiile de bază ale acestui
preparat rămân aceleaşi. Un adevărat şniţel trebuie să fie fraged în interior, crocant în exterior şi
deosebit de gustos peste tot.
Ingrediente:


2 bucăţi de carne de vită (de regulă bucată din pulpă), de aproximativ 180-200 de grame

fiecare
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1 ou



2 linguri făină



2-3 linguri pesmet



sare şi piper



1 sfert de lămâie



ulei pentru prăjire

Preparare:
Pregătiţi carnea: eliminaţi zgârciurile şi bateţi-o bine cu un ciocan pentru carne. Carnea trebuie să-şi
reducă la jumătate grosimea în urma acestui proces.
Amestecaţi făina cu puţină sare şi piper.
Bateţi oul cu 1 lingură de apă.
Treceţi cele două bucăţi de carne prin făină. Eliminaţi excesul de făină.
Treceţi cele două bucăţi de carne prin ou.
Scurgeţi carnea de ou şi treceţi-o prin pesmet. Presaţi uşor pentru ca pesmetul să adere la învelişul de
ou.
Prăjiţi şniţelul, în baie de ulei sau pe ambele părţi, până se rumeneşte şi devine auriu.
Scoateţi şniţelul din ulei şi puneţi-l pe un şervet de hârtie pentru a elimina excesul de grăsime.
Şniţelul vienez se serveşte tradiţional cu salată de cartofi, un sfert de lămâie şi un pahar de vin.

Învârtita cu mac
"Nordul Bucovinei, temeinic tipărit de tălpica austriacă, a ajuns să-nvârtă macul "pi
moldovinieşti"."
(Radu Anton Roman)
Ingrediente
Aluat
-3 cești de făină
-2 oua+1 pentru uns
-1 linguriță drojdie
-2 linguri unt topit
-1 ceașcă lapte călduţ
-1 pahar zahăr
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-3 linguri ulei
-1 praf sare
Umplutura
-500 g mac
-1 ceașcă zahăr
-2 căni lapte
-2 plicuri zahăr vanilat
Mod de preparare
1. Se amestecă toate ingredientele pentru aluat şi se frământă până se obţine o compoziție
omogenă şi elastică. Se lasă la dospit în loc călduţ 2-3 ore.
2. Se pregătește umplutura. Măcinaţi macul şi puneți laptele pe foc cu zahăr şi zahăr vanilat.
Când laptele s-a încălzit adăugați macul măcinat şi amestecați până se leagă.
3. Intindeţi aluatul într-o foaie mare dreptunghiulară şi ungeți-o cu umplutura răcită. Rulați
foaia pe lungime, iar la final adunați-o sub forma de melc. Puneţi-o într-o tavă de aragaz (iese mare),
tapetată cu hârtie de copt şi ungeți-o cu ou bătut. Se dă 15 minute la 2200C, apoi 45 de minute la
1800C, acoperită cu hârtie de copt. Se servește rece.
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Alimentația sănătoasă și organismele modificate genetic (OMG)
Motto: Se spune că "unii mănâncă să trăiască, alții trăiesc pentru a
mânca”, pentru zilele noastre, însă, nu s-a luat în calcul a treia variantă:
cei mai mulţi mănâncă pentru a muri.
Alimentația sănătoasă defineşte acel tip de alimentaţie care adaptată şi echilibrată energetic şi
nutrițional, astfel încât să satisfacă nevoile proprii fiecărui individ pentru susținerea și întreținerea
organismului în condiții optime.
Alimentația sănătoasă asigură dezvoltarea a organismului, menține starea de sănătate, previne
îmbolnăvirile și astfel crește speranța de viață și calitatea acesteia.
Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali a construcţiei sale. Sănătatea şi
echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrana.
Deprinderea unei alimentaţii adecvate, aduce, împreună cu alte elemente corecte de
comportament, o viaţă sănătoasă, iar în ceea ce priveşte actul hrănirii, nu este important doar ce
mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm.
După cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de hrănire
necorespunzător, derivat din deprinderea unui comportament alimentar greşit. Calitatea unui aliment
rezidă atât din sursa din care provine, cât şi din modul de prelucrare industrială sau casnică al
acestuia.
Alimentele care se găsesc astăzi pe piaţă, sunt naturale, seminaturale sau chiar semisintetice.
Dintre toate acestea, se ştie bine, cele mai sănătoase sunt cele de provenienţă naturală, care nu conţin
adaosuri sintetice, care nu au trecut prin procese de rafinare industrială şi care nu au fost excesiv de
prelucrate din punct de vedere culinar.
Omul, fie că îi place sau nu, este, ca orice fiinţă de pe Terra, o verigă a lanţurilor trofice, ceea ce
înseamnă că prin intermediul hranei sale, schimbă informaţie, materie şi energie cu mediul
înconjurător.
Noua ştiinţă numită nutrigenomica, a adus dovezi în legătură cu influenţa alimentelor asupra
informaţiei genetice.
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În categoria caracteristicilor esenţiale ale alimentaţiei sănătoase sunt incluse: asigurarea
unei alimentații diversificate; moderația consumului sau evitarea excesului; calitatea produselor;
consum ridicat de fructe şi legume; consum zilnic de lapte și produse lactate; consum moderat de
zahăr, sare și grăsimi; menținerea unui echilibru în alimentație; consum ridicat de lichide; consum de
alimente uşor condimentate; excluderea grăbitului şi savurarea mâncării.
Pentru o alimentație sănătoasă este suficient dacă ținem cont de aceste caracteristici, care nu
sunt deloc stricte. Nu trebuie să ne supunem organismul la diete exagerate, dar nici să facem un
obicei din consumul preparatelor nocive, ci să dezvoltăm un sistem responsabil în ceea ce priveşte
cumpărăturile şi modul de preparare a hranei de zi cu zi. Adoptarea alimentației optime necesită în
primul rând cunoașterea importanţei acesteia pentru menținerea stării de sănătate și în al doilea rând,
existența cunoștințelor și posibilităților practice de aplicare.
Diversele alimente au proprietăţi energetice şi nutriţionale diferite, motiv pentru care, de
cantitatea şi modul lor de combinare depinde sănătatea alimentației (glucidele provenite din cereale
integrale, legume şi fructe proaspete, leguminoase (fasole, mazăre),

importante pentru pentru

conţinutul de carbohidraţi de cea mai bună calitate, pentru indicele glicemic scăzut şi fibrele pe care
le conţin ar trebui să ocupe 55-60% din raţia calorică pe o zi; lipidele care au ca sursă uleiul de
măsline, uleiul de in, fructe oleaginoase (migdale, alune de pădure, nuci, seminţe de dovleac şi
floarea soarelui, ulei de peşte) trebuie să acopere 30% din rația calorică zilnică; proteinele este
indicat a reprezenta 15% din raţia calorică zilnică, recomandându-se consumul de proteine cu valoare
biologică mare din ou, carne albă, peşte, lactate; apa , element fără de care organismul uman nu poate
supravieţui trebuie consumată zilnic între 1,5-2 litri/zi. Repartiţia calorică pe mese se face astfel:
micul dejun 30%, prânzul 30%, cina 20% și cele două gustări 10% fiecare).
În continuare voi prezenta studiul meu pe tema "să învățăm să mâncăm sănătos", studiu prin
care mi-am propus să aduc în atenţia d-voastră problema organismelor modificate genetic (OMG).
OMG definesc o plantă de cultură sau un animal, cărora prin intermediul ingineriei genetice
le-au fost transferate gene de la alte specii de plante, animale, bacterii, viruşi sau chiar oameni,
altfel decât se petrece în mod natural. Prin aceste modificări genetice ale alimentelor se doreşte
cultivarea de plante acolo unde condiţiile de mediu sau ale solului nu permit acest lucru şi pentru a
obţine rezistenţa alimentelor la dăunătoare sau boli.
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Nici în UE nici în Romania nu este permisa cultivarea plantelor de laborator cu exceptia
porumbului. Paradoxal, însa, se poate importa şi chiar se importă cantitati apreciabile de OMG-uri
din SUA ori ţările Americii Latine cu precadere plante tehnice precum soia.
Omul a încrucişat mai multe varietăţi de plante şi a urmărit să selecteze boabele care dau cea
mai bună producţie sau care au anumite caracteristici: să fie mai colorate, să conţină ceva anume, să
fie rezistente la ceva anume etc.
Când vorbim despre OMG, vorbim de un plan ingineresc: pun pe hârtie ce vreau să obţin şi
aceea voi obţine, proiectez planta ca pe orice maşină sau televizor, proiectez şi realizez.
Din fericire, până acum nu au apărut evenimente catastrofale, însă nimeni nu ne poate asigura
că mâine, sau peste 50 de ani nu pot să apară astfel de efecte. Aceste organisme ar trebui
monitorizate, urmărite, testate pentru a nu determina efecte negative asupra organismului uman.
Oameni de ştiinţă din Franţa, Italia, Anglia au demonstrat că OMG-urile au efecte nocive asupra
omului. Cu toate astea, autorităţi din SUA şi o parte a Europei, printre care şi România, le acceptă
totuşi. Nu este surprinzător. Trebuie să ţinem seama că trăim într-un context istoric, social, economic
şi aşa mai departe. Personalităţi, decizii, declaraţii ale statelor sunt întotdeauna modificate de interese
politice şi economice.
În prezent, un număr tot mai mare de persoane consumă produse modificate. Spre exemplu,
cetăţenii americani consumă săptămânal peste 500 de tone de soia modificată genetic. Aşa zisele
OMG-uri sunt fabricate în nu mai puţin de 26 de ţări, încă din anul 1996. Susţinătorii acestor produse
alimentare puternic controversate evidenţiază că nu se pot fabrica îndeajuns de multe alimente natural
pentru hrănirea întregii populaţii umane de pe glob. Însă acest argument nu este valabil, pe pământ
rămân în continuare circa 805 milioane de oameni care suferă de foame.
Un experiment făcut de către un fermier din South Dakota este edificator în ceea ce priveşte
pericolul reprezentat de modificările genetice în procesul de asigurare a hranei: a oferit veveriţelor
din jurul gospodăriei, porumb modificat genetic proaspăt şi porumb crescut organic, dar vechi. Deşi
se ştie că veveriţele preferă hrana proaspătă, acestea au ales să mănânce porumb organic, chiar dacă
era vechi de un an. Concluzie: animalele ştiu ce-i mai bine pentru ele… Oamenii ştiu?
Următorii cu cele mai variate experimente, de această dată de laborator, sunt ruşii. Potrivit
rezultatelor experimentelor desfăşurate de către Asociaţia Naţională de Securitate Genetică şi
Institutul de Ecologie şi Evoluţie Severțov, OMG sunt dăunătoare pentru mamifere. Timp de doi ani
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hamsterii Campbell au fost hrăniţi cu nutreţuri din soia, care sunt utilizate pe scară largă în
agricultură şi conţin diferite proporţii de plante modificate genetic. Având în vedere că 95% din soia
cultivată astăzi pe glob este un produs transgenic, nu a fost de fel uşor de a găsi soia curată pentru
grupul de control. S-a dovedit că soia ne modificată este cultivată în Serbia.
Cuplurile din hamsteri, alcătuite din pui, care, de asemenea, au fost alimentaţi cu plante
modificate genetic au demonstrat încetinirea ritmului de creştere şi pubertate. După ce s-au născut
puii la aceste perechi, cercetătorii au format din ei a treia pereche. Însă perechile de-a treia generaţie
din grupul hrănit cu OMG nu s-au putut reproduce.
Un alt fenomen foarte ciudat observat în urma experimentului: în cavitatea bucală a animalelor
de generaţia a treia hrănite cu OMG, a început să crească păr. Oamenii de ştiinţă încă nu au comentat
acest fenomen, dar faptul rămâne.
Irina Emakova, expert în domeniul securităţii ecologice şi alimentare, afirmă că în prezent se
cunoaşte doar aproximativ pericolul pe care îl prezintă produsele modificate genetic. Toate sunt
periculoase pentru că tehnologia producerii lor nu este perfectă. În procesul de producţie sunt folosite
bacterii patogene şi viruşi. Atunci când oamenii de ştiinţă verifică pe animale efectul unei asemenea
producţii, ei se îngrozesc. Este vorba de oncologie şi obezitate. De aceea, cea mai corectă ar fi
interzicerea totală a folosirii OMG în produsele alimentare, aşa cum au făcut majoritatea statele
europene.
La final prezint trei motive simple pentru care nu ar trebui să consumăm OMG-uri: rezistenţa
la antibiotice (în timpul digestiei, în stomacul consumatorului, alimentele care conţin produse
transgenice pot transfera această rezistență la antibiotice bacteriilor); biodiversitatea şi contaminarea
genetică (cultivarea organismelor modificate genetic duce la dispariţia multor plante - suprafeţele
cultivate cu OMG sunt foarte mari, sau polenul plantelor transgenice contaminează plantele
tradiţionale); argument de considerent moral (natura este un organism perfect, cu regulile ei proprii,
iar noi, prin manipularea genetică am intervenit în cursul natural al lucrurilor. Eu mă număr printre
oamenii îngrijoraţi, care consideră că în acest caz trebuie să aplicăm principiul precauţiei. Până nu
ştim cu precizie ce efecte vor avea aceste organisme asupra naturii, nu sunt de accord să practicăm
aceste metode.)
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Să nu ne jucăm ca nişte copii iresponsabili "de-a Dumnezeu". În această cursă a omenirii dispar
animale şi mai ales plante, chiar înainte de a putea fi cunoscute şi, probabil că, împreună cu ele,
moare o speranţă a zilei de mâine.
ANPC are atribuţii de control pe piață, la consumatorul final, privind etichetarea alimentelor
produse din sau cu ingrediente ce conțin OMG.
În prezent, actul normativ aplicabil este HG nr. 173/2006 privind trasabilitatea şi etichetarea
OMG şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, obtinută din OMG. Conform acestui act
normativ, în cazul alimentelor care conţin mai mult de 0,9% OMG, producătorul este obligat să
inscripționeze pe etichetă/ambalaj mențiunea "acest produs conține organisme modificate genetic".
Sistemul de control oficial al OMG în România este structurat sub forma unei reţele
coordonate de ANSVSA, care reuneşte Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul
Mediului şi Pădurilor (prin Garda Naţională de Mediu) şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor. ANSVSA şi ANPC au un rol foarte important în ceea ce priveşte controalele
etichetării, la nivel de comercializare a produselor alimentare. Instituţiile abilitate au efectuat 1.203
controale şi au prelevat 324 probe pentru categoriile de produse alimentare şi furajere ce conţin sau
sunt obţinute din soia: soia granule, şniţel sau cuburi pentru consum casnic, texturat de soia, făină de
soia, tofu, produse din carne (salam, pate, cârnaţi), ciocolată, biscuiţi sau şrot pentru hrana animalelor
şi 805 controale şi 334 prelevări de probe pentru categoriile de alimente şi furaje ce
conţin porumb: boabe de porumb, făina de porumb - mălai, floricele de porumb, fulgi de porumb,
snacks - uri sau nutreţuri concentrate.
Categoriile de operatori controlaţi au fost reprezentate în special dedepozitele de materii
prime, intermediari, fabricile de nutreţuri combinate şi procesatorii de soia, porumb şi rapiţă. Probele
prelevate au fost analizate în cadrul laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
laboratoare acreditate pentru relizarea acestui tip de determinare, din cadrul Direcţiilor Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din judeţele: Călăraşi, Constanţa, Iaşi, Satu-Mare, Sălaj,
Suceava,Tulcea şi de către Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Laborator Naţional de
Referinţă pentru OMG. În urma neconformităţilor constatate

au fost aplicate 2 sancţiuni

contravenţionale (3000 RON) pentru nerespectarea dispoziţiilor privind trasabilitatea.
O speranţă a zilei de mâine o reprezentăm şi noi, copiii şi elevii care ne petrecem o mare
parte a timpului, în şcoală. Aici învăţăm, desfăşurăm diverse activităţi dar, ne şi hrănim.
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Cel de-al doilea studiu pe care l-am făcut, face referire la produsele care se comercializează în
incinta unităților de învățământ. Ordinul nr.1563/2008 din 12/09/2008 pentru aprobarea Listei
alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei
alimentații sănătoase pentru copii şi adolescent, art.1, al (2) spune că ,,în incinta unităților de
învățământ este interzisă comercializarea produselor care se încadrează în criteriile şi

limitele

prevăzute în lista din anexa nr. 1."
În conformitate cu anexa nr. 1 şi în vederea menţinerii unei bune stări de sănătate în incinta
unităţilor şcolare se interzice comercializarea: alimentele cu conținut mare de zaharuri (peste 15g de
zaharuri/100g de produs); alimente cu conţinut mare de grăsimi (peste 20g de grăsimi/100g produs);
alimente cu conținut mare de sare (peste 1.5g de sare/100g de produs sau peste 0.6g de sodium/100g
de produs- chipsuri, biscuit sărați, etc.); băuturi răcoritoare – orice tip de băutură răcoritoare, cu
excepția apei potabile îmbuteliate sau a apei minerale îmbuteliate; alimente cu conținut ridicat de
calorii pe unitatea de vânzare (peste 300 kcal pe unitatea de vânzare) – orice tip de aliment care
aduce aportul de calorii precizat; alimente neambalate – alimente vrac; alimente neetichetate.
Excepție fac fructele și legumele proaspete. Deşi Ordinul 1563 este în vigoare din anul 2008,
reglementările acestuia nu sunt respectate de comercianți iar cei care suportă consecințele suntem
noi, elevii, cei care cumpărăm și consumăm alimente solide și lichide, interzise.
Majoritatea unităților de învățământ au în incintă o unitate care comercializează produse pentru
copii. Majoritatea produselor comecializate apar în anexa nr. 1 care sunt interzise prin lege.
Sancţiunile pentru nerespectarea Ordinului 1563/2008 sînt de 1000 de lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, şi de 3000 lei, pentru societăţile comerciale. Se pare însă, că nici una dintre
aceste sancțiuni nu este suficient de mare pentru a obliga comercianții să respecte legea. Consider că
acestea sunt mult prea blânde, avand în vedere faptul că de 6 ani, lucrurile s-au schimbat prea puțin,
încurajându-se în continuare consumul

de alimente nesănătoase, astfel punandu-se în pericol

sănatatea unor întregi generații.
Alimentul ideal, dacă ar exista, ar trebui să îndeplinească o serie de condiţii: să aibă valoare
energetica mică, să fie concentrat din punct de vedere al nutrienţilor esenţiali, să conţină fibre
alimentare şi glucide complexe, să conţină o cantitate redusă de colesterol şi sare. Deoarece alimente
ideale nu există, pentru a-şi mentine sănătatea, omul trebuie să consume o varietate de alimente care
să aducă organismului nutrienții de care acesta are nevoie.
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Mâncăm ca să trăim, nu Trăim ca să mâncăm.
“Hrana corespunzatoare este adevaratul tau medicament"
(Hipocrate)
Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali a construcţiei sale. Sănătatea şi
echilibrul fiecăruia, se află în corelaţie directă cu hrana. Deprinderea unei alimentaţii adecvate,
aduce, împreună cu alte elemente corecte de comportament, o viaţă sănătoasă. În ceea ce priveşte
actul hrănirii, nu este important doar ce mâncăm, ci şi cât, când şi cum ne alimentăm.
După cum se ştie, nu numai hrana nesănătoasă dăunează corpului uman, ci şi un mod de
alimentaţie necorespunzător, derivat din deprinderea unui comportament alimentar greşit.
Alimentul reprezintă un produs mai mult sau mai puţin natural capabil să îi asigure omului
energia necesară desfăşurării activităţilor biologice, intelectuale şi fizice, dar şi nutrienţii necesari
construcţiilor şi modificărilor celulare. Alimentul potoleşte senzaţia de foame, iar multora le procură
senzaţia de plăcere şi de satisfacţie.
Organismul omului se menţine cu atât mai sănătos cu cât alimentaţia este mai echilibrată.
O alimentaţie diversificată, individualizată (după modul de viaţă, sex, efort, starea de sănătate),
corect compusă din punct de vedere caloric şi care respectă raportul optim dintre substanţele
principale (glucide, proteine, lipide, fibre vegetale), poate fi considerată a fi alimentaţie echilibrată.
Acest tip sănătos de hrănire presupune moderaţie în toate privinţele.
Alimentaţia echilibrată trebuie să dea răspunsuri adecvate la cele trei întrebări fundamentale ale
actului hrănirii, şi anume la: ce, cât şi cum mâncăm?
Un posibil răspuns la aceste întrebări poate fi oferit studiind piramida alimentelor.
Este vorba despre o piramidă împărţită în “straturi”, fiecăruia corespunzându-i o
categorie de alimente şi cantitatea respectivă.
La baza piramidei sunt alimentele care pot fi consumate în cantitate mai mare (întâi fructe şi
legume, apoi alimente bogate în carbohidraţi, lapte şi derivaţi), iar pe măsură ce urcăm, aflăm
alimentele cărora trebuie să le limităm consumul (grăsimi, proteine, vin, bere, dulciuri).
Piramida cuprinde, desigur, şi consumul de apă şi activitatea fizică.
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Grupa fructelor şi zarzavaturilor cuprinde şi legume proaspete.
Fructele şi zarzavaturile sunt o sursă foarte importantă de fibre, de vitamine (ca provitamina A
sau vitamina C), de substanţe minerale şi de antioxidanţi care au acţiune important de protecţie.
Fiind multe, alimentele din această grupă permit o gamă largă de alegere. Pentru a ne hrăni
corect este bine să consumăm din abundenţă fructe şi legume, începând cu micul dejun (de exemplu,
un pahar de suc de portocale). În fiecare zi ar trebui consumate 5-6 porţii de alimente din această
grupă.

Cerealele, tuberculii şi derivaţii au valoare nutriţională mai mare pentru că furnizează nu
numai amidon şi fibre, ci şi proteine şi acizi graşi esenţiali.
De asemenea, conţin carbohidraţi cu o structură chimică care permite absorbţia treptată, ceea ce
ajută la menţinerea unui nivel corect de zaharuri în sânge.
Aceste alimente, mai ales orezul şi cartofii, constituie o sursă important de energie uşor
asimilabilă şi utilizabilă.
Cerealele mai aduc în organism cantităţi importante de vitamine din grupul B şi proteine care,
deşi sunt de calitate inferioară, adăugate celor din legume constituie un complex proteic ce poate fi
comparat ca valoare cu proteinele de origine animală.
Pentru o dietă sănătoasă ar trebui consumate zilnic 4-5 porţii de alimente din această grupă.
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Laptele, iaurtul şi brânzeturile furnizează calciu, proteine şi anumite vitamine (mai ales B2
şi A). În fiecare zi trebuie consumate 2-3 porţii din această grupă, preferând produsele cu un conţinut
mai scăzut de grăsimi.
Carnea, peştele şi ouăle furnizează elemente cum sunt zinc, cupru, fier, proteine şi vitamine
din complexul B. Un regim corect sugerează preferinţa pentru consumul de peşte şi de carne slabă şi
nu mai mult de 2-3 ouă pe săptămână.
În această grupă se pot insera şi legumele uscate, sursă de nutrienţi caracteristici cărnurilor,
peştelui şi ouălor, la care se adaugă amidon şi fibre. În fiecare zi trebuie consumate 1-2 porţii de
alimente din această grupă.
Grăsimi de origine vegetală şi animală, trebuie consumate în doze moderate. Grăsimile
aduc în organism acizi graşi esenţiali şi vitamine liposolubile, cărora le favorizează şi asimilarea.
În fiecare zi trebuie consumate 1-3 porţii de grăsimi, preferându-le pe cele de origine
vegetală.
Se recomandă consumul moderat de dulciuri, cartofi prăjiţi, biscuiţi săraţi, băuturi
îndulcite, nu mai mult de 1 porţie pe zi.
Se recomandă un consum mare de lichide pe parcursul întregii zile, de la 1 la 2 litri, preferabil
băuturi neîndulcite cum sunt apa şi infuziile din plante. E bine consumul cu moderaţie a băuturilor
care conţin cofeină (cafea şi ceai)
O alimentaţie corespunzătoare este importantă pentru sănătatea organismului:

pentru

menţinerea unei greutăţi corporale, pentru îmbunătăţirea stării de bine şi reducerea riscului
numeroaselor boli, inclusiv boli de inimă, atac cerebral, cancer, diabet şi osteoporoză.
Medicii lucrează pentru a ne menţine sănătatea, iar bucătarii, ca s-o strice. De cele mai
multe ori, ultimii au mai mult succes. – Diderot
Relaţia dintre nutriţie şi starea sănătăţii se poate observa dacă aruncăm o privire asupra datelor
statistice.
În anul 1900, aproximativ 10-15% dintre americani mureau de boli cardiovasculare şi de
accidente vasculare cerebrale.
Azi, 45% mor ca urmare a bolilor cardiovasculare şi accidentelor vasculare cerebrale. În anul
1900, 6% dintre americani mureau de cancer. Azi, proporţia e de 25%.
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Frecvenţa bolilor cardiovasculare şi canceroase a crescut într-un mod exploziv după al doilea
război mondial, când populaţia a început să consume, în cantităţi mari, produse de origine animală,
iar industria a inundat piaţa cu alimente înţesate de calorii, dar lipsite de nutrienţi. Se pare că drumul
spre o sănătate mai bună ocoleşte restaurantele fast-food, de tipul McDonald„s, raioane cu carne,
brânzeturi şi dulciuri, conducându-ne înapoi, spre hrana dată iniţial omenirii: boabele de aur ale
cerealelor, vegetalele şi fructele.
Concepţia că bolile civilizaţiei apusene sunt legate de stilul de viaţă şi că ele pot fi prevenite
reprezintă cea mai importantă descoperire medicală a secolului XX.
Pentru a schimba un obicei, trebuie să dorim schimbarea. Obiceiurile vechi sunt comode şi,
pentru a scăpa din braţele lor, e nevoie de o dorinţă puternică. Dar dorinţa singură nu poate schimba
vechile obiceiuri ale stilului de viaţă. Trebuie să ştim ce să schimbăm şi să înţelegem de ce.
Apoi trebuie un efort conştient pentru a pune în practică noul mod de a trăi, care, cu timpul, va
deveni ceva automat. „Alege ce este mai bun, a spus Pitagora, „şi obişnuinţa îl va face plăcut şi uşor.
Obezitatea, bolile de inimă, cancerul, diabetul şi altele, sunt preocupări frecvente, nu numai ale
specialiştilor, dar mai ales ale oamenilor de rând. Obezitatea reprezintă inamicul numărul 1 al
societăţii americane şi nu numai – România ocupă locul 2 în Europa cu un ridicat procent de
populaţie supraponderală.
„Boom-ul” curelor şi dietelor pentru slăbire este la punctul maxim, existând o mare varietate de
astfel de metode pentru a slăbi.
Cercetările în domeniul cancerului sunt intense, iar transplanturile de inimă din ce în ce mai
numeroase. Din ce în ce mai des şi mai tare se aud voci care condamnă modul de alimentare practicat
de americani şi, mai nou, de europeni şi, bineînţeles, de români.
Foamea publicului de informaţii privind alimentaţia este din ce în ce mai mare ; cărţile despre
nutriţie şi sănătate sunt editate şi căutate în mod continuu ; toate revistele conţin articole pe această
temă, iar ziarele, programele de radio şi TV iau în mod constant în discuţie problema alimentaţiei şi
sănătăţii.
Cu toate acestea, oamenii sunt mereu mai bolnavi, sunt mai mulţi suferinzi. Se ridică
întrebarea: Cum putem să ne ferim de durere ? Ce trebuie să facem pentru a fi sănătoşi?
Totul, dar absolut totul este în mâinile noastre. Trebuie doar să înţelegem că modul de
alimentaţie este esenţial pentru sănătatea noastră şi că el trebuie schimbat! Trebuie să înţelegem
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corect, nu este vorba de vreo „cură” – este vorba despre ce mâncăm în mod obişnuit; cum şi de unde
ne asigurăm necesarul de proteine, glucide, lipide, de vitamine şi minerale, nutrienţi necesari
organismului uman pentru buna sa funcţionare.
,,Sănătatea necesită cunoaşterea constituţiei omului si puterea diferitelor alimente, atât
naturale cât şi cele făcute de om.
Dar consumarea acestora nu este suficientă pentru a fi sănătos.
Este nevoie de exerciţii fizice, ale căror efecte trebuie de asemenea cunoscute.
Combinaţia acestor două lucruri: consumul de alimente şi exerciţiile fizice compun regimul de
viaţă, acordând o atenţie adecvată anotimpului, schimbărilor vânturilor, vârstei individului şi
situaţiei personale.
Dacă există o carenţă alimentară sau lipsa exerciţiului fizic, corpul se va îmbolnăvi.”
(Hipocrate, anul 480 I.C.)
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Minte sanătoasă în corp sănătos
Un filozof spune:
Greutăţile vieţii se înving cu un corp sănătos.
Problemele mari se rezolvă cu o minte ageră, deşteaptă.
Viaţa omului modern s-a schimbat mult pe parcursul ultimului secol datorită tehnologiei
avansate, atat sub aspect alimentar cat şi sub aspect al muncii fizice. Din această cauză au apărut o
serie de boli (afecţiuni) grave cum ar fi: obezitatea, diabetul, boli de inimă, depresie şi boli psihice.
Omul a fost conceput ca şi o fiinţă în continuă mişcare şi care se alimentează cat mai natural,
dar lipsa efortului fizic datorat tehnologiei cat si alimentării care predomină dulciurile, pastele
făinoase, grăsimile au determinat modificări structurale ale corpului uman, cu consecinţe
dezastruoase, grave pentru sănătatea fizică şi psihică.
Baza alimentaţiei sănătoase constă în alimente neprocesate ( fără E-uri, conservanţi, aditivi
alimentari) în care pe prima treaptă se situează legumele în orice cantitate, vegetalele, cerealele şi
fructele consumate cu moderaţie, proteinele ( ouă, carn , lapte, branză, peşte, apă - măcar 2 litri / zi ).
Alimentele care ar trebui evitate sunt: pepsi, coca cola, sucurile de orice fel, preparatele de
patiserie: gogoşi, cozonaci, prăjituri deoarece organismul le transformă rapid în grăsime rezultand
obezitatea sau boli grave.
Alimentaţia corectă ne ajută să fim în formă atat fizic cat şi psihic.
Se observă o îmbunătăţire a mentalităţii oamenilor şi sub formă de grijă pentru estetică,
alimentaţie şi sport.
Tot mai mulţi tineri intră în sălile de fitnes şi sunt interesaţi de alimentaţia lor, reuşind să obţină
un echilibru între fizic, intelect, sănătate.
Sportul disciplinează tanărul, îl face responsabil, îi creşte capacitatea intelectuală, creativitatea ,
se simte valoros pentru el şi din jurul lui, stimă de sine pozitivă, modul de gandire, de luare a
deciziilor este mult mai rapid, creşte capacitatea de a memora, creierul este oxigenat iar rezultatele
sunt bune.
Tinerii supraponderali sunt predispuşi la depresie, anxietate, dificultate de integrare socială,
sunt introvertiţi (retraşi), îşi fac greu prieteni şi au o gandire negativă asupra vieţii.
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Este important să-i ajutăm, să-i instruim, să-i ghidăm să gandească pozitiv, dar cel mai
important este să-i descoperim printre noi ca să putem să-i ajutăm!
Cei mai mulţi dintre actori pastrează un echilibru între munca lor şi sport. Numai aşa işi ating
performanţele devenind eroii ecranului.
Tinerii din ziua de astăzi au exemple suficiente şi informaţia necesară pentru a trăi sănătos.
Ţine de fiecare cum doreşte să-şi atingă ţelul, idealul în viaţă. Roagă-te pentru o minte
sănătoasă într-un corp sănătos!
“Mens sana in corpore sano“.
iar un proverb arab spune:
“Cel care este sănătos are şi speranţe, cel care are speranţe are totul “.
Psiholog Elena Mihaela Pavăl
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Valoarea psihosenzorială a produselor
alimentare - factor declanşator al deciziei de cumpărare
Valoarea psihosenzorială este o noţiune specifică și complexă care se reflectă prin proprietăţi
psihosenzoriale ale produselor alimentare: formă, mărime, aspect, culoare, gust, miros, aromă,
buchet, consistenţă, limpiditate.
Aprecierea acestor proprietăţi de către consumatori este hotărâtoare în acceptarea sau
respingerea alimentelor şi clasifică produsele în apetisante sau neapetisante, atrăgătoare, indiferente,
neatrăgătoare.
Caracteristicile psihosenzoriale ale alimentelor permit aprecieri rapide ale calităţii acestora,
dar cu un ridicat grad de subiectivitate în rândul consumatorilor obişnuiţi şi cu mari variaţii
individuale, aprecieri puternic influenţate şi de valoarea hedonică a alimentelor.
Analiza psihosenzorială a produselor alimentare face parte din ansamblul metodelor analitice
moderne - aplicată corect, ştiinţific permite realizarea unei evaluări reale a calităţii acestor produse,
evaluare ce nu ar putea fi obţinută numai prin aprecierea metodelor fizico-chimice şi microbiologice.
Metodele ştiinţifice de apreciere senzorială au un grad mai ridicat de obiectivitate şi sunt
utilizate cu succes atât în industrie, cât şi în comerţ, pentru evaluarea nivelului calitativ al alimentelor
de către persoane autorizate şi calificate.
De altfel, proiectarea valorii psihosenzoriale a produselor alimentare implică testări şi analize
senzoriale şi are drept principal obiectiv realizarea unei concordanţe între cerinţele consumatorilor şi
nivelul caracteristicilor senzoriale ale produselor.
1. Valoarea psihosenzorială - condiţie a atractivităţii produselor alimentare
Valoarea psihosenzorială a alimentelor, respectiv valoarea organoleptică şi estetică, este cea care dă
imboldul cumpărării unui produs.
De altfel, proprietăţile organoleptice constituie pentru cumpărătorul obişnuit primul criteriu
de apreciere a calităţii, influenţând selectarea şi acceptabilitatea produselor alimentare, care de cele
mai multe ori au un înalt grad de subiectivitate.
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Pentru exprimarea valorii psihosenzoriale sunt cunoscute metode de cuantificare şi exprimare
grafică a acesteia, cum sunt metoda punctajului, metoda profilului, metode ce permit compararea
produselor.
Caracteristicile generale care definesc valoarea psihosenzorială a produselor alimentare sunt:
culoarea, mirosul, gustul, aroma, forma, aspectul, mărimea, textura, consistenţa, fermitatea,
elasticitatea, prospeţimea, frăgezimea (prin masticare) și caracteristicile de palatabilitate (efecte
gustative în timpul masticaţiei şi postmasticaţiei). Există şi caracteristici specifice pe grupe de
produse, ca limpiditatea – pentru produse lichide.
Proprietățile senzoriale constituie unul dintre cei mai importanți factori de analiza a unui
produs alimentar. De aceea primul contact al consumatorului cu produsul se realizează pe cale
senzorială și în consecință proprietățile senzoriale dețin, un rol primordial în selectarea și decizia de
cumpărare.
Prin analiza senzorială a produselor alimentare se înțelege examinarea făcută cu ajutorul
organelor de simț (văz, miros, gust, pipăit).
Valoarea psihosenzorială a produselor alimentare poate fi apreciată prin examinare
organoleptică şi prin metode specifice analizei senzoriale. Cu toate că ea are o însemnătate aparte,
având un ridicat grad de subiectivitate, sunt cunoscute numeroase metode de cuantificare a valorii
psihosenzoriale, toate aceste metode urmărind creşterea gradului de obiectivitate.
Cele mai importante categorii de încercări utilizate pentru evaluarea acceptabilităţii în consum
a produselor alimentare sunt: aprecierea, compararea şi selecţia.
Aprecierea produselor alimentare reprezintă examinarea senzorială ce permite descoperirea
însuşirilor senzoriale ale acestora, prin utilizarea unei scări de valori (excelent, foarte bun, bun și
satisfăcător).
Compararea reprezintă examinarea senzorială efectuată asupra alimentelor pornindu-se de la
un produs alimentar definit ca element de bază sau standard, în raport cu acesta, consumatorii
stabilind însuşirile senzoriale deosebite ale celorlalte produse analizate. Se pot astfel întocmi
clasamente ale produselor alimentare, prin raportare la proba de bază.
Selecţia reprezintă examinarea senzorială care se poate manifesta prin eliminare sau alegere,
refuz sau preferinţă.
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Valorea psihosenzorială a alimentelor reprezintă o direcţie principală a cercetărilor din
industria alimentară, care duce la o extindere fără precedent a gamei sortimentale a produselor
alimentare. Căile de intervenţie în modelarea acesteia sunt numeroase, practic fiecare caracteristică
psihosenzorială în sine putând suporta modificări – culoarea, mirosul, consistenţa, gustul - dar se
poate interveni şi la nivelul mai multor caracteristici, astfel combinaţiile putând fi multiple.
Câteva exemple în acest sens sunt edificatoare pentru cele afirmate:


gustul poate fi modificat prin diferite adaosuri, naturale sau artificiale: fructe, legume, zahăr,
ciocolată, ducând la apariţia unor produse îmbunătăţite (brânză topită cu ardei, verdeaţă,
usturoi, ceapă, iaurt cu fructe, iaurt cu musli, margarină cu gust de brânză, de şuncă, de
piersici, de căpşuni) sau cu adevărat noi (orez cu lapte şi salată de fructe, orez cu lapte şi
ciocolată);



mirosul se poate modifica prin adaosul de arome naturale sau artificiale (vanilie, mentă,
scorţişoară ş.a.);



consistenţa se poate modifica în funcţie de direcţia de utilizare a produsului (iaurt de băut);



culoarea: prin adăugare de coloranţi naturali sau sintetici.
Introducerea diferitelor adaosuri (naturale sau artificiale) în produsele alimentare clasice

modifică proprietăţile psihosenzoriale ale alimentelor (aspectul, culoarea, gustul, mirosul ş.a.).
Modificarea poate viza o singură componentă a valorii psihosenzoriale, dar poate avea loc şi la
nivelul a două, trei sau a tuturor componentelor, de aici şi multitudinea de variante care se pot obţine.
Proiectarea valorii psihosenzoriale explică în cea mai mare măsură explozia sortimentală a ofertei de
alimente.
2. Educarea şi informarea nutriţională a consumatorilor
Cunoaşterea valorii psihosenzoriale constituie un criteriu hotărâtor în aprecierea calităţii
produselor alimentare, şi o premisă ce permite o mai bună corelare a ofertei cu cererea de mărfuri,
asigurând astfel succesul lor pe piaţă.
Structura cererii de produse poate fi modificată printr-o mai bună informare a consumatorilor
şi printr-o educaţie nutriţională a populaţiei.
La acest proces contribuie foarte mult diversificarea mediilor de informare a oamenilor.
Principalele surse informative despre nutriţie sunt acum televiziunea, radioul, ziarele, revistele şi
cărţile de succes, împreună cu reclamele asociate lor.
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Toate acestea se constituie în importante mijloace de educaţie nutriţională. Cunoştinţele
despre elementele unei bune nutriţii pot fi furnizate de texte educative şi informaţionale, devenind
mai uşor de recepţionat. Mesajele trebuie să ţină însă cont de preocupările populaţiei, întrucât o bună
prezentare a posibilităţilor de alegere şi o exemplificare a modului de viaţă sunt indispensabile pentru
asigurarea unei educaţii nutriţionale satisfăcătoare.
3. Concluzii
Pe o piaţă ce abundă în produse cu o structură sortimentală foarte diversificată, decizia de
cumpărare devine dificilă, fiind influenţată de diferenţele calitative ale produselor, de modul lor de
prezentare şi de promovare, de posibilităţile materiale şi de preţuri, dar şi de gradul de educare şi
informare al consumatorului.
Educaţia nutriţională contribuie la îmbunătăţirea comunicării sociale în materie de nutriţie;
pentru o comunicare eficientă trebuie elaborate strategii multimedia, întrucât o parte semnificativă a
populaţiei este mai receptivă la mesajele audio-vizuale, decât la cele ale specialiştilor din domeniul
sănătăţii.
Se poate afirma deci, că la baza determinării valorii psihosenzoriale a alimentelor se află
sensibilitatea omului, modelată de sistemul informaţional-educaţional şi materializată în
comportamentul consumatorului, de a cumpăra sau nu sub impactul analizei psihosenzoriale.

Bibliografie
1. Bobe, M., 2005. Produsul alimentar –abordare strategic. Bucureşti: Editura ASE.
2. Diaconescu, I. şi Păunescu, C., 2003. Analiza senzorială în societăţile comerciale. Bucureşti: Editura
Uranus.
3. Dima, D. et al., 2006. Mărfuri alimentare şi securitatea consumatorilor. Bucureşti: Editura
Economică.

Profesor Sorina Ropciuc, elevă Schifirneţ Adriana

101

,,TABLETE’’ PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ
Viaţa este ceea ce se desfășoară între cer si Pământ, dar este atât de sensibilă uneori încât
limita între ,,a fi şi a nu fi‟‟ se poate compara cu o pânză de păianjen. Pentru ca aceasta să fie fericită
e necesar să ne bucurăm de sănătatea pe care nu o apreciem întotdeauna la valoarea ei reală.
Filozoful german Schopenhauer

spunea: ,,nouă

zecimi din fericirea noastră

se bazează pe

sănătate‟‟. Până la patruzeci de ani majoritatea dintre noi nu avem timp să se gândim la starea de
sănătate, decât după ce începem să o pierdem, în urma unor greşeli banale.
Viaţa ne prezintă situatii paradoxale precum cei doi prieteni buni, necesari desfăşurării multor
activităţi, dar de la o anumită vârstă pot deveni în anumite condiţii doi aprigi duşmani, aceştia fiind
oxigenul si zahărul.
In procesul respiraţiei este vital, oxigenul fiind folosit pentru desfacerea moleculelor organice
complexe precum glucidele, lipidele, eliberând energia necesară, dar poate produce şi substante
secundare, extrem de reactive, precum radicalii liberi.
Radicalii liberi acţioneaza în vecinătatea mitocondriilor, în procesele respiratorii celulare.
Acidul dezoxiribonucleic din interiorul mitocondriilor este deosebit de vulnerabil. Radicalii mai puţin
reactivi precum hidroperoxidul (peroxidul de hidrogen) difuzează în celulă, în nucleu, unde pot leza
acidul dezoxiribonucleic din cromozomi.
Radicalii liberi acționează şi asupra grăsimilor existente în corp, din membranele celulare, în
hormoni sau în pigmenţii ochilor. Fracţiunea rea a colesterolului LDL este atacată, aparent benefic,
dar LDL oxidată trece

într- o formă pe care nu o recunoaşte sistemul imunitar, ca fiind proprie

corpului, devenind ţinta atacului autoimun. Acţiunea de peroxidare are ca rezultat dezvoltarea
plachetelor de grăsime pe artere. Din rezultatele cercetarilor s-a constatat că o celulă este lezată de
radicalii liberi de 10.000 de ori pe zi. Majoritatea leziunilor sunt reparate prin activitatea de apărare a
organismului, dar o bună parte, în decursul mai multor ani se cumulează conducând la degradarea
stării de sănătate. Rezultatele acestor leziuni, mutaţiile, sunt apoi transmise în corp unde are loc
diviziunea celulară. Enzimele şi proteinele structurale cu viată lungă devin mai puțin eficiente.
Peroxidarea e facilitată de faptul că moleculele polinesaturate sunt instabile. Cu cât o moleculă are
mai multe duble legături, cu atât peroxidarea intervine mai uşor. În alimentaţia sănătoasă, naturală,
formarea radicalilor liberi este împiedicată în mare măsură datorită antioxidanţilor naturali, care se
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găsesc în alimentele respective. [1] Cel mai dăunător și nociv tip de mutaţie produce o diviziune
celulară necontrolată şi anume cancerul. Astfel, radicalul anion superoxid, unii peroxizi organici şi
unii compuşi organici care participă la procese de hidroxilare sau suferă activare redox induc ciroză
(Schema 1.) sau determină malignizarea.[2]
METABOLIŢII UNOR SUBSTANŢE(etanol,
CCl4, medicamente)

GENERARE DE RADICALI LIBERI

O2



SCĂDEREA ACTIVITĂŢII UNOR FACTORI PROTECTORI
LIPO- SAU HIDROSOLUBILI



ACŢIUNEA PREVENTIVĂ A
ANTIOXIDANŢILOR NATURALI

ACIZI GRAŞI POLINESATURAŢI

FORMAREA PEROXIZILOR LIPIDICI

DEGRADAREA PEROXIDICĂ A LIPIDELOR
DIN MEMBRANE CELULARE ŞI SUBCELULARE

LIPOFUSCINA

ALTERĂRI ULTRASTRUCTURALE ENZIMATICE
ALE PERMEABILITĂŢII MEMBRANEI

INFILTRARE GRASĂ CU/FĂRĂ NECROZĂ
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Tot ce e bun pe lumea asta este ilegal, imoral sau îngraşă”, spune o cunoscută lege a lui
Murphy.
Zahărul şi zaharurile complexe (dizaharide / polizaharide) trebuie mai întâi să fie
descompuse în structuri mai simple (monozaharide). Odata desfăcute în urma digestiei până la
glucoză, aceasta este absorbită în această formă în sânge, din tractul intestinal. Glucoza este apoi
transportată către celule, unde este redusă la carbon şi oxidată pentru producerea energiei şi a
căldurii. Astfel sursă de carbon obţinută va fi stocată ca rezervă de energie pentru utilizare la nevoie.
Alte cantităţi de carbon care nu au fost folosite sunt stocate sub formă de adenozin trifosfat (ATP)
sau transformate în grăsime şi/sau stocate sub formă de glicogen. Glicogenul este stocat în special în
ficat şi în ţesutul muscular, însă el poate fi depozitat şi în multe alte locuri. Dacă organismul este
privat de glucoză sau de fructoză, el va începe să apeleze la rezervele de glicogen. Glicogenul este
apoi transformat din nou în glucoză.
La consumul apreciabil de zaharuri rafinate sau complexe apare in organism un exces de
glucoză, care va determina formarea în exces a dioxidului de carbon şi acidului carbonic. Dioxidul de
carbon este eliminat prin plămâni, rinichi şi piele. Acidul carbonic presupune trecerea printr-un
proces de oxidare sau de transmutare prin intermediul oxigenului respectiv, al sărurilor minerale.
Acesti compusi trebuie neutralizaţi şi evacuaţi din organism, fiind factori determinanţi în acidoză
(stare de imbolnavire). Zahărul poate fi dăunator si datorită efortului pe care-l depun organele interne
pentru degradarea mai multor legături chimice din dizaharide si polizaharide mai puternice decât în
monozaharide. La consumul în exces a zaharurilor sunt extrem de solicitate: pancreasul, obligat să
producă mai multă insulină, iar ficatul şi rinichii, trebuie să transforme şi să evacueze cantităţile
excedentare. In cazul lipsei zaharurilor din organism, grăsimile stocate vor fi transformate pentru a
produce energie, ceea ce conduce la degradare musculară, hepatică, pancreatică şi renală.
Glucoza adaugată în toate produsele procesate, în sucurile vândute, în magazine ne pot face
destul rău. Glucoza se leagă de proteine, prin procese specifice. De exemplu legăturile care se
realizează între moleculele de colagen (legături încrucişate), prin care ele devin mai puţin flexibile,
sunt o consecinţă a acestor procese. Efecte ale deteriorării se pot observa în organism, unde se găsesc
aceste proteine cu viaţă lungă, în special în artere, tendoane, ligamente şi plămâni. Când este
glucozilat colagenul din pereţii arteriali, acesta tinde să capteze proteinele în trecere, şi aceasta poate
fi un alt factor în acumularea colesterolului LDL în vase. Proteinele supuse glucozilării, devin mai
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puţin solubile şi mai greu de transformat in aminoacizi, Există unele dovezi că glucozilarea este o
reactie care anticipeaza formarea plachetelor din creier, care conduc la boala denumită Alzheimer.
[3].
Un alt responsabil pentru la boala denumită Alzheimer sunt alimentele bogate in cazeinacas,branză. Structura cazeinei este greu de distrus de sistemul enzimatic al omului. Ceea ce nu poate
fi degradat şi eliminat se depune pe vasele de sânge. Gustul de brânză nu poate fi înlocuit. S-a
observat însă că după un timp în care nu mai consumi, gustul de brănză începe să îţi displacă. Acest
fenomen apare din cauză că în mod natural organismul respinge ceea ce nu este sănătos, iar singurul
motiv pentru care ne place brânza este faptul că gustul nostru s-a pervertit. Este recomandat pentru
sănătate să consumăm laptele sau urda.Factorii nutritivi din brânză pot fi obţinuţi cu uşurinţă din
alimente de origine vegetală.
Putem obţine proteine de bună calitate şi sănătoase consumând leguminoase (soia, fasole,
linte, mazăre, năut) preparate în diverse forme. Există în comerţ aşa numita „brânză de soia” (tofu),
unele sortimente având un gust plăcut. De asemenea, se pot prepara pateuri vegetale (se pot prepara
cu uşurinţă în casă). Nucile, alunele şi seminţele (oleaginoasele) sunt alimente valoroase ce pot fi
consumate ca atare sau în diverse preparate culinare. Măslinele light (cu conţinut redus de sare),
împreună cu oleaginoasele, sunt o sursă de grăsimi sănătoase (nesaturate). Calciul poate fi obţinut din
lapte, seminţe de susan, vegetale frunzoase. Roșiile ar putea ajuta la prevenirea și combaterea unor
boli de tip coronarian datorită unui puternic antioxidant pe care îl conțin, potrivit unui studiu elaborat
de oamenii de știință de la Universitatea Cambridge și de la Cambridge University Hospitals NHS
Trust. Experții consideră că o doză zilnică de sos de roșii 'ketchup' ar putea îmbunătăți în mod
semnificativ funcționarea vaselor sanguine la pacienții cu probleme de inimă.

Profesor Ana Domnea
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GASTRONOMIA ITALIANĂ
Gastronomia este un element important al stilului de viață italian, reflectând mai ales cultura
rurală și pe cea familială. Orice fel de mâncare trebuie preparat cu atenție, accentul nefiind pus pe
complexitatea și rafinamentul unei bucătării sofisticate, ci pe respectarea rețetei originale dând
preparatului culinar acel gust din copilărie.
Italienii consumă foarte mulți carbohidrați dar nu sunt supraponderali, secretul constând în
consumul foarte mare de legume și fructe proaspete, combinate într-un mod inteligent. Și, deși masa
conține mai multe feluri de mâncare, cantitatea servită este destul de mică.
Structura unei mese italiene:
Antipasto: antreuri (reci sau calde)
Primo: felul întâi, format din supă sau paste
Secondo: felul principal, mâncăruri pe bază de carne sau pește, sau din orez și legume
Dolce:

desert,

prăjituri,

produse

dulci

de

patiserie,

înghețată

sau

fructe

Caffe: cafea, după-masă se servește de obicei un espresso
Digestivo: băutura alcoolică, se bea la finalul mesei pentru o bună digestie.
Principalele regiuni ale Italiei și preparate culinare specifice
1. Calabria
Este cel mai mare producător de ulei de măsline, acoperind aproximativ 25% din producția
totală a Italiei. Aici uleiul de măsline extravirgin nu este folosit doar la gătit ci și la conservarea
legumelor, pesștelui și ciupercilor.
În apele Mării Mediteranei se pescuiește mult pește-spadă și ton, fiecare oraș din Calabria
având o reteță proprie pentru codul uscat și sărat.
Preparate culinare specifice:
Alalunga in agrodolce: fel principal - ton tânăr gătit într-un sos dulce acrișor din ceapă și
oțet.
Sagna Chine: fel principal, lasagna cu carne de porc tocată, mazăre, mozzarella, ciuperci,
anghinare, ouă fierte tari și ingrediente de sezon.
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Murseddu:

antreu

sau

fel

principal

-

plăcinta

din

vițel

și

carne

de

porc.

2. Campania
Bucatăria din Campania este cea mai renumita din lume, fiind și locul de origine al multor
preparate culinare naționale, cum ar fi spaghetele în sos tomat sau pizza. Mozzarella, în special cea
preparată din lapte de bivoliță este folosită la nenumărate feluri de mâncare, în timp ce carnea e mai
puțin folosită. Unul din preparatele celebre la care se folosește totuși carnea, este sosul ragu.
Preparate culinare specifice:
Cecenielli fritti: antreu - anșoa - date prin aluat și bine prăjite.
Pastiera: desert - prăjitură din foietaj umplută cu ricotta, grâu și ou, cu aromă discretă de
portocală.
Spaghetti alla Puttanesca: felul întâi - paste cu sos de roșii, măsline, anșoa și capere.
3. Emilia-Romagna
Preparatele culinare din această regiune sunt printre cele mai gustoase din țară și au la bază
producția variată de mezeluri și parmezan, dar și felurite paste cu ou.
Preparate culinare specifice:
Bomba di riso: felul întâi - plăcinta delicioasă din orez, cu umplutură de carne de porumbel.
Erbazzone: antreu - un quiche cu umplutură de ierburi aromate, spanac și ricotta.
Torta

di

riso:

desert

-

prăjitura

din

orez

fiert

în

lapte.

4. Toscana
Deține una dintre cele mai vechi bucătării dintre toate regiunile țării. Veți găsi aici numeroase
preparate cu pește sau din carne, dar și supe gustoase care se întind pe tot cuprinsul ținutului.
Preparate culinare specifice:
Acquacotta: felul întâi - supa simplă din ardei și legume de sezon, ouă și pâine prăjită, la care
în sezon se adaugă bureți.
Panzanella: antreu - salată rece.
Zuppa di Farro felul întâi -este una din cele mai bune supe din regiune, pe bază de secară
albă și fasole aromată cu uleiul din Toscana.
Cu toate acestea, cred că italienilor le place să mănânce încă mai mult decât le place să
gatească. Pentru care, un aperitiv va preceda aproape întotdeauna felul principal, iar despre
Bruschetta se poate spune că e aperitivul preferat al italienilor, pentru că aduce în prim plan legume
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proaspete,

arome

irezistibile

de

ulei

de

măsline

și

pâine

prăjită

cu

usturoi.

La origine, bruschetta nu e altceva decât o felie de pâine prăjită, unsă cu ulei, frecată cu usturoi
și presărată cu busuioc, însă această formă simplă și originală nu este printre preferatele gurmanzilor.
Cea mai populară bruschetta este cea cu roșii tăiate cubulețe, un aperitiv potrivit și pentru cei
care postesc.
Bruschetta de sezon ne aduce ridichi și ouă, condimentate în stil italienesc, adică cu oregano
sau busuioc și ulei de măsline.
Bruschetta cu prosciutto crudo și cu gorgonzola este o versiune pentru cei care nu se
mulțumesc cu puțin.
Variațiunile de bruschetta sunt inepuizabile! Italienii pun orice le trece prin cap pe felia de
păine prăjită, dar combinațiile lor sunt aproape întotdeauna niște capodopere. Există bruschette cu sos
beșamel și pătrunjel, bruschette cu slăninuță sau cu somon.
Orice e posibil cu un pic de fantezie și un strop de ulei de măsline extravirgin!
Remarcabilă prin simplitatea aromelor și totodată printr-o uriașă diversitate de arome și gusturi,
gastronomia italienească, o dată ce a fost descoperită, nu va mai putea fi omisă nicicând din
preferințele noastre culinare. Țară identificată secole de-a rândul prin sintagma acetum italicum,
sintagma care nu are legatura cu oțetul balsamic consacrat, ci doar cu spiritul pamfletar al latinilor de
odinioară, Italia trăiește și se degustă, cu fiecare pas, cu fiecare călătorie devenind încet-încet
pasiune. Arta culinară italienească este printre cele mai vechi și mai pitorești din lume.

Prof. Radu Melania
Prof. Rusu Aurica
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Misterul verde

Vise. Dorinţe de a explora alte lumi, de a înfrunta şi a descoperi
necunoscutul. Suntem oameni şi suntem de cele mai multe ori "apăsaţi" de o
dorinţă imensă de cunoaştere şi de schimbare. Nimeni şi nimic nu ne poate
opri atunci când dorim să aflăm ceva.
Dar, ceva vă pot spune cu siguranţă : orice lucru, oricât de neînsemnat,
are o poveste a lui. Vă veţi întreba de ce spun asta!
Ei bine, stăteam aseară acasă cu câţiva prieteni şi mâncam din fructele pe care le
cumpărasem şi le lăsasem într-o fructieră. Mere, pere, banane, mandarine, kiwi…
sănătate curată! Am hotărât să ne alegem fiecare câte un fruct şi să aflăm care
este povestea lui. Eu am ales prima. Şi, m-am repezit la… kiwi. Muream de
curiozitate să aflu ce poveste ascunde. Planta colorată, zemoasă, dar mai ales… exotică. Am luat
cuţitul şi am început cu mişcări repezi să-l curăţ de coajă. Era ca şi cum l-aş fi curăţat de secrete. Şi,
cât ai clipi, m-am trezit plină de vervă şi curiozitate pe tărâmurile însorite şi enigmatice ale Asiei,
acolo unde cu siguranţă a început totul. Ce istorie ascunde această plantă? De unde provine? Ce
proprietăţi are? Haideţi să descoperim împreună!
ISTORIE
Denumirea ştiinţifică a plantei de kiwi este "Actinidia chinesis" şi este originară din regiunile
tropicale ale Asiei. Fructul acestei plante are formă ovală, greutate de circa 80-100 gr şi o coajă de
culoare verde-maronie, acoperită cu perişori fini.
Pulpa fructului este cărnoasă , de culoare verde, cu
seminţe mici dispuse circular către interiorul
fructului. Planta de kiwi este foarte sensibilă la ger şi
la vânt, preferând solurile umede, umbroase şi puţin
calcaroase. Kiwi a fost numit după pasărea Kiwi din
Noua Zeelanda – o pasăre neobişnuită care nu
zboară.
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FRUCTUL DE AUR
Fructul de kiwi, stăpân în lumea fructelor! Iar acest lucru
nu este spus la întâmplare, ci în urma unui clasament al celor
mai sănătoase fructe, alcătuit de cercetătorii americani. Pe
primul loc este kiwi, după care pepenele galben, lămâia şi
portocala. Fructul de kiwi se recomandă mai ales iarna, deoarece
protejează împotriva infecţiilor. Pentru cei care ţin dietă, acest
fruct este esenţial. Sărac în glucide, are puţine calorii. Este bogat în fibre, conţine multe vitamine şi
minerale, dar mai ales o enzimă specială, actinidina, care ajută la asimilarea proteinelor. Dintre
minerale amintesc potasiul ,cuprul,magneziul,fier,calciu. Potasiul ajută la funcţionarea eficientă a
inimii şi are un rol deosebit în controlul presiunii arteriale. Kiwi conţine mai mult potasiu decȃt
bananele.Ionii de K+ iau parte la procesul creşterii şi al diurezei şi menţin excitabilitatea
neuromusculară. Se crede că ionul de potasiu exercită un efect de relaxare asupra muşchiului inimii
în timpul pulsaţiei. Scăderea concentraţiei ionilor de K+ produce perturbări ale ritmului cardiac şi o
slăbire a muşchilor. Cuprul este un mineral cu rol vital în procesul de creştere a copiilor pentru că
ajută la întărirea oaselor, la dezvoltarea creierului şi la construirea sistemului imunitar. Iată un motiv
destul de întemeiat de a-i obişnui pe copii, de mici, să consume în fiecare zi cȃte un fruct de kiwi.
Magneziul participă la toate procesele metabolice care stau la baza producerii de energie din
organism. Scade riscul apariţiei bolilor cardiovasculare, fiind necesar funcţionării normale a
muşchilor , inimii şi sistemului circulator , creşte rezistenţa organismului la boli , întărind sistemul
imunitar. Fierul facilitează creşterea, sporeşte rezistenţa organismului la boli, împiedică apariţia
oboselii. De asemenea, previne instalarea anemiei, care e consecinţa deficienţei de fier, şi redă
tonusul natural al pielii. Împreună cu anionul fosfat, calciul întră în constituţia oaselor şi a dinţilor.
Pătrunderea sa la nivel celular osos este înlesnită de prezenţa magneziului şi a vitaminelor A, C şi D.
O cantitate mai mică participă la coagularea sanguină, la contracţia musculară, la creşterea
permeabilităţii membranelor celulare, la stimularea ritmului cardiac, precum şi la creşterea secreţiei
gastrice.Necesarul de calciu este de circa 0,8 gr. pe zi, în medie, fiind crescut la copii în creştere, la
bătrâni, gravide sau la femeile care alăptează (până la 1,2 – 1,4 gr.). O alimentaţie săracă în calciu
provoacă tetanie, împiedicarea coagulării sanguine, carii dentare, osteoporoză etc., iar o
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hiperalimentaţie poate conduce la depunerea de calculi urinari (cu oxalat de calciu, COO – Ca –
COO).Kiwi conţine multă vitamina C. De exemplu, un singur fruct de 75 de grame poate asigura
pȃnă la 95% din necesarul zilnic al organismului uman pentru această preţioasă vitamină.Luteina, o
substanţă bine reprezentată în kiwi, este apreciată din ce în ce mai mult pentru eficacitatea ei în
reducerea riscului de apariţie a cancerului, a bolilor de inimă şi în prevenirea cataractei. Se crede că,
după porumb, kiwi este fructul cu cea mai bogată sursă de luteină
SĂNĂTATE ŞI SAVOARE
Consumaţi un număr cât mai mare de fructe de kiwi! Principalul câştigător va fi
organismul dumneavoastră! Datorită componentelor sale nutritive acesta reduce
riscul producerii cancerului şi a bolilor de inimă. Combinarea celor trei
vitamine, vitamina E (kiwi), vitamina C (portocale, kiwi) şi vitamina A (papaye,
mango) asigură protecţia pielii şi încetineşte îmbătrânirea. Ce plăcere mai mare poate exista decât să
guşti dintr-o exotică prajitură de kiwi sau o salată de fructe care îţi va încânta papilele gustative?
Şi, spunând aceste ultime cuvinte, m-am trezit brusc
din gândurile mele. Dintr-un simplu joc, plecasem într-o
scurtă călatorie imaginară? Spre marea mea dezamăgire
eram tot în camera mea, iar prietenii mei strigau la mine,
întrebându-se ce am păţit. În timp ce ei erau atât de
nedumeriţi, eu eram extrem de fericita. Nerabdatoare să le
spun ce aflasem…
În aceste momente, kiwi nu mai era doar fructul pe care îl cumpăram de la piaţă, însemna
sănătate, prospeţime şi tinereţe.
Din materialele studiate am sintetizat 11 benficii asupra sănătăţii ale acestui fruct:
1. Ajută digestia.
2.Contribuie la gestionarea tensiunii arteriale
3. Protejează faţă de alterarea ADN-ului.Unii experţi consideră că acest lucru poate participa la
prevenirea cancerului.
4. Stimuleaza imunitatea. Continutul ridicat de vitamina C din kiwi, împreună cu alţi compuşi
antioxidanţi stimulează sistemul imunitar.
5. Instrument inteligent pentru pierderea în greutate.
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6.Contribuie la combaterea bolilor de inimă.Consumul a 2-3 kiwi pe zi reduce potenţialul de
coagulare a sȃngelui cu 18% şi diminuează trigliceridele cu 15%.
8.Potrivit pentru diabetic. Kiwi este încadrat în categoria „redus” din punct de vedere al indicelui
glicemic, ceea ce înseamnă că nu creşte rapid nivelul zahărului din sȃnge. Prezintă o încărcătură
glicemică 4, ceea ce înseamnă ca este sigur pentru utilizare de către diabetici.
9.Protejeaza împotriva degenerescenţei maculare şi altor probleme oculare.
10. Gustul exotic şi aspectul pentru varietate culinară.
11. Organic natural. Kiwi este pe lista alimentelor care sunt, în general, sigure din punct de vedere al
reziduurilor de pesticide. În anul 2012 a patruns în top 10 cele mai sigure alimente.
prof. Valerica Ignătescu

SURSE:
•

http://www.care2.com/greenliving/14-healthy-reasons-to-eat-kiwi

•

http://ro.wikipedia.org.

•

http://www.ziare.com/

•

http://jurnalul.ro
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BACLAVAUA

Istoria baclavalei
Una dintre cele mai cunoscute prăjituri ale Orientului vine din Persia şi din Imperiul Otoman.
Este considerată prăjitura naţională în Grecia, Turcia, Bulgaria, dar se regăseşte în toate bucătăriile
din Balcani, în Orientul Mijlociu fiind în egală măsură şi un desert al armenilor, al ciprioţilor şi
afganilor.
Istoria prăjiturii este puţin cunoscută, dar o certitudine este faptul că baclavaua, în formă
actuală, a fost realizată în palatul Topkapi, reşedinţa oficială a sultanilor, undeva pe la 1500, pentru
încântarea gusturilor rafinate ale Sultanului Mehmed II.
Deşi există mai multe reţete de baclava, în funcţie de regiune, paternitatea acestei delicatese
este unanim recunoascută ca aparţinând Turciei. Mai mult, provincia Gaziantep, din Anatolia este
oficial paradisul baclavalelor turceşti, statut care îi aparţine încă din 1800. Nicăieri în lume nu există
o ofertă mai variată, mai aromată şi mai gustoasă de baclavale, ca în Gaziantep.
Istoricii cred că în China anilor 1300 exista un desert foarte asemănător cu baclavaua turcească,
preparat din lapte, făina de orez şi seminţe pisate,miere şi apă de flori de portocal.
Baclavaua există în zeci de combinaţii, care respectă stilul fiecărei regiuni. Dar peste tot, reţeta
baclavalei este cam aceeaşi. Se face din foi subtiri de aluat nedospit, înmuiate în unt, aşezate
alternativ, în straturi, împreună cu miez de nucă, fistic, alune sau migdale pisate, coaptă şi apoi
însiropată cu sirop de zahăr aromat cu apă de flori de portocală şi suc de lămâie.
Zahărul este înlocuit cu miere în Grecia. În perioada Ramadanului, în Turcia există ceea ce se
numeşte ceremonia baclavalei, umplutura fiind cu migdale şi fistic. În Albania este prajitura
tradiţională de la nuntă. În Afganistan se face cu migdale, iar în Bulgaria şi România, cu nucă.
Baclavaua nu a fost niciodată un dulce ieftin. Un turc obisnuit spune şi azi, ca să-şi definească
nivelul de trai: "Nu am pe masă baclava în fiecare zi".
Prăjitura a cucerit practic toată Europa, dar poate fi găsită şi dincolo de ocean, în America.
În Franţa, Maria-Antoaneta a cerut modificarea esteticii prăjiturii, dar fără a i se schimba
gustul. Cofetarii francezi au transformat baclavaua turcească într-un produs elegant, caracteristic
patiseriei franţuzeşti.
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Ingrediente


250–300 g foi de plăcintă



150 g unt



250 g miez de nucă



1 linguriţă scorţişoară



200 g zahăr



120 g miere



150 ml apă



1 linguriţă esenţa de vanilie sau apă de flori

Mod de preparare
1. Foile se împart în 3 părţi egale. Nucile se macină după care se amestecă cu scotisoara. Nucile se
împart în 2 părţi egale.
2. Se încălzeşte untul. Se ia o foaie, se pune în tavă şi se unge, se pune următoarea foaie, se unge şi
tot aşa până se termină prima treime de foi. Peste foi se pune jumătate din nucile măcinate. Păstraţi
pentru suprafaţa foi întregi.
3. Se aşează peste nuci foile (a doua treime) repetând operaţia făcută cu prima treime. Se presară a
doua jumătate de nuci măcinate. Se acoperă cu ultima treime foile unse.
4. Se acoperă ca să nu se usuce şi se dă la frigider 30-45 de minute. Se aprinde cuptorul la 180°. Se
scoate tava din frigider şi se trece la porţionarea baclavalelor. Se taie după preferinţa: dreptunghiuri,
pătrate, romburi, etc. Se dă la cuptor aproximativ 25 de minute până se rumeneşte frumos.
5. Între timp se face siropul. Se ametesteca apă cu zahărul
într-o crăticioara la foc mic. După ce au dat în fiert de
adăugă mierea, lăsând compoziţia să dea din nou în fiert.
După ce a început din nou să fiarbă se adăugă vanilia,
eventual rom sau apă de flori. Se toarnă siropul fierbinte
peste baclavaua abia scoasă din cuptor, eventual, cu
ajutorul unui mic polonic.
6. Se servesc reci.
Poftă bună!
Constantinescu Georgiana, clasa a IX a C
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SOSUL TZATZIKI
Tzatziki are origine grecească şi se face din iaurt gras
(min 10% grăsime).
Sosul Tzatziki este o mâncare tradiţională grecească,
foarte răcoritoare şi gustoasă. Sosul Tzatiki este un aperitiv grecesc care este utilizat ca sos pentru
mai multe tipuri de mâncăruri printre care Souvlaki şi Gyros. Reţeta originală de Tzatziki se prepară
folosind iaurt obţinut din lapte de oaie sau capră cu usturoi, castraveţi, sare, ulei de măsline, piper,
mărar. Atât în Grecia cât şi în Cipru, Tzatziki se serveşte ca aperitiv cu pâine sau lipii. Totuşi, multe
restaurante aflate în zonele turistice servesc Tzatziki-ul ca pe un sos împreună cu mâncăruri
tradiţionale.
Tzatziki este o reţetă clasică grecească, însă acest lucru nu înseamnă că nu există variaţii. Astfel,
dacă în Salonic se foloseşte mărar, la Atena se prefera tzatzki simplu, iar în Cipru cel cu mentă.
Iaurtul este secretul unei reţete perfecte de tzatziki. Dacă nu găsiţi iaurt grecesc, nu-l înlocuiţi
cu unul foarte gras, ci cu unul mai solid. Lăsaţi-l peste noapte la scurs într-o sită fină şi folosiţi-l a
doua zi.
Aţi fost în Grecia? Aţi mâncat tzatziki? Este timpul să învăţaţi să-l preparaţi singuri. O reţetă
simplă şi uşoară (doar 54 de calorii la 100 de grame), tzatziki însoţeşte cu succes aproape orice fel de
mâncare: peşte, carne albă sau roşie, dar poate fi pur şi simplu servit şi pe o felie de pâine uşor prăjită
şi stropită cu puţin ulei de măsline. Iată cum puteţi prepara aceasta delicioasă reţetă tradiţională:
Ingrediente necesare pentru sos tzatziki:
-350 ml iaurt
-2 castraveţi mici
-4 căţei de usturoi
-o lingură ulei de măsline
-sare
-piper alb
-o linguriţă mărar tocat
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Cum se prepara sosul tzatziki?
1. Se rad castraveţii şi se scurg bine de apă.
2. Iaurtul se amestecă cu castraveţii şi cu uleiul de
măsline.
3. Se pune usturoiul zdobit.
4. Se condimentează cu sare şi cu puţin piper alb
5. La sfârşit se adaugă mărarul şi se amestecă.

Pascar Semida, clasa a IX a C
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TULBURĂRI DE NUTRIŢIE

Principalele tulburări de nutriţie sunt: anemia, anorexia, bulimia nervoasă şi obezitatea.
Anemia este o tulburare a sângelui, caracterizată prin scăderea hemoglobinei sau a globulelor
roşii (hematiilor) sub nivel normal.
Anemia este de mai multe feluri:
-

prin deficit de fier (anemia carenţială)

-

hemolitică, datorită distrugerii globulelor roşii

-

prin deficit de vitamina B 12

-

prin deficit de acid folic

-

congenitală

-

asociată cu boli cronice

Anemia prin lipsă de fier este cea mai frecventă şi poate fi cauzată:


lipsă de fier din dietă; deşi fierul din globulele roşii este reciclat şi refolosit, o
alimentaţie unilaterală fără fier (numai cartofi, fără carne) poate duce în timp la
sărăcirea rezervelor de fier şi la anemie;



sângerare repetată;



dietă vegetariană severă (vegan) impusă de condiţiile sociale precare sau precepte
religioase;



sângerare gastrică, duodenală sau intestinală, în urma consumului îndelungat de
cortizon, aspirină sau paracetamol;



viermi intestinali;

Anemia este mai frecventă la fete şi poate avea o formă uşoară manifestându-se printr-o stare
de oboseală şi slăbiciune. Anemia de formă moderată produce în plus: bătăi rapide ale inimii,
palpitaţii, dureri în piept, paloare (a unghiilor, a pielii, a conjunctivelor oculare, a buzelor şi a
palmelor, buze crăpate, apariţia de pete mobile în faţa ochilor şi a picioarelor, respiraţie difivilă,
ameţeală, confuzie mintală, iritabilitate, ţiuit al urechilor, etc.)
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Uneori anemia se manifestă prin apetitul de substanţe neobişnuite: gheaţă, alimente care se
ronţăie (morcov, ţelină, cartofi cruzi, etc.) şi chiar pământ.
Anemia severă poate afecta creşterea şi dezvoltarea motorie şi mintală.La tinerii cu deficienţă
de fier se poate observa:tulburări de scris,de comportare emoţională chiar unele de sănătate în
general.O tulburare mintală temporară se poate observa şi la vegetarieni cu deficit de fier.La tinerii
fumători care trăiesc la altitudine mare,numărul de hematii poate fi normal dar aceştia pot fi
anemici,deoarece sângele nu transportă destul oxygen la plămâni.
Anorexia nervoasă. Termenul vine de la cuvintele greceşti “an” – fără şi “orexis” – apetit, care
se traduce prin refuzul de a te hrăni. Ca simptome trebuie luate în seamă următoarele manifestări: o
greutate sub limita normalului, ameţeli, culoare gălbuie a pielii (din cauza consumului exagerat de
morcovi), căderea părului de pe cap, unghiile striate, osteoporoză precoce.
Manifestările anorexiei nervoase sunt:


neputinţa menţinerii unei greutăţi normale, conforme cu vârsta şi înălţimea;



o frică bolnăvicioasă de a nu câştiga în greutate;



obiceiuri alimentare restrictive;



negarea gravităţii pierderii în greutate;



deformarea imaginii despre corpul său;



sensibilitate mare la frig;



oboseală, slăbiciune musculară şi crampe, dureri abdominale, greaţă şi vărsături;

Anorexia nervoasă apare în jurul vârstei de 18 ani, la începutul pubertăţii, datorită dorinţei
tinerilor de a avea un corp foarte slab.
Persoanele cu anorexie nervoasă gândesc eronat despre corpul lor, se simt grase, chiar atunci
când sunt subponderale. În cazuri extreme adolescenta supravieţuieşte doar cu cantităţi mici de
alimente (morcovi sau fructe). Adolescenta cu anorexie nervoasă face exerciţii până la epuizare;
înfometarea va duce la complicaţii de genul tulburărilor psihologice, depresii severe, anxietate,
iritabilitate şi scăderea efortului mintal.
Pe măsură ce anorexia nervoasă va evolua în stările de emanciere avansată anorexicii nu pot lua
decizii privind tratamentul lor. Ajung într-o stare gravă ce le ameninţă viaţa. Moartea poate surveni
prin oprirea inimii datorită tulburărilor de ritm. În consecinţă boala trebuie descoperită devreme când
adolosecentul poate fi tratat fără riscuri majore.
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Bulimia nervoasă. Se manifestă prin episoade repetate, ciclice, de consum de mese copioase şi
necontrolate (minim două pe săptămână timp de trei luni), compensate prin vărsături provocate,
folosirea de diuretice, laxative, post prelungit, exerciţii fizice excesive pentru a preveni câştigarea în
greutate.
O persoană bulimică mănâncă puţin la mesele obişnuite, dar se îndoapă seara. Persoana se
simte incapabilă să-şi stăpânească impulsul de a mânca excesiv.
Persoana bulimică poate fi extrem de preocupată de greutatea corpului, de cele mai multe ori cu
o grijă bolnavă.
Scopul dietei de recuperare este ca persoana bulimică să aibă cel puţin trei mese pe zi, egale în
conţinut, mâncarea trebuie consumată la masa din bucătărie, nu în faţa televizorului sau citind. Nu
trebuie neglijată nici psihoterapia în familie.
Obezitatea. Obezitatea este o boală care se manifestă sub formă de depozite excesive de
grăsime în corp.
Măsurătorile din tabelele cu raportul greutate/înălţime au fost înlocuite cu idexul de masă
corporală care măsoară greutatea în kilograme, împărţită la înălţime în metri la pătrat.
IMC = Greutate în kg/înălţime în metri la pătrat
Valorile IMC-ului pentru adoloscenţi:
-

sub 18,5 = slab sau subponderali

-

18,6 – 24,9 = greutate normală;

-

25 – 29,9 = gras sau supraponderal;

-

30 – 30,9 = obez

-

40 şi peste = obezitate excesivă (morbidă)

Obezitatea este o boală cronică şi are cauze multiple:
-

factori genetici

-

viaţă sedentară (activitate fizică redusă);

-

comportament alimentar nesănătos
 mănâncă prea repede
 evită masa de dimineaţă şi uneori pe cea de prânz, în schimb consumă majoritatea
alimentelor seara;
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 mănâncă atunci când nu îi este foame sau este deprimat;
 subestimează numărul de calorii consumate
-

tulburări hormonale (scăderea funcţiei glandei tiroide)

Peste trei sferturi din adolescenţii obezi continuă să fie obezi şi adulţi, predispuşi la boli de
inimă, accidente cerebrale vasculare, artroze, unele forme de cancer de colon, rect şi prostată la
bărbaţi, vezică biliară sau de sân, uter şi ovare la femei.
Tratamentul este de durată şi necesită ajutorul unui nutriţionist şi implicarea familiei.

BIBLIOGRAFIE
1. Donald D.Hensrud, Despre menţinerea unei greutăţi sănătoase, Editura Bicc All, Bucureşti, 2002
2. Marin Gh.Ciobanu, Adolescenţii-Sănătatea optimă dea lungul vieţii, Editura Accent Print Suceava, 2005

Bibliotecar Violeta Vorobeț

120

VARIETATEA ALIMENTAŢIEI - UN ECHILIBRU SĂNĂTOS ÎN VIAŢĂ

Consumul unei mari varietăţi de alimente
favorizează menţinerea sănătăţii.Nici un aliment nu
poate furniza integral toate principiile nutritive
esenţiale necesare.
Starea de sănătate va fi mult îmbunătăţită dacă în
locul unei alimentaţii nesănătoase vom alege să
consumăm zilnic legume, fructe, cereale, lactate
degresate şi carnea slabă.
Pentru menţinerea unui echilibru sănătos al alimentaţiei este important să încercăm reţete noi
sau un aliment nou ca de exemplu: mango, tofu, kiwi, anghinare, etc.
Este important pentru noi să ne familiarizăm cu alimente noi, gustări diferite şi vom sfărşi prin
a descoperi că unele dintre ele sunt la fel de gustoase şi uşor de preparat ca cele pe care le cunoaştem,
dacă nu mai gustoase. Ca de exemplu:
*Orzul. O cereală care se prepară la fel ca orezul.Orzul este o sursă de fibre foarte sănătoasă şi
săracă în grăsimi.
*Paste făinoase pentru cus-cus. Provin din grâu care este tratat la aburi, uscat şi apoi zdrobit în
particole mai mici. Se prepară asemănător orezului. Cus-cus-ul din făină integrală este cel mai bogat
în sustanţe nutritive.
*Kasha (terci din făină de hrişcă). Seminţe uscate de hrişcă,de cele mai multe ori zdrobite şi
transformate în terci subţire. Hrişca se prepară ca şi orezul sau alte cereale prin fierbere.
*Fructele de kiwi. Fruct cu miezul verde deschis şi gust de căpşuni şi ananas. Fructul de kiwi
conţine o cantitate mare de vitamina C şi poate asigura necesarul zilnic pentru organism.Se consumă
în salate sau preparate servite ca desert.
*Mango. Fruct cu miez de culoare galben-portocalie şi gust dulce acrişor. Un fruct poate
acoperi necesarul de vitamina C şi reprezintă o sursă importantă de vitamina A (beta caroten) şi
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potasiu.Se poate folosi la sosul de salsa (sos condimentat de roşii, folosit in bucătăria latinoamericană) sau în salatele de fructe.
*Granule de soia. Este un substitut pentru carne făcut din soia şi condimente. Compoziţia se
foloseşte întocmai ca şi carnea tocată de vită.
*Tofu (lapte închegat care provine din boabele de soia măcinate şi care este folosit în bucătăria
asiatică şi în reţetele vegetariene). Este un produs fabricat din lapte obţinut din seminţe de soia şi
supus unui proces tehnologic asemănător brânzei . Produsul are un gust fin şi consistenţa unui burete
poate absorbi diverse arome. Deasemeni produsul tofu mai poate fi prăjit sau amestecat cu ouă pentru
omletă.
*Tomatillo (fruct originar din Mexic). Fructul seamănă cu o roşie mică, verde şi care are coaja
asemănătoare pergamentului. Are gust de lămâie, mere şi diverse ierburi. Este hipocaloric şi
reprezintă o sursă importantă de potasiu. Se foloseşte la guacamole (fel de mâncare latino-americană
din piure de avocado, ardei iute, roşii, etc) salsa sau se consumă simplu, ca atare.
Toate aceste alimente pot constitui o alegere care să ducă la scăderea aportului caloric, putem
să le preparăm relativ uşor şi să avem satisfacţia că am consumat alimente gustoase şi sănătoase.
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