
Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 

 

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 
 

ŞCOALA POSTLICEALĂ 

Anul II 

 

 

CALIFICAREA 

TEHNICIAN NUTRIŢIONIST 

 

NIVEL 3 avansat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUCUREŞTI 

2006 



 

 

Nivelul 3 avansat 

Calificarea: Tehnician nutriţionist 

2 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORI: 

 

 

 

1. ANDREI CRISTINA – Prof. gradul definitiv, Grup Şcolar Economic Administrativ ”O. 

Onicescu” Botoşani 

2. BUCURA DANA ALICE - Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte 

3. COSTACHE RODICA – Prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău 

4. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti 

5. ISMAIL NELIDA – Prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia 

6. DINCĂ CRISTIAN – Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTANŢĂ: 

 

CIOBANU GABRIELA– Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

 

 



 

 

Nivelul 3 avansat 

Calificarea: Tehnician nutriţionist 

3 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Şcoală Postliceală 

 

Calificarea: TEHNICIAN NUTRIŢIONIST 

Anul II 

Modulul 
Total 

ore/an 

din care: 
Total ore/ 

săptămână 

din care: 

laborator 

tehnologic. 

instruire 

practică 

laborator 

tehnologic. 

instruire 

practică 

I 
Managementul 

proiectelor  
124 - 62 4 - 2 

II 
Managementul 

calităţii 
62 - - 2 - - 

III 
Alimentaţia copiilor 

şi adolescenţilor 
124 31 31 4 1 1 

IV 
Alimentaţia 

sportivilor 
124 31 31 4 1 1 

V 
Alimentaţia femeii 

gravide 
93 31 31 3 1 1 

VI 
Alimentaţia 

bătrânilor 
93 31 31 3 1 1 

VII 
Alimentaţia raţională 

în colectivităţi 
124 62  4 2 - 

 

Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală: 31 săptămâni x 24 ore/săptămână = 744 ore/an 

Stagii de pregătire practică (comasată)   4 săptămâni x 30 ore/săptămână = 120 ore/an 

TOTAL = 864 ore/an 

Notă: 

 Orele de pregătire practică pentru modulele de specialitate se desfăşoară grupate într-o zi din 

săptămână (6 ore), în şcoală sau la agenţii economici. 

 

 Orele de laborator tehnologic pot fi de asemenea, grupate într-o zi din săptămână (6 ore) şi se vor 

desfăşura fie în şcoală, fie la agenţii economici. 

 

 Stagiile de pregătire practică se vor desfăşura la agenţii economici, sub îndrumarea profesorului 

de specialitate, cu clasa împărţită pe grupe. 

 

 Pe durata stagiului de pregătire practică elevii vor elabora un proiect care să abordeze 

continuturi şi competenţe din toate modulele studiate pe parcursul anului. Proiectul va fi evaluat 

la sfârşitul stagiului de practică. 
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NOTĂ INTRODUCTIVĂ 

 

Adaptarea la noile cerinţe ale economiei de piaţă, presupune însuşirea acelor competenţe care 

să dezvolte în rândul elevilor înaltul profesionalism, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera 

eficace într-un cadru economic dinamic şi concurenţial.  

Predarea modulelor la Nivelul 3 avansat - calificarea „Tehnician nutriţionist” – urmăreşte 

formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de : 

 principiile alimentare şi valoarea nutritivă a alimentelor; 

 metodele de gastrotehnie; 

 alimentaţia copiilor şi adolescenţilor; 

 alimentaţia sportivilor; 

 alimentaţia femeii gravide; 

 alimentaţia bătrânilor; 

 alimentaţia raţională în colectivităţi; 

 alimentaţia în diferite boli, 

 conceperea şi întocmirea meniurilor. 

Pe lângă activităţile specifice, „Tehnicianul nutriţionist”, îşi va dezvolta competenţe cheie 

importante, prin care va desfăşura o bună comunicare, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi 

în cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice activităţii 

hoteliere şi de alimentaţie, va aplica continuu tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.  

Fiind vorba de o ocupaţie în care se vine în contact cu: agenţi economici, reprezentanţi ai 

diferitelor instituţii cu care colaborează, persoane fizice, clienţi, sunt necesare abilităţi de comunicare 

profesională care vizează adaptarea serviciilor hoteliere şi de alimentaţie la nevoile şi aşteptările 

clientelei . 

În acest scop curriculum-ul a fost conceput pe module majore care vizează atât prezentarea 

conceptelor, principiilor şi noţiunilor esenţiale care formează sistemul teoretic, cât şi aplicabilitatea 

metodelor şi procedurilor larg utilizate la locul de muncă. 

Operaţionalizarea cunoştinţelor teoretice constituie elemente de lucru pentru profesorul 

economist (specialist în contabilitate) în scopul realizării următoarelor obiective: 

 reliefarea principalelor elemente teoretico-metodologice, aplicabile cu prioritate la agentul 

economic de profil; 

 punerea la dispoziţia elevilor a unor studii de caz la fiecare modul; 

 perfecţionarea profesională datorită schimbărilor rapide în ceea ce priveşte adaptarea 

legislaţiei în domeniul serviciilor hoteliere şi de alimentaţie din România, la legislaţia a UE. 
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Înscrierea la şcoala postliceală se va face pe baza recunoaşterii calificării dobândite anterior sau 

a validării experienţei/achiziţiilor anterioare ale cursanţilor. 

În cazul în care cursanţii nu dovedesc o calificare anterioară sau experienţă în domeniul de 

calificare mai sus menţionat, curriculumul va fi adaptat grupului de cursanţi prin introducerea şi a altor 

module de pregătire în domeniu, care să asigure fundamentul competenţelor necesare calificării  

Nivelul 3 avansat se încheie cu examen de absolvire, elevii obţinând astfel un certificat care 

atestă profesia de „Tehnician nutriţionist”. 
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MODULUL I 

 

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

 

I. LOCUL MODULULUI ÎN CADRUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Categoria de curriculum: Cultură de specialitate 

Număr de ore: 124 ore, din care 62de ore de pregătire practică 

Toate orele sunt abordate de profesorul de specialitate. 

 

II. LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ DIN MODUL. 

C1. Participă la identificarea mediului de proiect 

C2. Participă la planificarea proiectului în limita responsabilităţilor de la locul de muncă. 

C3. Implementează proiectul. 

C4. Monitorizează proiectul în limita sarcinilor primite în cadrul proiectului. 

 

III. TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR 

UC. 4. Managementul proiectelor 

Competenţe 

individuale 
Conţinuturi tematice 

C1. Participă la 

identificarea 

mediului de proiect 

Mediul de proiect 

 Fazele proiectului: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, 

modificare. 

 Estimarea rezultatelor proiectului: indicatori, standarde de calitate. 

C2. Participă la 

planificarea 

proiectului în limita 

responsabilităţilor 

de la locul de 

muncă. 

Planificare proiectului 

 Activităţi din cadrul proiectului: studii de piaţă, analize de nevoi (SWOT), 

contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in 

funcţie de specificul proiectului. 

 Documente specifice elaborării proiectului: planul de proiect, listă de 

produse, planul de iniţiere al proiectul 

C3. Implementează 

proiectul. 

 

 

 

Implementare proiectului 

 Lansarea proiectului în baza graficului de derulare. 

 Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect . 

 Întocmirea documentaţiei de proiect 

 Documentaţia de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, 

registru de probleme, recomandări de acţiune 

C4. Monitorizează 

proiectul în limita 

Monitorizarea proiectului 

 Analiza riscurilor: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi 
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sarcinilor primite în 

cadrul proiectului. 

execuţia în toate fazele proiectului conform sarcinilor primite în proiect 

 Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice: registru de 

schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul risc 

 Asigurarea feed-back-ului: reevaluarea activităţilor, revizuirea 

procedurilor, măsuri ameliorative  

 

IV.SUGESTII METODOLOGICE: 

Modulul “Managementul proiectelor” are în cadrul curriculum-ului, în calificările din 

domeniile economice, o poziţie distinctă. Se parcurge cu un număr de ore constant pe întreaga durata a 

anului şcolar (cu excepţia săptămânilor de instruire practică comasată), nefiind condiţionat sau 

dependent de celelalte module din curriculum. 

Parcurgerea conţinuturilor modulului «Managementul proiectelor» şi adecvarea strategiilor 

didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente, în scopul pregătirii 

profesionale a elevilor şi dezvoltării capacităţilor care să le permită integrarea pe piaţa muncii. 

Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: 

 modulul este orientat asupra celui care învaţă, respectiv asupra disponibilităţilor sale,  

urmând să i le pună mai bine în valoare; 

 fiind o structură elastică, modulul poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, 

noi mijloace sau resurse didactice; 

 modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale; 

 modulul oferă maximul de deschidere, pe de o parte în plan orizontal, iar pe altă parte, în 

plan vertical, peste/lângă alte module parcurse, în prelungirea acestora pot fi adăugate 

mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educaţiei permanente. 

În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii ale 

educaţiei: 

 elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. 

 elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. 

 elevii au stiluri proprii de învăţare; ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi din 

experienţe diferite. 

 participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. 

 elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le 

asocia cu “cunoştinţele vechi”. 

Procesul de predare - învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens 

cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru: 
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 Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, prin: 

- gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens  fişe de lucru; 

- fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri  diferite; 

- fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi; 

- prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuţie sau grafic); 

 Diferenţierea cunoştinţelor elevilor, prin: 

- abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic sau prin contact direct); 

- formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc; 

- utilizarea verificării de către un coleg, verificării prin îndrumător, grupurilor de studiu. 

 Diferenţierea răspunsului, prin: 

- utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. 

EVALUAREA la modulul Managementul proiectelor se poate face prin: 

 lucrări individuale 

Teme pentru lucrările individuale: 

 o lucrare prin care să se identifice o sursă de finanţare pentru proiecte din domenii de 

activitate cunoscute de către elevi şi realizarea unei comparaţii între ciclul de viaţă al 

proiectului din suportul teoretic şi cel identificat în documentaţia oferită de finanţator 

 o schiţă de proiect pentru sursa de finanţare identificată la lucrarea anterioară (va conţine 

ideea de proiect, promotorul proiectului, o scurtă justificare, scopul, grupul ţintă, 

obiectivele, jaloanele) 

 o scrisoare de intenţie sau motivaţie de participare la implementarea proiectului propus prin 

schiţa de proiect anterioară 

 un eseu privind instrumente informatice utilizabile în managementul proiectelor 

 proiect propriu sau în echipă 

Pentru elaborarea proiectului se poate consulta suportul de lucrări practice şi respecta paşii 

enumeraţi în prima pagină sau se poate alege un formular (application form) standardizat care se 

pretează tipului de proiect care urmează a fi realizat (formulare ce se pot găsi la diferitele organizaţii 

finanţatoare de proiecte, de genul Phare, Banca Mondială, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 

Fondul Român de Investiţii, Bănci comerciale, Programul Cadru 6 etc.).  

Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind 

relevantă. O competenţă se evaluează o singură dată. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din 
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competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Elevii trebuie evaluaţi numai în 

ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. 

Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă, prin aplicarea instrumentelor de 

evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise, probe orale), iar la 

sfârşitul lui se realizează evaluare sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor. Rezultatele 

evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă a elevului, alături de rezultatele de la celelalte 

discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. Dobândirea competenţelor 

pentru nivelul 3 avansat de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obţinute în urma aplicării 

instrumentelor de evaluare a competenţelor. 

Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument, deşi locul de desfăşoare a evaluării poate fi 

modificat. 

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în 

funcţie de: 

 dificultatea temelor 

 nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit 

 complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat  

 ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit.  

Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă, competenţele determină conţinuturile 

tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. 

Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri, activităţile de învăţare - 

predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ, interactiv şi centrat pe elev, cu 

pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare. 

Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de 

parcurgerea modulului, recomandăm ca în procesul de învăţare–predare să se utilizeze cu precădere 

metode bazate pe acţiune, cum ar fi: 

 efectuarea unor lucrări de laborator 

 realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării 

Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directă, observarea 

independentă), metode expozitive (explicaţia, descrierea, exemplificarea) poate conduce la dobândirea 

de către elevi a competenţelor specifice calificării. Elaborarea şi prezentarea unor referate 

interdisciplinare a căror documentare se obţine prin navigarea pe Internet, implicarea elevilor în 

diverse exerciţii de documentare, sunt alte  exemple de activităţi de învăţare–predare care pot fi 

utilizate. 
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MODULUL II 

 

MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 

I. LOCUL MODULULUI ÎN CADRUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Categoria de curriculum: Cultură de specialitate 

Număr de ore: 62 ore/an. 

Toate orele sunt abordate de profesorul de specialitate. 

  

II. LISTA COMPETENŢELOR  SPECIFICE UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ DIN MODUL 

 

C 1. Acţionează pentru  implementarea şi buna funcţionare a sistemelor de management al calităţii 

C 2. Aplică acţiuni corective si preventive pentru  îmbunătăţirea continuă a calităţii 

 

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR 

UC: 5 Managementul calităţii 

 

Competenţe 

individuale 
Conţinut tematic 

C1. Acţionează 

pentru 

implementarea şi 

buna funcţionare 

a sistemelor de 

management a 

calităţii 

 

C2. Aplică 

acţiuni corective 

si preventive 

pentru  

îmbunătăţirea 

continuă a 

calităţii 

Sistemul de asigurare a calităţii 

 Cerinţe pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii: 

proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de 

firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare 

 Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, 

produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru 

întârziere, despăgubiri pentru daune 

 

Tehnici de îmbunătăţire a calităţii 

 Ghidului pentru îmbunătăţirea calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA 

(planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte” 

 Strategii de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă: conform 

standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de 

activitate 

 Instrumente de îmbunătăţire a calităţii: instrumente ajutătoare 

(brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii 

(grafice, diagrame, histograme, fişe de control statistic) 
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IV. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile modulului „Managementul calităţii” vor fi  abordate de către profesorul 

economist în orele de teorie. 

Acesta are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă.  

Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, 

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează analiza critica, învăţarea 

prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.  

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului 

„Managementul calităţii” se poate desfăşura în sala de clasă cu profesorul de specialitate, iar 

laboratorul tehnologic se poate realiza atât în laboratorul de specialitate al şcolii cât şi la agentul 

economic de profil. 

Recomandăm abordarea conţinuturilor corelate cu competenţele în ordinea prevăzută în tabelul 

de la punctul III. 

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către 

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale, consolidând astfel, 

capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. 

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în 

Standardul de Pregătire Profesională.  

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, 

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.  

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în 

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Pentru cele patru competenţe , laboratorul 

tehnologic se poate organiza la agenţii economici din domeniul de activitate specific, elevul urmând să 

observe activitatea cotidiană a acestora.  

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de 

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.  

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea, 

încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională  

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi 

elevii să dobândească competenţele necesare.  

Se recomandă de asemenea organizarea predării - învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe 

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea 

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol, etc. Procesul de evaluare pe 
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parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu 

nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă 

competenţele.  

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în 

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul 

realizat de acesta. 

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe 

competenţe.  

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă 

UC: 5 Managementul calităţii 

Competenţa 2: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii 

 

 Criterii de performanţă 
Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de 

performanţă 

Probe de 

evaluare 

a Utilizarea Ghidului pentru 

îmbunătăţire a calităţii 

strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-

verifică-acţionează), principiul “zero defecte” 

Orale/scrise 

 

b Propunerea de strategii de 

îmbunătăţire a calităţii la 

locul de muncă 

conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor 

ISO specifice domeniului de activitate 

Orale/practice 

 

c Aplicarea instrumentelor 

de îmbunătăţire a calităţii 

instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, 

metoda întrebărilor), instrumentele calităţii 

(grafice, diagrame, histograme, fişe de control 

statistic) 

Orale/scrise 

 

 

Evaluatorul (profesorul) va evalua elevul pe baza unui portofoliu pe care elevii îl vor realiza 

sub îndrumarea acestuia, la orele de curs şi la laboratorul tehnologic efectuat la agentul economic. 

Cerinţa: 

Participaţi la o recepţie cantitativă şi calitativă efectuată la agentul economic (la care faceţi 

laboratorul tehnologic) şi întocmiţi un PORTOFOLIU, care să cuprindă următoarele elemente: 

1. Locul recepţiei (societatea comercială, spaţiul de desfăşurare al recepţiei); 

2. Sortimentul de marfă 

3. Documentele verificate la recepţie; 

4. Verificarea identităţii şi cantităţii lotului de marfă; 
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5. Modul de efectuare a verificării calităţii la recepţie; 

6. Planul de control aplicat, parametrii şi simbolurile corespunzătoare, documente de 

referinţă (standarde, specificaţii); 

7. Analiza eşantioanelor: examinarea ambalajului, analiza senzorială, (organoleptică), 

analiza fizico-chimică, microbiologică, etc. 

8. Tipurile de defecte constatate şi caracterizarea lor; interpretarea rezultatelor; 

9. Decizia finală privind lotul supus recepţiei; 

10. Documente completate cu prilejul recepţiei. 

 

Notă: PORTOFOLIU poate să conţină şi alte elemente pe care le consideraţi relevante. Se recomandă 

realizarea activităţii în patru săptămâni.  

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile 

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare. 
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MODULUL III 

 

ALIMENTAŢIA COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR 

 

I. LOCUL MODULULUI ÎN CADRUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Categoria de curriculum: Cultură de specialitate 

Număr de ore: 60 ore din care30 ore de laborator tehnologic şi 30 ore instruire practică 

Toate orele sunt abordate de către profesorul de specialitate. 

 

II. LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE DIN MODUL 

C1. Caracterizează alimentaţia sugarilor 

C2. Prezintă particularităţile alimentaţiei preşcolarilor 

C3. Caracterizează alimentaţia copiilor de vârstă şcolară 

C4. Precizează aspecte specifice alimentaţiei adolescenţilor 

 

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR 

U8. Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor 

Competenţe 

individuale 
Conţinut tematic 

C1 

Caracterizează 

alimentaţia 

sugarilor 

Alimentaţia sugarilor 

 Nevoile energetice şi nutritive ale sugarului în primul an de viaţă: necesarul 

energetic kcal/kgc/zi, în primul, al II-lea, al III-lea şi al IV-lea trimestru de viaţă; 

necesar de proteine, lipide, glucide pentru copilul alimentat natural şi pentru 

copilul alimentat artificial; nevoia de lichide.  

 Alimentaţia la sân: calitatea laptelui matern; mecanismul secretării laptelui 

matern; intervalul dintre alăptări; necesarul de lapte matern. 

 Alimentele optime pentru alimentaţia sugarilor: lapte de vacă; babeurre (lapte 

acidulat; lapte calcic; lapte albuminos); lapte praf; sucuri de fructe şi legume, supe 

de legume; piureuri de legume; mere rase; supe de carne; preparate făinoase; 

diversificarea alimentaţiei treptat după 5 luni spre toate grupele de alimente. 

C 2 

Prezintă 

particularităţile 

alimentaţiei 

preşcolarilor 

Alimentaţia preşcolarilor 

 Nevoile energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari: necesarul energetic 

kcal/kgc/zi, pentru copiii între 1 şi 3 ani şi pentru copiii între 4 şi 7 ani; necesar de 

proteine, lipide, glucide; nevoia de lichide. 

 Alimentele şi variantelor de meniuri pentru copiii preşcolari: alimente: lapte şi 

produse lactate; ouă; pâine şi produse de panificaţie; supe de vită şi pasăre cu 

legume; salate de legume; paste făinoase; fripturi din carne slabă cu garnituri din 

legume; deserturi din legume şi pe bază de lapte şi ouă; băuturi răcoritoare naturale 

şi apă; variante de meniuri pentru: mic dejun; dejun; cină; gustarea de dimineaţă; 

gustarea de după-amiază. 

 Interdicţiile pentru alimentaţia preşcolarilor: alimente condimentate, grase şi 

prăjite; mezeluri şi conserve din carne şi peşte; murături în oţet; cafea; alcool. 

C3 

Caracterizează 

alimentaţia 

Alimentaţia copiilor de vârstă şcolară  

 Nevoile energetice şi nutritive ale copiilor şcolari (7 – 12 ani): necesarul 

energetic kcal/kgc/zi, pentru copiii şcolari; necesar de proteine, lipide, glucide; 
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copiilor de 

vârstă şcolară 

nevoia de alimente din diferite grupe. 

 Variantele de meniuri pentru copiii şcolari: variante de meniu pentru mic 

dejun; dejun; cină; gustarea de dimineaţă; gustarea de după-amiază.. 

 Normele legate de servirea mesei de către şcolari: norme de igienă 

individuală; reguli de mestecare repetată a mâncării; condiţiile de servire a mesei 

şi reguli de comportament; evitarea observaţiilor în timpul meselor; respectarea 

tuturor meselor zilnice. 

C 4 

Precizează 

aspecte 

specifice 

alimentaţiei 

adolescenţilor 

Alimentaţia adolescenţilor 

 Nevoile energetice şi nutritive ale adolescenţilor (13-19ani): necesarul 

energetic kcal/zi, pentru adolescenţi; necesar de proteine, lipide, glucide; alimente 

din diferite grupe. 

 Problemele din alimentaţia adolescenţilor: tendinţe de a mânca preparate de 

fast-food, sandvişuri, conserve; evitarea legumelor, fructelor, pâinii şi pastelor 

făinoase din alimentaţie; consum excesiv de cafea şi alcool; apelarea la cure de 

slăbire nesupravegheate. 

 Scopurile şi regulile alimentaţiei adolescenţilor: scopurile alimentaţiei 

adolescenţilor: furnizarea raţiei de întreţinere; furnizarea raţiei necesare pentru 

efort fizic şi intelectual; furnizarea raţiei necesare creşterii şi dezvoltării; regulile 

alimentaţiei adolescenţilor: respectarea necesarului caloric; evitarea exceselor de 

făinoase, grăsimi, mezeluri, conserve; interzicerea cafelei, tutunului şi alcoolului; 

respectarea celor 4-5 mese de peste zi; importanţa micului dejun; mese de cină 

uşoare; respectarea normelor de igienă; 

 

IV. SUGESTII METODOLOGICE 

Conţinuturile modulului „Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor” vor fi abordate de către 

profesorul de specialitate în orele de laborator tehnologic şi instruire practică.   

Profesorul de specialitate are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe 

cel ce învaţă, stimulându-i în permanenţă creativitatea.  

Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, 

problematizarea, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează analiza critica, învăţarea prin proiecte, 

studiul de caz, brainstormingul etc.  

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului 

„Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor” se poate desfăşura în sala de clasă cu profesorul de 

specialitate, iar laboratorul tehnologic se poate realiza atât în laboratorul de specialitate al şcolii cât şi 

în unităţi de profil. 

Recomandăm abordarea conţinuturilor corelate cu competenţele în ordinea prevăzută în tabelul 

de la punctul III. 

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către 

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi implicat activ în evaluarea activităţii sale, consolidând 

astfel, capacitatea de a se autoevalua în permanenţă. 

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în 
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Standardul de Pregătire Profesională.  

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin probe de evaluare orale, scrise, în funcţie de 

specificul competenţei.  

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în 

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.  

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de 

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.  

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea, 

încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.  

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi 

elevii să dobândească competenţele necesare.  

Se recomandă de asemenea organizarea predării - învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe 

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Procesul de evaluare pe parcursul anului şi 

evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe 

acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.  

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în 

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul 

realizat de acesta. 

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe 

competenţe. 

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă 

Activitate: Analizează variante de meniuri pentru alimentaţia copiilor preşcolari 

UC8: Alimentaţia copiilor şi adolescenţilor 

C2: Prezintă particularităţile alimentaţiei preşcolarilor 

 
Criterii de 

performanţă 

Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de 

performanţă 

Probe de 

evaluare 

a Precizarea nevoilor 

energetice şi 

nutritive ale copiilor 

preşcolari 

Nevoi energetice şi nutritive ale copiilor preşcolari: 

- necesarul energetic kcal/kgc/zi, pentru copiii între 1 

şi 3 ani şi pentru copiii între 4 şi 7 ani;  

- necesar de proteine, lipide, glucide;  

- nevoia de lichide 

Orale/scrise 

 

b Prezentarea 

alimentelor şi 

variantelor de 

meniuri pentru copiii 

preşcolari 

Alimente pentru preşcolari:  

- lapte şi produse lactate;  

- ouă;  

- pâine şi produse de panificaţie;  

- supe de vită şi pasăre cu legume;  

- salate de legume;  

Scrise/orale 
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- paste făinoase;  

- fripturi din carne slabă cu garnituri din legume;  

- deserturi din legume şi pe bază de lapte şi ouă;  

- băuturi răcoritoare naturale şi apă. 

Variante de meniuri pentru: mic dejun; dejun; cină; 

gustarea de dimineaţă; gustarea de după-amiază. 

c Identificarea 

interdicţiilor pentru 

alimentaţia 

preşcolarilor 

Interdicţii pentru alimentaţia preşcolarilor: 

- alimente condimentate, grase şi prăjite;  

- mezeluri şi conserve din carne şi peşte;  

- murături în oţet;  

- cafea;  

- alcool. 

Orale/scrise 

 

Cerinţă: 

Realizaţi printr-un miniproiect un studiu de caz privind alimentaţia preşcolarilor în grădiniţele cu 

program prelungit, din localitatea voastră având în vedere următoarele aspecte: 

 perioada de studiu: minim o lună; 

 numărul copiilor pentru care se pregăteşte masa; 

 ponderea meselor oferite peste zi preşcolarilor raportată la nevoile energetice şi 

nutritive ale acestora; 

 alimentele incluse în meniu şi variantele de meniu pentru diferite mese; 

 variaţia sau monotonia săptămânală; 

 gradul de consultare al copiilor în alcătuirea meniurilor; 

 concluzii.  

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare 

 elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare 

 elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare 

 certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative. 

 înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe 

parcursul probei 

Sugestii privind dovezile evaluării: 

 fişa de evaluare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi 

condiţiilor de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a 

evaluării 

 pentru probele scrise, dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru, proiectele, 

portofoliile. 

 orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate 

constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. 
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MODULUL IV 

 

ALIMENTAŢIA SPORTIVILOR 

 

I. LOCUL MODULULUI ÎN CADRUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Categoria de curriculum: Cultură de specialitate 

Număr de ore: 124 ore, din care, 31 ore de laborator tehnologic şi 31 de ore de pregătire practică  

Toate orele sunt abordate de către profesorul de specialitate. 

 

II. LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE DIN MODUL 

 

C1. Caracterizează alimentaţia sportivilor 

C2. Repartizează consumul zilnic de alimente pentru sportivi 

C3. Analizează problemele care pot apărea în alimentaţia sportivilor 

 

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR 

 

Competenţe 

individuale 
Conţinut tematic 

C1 

Caracterizează 

alimentaţia 

sportivilor 

ALIMENTAŢIA SPORTIVILOR 

Cerinţele în alimentaţia sportivilor 

 asigurarea necesarului energetic şi de substanţe structurale; 

 creşterea rezistenţei fizice;  

 accelerarea perioadei de reabilitare fizică;  

 creşterea posibilităţilor de adaptare la condiţii speciale.  

Nevoile energetice şi nutritive ale sportivilor 

 aport caloric între 4000-4500 kcal/zi pentru eforturi medii şi 5000-

6000kcal/zi pentru eforturi mari;  

 raport optim între substanţele nutritive;  

 respectarea raţiei de proteine, glucide, lipide, vitamine, minerale şi apă. 

Particularităţile raţiei zilnice a sportivilor 

 alimentaţie corectă cu respectarea raţiei de proteine, glucide, lipide, 

vitamine, minerale şi apă. 

C 2 

Repartizează 

consumul zilnic 

de alimente 

pentru sportivi 

CONSUMUL ZILNIC AL SPORTIVILOR 

Caracterizarea meselor zilnice ale sportivilor 

 mic dejun substanţial dar nu abundent;  

 dejun cu preparate uşor digerabile şi volum mic;  

 cina este principala masă de refacere după efortul fizic; servirea cinei. 

Situaţiile speciale în alimentaţia sportivilor 

 alimentaţia pe parcursul derulării activităţii sportive (maraton; ciclism; 

canotaj; sporturi combinate);  

 alimente lichide şi semilichide bogate în factori nutritivi (bulion de carne, 

supe de zarzavat, creme de legume, budinci, ciocolată, etc.). 
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Modalităţile de rehidratare a sportivilor 

 sucuri naturale de fructe şi legume (portocale, lămâi, mere, roşii); apă 

minerală;  

 necesar de apă 6 l;  

 adaos de clorură de sodiu în lichide (0,2 - 0,5 %). 

C3 

Analizează 

problemele care 

pot apărea în 

alimentaţia 

sportivilor 

PROBLEME ÎN ALIMENTAŢIA SPORTIVILOR  

Competiţiile desfăşurate în condiţii speciale 

 la temperaturi ridicate (inapetenţă şi intoleranţă la grăsimi);  

 la altitudini mari (alimentaţie adaptabilă). 

Evidenţierea condiţiilor privind evoluţia greutăţii corporale 

 regimuri pentru menţinerea greutăţii ideale;  

 evitarea variaţiilor de greutate;  

 regimuri pentru reducerea rapidă a greutăţii;  

 regimuri pentru creşterea greutăţii. 

Importanţa aportului de vitamine 

 rolul vitaminelor;  

 evitarea supradozării vitaminelor;  

 limite ale administrării unor vitamine. 

 

IV. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile modulului „Alimentaţia sportivilor” vor fi abordate de către profesorul de 

specialitate în orele de laborator tehnologic. 

Profesorul de specialitate are rolul important de facilitator, comunicator, colaborator implicând 

activ toţi elevii implicaţi în activităţile didactice.  

Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, 

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin 

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.  

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului 

„Alimentaţia sportivilor” laboratorul tehnologic se poate realiza cu profesorul de specialitate, atât în 

laboratorul de specialitate cât şi la agentul economic. 

Recomandăm abordarea conţinuturilor corelate cu competenţele în ordinea prevăzută în tabelul 

de la punctul III. 

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către 

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale, consolidând astfel, 

capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. 

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în 

Standardul de Pregătire Profesională.  

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, 

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.  
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Promovarea modulului „Alimentaţia sportivilor” este demonstrată prin atingerea tuturor 

competenţelor specificate în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.  

Pentru cele trei competenţe, laboratorul tehnologic se poate organiza în centre de pregătire şi 

cantonamente ale sportivilor, elevul urmând să observe şi să se implice – atât cât se permite – în 

activitatea cotidiană a acestora.  

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de 

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.  

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea, 

încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.  

Activităţile la laboratorul tehnologic vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare 

caracteristic, toţi elevii să dobândească competenţele necesare.  

Se recomandă de asemenea organizarea predării - învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe 

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea 

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar 

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).  

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de 

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă 

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.  

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în 

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul 

realizat de acesta. 

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe 

competenţe. 
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Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă 

 

Activitate: Apreciază calitatea alimentaţiei sportivilor  

UC9: Alimentaţia sportivilor 

C1: Caracterizează alimentaţia sportivilor 

 
Criterii de 

performanţă 
Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă 

Probe de 

evaluare 

a Evidenţierea 

cerinţelor în 

alimentaţia 

sportivilor  

Cerinţe în alimentaţia sportivilor:  

 asigurarea necesarului energetic şi de substanţe 

structurale;  

 creşterea rezistenţei fizice;  

 accelerarea perioadei de reabilitare fizică;  

 creşterea posibilităţilor de adaptare la condiţii speciale; 

Orale şi 

scrise 

 

b Precizarea 

nevoilor 

energetice şi 

nutritive ale 

sportivilor 

Nevoi energetice şi nutritive ale sportivilor:   

 aport caloric între 4000-4500 kcal/zi pentru eforturi medii 

şi 5000-6000kcal/zi pentru eforturi mari; 

 raport optim între substanţele nutritive;  

 respectarea raţiei de proteine, glucide, lipide, vitamine, 

minerale şi apă. 

 

Orale şi 

scrise 

 

c Identificarea 

particularităţilor 

raţiei zilnice a 

sportivilor 

Raţia zilnică a sportivilor:  

 alimentaţie corectă cu respectarea raţiei de proteine, 

glucide, lipide, vitamine, minerale şi apă. 

Scrise, orale 

şi practice 

 

 

FIŞĂ DE LUCRU 

Numele elevului: 

Numele evaluatorului: 

Cerinţă: Apreciaţi, după rezolvarea fişei de lucru, care dintre deserturile pentru care veţi calcula 

valoarea energetică, l-aţi recomanda unei voleibaliste aflate în turneu de pregătire. 

 

Formula de calcul pentru valoarea energetică, W: 

 

W= 4,1 x g P + 9,3 x g L +   4,1 x g G , kcal 

În care: 

 4,1 kcal/g – energia eliberată de 1 g de proteine, respectiv 1 g de glucide, prin descompunerea în 

organism 

 9,3 kcal/g – energia eliberată de 1 g de lipide, prin descompunerea în organism 

 g P – cantitatea de proteine, exprimată în g 

 g L – cantitatea de lipide,  exprimată în g 

 g G – cantitatea de glucide, exprimată în g 
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Exemplu: Să se calculeze valoarea energetică pentru o ceaşcă de 250 g lapte dacă laptele conţine: 3,5 

% proteine, 3,5 % lipide şi 4,8 % glucide. 

 

100 g lapte ………. 3,5 g proteine …….3,5 g lipide ………. 4,8 g glucide 

250 g lapte ……………. X ……………… Y ………………… Z 

 

 gX 75,8
100

5,3*250
  gY 75,8

100

5,3*250
  gZ 12

100

8,4*250
  

W = 4,1 x 8,75 + 9,3 x 8,75 + 4,1 x 12, 

W = 35,875 + 81,375 + 49,2 = 166,45 kcal 

 

 Plecând de la acest exemplu să se calculeze valorile energetice pentru următoarele exemple: 

1. Calculaţi valoarea energetică pentru o porţie de Budincă de orez cu mere, (250 g), având dată 

reţeta pentru 10 porţii şi conţinuturile în substanţe nutritive din materiile prime folosite: 

 

Componente 
Cant. pt. 10 

porţii, (g, ml) 

Glucide Proteine Lipide 

% în g % în g % în g 

Orez 700 63,1  7,3  2  

Lapte 800 4,9  3,5  1,7  

Zahăr 300 100  -  -  

Ouă 250 0,7  12,7  11,5  

Răzătură de mere 900 11,3  0,4  -  

Margarină 50 1  0,3  82  

Pesmet  50 74  8,4  8,5  

Vanilină 0,25 -  -  -  

Scorţişoare 1 -  -  -  

Sare 5 -  -  -  

Total        
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2. Calculaţi valoarea energetică pentru o porţie de Papanaşi cu smântână (130 g + 50 g 

smântână), având dată reţeta pentru 10 porţii şi conţinuturile în substanţe nutritive din materiile 

prime folosite: 

 

Componente 
Cantitatea pt. 

10 porţii, (g/ml) 

Glucide Proteine Lipide 

% în g % în g % în g 

Ouă 150 0,7  12,7  11,5  

Brânză de vaci 1000 1,3  14  18  

Făină 400 74,2  10,3  1  

Zahăr şi zahăr farin 150 100  -  -  

Griş 100 71,8  12,5  1  

Bicarbonat de sodiu 3 -  -  -  

Răzătura de lămâie 10 77,5  -  -  

Sare 20 -  -  -  

Ulei 125 -  -  100  

Smântână 500 2,8  2,6  30  

Total        

 

3. Calculaţi valoarea energetică pentru o porţie de Salată de fructe (200 g), având dată reţeta 

pentru 10 porţii şi conţinuturile în substanţe nutritive din materiile prime folosite: 

 

Componente 
Cantitatea pt. 

10 porţii (g/ml) 

Glucide Proteine Lipide 

% în g % în g % în g 

Capşuni 1000 13  1  -  

Fragi de pădure 500 9,8  1,3  1  

Zmeură 500 14  1  1  

Zahăr tos 200 100  -  -  

Triple sec 50 1,5  -  -  

Friscă bătută 500 2,8  2,6  32  

Total        

 

4. Calculaţi valoarea energetică pentru o porţie de Sufleu de vanilie (200 g), având dată reţeta 

pentru 10 porţii şi conţinuturile în substanţe nutritive din materiile prime folosite: 

 

Componente 
Cantitatea pt. 10 

porţii(g/ml) 

Glucide Proteine Lipide 

% în g % în g % în g 

Ouă 750 0,7  12,7  11,5  

Făină 200 74,2  10,3  1  

Lapte 1000 4,9  3,5  1,7  

Unt 100 1  0,3  82  

Zahăr + zahăr farin 750 100  -  -  

Vanilină 0,25 -  -  -  

Total        
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Pentru evaluarea competenţelor din cadrul practicii curente se recomandă ca instrument de 

evaluare „fişa de observare”. 

O altă modalitate de evaluare a dobândirii de competenţe care se poate aplica cu succes o 

reprezintă “metoda proiect”. Proiectul este o activitate complexă de învăţare care se pretează foarte 

bine a fi folosită ca instrument de evaluare, atât formativă, cât şi sumativă. Proiectul este o activitate 

individuală şi/sau în grup, dar sunt de preferat proiectele de grup deoarece încurajează cooperarea şi 

dezvoltă competenţe de lucru în echipă. Un avantaj important al proiectului este că oferă posibilitatea 

elevilor de a lucra în ritm propriu, de a-şi folosi mai bine stilul propriu de învăţare şi permite şi 

învăţarea de la colegi. Toate proiectele trebuie să se bazeze pe aspecte reale din domeniul profesional. 

Proiectul nu presupune întotdeauna ca finalitate un material scris, poate consta într-o 

succesiune de activităţi, în organizarea unor evenimente, etc. 

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare 

 elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare 

 elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare 

 certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative. 

 înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe 

parcursul probei 

Sugestii privind dovezile evaluării: 

 fişa de evaluare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi 

condiţiilor de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a 

evaluării 

 pentru probele scrise, dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru, proiectele, 

portofoliile. 

 orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate 

constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. 
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MODULUL V 

 

ALIMENTAŢIA FEMEII GRAVIDE 

 

I. LOCUL MODULULUI ÎN CADRUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Categoria de curriculum: Cultură de specialitate 

Număr de ore: 93 ore, din care, 31 ore de laborator tehnologic şi 31 de ore de pregătire practică  

Toate orele sunt abordate de către profesorul de specialitate. 

 

II. LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE DIN MODUL 

 

C1. Caracterizează alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează 

C2. Argumentează restricţiile alimentare pentru femeile gravide şi lăuze 

C3. Formulează variante de meniuri pentru  femeile gravide şi care alăptează 

 

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR 

 

Competenţe 

individuale 
Conţinut tematic 

C1 

Caracterizează 

alimentaţia 

femeii gravide 

şi a celei care 

alăptează 

ALIMENTAŢIA FEMEII GRAVIDE ŞI A CELEI CARE ALĂPTEAZĂ  

Modificările produse de sarcină 

 transformări structurale;  

 transformări fiziologice;  

 transformări ale glandelor endocrine;  

 transformări psihice.  

Nevoile energetice şi nutritive ale femeii gravide şi a celei care alăptează 

 plus de 400 kcal pentru prima jumătate a sarcinii;  

 plus de 700 kcal pe perioada alăptării;  

 aport suplimentar de proteine (cu valoare biologică mare);  

 consum moderat de glucide;  

 aport mărit de minerale şi vitamine. 

Recomandarea alimentelor optime în alimentaţia femeii gravide şi a celei 

care alăptează 

 carne şi derivate; lapte; brânzeturi; ouă; pâine şi derivate cerealiere; grăsimi 

vegetale şi animale; legume; fructe. 

C 2 

Argumentează 

restricţiile 

alimentare 

pentru femeile 

gravide şi lăuze 

RESTRICŢII ALIMENTARE PENTRU FEMEI GRAVIDE ŞI LĂUZE 

Restricţiile determinate de perioada de sarcină 

 cantităţi mici de leguminoase, produse grase, dulciuri;  

 se vor evita mâncăruri preparate prin prăjire, cu sosuri grase, mâncăruri 

condimentate, afumăturile, alimentele prea sărate, conservele din carne şi peşte, 

alcoolul, cafeaua. 

Restricţiile în perioada de alăptare 

 se vor evita alimente care dau gust neplăcut laptelui: ceapă, usturoi, produse 
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foarte aromate; alimente excitante: cafea, alcool, cacao, ciocolată; 

C 3 

Formulează 

variante de 

meniuri pentru 

femeile gravide 

şi care alăptează 

MENIURI PENTRU FEMEILE GRAVIDE ŞI CARE ALĂPTEAZĂ 

Variantele de meniuri pentru mesele recomandate femeii însărcinate 

 mic dejun (lapte şi băuturi calde, pâine cu unt şi legume); pentru femeia 

însărcinată gustarea de dimineaţă (sanvişuri cu preparate proaspete şi unt, 

sucuri de legume şi fructe sau fructe); 

 dejun (supe uşoare, preparate de bază din carne slabă cu garnituri din cartofi 

şi paste şi salate proaspete, deserturi din fructe); gustarea de după amiază 

(produse lactate slabe, brânzeturi, legume şi fructe);  

 cina (preparate din peşte, sote-uri din legume, deserturi din produse lactate 

sau din fructe). 

Variante de meniuri pentru femeia care alăptează 

 mic dejun (lapte şi băuturi calde, pâine cu unt şi şuncă, şi legume, miere); 

gustarea de dimineaţă (sanvişuri şi tartine cu preparate proaspete, brânzeturi şi 

unt, iaurt, biscuiţi, sucuri de legume şi fructe sau fructe);  

 dejun (supe şi ciorbe uşoare, legume umplute, preparate de bază din carne 

slabă cu garnituri din cartofi şi paste şi salate proaspete, deserturi din aluaturi şi 

fructe); gustarea de după amiază (produse pe bază de paste şi lapte, nectare, 

fructe, gelatine);  

 cina (mămăliguţă cu brânză sau paste cu brânză, preparate din peşte, sote-uri 

din legume, fripturi la grătar, deserturi din produse lactate sau din fructe), 

înainte de culcare, lapte şi biscuiţi. 

 

IV. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile modulului „Alimentaţia femeii gravide” vor fi abordate de către profesorul de 

specialitate în orele de laborator tehnologic. 

Profesorul de specialitate are rolul important de facilitator, comunicator, colaborator implicând 

activ toţi elevii implicaţi în activităţile didactice.  

Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, 

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin 

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.  

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului 

„Alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează” laboratorul tehnologic se poate realiza cu 

profesorul de specialitate, atât în laboratorul de specialitate cât şi la agentul economic. 

Recomandăm abordarea conţinuturilor corelate cu competenţele în ordinea prevăzută în tabelul 

de la punctul III. 

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către 

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale, consolidând astfel, 

capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. 
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Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în 

Standardul de Pregătire Profesională.  

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, 

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.  

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în 

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.  

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de 

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.  

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea, 

încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.  

Activităţile la laboratorul tehnologic vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare 

caracteristic, toţi elevii să dobândească competenţele necesare.  

Se recomandă de asemenea organizarea predării - învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe 

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea 

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar 

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).  

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de 

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă 

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.  

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în 

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul 

realizat de acesta. 

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe 

competenţe. 
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Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă 

Activitate: Întocmeşte variante de meniu, corecte, pentru femeile care alăptează 

UC10: Alimentaţia femeii gravide şi a celei care alăptează 

C3: Formulează variante de meniuri pentru femeile gravide şi care alăptează 

 
Criterii de 

performanţă 
Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă 

Probe de 

evaluare 

a Realizarea 

variantelor 

de meniuri 

pentru 

mesele 

recomandate 

femeii 

însărcinate 

Variante de meniuri pentru femeia însărcinată: 

 mic dejun (lapte şi băuturi calde, pâine cu unt şi legume); 

 gustarea de dimineaţă (sanvişuri cu preparate proaspete şi unt, 

sucuri de legume şi fructe sau fructe);  

 dejun (supe uşoare, preparate de bază din carne slabă cu 

garnituri din cartofi şi paste şi salate proaspete, deserturi din 

fructe);  

 gustarea de după amiază (produse lactate slabe, brânzeturi, 

legume şi fructe);  

 cina (preparate din peşte, sote-uri din legume, deserturi din 

produse lactate sau din fructe). 

Orale şi 

practice 

 

b Întocmirea 

unor variante 

de meniuri 

pentru 

femeia care 

alăptează 

Variante de meniuri pentru femeia care alăptează:  

  mic dejun (lapte şi băuturi calde, pâine cu unt şi şuncă, şi 

legume, miere);  

 gustarea de dimineaţă (sanvişuri şi tartine cu preparate 

proaspete, brânzeturi şi unt, iaurt, biscuiţi, sucuri de legume 

şi fructe sau fructe);  

 dejun (supe şi ciorbe uşoare, legume umplute, preparate de 

bază din carne slabă cu garnituri din cartofi şi paste şi salate 

proaspete, deserturi din aluaturi şi fructe);  

 gustarea de după amiază (produse pe bază de paste şi lapte, 

nectare, fructe, gelatine);  

 cina (mămăliguţă cu brânză sau paste cu brânză, preparate 

din peşte, sote-uri din legume, fripturi la grătar, deserturi din 

produse lactate sau din fructe), înainte de culcare, lapte şi 

biscuiţi. 

 

Orale şi 

practice 

 

 

Exerciţiu: Având prezentat meniul zilnic pentru o femeie care alăptează evidenţiaţi alimentele incluse 

greşit şi înlocuiţi-le cu produse recomandate, din aceiaşi categorie. 

Dimineaţă: Cafea espresso , pâine integrală cu unt şi kaizer afumat, dulceaţă 

Gustare: tartine cu brânză telemea, unt, ceapă, iaurt  

Dejun: Supă de vită cu găluşte, Piept de porc prăjit cu cartofi natur, sos de usturoi, pâine, Tartă cu 

fructe 

Gustare: Budincă de tăiţei cu sos de vanilie, 

Cină: Iahnie de fasole cu costiţă afumată, pâine integrală, Macaroane cu brânză, mere  
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Răspuns corect: 

Cafea espresso – lapte caramel; kaizer afumat – şuncă presată; ceapă – ardei; Piept de porc prăjit – 

Piept de pui la grătar; Iahnie de fasole cu costiţă afumată – Iahnie de cartofi cu pulpă înăbuşită;  

 

Pentru evaluarea competenţelor din cadrul practicii curente se recomandă ca instrument de 

evaluare „fişa de observare”. 

O altă modalitate de evaluare a dobândirii de competenţe care se poate aplica cu succes o 

reprezintă “metoda proiect”. Proiectul este o activitate complexă de învăţare care se pretează foarte 

bine a fi folosită ca instrument de evaluare, atât formativă, cât şi sumativă. Proiectul este o activitate 

individuală şi/sau în grup, dar sunt de preferat proiectele de grup deoarece încurajează cooperarea şi 

dezvoltă competenţe de lucru în echipă. Un avantaj important al proiectului este că oferă posibilitatea 

elevilor de a lucra în ritm propriu, de a-şi folosi mai bine stilul propriu de învăţare şi permite şi 

învăţarea de la colegi. Toate proiectele trebuie să se bazeze pe aspecte reale din domeniul profesional. 

Proiectul nu presupune întotdeauna ca finalitate un material scris, poate consta într-o 

succesiune de activităţi, în organizarea unor evenimente, etc. 

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare 

 elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare 

 elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare 

 certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative. 

 înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe 

parcursul probei 

Sugestii privind dovezile evaluării: 

 fişa de evaluare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi 

condiţiilor de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a 

evaluării 

 pentru probele scrise, dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru, proiectele, 

portofoliile. 

 orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate 

constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. 
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MODULUL VI 

 

ALIMENTAŢIA BĂTRÂNILOR 

 

I. LOCUL MODULULUI ÎN CADRUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Categoria de curriculum: Cultură de specialitate 

Număr de ore: 93 ore, din care, 31 ore de laborator tehnologic şi 31 de ore de pregătire practică  

Toate orele sunt abordate de către profesorul de specialitate. 

 

II. LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE DIN MODUL 

 

C1. Caracterizează alimentaţia bătrânilor 

C2. Precizează recomandările şi restricţiile alimentare pentru bătrâni 

C3. Formulează variante de meniuri pentru  alimentaţia bătrânilor  

 

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR 

 

Competenţe 

individuale 
Conţinut tematic 

C1 

Caracterizează 

alimentaţia 

bătrânilor 

SPECIFICUL ALIMENTAŢIEI BĂTRÂNILOR  

Modificările produse de îmbătrânire 

 alterarea danturii;  

 scăderea secreţiilor gastrice;  

 atrofierea mucoaselor digestive;  

 tulburări la nivelul tubului digestiv;  

 modificări de absorbţie.  

Transformările metabolice datorate îmbătrânirii 

 încetinirea metabolismului bazal;  

 perturbarea metabolismului lipidic;  

 accentuarea catabolismului proteic;  

 modificări în metabolismul hidroelectrolitic (demineralizarea scheletului). 

Nevoile energetice şi nutritive ale bătrânilor 

 scăderea necesarului caloric gradual cu 7,5-10%;  

 necesarul de nutrienţi: proteine 12%, lipide 28-29%, glucide58-59% din 

valoarea calorică a raţiei zilnice. 

C 2 

Precizează 

recomandările 

şi restricţiile 

alimentare 

pentru bătrâni 

RECOMANDĂRI ŞI RESTRICŢII ALIMENTARE PENTRU BĂTRÂNI 

Recomandările în alimentaţia bătrânilor 

 lapte, produse lactate şi brânzeturi slabe; carne de pasăre şi vită; peşte slab; 

uleiuri şi margarină (unt foarte puţin); paste făinoase; legume şi fructe 

proaspete; legume preparate în diferite forme; preparate lichide uşoare; băuturi 

nealcoolice; ceaiuri; sucuri de legume şi fructe. 

Restricţiile alimentare pentru bătrâni 

 lapte, produse lactate şi brânzeturi grase; carne grasă; preparate din carne 

grase şi afumate; grăsimi animale; ouă şi maioneză; leguminoase uscate; sosuri 

grase, rântaşuri; supe şi ciorbe cu smântână; băuturi alcoolice tari; băuturi 
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foarte dulci; dulciuri bogate în zahăr rafinat; prăjituri şi torturi cu creme şi 

frişcă; 

C 3 

Formulează 

variante de 

meniuri pentru  

alimentaţia 

bătrânilor 

MENIURI PENTRU BĂTRÂNI 

Particularităţile meselor servite pentru bătrâni 

 mese frecvente, 5-6 pe zi puţin abundente;  

 alimente pregătite cât mai simplu şi cât mai proaspete;  

 prezentare atrăgătoare;  

 ceaiul şi cafeaua recomandate cu moderaţie. 

Variantele de meniuri pentru bătrâni 

 pentru persoane normoponderale: trei mese principale şi două gustări (se 

includ alimente recomandate);  

 pentru persoane cu exces ponderal: trei mese principale şi două gustări 

bazate pe legume şi fructe proaspete sau prelucrate uşor şi sucuri din legume şi 

fructe (la recomandarea şi supravegherea medicului, cu repaus la pat). 

 

IV. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile modulului „Alimentaţia bătrânilor” vor fi abordate de către profesorul de 

specialitate în orele de laborator tehnologic. 

Profesorul de specialitate are rolul important de facilitator, comunicator, colaborator implicând 

activ toţi elevii implicaţi în activităţile didactice.  

Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, 

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin 

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.  

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului 

„Alimentaţia bătrânilor” laboratorul tehnologic se poate realiza cu profesorul de specialitate, atât în 

laboratorul de specialitate cât şi la agentul economic. 

Recomandăm abordarea conţinuturilor corelate cu competenţele în ordinea prevăzută în tabelul 

de la punctul III. 

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către 

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale, consolidând astfel, 

capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor. 

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în 

Standardul de Pregătire Profesională.  

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, 

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.  

Promovarea modulului „Alimentaţia bătrânilor” este demonstrată prin atingerea tuturor 

competenţelor specificate în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.  

Pentru cele trei competenţe, laboratorul tehnologic se poate organiza în centre de cazare a 



Modulul VI – Alimentaţia bătrânilor 

 

Nivelul 3 avansat 

Calificarea: Tehnician nutriţionist 
32 

bătrânilor, în spitale de geriatrie, staţiuni pentru persoane în vârstă elevul urmând să observe şi să se 

implice – atât cât se permite – în activitatea cotidiană a acestora.  

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de 

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.  

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea, 

încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.  

Activităţile la laboratorul tehnologic vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare 

caracteristic, toţi elevii să dobândească competenţele necesare.  

Se recomandă de asemenea organizarea predării - învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe 

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea 

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar 

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).  

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de 

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă 

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.  

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în 

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul 

realizat de acesta. 

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe 

competenţe. 

 
Criterii de 

performanţă 

Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de 

performanţă 

Probe de 

evaluare 

a Identificarea 

modificărilor 

produse de 

îmbătrânire 

Modificări produse de îmbătrânire:   

 alterarea danturii;  

 scăderea secreţiilor gastrice;  

 atrofierea mucoaselor digestive;  

 tulburări la nivelul tubului digestiv;  

 modificări de absorbţie. 

Orale şi 

scrise 

 

b Identificarea 

transformărilor 

metabolice datorate 

îmbătrânirii 

Transformări metabolice:  

 încetinirea metabolismului bazal;  

 perturbarea metabolismului lipidic;  

 accentuarea catabolismului proteic;  

 modificări în metabolismul hidroelectrolitic 

(demineralizarea scheletului). 

 

Orale şi 

scrise 

 

c Precizarea nevoilor 

energetice şi 

nutritive ale 

bătrânilor 

Nevoi energetice şi nutritive:  

 scăderea necesarului caloric gradual cu 7,5-10%; 

  necesarul de nutrienţi: proteine 12%, lipide 28-29%, 

glucide58-59% din valoarea calorică a raţiei zilnice. 

Orale şi 

scrise 
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Activitate: Apreciază calitatea alimentaţiei bătrânilor  

UC11: Alimentaţia bătrânilor 

C1: Caracterizează alimentaţia bătrânilor 

Cerinţă: Realizaţi printr-un miniproiect un studiu de caz privind alimentaţia bătrânilor într-un cămin 

azil, având în vedere următoarele aspecte: 

- perioada de studiu: trei luni; 

- numărul persoanelor în vârstă pentru care se pregăteşte masa; 

- alimentele incluse în meniu şi variantele de meniu pentru diferite mese; 

- variaţia sau monotonia săptămânală; 

- transformări metabolice uşor de identificat în intervalul dat; 

- concluzii. 

Modalitate de evaluare a dobândirii de competenţe care se poate aplica cu succes prin “metoda 

proiect”. Proiectul este o activitate complexă de învăţare care se pretează foarte bine a fi folosită ca 

instrument de evaluare, atât formativă, cât şi sumativă. Proiectul este o activitate individuală şi/sau în 

grup, dar sunt de preferat proiectele de grup deoarece încurajează cooperarea şi dezvoltă competenţe 

de lucru în echipă. Un avantaj important al proiectului este că oferă posibilitatea elevilor de a lucra în 

ritm propriu, de a-şi folosi mai bine stilul propriu de învăţare şi permite şi învăţarea de la colegi. Toate 

proiectele trebuie să se bazeze pe aspecte reale din domeniul profesional. 

Proiectul nu presupune întotdeauna ca finalitate un material scris, poate consta într-o 

succesiune de activităţi, în organizarea unor evenimente, etc. 

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare 

 elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare 

 elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare 

 certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative. 

 înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe 

parcursul probei 

Sugestii privind dovezile evaluării: 

 fişa de evaluare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi 

condiţiilor de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a 

evaluării 

 pentru probele scrise, dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru, proiectele, 

portofoliile. 

 orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate 

constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. 
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MODULUL VII 

 

ALIMENTAŢIA RAŢIONALĂ ÎN COLECTIVITĂŢI 

 

I. LOCUL MODULULUI ÎN CADRUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Categoria de curriculum: Cultură de specialitate 

Număr de ore: 124 ore, din care, 62 ore de laborator tehnologic 

Toate orele sunt abordate de către profesorul de specialitate. 

 

II. LISTA COMPETENŢELOR SPECIFICE UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE DIN MODUL 

 

C1. Caracterizează alimentaţia în colectivităţi 

C2. Evidenţiază organizarea şi funcţionarea cantinei 

C3. Formulează variante raţionale de meniuri 

C4. Organizează producţia şi servirea în cantină 

 

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR 

 

Competenţe 

individuale 
Conţinut tematic 

C1 

Caracterizează 

alimentaţia în 

colectivităţi 

ALIMENTAŢIA ÎN COLECTIVITĂŢI 

Tipuri de colectivităţi: 

 personal din întreprinderi;  

 funcţionari din instituţii;  

 elevi interni;  

 studenţi;  

Aspecte pozitive în alimentaţia în comun:  

 influenţă pozitivă asupra productivităţii;  

 mărirea rezistenţei la factori de risc;  

 alimentaţie raţională;  

 rol educativ;  

 posibilităţi de comunicare;  

 educarea gusturilor şi preferinţelor alimentare. 

Cerinţe:  

 structura calorică şi nutritivă a preparatelor / meniului; 

  respectarea normelor igienico-sanitare;  

 asigurarea calităţii estetice a preparatelor;  

 ofertă variată;  

 servire de calitate; 
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C 2 

Evidenţiază 

organizarea şi 

funcţionarea 

cantinei 

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CANTINEI 

Sectoarele cantinei: 

 sectorul de consum (sala de mese, sala de aşteptare; garderobă, grup sanitar, 

oficiu);  

 încăperile pentru pregătirea mâncărurilor (bucătărie, laborator de patiserie-

cofetărie, camera de pregătire la rece, etc.);  

 spaţii pentru depozitare;  

 încăperi cu caracter social-sanitar şi administrativ. 

Tipuri de utilaje şi dotări: 

 utilaj şi aparatură pentru producţia alimentară;  

 vase şi ustensile necesare în timpul prelucrării alimentelor;  

 inventarul specific servirii preparatelor şi băuturilor;  

 mobilier pentru sala de servire şi anexele acesteia;. 

Particularităţi de întreţinere: 

 operaţii de curăţire şi igienizare a spaţiilor cantinei înainte şi după terminarea 

lucrului;  

 igiena la locul de muncă;  

 spălarea şi igienizarea utilajelor, aparatelor, vaselor şi ustensilelor folosite;  

 igienizarea obiectelor de inventar pentru servirea preparatelor şi băuturilor; 

C3 

Formulează 

variante 

raţionale de 

meniuri 

VARIANTE RAŢIONALE DE MENIU 

Nevoi de alimentaţie funcţie de: 

 vârstă; efort fizic; tipul de masă zilnică servit;  

 prezenţa persoanelor care necesită regimuri/diete alimentare. 

Variante de meniuri: 

 respectarea criteriilor corecte de întocmire a meniurilor (materii prime 

diferite; tratamente termice variate, armonie de culoare; alimente de sezon; 

aport echilibrat de nutrienţi şi valoare energetică; etc.);  

 alimentaţie variată pentru perioada dată (o săptămână).. 

Calitatea alimentaţiei: 

 calitatea nutritivă (aport de glucide, proteine, lipide, vitamine, săruri 

minerale, etc.); valoarea energetică; inocuitate; calitate estetică. 

C 4 

Organizează 

producţia şi 

servirea în 

cantină 

 

SERVIREA ÎN CANTINĂ 

Producţia de preparate: 

 respectarea reţetei de preparare;  

 aplicarea tratamentelor termice corecte;  

 respectarea normelor de protecţia muncii de igienă şi protecţia mediului;  

 manipularea corectă a materiilor prime, a semifabricatelor şi a preparatelor. 

Deservirea corectă: 

 amenajarea sălii de mese (estetic şi confortabil);  

 aplicarea corectă a tehnicilor de servire;  

 respectarea ordinii de servire a preparatelor în cadrul mesei;  

 respectarea temperaturii de servire a preparatelor;. 

Motivarea personalului: 

 recompense morale (felicitări personale, evidenţierea în faţa echipei);  

 recompense materiale şi băneşti (bonusuri, stimulente individuale sau de 

grup);  

 promovare. 
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IV. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Conţinuturile modulului „Alimentaţia raţională în colectivităţi” vor fi abordate de către 

profesorul de specialitate în orele laborator tehnologic de instruire practică. 

Acesta are un important rol de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce se 

pregăteşte în această calificare.  

Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, 

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin 

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.  

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului 

„Alimentaţia raţională în colectivităţi” laboratorul tehnologic şi instruirea practică se poate realiza cu 

profesorul de specialitate, atât în laboratorul de specialitate cât şi în diferite unităţi specializate în 

servirea mesei pentru diferite tipuri de colectivităţi. 

Recomandăm abordarea conţinuturilor corelate cu competenţele în ordinea prevăzută în tabelul 

de la punctul III. 

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregătire Profesională de către 

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale, consolidând astfel, 

capacitatea de a se autoevalua. 

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în 

Standardul de Pregătire Profesională.  

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, 

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.  

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în 

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.  

Pentru cele patru competenţe, instruirea practică se poate organiza la agenţii economici din 

domeniul de activitate specific, elevul urmând să observe şi să se implice – atât cât se permite în baza 

convenţiei cu agentul economic – în activitatea cotidiană a acestora.  

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de 

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului.  

Se vor promova metode activ – participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea, 

încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.  

Activităţile la laboratorul tehnologic vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare 
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caracteristic, toţi elevii să dobândească competenţele necesare.  

Se recomandă de asemenea organizarea predării - învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe 

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea 

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar 

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).  

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de 

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă 

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.  

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în 

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul 

realizat de acesta. 

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. 

Pentru a veni în sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluării pe 

competenţe. 

 

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă 

Activitate: Servirea preparatelor culinare în cantină  

UC12: Alimentaţia raţională în colectivităţi 

C4: Organizează producţia şi servirea în cantină 

 
Criterii de 

performanţă 
Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă 

Probe de 

evaluare 

a Organizarea 

producţiei de 

preparate în 

cantină 

 

Producţia de preparate:   

 respectarea reţetei de preparare;  

 aplicarea tratamentelor termice corecte;  

 respectarea normelor de protecţia muncii de igienă şi 

protecţia mediului;  

 manipularea corectă a materiilor prime, a semifabricatelor şi 

a preparatelor;. 

Orale şi 

practice  

 

b Asigurarea 

deservirii corecte 

în cantină 

Deservirea corectă:  

 amenajarea sălii de mese (estetic şi confortabil); 

  aplicarea corectă a tehnicilor de servire;  

 respectarea ordinii de servire a preparatelor în cadrul mesei;  

 respectarea temperaturii de servire a preparatelor; 

Orale şi 

practice 

c Realizarea 

motivării 

personalului din 

cantină 

Motivarea personalului:  

 recompense morale (felicitări personale, evidenţierea în faţa 

echipei);  

 recompense materiale şi băneşti (bonusuri, stimulente 

individuale sau de grup);  

 promovare. 

Orale/scrise 

şi practice 
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Instrument de evaluare: FIŞA DE OBSERVARE 

UC12: Alimentaţia raţională în colectivităţi 

C4: Organizează producţia şi servirea în cantină 

 

Nr. 

crt. 
Cerinţe 

Rezultatul 

evaluării 
Data 

1. Recomandarea preparatelor privind locul în meniu, valoare 

nutritivă, ingrediente, digestibilitate, etc. 
Da sau (√)  

2. Notarea comenzii pe carnetul de comenzi Nu sau (X)  

3. Transmiterea comenzii la secţia bucătărie şi completarea bonului 

de marcaj 
....  

4. Alegerea obiectelor de inventar necesare servirii ....  

5. Aranjare mise-en-place-ului pentru servire   

6. Preluarea comenzii de la secţie ....  

7. Servirea preparatelor conform regulilor de servire   

8. Debarasarea meselor   

9. Întocmirea şi prezentarea notei de plată   

10. Despărţirea de consumator conform regulilor de protocol   

 

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare 

 elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare 

 elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare 

 certificarea acestor competenţe se va realiza în urma evaluării formative. 

 înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de evaluare completată de profesor pe 

parcursul probei 

Sugestii privind dovezile evaluării: 

 fişa de evaluare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi 

condiţiilor de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a 

evaluării 

 pentru probele scrise, dovezi ale evaluării sunt considerate fişele de lucru, proiectele, 

portofoliile. 

 orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate 

constitui o dovada a evaluării competenţelor elevului. 

 


