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I. INTRODUCERE 

Prezentarea proiectului şi a motivaţiei sale 

Proiectul Eduforhealth a fost finanţat în cadrul Programului Erasmus+, 

Acţiunea Cheie 2 - ‘’Cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici’’, 

Parteneriate Strategice care se adresează mai multor domenii, perioada de 

implementare fiind 2014-2016. 

Scopul proiectului a fost acela de a restabili locul Ştiinţei Alimentelor şi a 

subiectelor conexe în educaţia tinerei generaţii, în scopul susţinerii 

dezvoltării personale şi a stării de bine a viitorilor adulţi. 

Contextul strategiei de dezvoltare a Uniunii Europene 

Europa 2020 este strategia Uniunii Europene, orientată 

astfel încât aceasta să devină o economie inteligentă, 

durabilă şi favorabilă incluziunii. Elaborată în 2010 

pentru o perioadă de 10 ani, ea stipulează că unul 

dintre cele cinci obiective majore se referă la educaţie, 

scopul final fiind dezvoltarea Uniunii Europene ca economie sustenabilă.1 

Motivaţia proiectului Eduforhealth este de a veni în întâmpinarea unor 

nevoi identificate în educaţie şi de a dezvolta strategii de învăţare non-

formală şi informală.  

                                                           
1  Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, Communication From The Commission Europe 2020, A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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În ciuda eforturilor depuse de decidenţii politici în interiorul axei sănătate - 

alimentaţie, numeroase lucrări ştiinţifice privind educaţia şcolară trag un 

semnal de alarmă deoarece un procent semnificativ de adolescenţi şi adulţi 

nu au învăţat niciodată principiile de bază ale siguranţei alimentare, în 

consecinţă nefiind capabili să se preotejeze pe sine şi viitoarele familii de o 

serie de riscuri potenţial asociate alimentelor.  

Numeroase explicaţii au fost identificate, principala fiind diminuarea sau 

chiar eliminarea unor discipline de specialitate din curriculum, respectiv 

creşterea obişnuinţei de a consuma alimente gata 

preparate ca o consecinţă a schimbărilor sociale. 

Manipularea alimentelor lipsite de inocuitate poate 

genera îmbolnăviri, o intervenţie efectivă şi eficientă prin 

educaţie fiind necesară începând de la nivel pre-primar, 

Educaţia părinţilor în scopul diminuării riscului de boli 

cauzate de alimente este, de asemenea, necesară mai mult ca oricând. 

Calitatea vieţii este strâns legată de dezvoltare sănătoasă şi de 

comportamente sănătoase pe parcursul întregii vieţi. În ciuda progresului 

înregistrat în educaţie la nivelul Uniunii Europene, se observă o reală 

nevoie de a îmbunătăţi orizontul de cunoaştere ştiinţifică al elevilor, pentru 

ca aceştia să poată fi capabili să interacţioneze, în manieră dinamică, într-o 

lume supusă unor permanente schimbări, şi, ca adulţi, să fie capabili să 

gestioneze situaţii diverse şi să devină parte a proceselor de luare a 

deciziilor.  

Proiectul Eduforhealth Project a fost structurat şi implementat în contextul 

menţionat anterior.  
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Obiective specifice ale proiectului 

 Să consolideze importanţa educaţiei privind Nutriţia şi Siguranţa 

Alimentelor atît în cadrul activităţilor şcolare cât şi al celor extra-

curriculare. 

 Să dezvolte programe de forme adresate profesorilor, pe baza 

materialelor tradiţionale şi în format digital elaborate în cadrul 

proiectului, astfel încât aceştia să fie capabili să integreze Ştiinţa 

Alimentelor în activitatea zilnică 

 Să dezvolte metode de diagnoză şi feedback în scopul atingerii 

referenţialelor şi standardelor naţionale.  

 Să îmbunătăţească cunoaşterea în domeniul ştiinţelor vieţii 

începând de la grădiniţă, prin promovarea unor metode inovative 

precum învăţarea bazată pe experienţă, învăţarea bazată pe 

probleme etc.  

 Să menţină curiozitatea şi să dezvolte apetitul pentru ştiinţele vieţii 

în rândul tinerei generaţii, prin furnizarea de exerciţii interactive şi 

demonstraţii adaptate vârstei elevilor.  

 Să promoveze în rândul elevilor comportamente sănătoase de-a 

lungul întregii vieţi, prin susţinerea dobândirii de către aceştia a 

competenţelor non-formale, precum minte deschisă, autocontrol, 

autocunoaştere şi construirea unei imagini de sine pozitive, 

comunicare şi relaţii interpersonale. 

 Să încurajeze vocaţia pentru cariere universitare în ştiinţă şi tehnică, 

menţinând entuziasmul elevilor şi promovând creativitatea 

acestora în scopul diminuării decalajului existent între educaţia 

formală şi formarea la locul de muncă. 
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 Să încurajeze dezvoltarea de proiecte în domeniul Ştiinţei 

Alimentelor. 

 Să dezvolte competenţe de bază şi competenţe transversale. 

 Să dezvolte resurse educaţionale în domeniul  ştiinţelor vieţii prin 

utilizarea TIC. 

 

Care sunt grupurile ţintă? 

 

Care este impactul aşteptat? 

 Integrarea celor mai bune practici în procesul educaţional şi în 

şcoală în integralitatea sa, în domeniul Ştiinţei Alimentelor şi al 

subiectelor conexe, pe baza Analizei de Nevoi; 

 Consolidarea motivaţiei tinerei generaţii, în scopul diminuării 

numărului de elevi cu performanţe scăzute în ştiinţe; 

Profesori şi elevi din 
învăţământul pre-primar, 

primar şi secundar

Studenţi implicaţi în activităţi 
practice în strânsă colaborare 

cu elevi din ciclul secundar 

Părţi interesate din întreprinderi 
de industrie alimentară, institute 

de cercetare, instituţii implicate în 
controlul calităţii alimentelor, 
adulţi (ex. părinţii elevilor) etc.
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 Îmbunătăţirea competenţelor elevilor în Ştiinţa Alimentelor, prin 

înţelegerea rolului ştiinţei în viaţa personală şi în societate în 

ansamblul său; 

 Creşterea oportunităţilor de dezvoltare profesională a elevilor, în 

sensul alegerii unei cariere în domeniul Ştiinţei Alimentelor; 

 Dobândirea de cunoaştere şi experienţă de către participanţi şi 

toate părţile interesate în educaţia şcolară (din punct de vedere 

profesional, social şi cultural), schimbări pozitive la nivel individual 

şi organizaţional; 

 Îmbunătăţirea gradului de conştientizare culturală şi competenţe 

lingvistice mai bune 

 Implementarea învăţării trans-generaţionale: oamenii vârstnici îi 

vor învăţa pe cei tineri obiceiuri alimentare şi metode de pregătire 

culinară sănătoase, în timp ce tinerii le vor conferi acestora voce 

digitală - prin intermediul poveştilor digitale; 

 Contribuţie la starea de bine a populaţiei, respectiv la creşterea 

speranţei de viaţă în Europa, ca o consecinţă a cunoaşterii 

modalităţilor de a alege alimente potrivite,  orientate către o dietă 

sănătoasă şi o mai bună înţelegere a corelaţiei existente între 

alimentaţie şi bolile cauzate de un regim alimentar neadecvat. 
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Care sunt principalele rezultate ale proiectului? 

 Analiza Critică a Curriculei privind Nutriţia, Sănătatea şi Siguranţa 

Alimentelor 

 Materiale de formare 

 O platformă cu 10 module conţinând jocuri digitale inteligente şi 

20 poveşti digitale inteligente, elaborate atât în limba engleză cât 

şi în fiecare dintre cele 6 limbi naţionale 

 30 portfolii (în medie) pentru implementarea în clasă/instituţie 

participantă  

 365 profesori integraţi în programul de formare,  respectiv 200 

obiecte de învăţare 

 Peste 3000 chestionare livrate în scopul cunoaşterii gradului de 

conştientizare a importanţei triadei Nutriţie - Sănătate - Siguranţa 

Alimentelor în educaţia actuală 

 Instrumente de evaluare 
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 Ghidul de Bune Practici în Educaţia Şcolară, Ghidul de Bune Practici 

în Nutriţie şi Ghidul de Bune Practici în Siguranţa Alimentelor 

 Pagina web a proiectului http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/ 

II. CONCEPTELE FORMĂRII ŞI MODULE DE 

FORMARE 
 

În cadrul proiectului Eduforhealth, analiza curriculei actuale privind 

nutriţia, sănătatea şi siguranţa alimentelor la nivel pre-primar, primar şi 

secundar a fost realizată de către fiecare partener în parte. 

Partenerii au identificat, pe baza unor indicatori calitativi şi cantitativi, 

structura curriculumului naţional privind Nutriţia şi Siguranţa 

Alimentelor în corelaţie cu Educaţia pentru Sănătate, începând de la 

nivelul de educaţie pre-primar până la cel secundar superior inclusiv. 

De asemenea, au fost evidenţiate metodele de predare utilizate la 

fiecare nivel în parte, precum şi cele mai bune practici întâlnite pe 

parcursul derulării primei activităţi intelectuale prevăzute în programul 

de implementare a proiectului. 

Chestionare bazate pe o abordare interdisciplinară au fost aplicate în 

cadrul Analizei de Nevoi, rezultatele acesteia constituind punctul de 

plecare al programului de formare. 

A fost definită strategia pentru perioada de formare şi implementare a 

rezultatelor formării, fiind definite concomitent atât conţinutul ştiinţific 

al materialelor de formare cât şi metodele cele mai potrivite pentru 

fiecare topic în parte. 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/
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Structura programului de formare

 

Procesul de formare şi implementare în clasă a fost structurat în trei 

etape: 

1. Procesul de formare a fost elaborat sub forma a 60 ore în 

sistem ’’blended-learning’’, în cadrul a 10 module. Toţi 

partenerii au desfăşurat activităţi ’’faţă în faţă’’ şi on-line, în 

funcţie de profilul participanţilor. 

2. Platforma on-line (Moodle) a fost dezvoltată astfel încât să 

conţină toate modulele, precum şi pentru a da & primi 

feedback privind diferite aspecte ale programului de 

formare. Platforma a susţinut şi colaborarea dintre profesorii 

implicaţi în programul de formare. 

3. Evaluarea a constituit un element central al programului de 

formare, în scopul finalizării lui, respectiv obţinerii creditelor 

aferente (în România).   

Procesul de formare a fost organizat pe bază de tutoriat, în sesiuni 

’’faţă-în-faţă’’, implicând şi suport pentru utilizarea şi explorarea  

platformei e-learning. Pe lângă procesul de formare, implementările în 

• Formare ''faţă în 
faţă''

• Formare on-line

60 ore pentru 
formarea 

profesorilor

•Module de 
formare

•Feedback

•Colaborare

Platforma on-line 
•Evaluare on-line

•Portofolii pentru 
implementare în 

clasă

Evaluare
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clasă au reprezentat o secvenţă cheie, care a oferit o imagine clară a 

înţelegerii de către elevi a importanţei în viaţa de zi cu zi a triadei 

nutriţie - sănătate - siguranţa alimentelor.  

Procesul de formare a acoperit un număr de 60 ore, care s-au structurat 

în sesiuni de tipul ’’blended-learning’’. Pentru evaluarea finală, 

profesorilor li s-a solicitat să îşi elaboreze propriile obiecte de învăţare 

(portofolii), în scopul implementării în clasă de activităţi specifice 

privind nutriţia şi siguranţa alimentelor. 

Activităţile practice (laboratoare) planificate în cadrul sesiunilor ’’faţă-

în-faţă’’ au fost susţinute prin utilizarea unor kituri specifice. 

Structura modulelor de formare 

Conţinutul cursurilor şi aplicaţiilor practice a fost orientat către subiecte 

referitoare la nutriţia umană, sănătate şi siguranţa alimentelor, după 

cum urmează: 

1. Compoziţia alimentelor (zaharuri, grăsimi, proteine, vitamine, 

minerale, compuşi biologic activi) 

2. Rolul nutrienţilor în funcţionarea organismului uman şi 

conexiunile cu starea sa de bine 

3. Compuşi biologic activi existenţi în alimente şi implicaţiile 

acestora asupra sănătăţii umane 

4. Riscul substanţelor chimice (e.g. metale grele, pesticide, toxine 

rezultate din procesare, etc.) în consumul alimentelor  

5. Riscuri biologice (e.g. microorganisme patogene şi de alterare) 

în consumul alimentelor 
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6. Prevenirea riscurilor chimice şi biologice în consumul 

alimentelor 

7. Etichetarea nutriţională a alimentelor 

8. Conceptul Dozei Zilnic Recomandate  

9. Revendicări de sănătate 

10. Igiena alimentară 

 
 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en 

Obiectivele programului de formare Eduforhealth  

 Designul unei activităţi implementate în clasă 

 Identificarea unităţii didactice în cadrul celor 10 topice 

 Indicarea conceptelor privind cele 10 topice esenţiale pentru 

educaţia şcolară 

 Definirea şi elaborarea planurilor de lecţie pe baza 

metodelor inovative de predare şi a strategiilor de învăţare  

 Planificarea materialelor, produselor şi rezultatelor elevilor 

 Indicarea criteriilor şi a modalităţilor de evaluare a 

rezultatelor elevilor  

 Implementarea  activităţii împreună cu elevii 

 Colectarea datelor şi a materialelor - rezultat elaborate de 

către elevi 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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 Evaluarea implementării în clasă 

Materiale educaţionale / de formare elaborate în cadrul proiectului 

EduForHealth 

Materialele au fost elaborate în concordanţă cu rezultatele Analizei de 

Nevoi, reflectate în chestionarele dedicate şi aplicate în fiecare ţară 

partener.  

Materialele de formare au fost elaborate de către experţi: 

 pentru ca elevii să dobândească rezultate durabile în învăţare, 

prin memorizare pe termen lung şi prin consolidarea 

cunoştinţelor de bază;  

 pentru a creşte gradul de înţelegere al elevilor privind corelaţia 

existentă între nutriţie, sănătate şi siguranţa alimentelor, în 

scopul dezvoltării personale şi a stării de bine a familiilor lor; 

 pentru a creşte nivelul de responsabilitate al elevilor;  

 pentru a promova diferite metode de predare a ştiinţelor (e.g. 

învăţarea bazată pe cercetare, platforme TIC, activităţi cros-

curriculare, elaborarea de experimente şi materiale) care să 

faciliteze învăţarea centrată pe elev;  

 pentru a dezvolta competenţele elevilor prin structurarea unor 

sarcini care să susţină o abordare comunicativă a învăţării;  

 pentru a încuraja colaborarea diferitelor categorii de actori 

interesaţi în educaţie;  

 pentru a încuraja elevii să îşi susţină conceptele şi modalităţile 

de rezolvare a problemelor;  

 pentru a crea relaţii de colaborare între elevi, profesori şi părinţi;  
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 pentru a asigura, la nivel local, tutori şi profesori care să 

implementeze noi metode de predare. 

 

o Platforma educaţională - Moodle 

 

Materialele de formare şi structura cadru a fiecărui topic constituie 

principalele componente ale platformei e-learning.  

Platforma furnizează activităţi de învăţare plăcute şi memorabile, în 

principal datorită laboratoarelor virtuale. 

Toţi profesorii înscrişi în programul de formare au accesat platforma şi 

materialele conţinute de aceasta prin crearea unui cont de utilizator cu 

parolă.  

Platforma conţine secţiuni distincte, în limba naţională a fiecăruia dintre 

cei 6 parteneri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.eduforhealth.ssai.valahia.ro/?lang=en 
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o  Platforma dedicată jocurilor digitale inteligente 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login 

Jocuri digitale inteligente au fost create pe baza informaţiilor ştiinţifice 

aferente celor 10 topice. În acest context, elevii îşi pot verifica nivelul  

de cunoştinţe despre nutriţie şi siguranţa alimentelor prin joc activ şi 

prin furnizarea de feedback adecvat în scopul corectării concepţiilor 

greşite. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play 

În elaborarea jocurilor au fost luate în consideraţie perspective de 

învăţare socială şi constructivistă. Proiectul a dezvoltat competenţele de 

învăţare interactivă ale elevilor prin intermediul platformei on-line şi a 

jocurilor on-line. 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play
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o Poveşti digitale inteligente: 

Acestea au permis elevilor să lucreze într-un context autentic, să îşi 

dezvolte abilitatea de a nara, de a-şi reflecta cunoştinţele în 

comunitatea de educabili şi de a primi feedback. 

 

 

 

 

În contextul implementării 

poveştilor digitale inteligente, 

comportamentele neadecvate ale elevilor şi cunoştinţele acestora 

despre nutriţie, sănătate şi siguranţa alimentelor au fost analizate prin 

intermediul unui instrument dezvoltat în cadrul proiectului.  

Una dintre ideile centrale ale proiectului a fost aceea de a preda 

subiectele propuse prin intermediul poveştilor digitale inteligente, cu 

referire la dimensiunea culturală a alimentaţiei sănătoase, promovate 

prin diferite tradiţii în fiecare ţară.    

Poveştile digitale inteligente îi ajută pe elevi să lucreze în grupuri şi să 

îşi consolideze relaţiile existente atât între ei cât şi cu profesorii lor, în 

scopul dobândirii unor competenţe de natură tehnică. 

Poveştile digitale aferente fiecărui topic în parte se găsesc în platforma  

EduForHealth 

(http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en) 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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III. EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN 

ŞCOLI 

Nutriţie și Educaţie 

Unul dintre factorii care necesitǎ atenţie în dezvoltarea obezitǎţii este 

hrana din copilǎria timpurie. Prevenirea obezitǎţii ar trebui sǎ înceapǎ în 

copilǎrie. Obezitatea copilǎriei și adolescenţei oferǎ un fundal pentru 

obezitatea la adult. Astfel, școala, familia și societatea ar trebui sǎ fie 

informate despre nutriţia bine echilibratǎ și activitatea fizicǎ.2 

Nutriţia, Sǎnǎtatea și Educaţia sunt trei stâlpi esenţiali ai dezvoltǎrii. O 

educaţie pentru nutriţie în școalǎ, bine fǎcutǎ, 

atinge toţi acești stâlpi. Educaţia în domeniul 

nutriţiei este o astfel de intervenţie care oferă 

educabililor cunoștinţe, abilitǎţi și motivaţie sǎ 

facǎ alegerile corecte referitoare la dietǎ și stil de 

viaţǎ. De asemenea, ea construiește astfel o  bazǎ 

solidǎ pentru o viaţǎ sǎnǎtoasǎ și activǎ. Educaţia 

în privinţa hranei și nutriţiei joacǎ un rol vital în promovarea siguranţei 

hranei și practicarea de modele de hrǎnire sǎnǎtoasă. O educaţie 

eficientǎ în privinţa nutriţiei este, de asemenea, importantǎ pentru a 

combate creșterea incidenţei bolilor netransmisibile, legate de dietǎ, 

boli prezente în multe ţǎri.3 

                                                           
2Healthy Nutrition and Active Life Program of Turkey (2010-2014), 
3Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, FoodandAgricultureOrganization of the United Nations FAO, 
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Copiii de vârstǎ școlarǎ dezvoltǎ comportamente prin interacţiune cu 

alţi copii, profesori, pǎrinţi, fraţi și grupul de egali. Ei sunt influenţaţi de 

familie, de comunitǎţile lor, de mass media – și de școalǎ. Din aceastǎ 

cauzǎ, școala face parte dintr-o reţea de influenţe care modeleazǎ 

modele specifice de hrǎnire și atitudini.4 Şcolile reprezintă zona naturalǎ 

de dezvoltare pentru educaţia în privinţa nutriţiei. Ele afecteazǎ 

alegerile de stil de viaţǎ ale elevului. 

 

O educaţie eficientǎ în privinţa nutriţiei în școli necesitǎ un curriculum 

extins. Acest curriculum trebuie sǎ se bazeze pe principiile de 

promovare a sǎnǎtǎţii. Toate activitǎţile școlare legate de hrǎnirea 

sǎnǎtoasǎ pot fi vǎzute ca parte a unui curriculum extins de educaţie în 

privinţa nutriţiei, un fel de “macro-curriculum”, care transpune o 

abordare de promovare a sǎnǎtǎţii în acţiune productivǎ. Familia și 

comunitatea reprezintǎ o altǎ dimensiune a macro-curriculumului. 

Implicarea lor este în special vitalǎ în educaţia în privinţa nutriţiei. 

Pentru cǎ școala nu este singura sursǎ a ceea ce învaţǎ copiii. 

Obiceiurile, practicile și atitudinile alimentare sunt învǎţate în primul 

rând în familie, și întǎrite de comunitate, de mijloacele de informare în 

masǎ și de experienţa copilului în legǎturǎ cu mediul fizic. Şcolile vor 

trebui sǎ intre în dialog cu famiile, sǎ colaboreze cu ele. Va fi important 

sǎ creeze legǎturi pozitive cu familiile și cu alte sectoare, organizaţii și 

indivizi preocupaţi de alimente și nutriţie în comunitate. Toate aceste 

trǎsǎturi ale curriculumului extins afecteazǎ educaţia în privinţa nutriţiei.  

                                                           
4 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum Development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 
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baltnews.it 

O educaţie eficientǎ în școalǎ referitoare la nutriţie necesitǎ o abordare 

de promovare a sǎnǎtǎţii și un “curriculum tripartit”. 

Relaţia dintre educaţie și sǎnǎtate este biunivocǎ. Pe de o parte, nutriţia 

și starea de sǎnǎtate afecteazǎ învǎţarea copiilor. Pe de altǎ parte, 

învǎţarea poate afecta starea de sǎnǎtate și nutriţia copiilor. Educaţia: 

are un important efect asupra comportamentului legat de igienǎ; 

introduce idei despre diversificarea producerii și conservǎrii de 

alimente; furnizeazǎ idei practice despre evitarea bolilor și infecţiilor 

endemice; reduce ignoranţa despre alimentaţie și practicile alimentare 

și creeazǎ un interes real pentru o alimentaţie sǎnǎtoasǎ.5 

 

Sǎnǎtatea este o valoare în sine, 

un factor important pentru 

prosperitatea economicǎ. 

Sǎnǎtatea oamenilor influenţeazǎ 

rezultatele economice în termeni 

de productivitate, furnizare de 

forţă de muncǎ, capital uman și 

cheltuieli publice. Cheltuielile pentru sǎnǎtate sunt recunoscute ca și 

cheltuieli pentru o creștere bunǎ. O mai bunǎ promovare a sǎnǎtǎţii și 

prevenirea bolii în interiorul și în afara sectorului de sǎnǎtate, ca de 

exemplu educaţie, mediu, angajare, poate îmbunǎtǎţi sustenabilitatea 

sistemelor de sǎnǎtate.6 

 

                                                           
5  Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 
Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 
6 Investing in Health, CommissonStaffWorkingDocumentSocialInvestmentPackage, February 2013, 

Brussels, 20.2.2013, SWD (2013) 43 final. 

file:///C:/Users/BuseSultan/Desktop/baltnews.it
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Conform Comisiei Europene (‘’White Paper on A Strategy for Europe on 

Nutrition, Overweight and Obesity related health issues’’) cunoștinţele, 

alegerile și comportamentele unui individ, de exemplu, legate de stil de 

viaţǎ și obiceiuri alimentare, sunt modelate de mediul din jurul sǎu. 

Aceasta se referǎ, pe de  o parte, la acces la informaţie clarǎ, consistentǎ 

și bazatǎ pe fapte când se hotǎrǎște ce alimente sǎ fie cumpǎrate și, pe 

de altǎ parte, la mediul de informare mai larg care este la rândul sǎu 

modelat de factori culturali precum reclama și alte mijloace de 

informare în masǎ.7 Oamenii mǎnâncǎ de obicei ceea ce este disponibil 

și accesibil în cel mai apropiat magazin alimentar, restaurant sau 

cantinǎ, la lucru sau la școalǎ. Dieta depinde de mulţi factori diferiţi, 

inclusiv climat, infrastructurǎ și dezvoltare regionalǎ, agriculturǎ, politicǎ 

și aspecte economice, și transport. Schimbǎrile din structura industriei 

de procesare a alimentelor au potenţial implicaţii importante pentru 

disponibilitatea alimentelor, cu un numǎr în creștere de produse 

alimentare procesate și neprocesate vândute la nivel european.8 

 

Alegerile alimentare ale oamenilor sunt influenţate de: factori 

psihologici, tradiţii legate de preferinţele alimentare, culturǎ, valori 

sociale, simbolism alimentar, credinţe și religie, educaţie; factori 

economici; factori estetici; vârstǎ; comunicare în masǎ și publicitate; 

familie și prieteni. Lumea devine mai globalizatǎ. Acest lucru sfǎrâmǎ 

bariere naţionale în alegerile alimentare. Conform unei anchete pan-

                                                           
7 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, 

OverweightandObesityrelatedhealthissues.’Commission of theEuropeanCommunities, Brussels, 30.5.2007 

COM(2007)279 final. 
8 RachaelDixeyandothers; HealtyEating for Youngpeople in Europe, A School-

basednutritioneducationguide, IPC International Planning Committeeof theEuropean Network of 

HealthPromoting Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
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europene, principalele influenţe legate de alegerile alimentare ale 

consumatorilor cu vârsta mai mare de 15 ani sunt calitatea alimentelor 

(inclusiv siguranţa alimentelor), preţ, gust, conștiinţa alimentaţiei 

sǎnǎtoase și familia. Familia joacǎ un rol important în modelarea 

obiceiurilor alimentare ale copiilor în primii ani de viaţǎ. Majoritatea 

copiilor foarte mici nu pot avea propriile alegeri alimentare.  

 

Pǎrinţii hotǎrǎsc pentru ei și le pregǎtesc mâncarea. Când copiii încep 

școala, ei petrec multe ore la școalǎ cu prietenii și iau masa acolo. În 

aceastǎ etapǎ școala devine un factor important de influenţǎ pentru 

comportamentul alimentar al copiilor. Dar tinerii petrec mult timp 

uitându-se la televizor, la filme și reclame. Aceste canale transmit 

mesaje legate de hrană și nutriţie sau de cum ar trebui sǎ fie forma unui 

corp ideal. Prietenii devin foarte importanţi pentru adolescenţi când își 

cautǎ identitatea personalǎ și independenţa faţǎ de familie. Tinerii 

adolescenţi au nevoie sǎ fie acceptaţi de grup.9 Şcolile au o mare 

responsabilitate pentru asigurarea faptului cǎ aceşti copii nu doar 

înţeleg importanţa alimentaţiei și mișcǎrii fizice adecvate, dar pot, de 

fapt, sǎ le aplice pe ambele. Ei pot fi ajutaţi în aceasta prin parteneriat 

adecvat cu instituţii private, inclusiv cu comunitatea de afaceri. 10 

Cele mai recente concepteîn nutriţie, siguranţa alimentelor și implicaţiile 

lor asupra sǎnǎtǎţii umane 

                                                           
9 Rachael Dixey and others; Healthy Eating for Young people in Europe, A School-based nutrition education 
guide, IPC International Planning Committee of the European Network of Health Promoting Schools 1999, 
ISBN 92 890 1170 X. 
10 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues. 
Commission of the European Communities, Brussels, 30.5.2007 COM(2007)279 final. 
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‘Cum se pot face schimbǎri pozitive în alimentaţia și stilul de viaţǎ al 

dumneavoastrǎ și al elevilor dumneavoastrǎ’ 

‘Copii sǎnǎtoși=Rata prezenţei mai ridicatǎ =Comportament mai bun =Rezultate 

mai bune la teste’ 

PREVENIREA ŞI TRATAMENTUL OBEZITǍŢII EPIDEMICE LA 

COPII ŞI ADULŢI  

Obezitatea este o problemǎ medicalǎ caracterizatǎ de acumulare de 

grǎsime corporalǎ în exces. Ca problemǎ medicalǎ, obezitatea este 

asociatǎ cu speranţǎ de viaţǎ redusǎ și/sau cu probleme de sǎnǎtate 

crescute. Obezitatea nu este deci doar o problemǎ de natură esteticǎ. 

Numeroase studii indicǎ faptul cǎ niveluri mai ridicate de grǎsime 

corporalǎ sunt asociate cu un risc mai ridicat în privinţa multor 

probleme de sǎnǎtate.  

Pierderea în greutate este recunoscutǎ din ce în ce mai mult ca 

aducând beneficii de sǎnǎtate importante persoanelor supraponderale, 

fiind legatǎ de creșterea speranţei de viaţǎ la oamenii cu complicaţii 

legate de obezitate. Supraponderalitatea și obezitatea au crescut în 

ultimii 20 de ani în multe regiuni ale lumii, observându-se în special 

prevalenţa obezitǎţii în copilǎrie.  

 

Obezitatea nu se limiteazǎ doar la lumea dezvoltatǎ; ea devine, de 

asemenea, o povarǎ din ce în ce mai grea pentru ţǎrile în curs de 

dezvoltare. Date de la IOTF (International Obesity Task Force) indicǎ 

faptul cǎ în întreaga lume peste 20 milioane de copii sub 6 ani sunt 

obezi sau supraponderali.11
   

Obezitatea la nivel internaţional a crescut de mai bine de douǎ ori din 

1980. În 2014, mai mult de 1,9 miliarde de adulţi cu vârsta mai mare de 

                                                           
11http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/
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18 ani erau supraponderali. Dintre aceștia, peste 600 milioane erau 

obezi. 39% dintre adulţii mai mari de 18 ani erau supraponderali în 

2014, și 13% erau obezi. 

 

Din 5 în 5 ani în Turcia se realizeazǎ studiul TDHS („Turkey 

Demographic andHealth Survey"). Din rezultate se poate vedea cǎ 

obezitatea este în creștere în rândul populaţiei feminine. Conform 

rezultatelor cercetǎrilor, prevalenţa supraponderalitǎţii în grupul de 

vârstǎ feminin 15-49 ani (IMC = 25-29,9 kg/m2) în 1998, 2003 și 2008 a 

fost de 33,4%, 34,2% și respectiv 34,4% și prevalenţa obezitǎţii (IMC 30 

kg/ m2) în 1998, 2003 și 2008 a fost de 18,8%, 22,7% și respectiv 23,9%. 

Conform acestor rezultate, prevalenţa obezitǎţii în rândul femeilor a 

crescut cu 5,1% în ultimii 10 ani. 

 

Care sunt consecinţele supraponderalitǎţii și 

obezitǎţii? 

Obezitatea este legatǎ de mai bine de 60 de boli 

cronice: un IMC (Indice de Masă Corporală) 

ridicat este un factor de risc important pentru 

boli netransmisibile precum: bolile 

cardiovasculare (în special de inimǎ și atac 

cerebral), care au fost cauza principalǎ a 

mortalitǎţii în 2012; diabet; probleme musculo-

scheletale (în special osteoartritǎ - o boalǎ 

http://123rf.com 

http://123rf.com/
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degenerativǎ foarte debilitantǎ a articulaţiilor); unele cancere 

(endometrial, sân, colon). Riscul de apariţie a acestor boli 

netransmisibile crește odatǎ cu creșterea IMC. 

Tratamentele medicale legate de obezitate costǎ între 147 și 210 

miliarde de dolari pe an, sau aproape 15% din toate cheltuielile medical 

anuale. Cercetǎtorii estimeazǎ cǎ dacǎ tendinţele legate de obezitate 

continuǎ, costurile medicale legate de obezitate ar putea crește cu 45-

65 miliarde de dolari pe an pânǎ în 2030.12 

Ce înseamnǎ Ştiinţa Alimentelor? 

Oamenii au nevoie de alimente. Sǎ știi ce 

alimente cresc calitatea vieţii umane (și a 

planetei noastre) este o abilitate 

importantǎ legatǎ de viaţǎ. Ne referim la 

„cunoaşterea alimentelor” ca fiind 

abilitatea de a urmǎri evoluţia alimentelor 

de la fermǎ la masǎ și de a înţelege și de a articula impactul alegerilor 

alimentare asupra:  sǎnǎtǎţii umane, bunǎstǎrii animalelor, mediului și 

comunitǎţilor noastre.13 

 

O persoanǎ care are cunoştinţe referitoare la alimente este capabilǎ sǎ:  

 enumere și discute despre procese care definesc ciclul vieţii 

alimentelor: creștere, recoltare, transport, procesare, ambalare, 

vânzare, consum și aruncare a resturilor; 

                                                           
12http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40 
13http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40
http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
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 înţeleagǎ diferenţa dintre și consecinţele lui sustenabil vs. agricol 

industrial; 

 realizeze impactul economic și de mediu al consumului hranei 

de sezon; 

 înţeleagǎ distincţia dintre alimentele integrale și cele procesate; 

 înţeleagǎ relaţia dintre alimentaţie și sǎnǎtate; 

 posede abilitǎţi de cumpǎrare și gǎtit;  

 Cumpǎrare: sǎ își dea seama la supermarket când e vorba 

despre capcane pentru consumator, precum: decodare etichetǎ, 

afirmaţii despre alimente funcţionale, reclame false, strategii pe 

bazǎ de cupoane sau alte strategii de vânzare ale magazinelor.  

 Gǎtit: abilitatea de a prepara mâncǎruri simple, hrǎnitoare și 

ieftine - utilizând în primul rând alimente integrale și 

ingrediente naturale.14 

Alimente funcţionale 

Ştiaţi cǎ anumite alimente sau componente alimentare pot oferi beneficii pentru 

sǎnǎtate și bunǎstare? 

 

 

                                                           
14http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
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Aceste alimente, cunoscute și ca “alimente funcţionale,” se considerǎ cǎ 

aduc beneficii mai mari decât nutriţia de bazǎ și pot juca un rol în 

reducerea sau minimizarea riscului anumitor boli și probleme de 

sǎnǎtate. Exemple de astfel de produse includ fructele și legumele, 

cerealele integrale, alimentele și bǎuturile fortificate și unele suplimente 

alimentare. Caracteristicile funcţionale ale multor alimente tradiţionale 

sunt descoperite și studiate, în timp ce noi produse alimentare sunt 

dezvoltate pentru a include componente benefice. Ştiind ce alimente 

pot oferi beneficii specifice pentru sǎnǎtate, poţi alege alimente și 

bǎuturi care îţi permit sǎ îţi controlezi mai bine sǎnǎtatea. 

Grupurile de componente funcţionale sunt; 

Carotenoizi, fibre (funcţionale și totale), acizi grași, izotiocianaţi, 

minerale, acizi fenolici, stanoli / steroli din plante, polioli, prebiotice, 

probiotice, fitoestrogeni, proteine din soia, sulfide/tioli, vitamine.15 

Genetica și Nutriţia 

Nutrienţii și alte componente 

alimentare influenţeazǎ funcţionarea 

organismului, protejeazǎ împotriva 

bolii, refac sǎnǎtatea, și determinǎ  

rǎspunsul oamenilor la schimbǎrile din mediu. 

În anumite circumstanţe și la anumiţi indivizi, alimentaţia poate fi un 

factor de risc serios pentru un numǎr de boli. Substanţele chimice 

adăugate alimentelor pot acţiona asupra genomului uman, fie direct, 

fie indirect, schimbând modul de exprimare sau structura genei. Gradul 

                                                           
15http://foodinsight.org 

http://foodinsight.org/
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în care dieta influenţeazǎ echilibrul dintre stǎrile de sǎnǎtate și boalǎ 

poate depinde de statusul genetic al individului. Unele gene reglate de 

dietǎ (și variantele lor normale, obișnuite) este posibil sǎ joace un rol în 

declanșarea, incidenţa, progresul, și/sau severitatea bolilor cronice. 

Intervenţia dietei bazatǎ pe cunoașterea necesitǎţilor nutritive, stǎrii 

nutritive, și genotipului (i.e. „nutriţia personalizatǎ”) poate fi utilizatǎ 

pentru a preveni, ușura sau vindeca boli cronice.16 

 

 

ALIMENTE ECOLOGICE  

Strategii în siguranţa alimentelor / managementul riscului siguranţei 

alimentelor / trasabilitate în producerea alimentelor / de la fermǎ la 

furculiţǎ 

 

Siguranţa alimentelor este mai mare la produsele ecologice decât la 

cele convenţionale. Totuși, existǎ diverse oportunitǎţi de îmbunǎţire. 

Este important ca noile tehnologii sǎ fie abordate cu precauţie, pentru a 

reduce efectele lor negative asupra oamenilor, mediului și naturii. Dacǎ 

etichetarea, controlul și certificarea funcţioneazǎ bine, atașarea de 

etichete la produsele alimentare îmbunǎtǎţește siguranţa alimentarǎ; și 

în acest context eticheta produselor ecologice are avantaje 

semnificative. Totuși, existǎ oportunitǎţi de îmbunǎtǎţire a acesteia, de 

exemplu incluzând informaţii controlate despre originea produselor. În 

mod asemǎnǎtor, reglementǎrile referitoare la produsele ecologice și 

siguranţa alimentelor ar putea fi îmbunǎtǎţite, introducând reguli care 

sǎ guverneze procesarea, distribuirea și marketingul produselor 

ecologice. 

                                                           
16http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/ 

http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/
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Siguranța alimentară 

Siguranţa produselor alimentare Siguranţa sistemului agroalimentar 

 siguranţa, non-toxicitatea 

alimentului;  

 alimente sigure, nutritive;  

 siguranţa declaraţiei de 

conformitate;  

 siguranţa celor menţionate pe 

etichetă - alimentul ecologic este 

într-adevǎr ecologic. 

 siguranţa aprovizionării;  

 siguranţa distribuţiei;  

 siguranţa transparenţei și 

proximitǎţii;  

 siguranţa influenţei 

consumatorului asupra producţiei 

de alimente;  

 siguranţa informaţiei despre 

întregul proces de producere a 

alimentelor - ex. utilizând 

etichete; 

 siguranţǎ, lipsa efectelor negative 

ale practicilor producţiei asupra 

oamenilor și a altor organisme 

vii, mediului, climei etc. 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd 

 

IV. IMPLEMENTAREA ÎN CLASĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd
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Metoda de învǎţare a celor 5E 

În sistemele educaţionale de azi, mulţi sunt interesaţi de metode de 

predare noi și active în procesul de predare-învǎţare. Metoda celor 5E 

este un model instructiv bazat pe abordarea constructivistǎ a învǎţǎrii, 

care afirmǎ cǎ cei ce învaţǎ construiesc noi idei suprapuse peste ideile 

lor anterioare. Metoda celor 5E poate fi folositǎ cu elevi de toate 

vârstele, inclusiv adulţi. Conceptul care stǎ la baza modelului este sǎ 

începi cu cunoștinţele curente ale elevilor, sǎ faci conexiuni între 

cunoștinţele curente și cunoștinţele noi, sǎ oferi instruire directǎ cu 

privire la idei pe care elevii nu ar putea sǎ le descopere singuri, și sǎ 

oferi oportunitǎţi de a demonstra înţelegerea (Bybee, 2006).  

Fiecare E din Metoda celor 5E descrie o fazǎ a învǎţǎrii, și fiecare fazǎ 

începe cu litera "E" în limba englezǎ: Engage (Angajeazǎ), Explore 

(Exploreazǎ), Explain (Explicǎ), Elaborate (Elaboreazǎ) și Evaluate 

(Evalueazǎ). Metoda celor 5E permite elevilor și profesorilor sǎ 

experimenteze activitǎţi comune, sǎ foloseascǎ și sǎ construiascǎ pe 

cunoștinţele și experienţa anterioarǎ, sǎ construiascǎ sens, și sǎ își 

evalueze continuu înţelegerea unui concept 

(http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html). 

Modelul celor 5E în educaţie 

Definiţie Comportamentul 
profesorului 

Comportamentul elevului 

A Angaja (Engage) 

Genereazǎ interes 

Acces înainte de 

cunoaştere 

Conectare la cunoştinţele 

anterioare 

Stabilirea subiectelor de 

Motivează 

Creează interes 

Află ceea ce elevii ştiu sau 

gândesc despre subiect 

Pune întrebări şi 

încurajează răspunsurile 

Ascultă cu atenţie 

Pune întrebări 

Demonstrează interes faţă 

de lecţie 

Răspunde la întrebări 

susţinându-şi punctul de 

vedere în raport cu 

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html#constructivism
http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html#constructivism
http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html#constructivism
http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html
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interes 

Structurarea ideii 

cunoştinţele transmise 

A Explora (Explore) 

Experimentarea 

conceptelor cheie 

Descoperirea de noi 

abilităţi 

Experienţe de analiză, 

cercetare şi chestionare  

Examinarea propriei 

gândiri 

Stabilirea de legături şi 

înţelegere 

Acţionează ca facilitator 

Ascultă şi observă cum 

interacţionează elevii 

Oferă timp elevilor pentru 

a reflecta şi a gândi 

Încurajează învăţarea 

colaborativă 

Desfăşoară activităţi, 

formulează ipoteze sau 

generalizează 

Devine un bun ascultător 

Împărtăşeşte idei  

Notează observaţiile şi / 

sau generalizările  

Discută alternativele 

A Explica (Explain)  

Comunicarea de noi 

cunoştinţe 

Crearea suportului pentru 

noi descoperiri 

Conectarea limbajului 

informal cu cel formal 

Încurajează elevii să explice 

observaţiile făcute  

Furnizează definiţii, cuvinte 

noi şi explicaţii 

Ascultă şi construieşte pe 

baza discuţiilor cu elevii 

Întreabă pentru clarificări şi 

justificări 

Acceptă toate răspunsurile 

rezonabile 

Explică, ascultă, defineşte şi 

întreabă 

Utilizează observaţiile 

anterioare 

Furnizează răspunsuri 

adecvate la întrebări 

Interacţionează într-o 

manieră pozitivă 

A Extinde / Elabora 

(Extend / Elaborate) 

Aplicarea cunoştinţelor noi 

la o situaţie nouă sau 

similară 

Extinderea şi explicarea 

conceptului de explorat 

Comunicarea cunoştinţelor 

noi în limbaj formal 

Utilizează informaţiile 

anterior învăţate ca vehicul 

pentru îmbunătăţirea 

învăţării adiţionale 

Încurajează elevii să aplice 

sau să extindă noi 

concepte şi abilităţi 

Încurajează elevii să 

utilizeze termenii şi 

definiţiile învăţate anterior 

Aplică noi termeni şi 

definiţii 

Utilizează informaţiile 

acumulate anterior pentru 

a verifica, a pune întrebări 

şi a face judecăţi 

rezonabile 

Furnizează concluzii şi 

soluţii rezonabile 

Notează observaţii, 

explicaţii şi soluţii 

A Evalua (Evaluate) 

Evaluarea cunoştinţelor 

(autoevaluare, evaluare 

colegială, evaluare de către 

Observă comportamentul 

elevului pe parcursul 

aplicării noilor concepte şi 

abilităţi 

Demonstrează înţelegerea 

şi cunoaşterea conceptelor 

şi abilităţilor 

Autoevaluează progresul 
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profesor) 

Demonstrarea înţelegerii 

noului concept prin 

observaţie sau întrebări 

deschise 

Aplicarea într-o situaţie 

problemă 

Furnizarea dovezii realizării 

Evaluează cunoştinţele şi 

competenţele elevilor 

Încurajează elevii să îşi 

autoevalueze cunoştinţele 

Pune întrebări deschise 

Răspunde la întrebările 

deschise 

Furnizează răspunsuri 

adecvate şi explicaţii la 

evenimente şi fenomene 

 

 

 

Un exemplu de plan de lecţie bazat pe Modelul celor 5E 

Rezultate ale învǎţǎrii așteptate:  

Elevii vor avea informaţii generale despre tipurile de alimente și 

nutrienţi. Ei își vor dezvolta simţul sinelui și simţul comunitǎţii. 

 Planificarea unei vieţi sǎnǎtoase 

o sǎ își planifice viaţa sǎnǎtoasǎ. 

o sǎ descrie grupuri de nutrienţi. 

o sǎ clasifice alimentele în funcţie de grupurile 

nutriţionale. 

o sǎ identifIce valori nutriţionale. 

 TIC 

o sǎ creeze un cont, sǎ înceapǎ un nou proiect pe 

Appinventor 

o sǎ proiecteze o interfaţǎ când își creeazǎ aplicaţia pe 

Appinventor 
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o sǎ aleagǎ coduri de acces când își creeazǎ aplicaţia pe 

Appinventor. 

Instrumente:  

o http://www.appinventor.mit.edu; sǎ își creeze aplicaţia 

pentrutablete android sau telefon 

o http://en.linoit.com; sǎ își creeze ușor lista de nutrienţi 

o Stickypaper-pen; să creeze lista de nutrienţi 

o Aistarter; sǎ verifice dacǎ poate pune în funcţiune 

aplicaţia lor folosind Emulator 

o Stormboard; sǎ creeze hǎrţi mentale 

o Rubistar; sǎ obţinǎ feedback de la elevi 

 

PASI ai Metodei celor 5E  

ENGAGE (A ANGAJA):  

 Elevii lucreazǎ în grupuri mici (cinci copii). Apoi sunt întrebaţi ce 

au mâncat și au bǎut toatǎ ziua, se deschide “linoit”: 

https://linoit.com/session/login care să faciliteze oferirea 

rǎspunsurilor (cu ajutorul unui program online; sau, hârtia 

adezivǎ și stiloul îi ajutǎ sǎ își creeze lista). Apoi ei își verificǎ 

lista cu lista celorlalte grupuri și comparǎ. 

EXPLORE (A EXPLORA):  

 Harta mentală “stormboard”este prezentată elevilor și acestora 

li se cere sǎ completeze în cǎsuţele respective în care sunt 

clasificate grupurile nutriţionale, în funcţie de ceea ce au 

consumat în timpul zilei.  

http://www.appinventor.mit.edu/
http://en.linoit.com/
https://linoit.com/session/login
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 Apoi elevii potrivesc hrana în funcţie de grupurile nutriţionale și 

determinǎ tipul specific de nutrienţi (ex. proteine, vitamine, și 

calciu). 

EXPLAIN (A EXPLICA):  

 Elevii își verificǎ hǎrţile mentale pentru a vedea dacǎ se 

potrivesc cu grupurile de alimente identificate sau nu.  

 Apoi elevii sunt întrebaţi câte calorii au consumat întreaga zi și 

de câte calorii au nevoie, pentru a-și compara rezultatele. În 

același timp, lista cu nutrienţii, grupurile nutriţionale și valorile 

nutriţionale este prezentatǎ elevilor ca sǎ își verifice propriile 

valori.  

 Pentru a putea calcula numărul de calorii consumate în timpul 

zilei, se utilizează inventatorul app (“app inventor”) folosind 

linkul “www.appinventor.mit.edu” și se creeazǎ un nou cont.  

 Se prezintǎ modul în care se poate începe un nou proiect și 

pașii pentru a proiecta interfaţa. Aceasta se creeazǎ în 3 etape, 

dupǎ cum urmeazǎ: 

1. Proiectare: Valorile caloriilor și nutrienţii sunt corecte; 

2. Codificare: Fiecare buton este codificat conform valorii fiecǎrei 

calorii; 

3. Testare:  aplicare pentru a vedea dacǎ funcţioneazǎ sau nu.  

ELABORATE (A ELABORA):  

 Elevii își creeazǎ aplicaţiile și fiecare își verificǎ propria aplicaţie 

folosind imitatorul cu aplicaţia aiStarter, tableta android sau 

telefonul cu cod QR în 5 minute.  

EVALUATE (A EVALUA):  

http://www.appinventor.mit.edu/
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 Fiecare echipǎ își prezintǎ aplicaţiile și colegii lor evalueazǎ 

produsele folosind o rubricǎ dedicată. Dacǎ produsul nu 

funcţioneazǎ, ei identifică problema și încearcǎ din nou. 

Metode de învǎţare colaboratıve 

Cercetarea aratǎ cǎ implicarea educabililor în activitǎţi de învǎţare 

colaborative sprijinite de tehnologie ar putea sǎ le ofere oportunitǎţi 

esenţiale: sǎ motiveze angajarea activǎ în învǎţare (Scardamalia & 

Bereiter, 1996), sǎ extindǎ și sǎ aprofundeze experienţele de învǎţare, sǎ 

încerce noi idei și sǎ îmbunǎtǎţeascǎ rezultatele învǎţǎrii (Picciano, 

2002), sǎ declanșeze procesele cognitive (Dillenbourg, 1999), sǎ își 

creascǎ diversitatea în privinţa conceptelor respective de învǎţare 

(Johnson și Johnson, 1994) și sǎ interacţioneze social, dezvoltând un 

sentiment de comunitate și apartenenţǎ online (Haythornthwaite, 

Kazmer, Robins, & Shoemaker, 2000). 

Studii recente au indicat cǎ o oarecare structurare poate ajuta echipele 

sǎ ajungǎ la o colaborare eficientǎ (Lehtinen, 2003). Un mod de a 

structura procese colaborative este prin folosirea de ‘’modele 

colaborative’’ care ar putea fi bine integrate în ‘’proiectul de învǎţare’’ 

realizat de către profesori. În mod specific, cele mai bune practici 

pedagogice colaborative pot fi reflectate în formarea de ‘’modele 

colaborative’’, care ar putea fi împǎrtǎșite și refolosite în diferite 

contexte instrucţionale și sǎ ajute în mod esenţial la învǎţare. 

În urmǎtoarea secţiune 3 dintre aceste metode sunt prezentate cu 

exemple ale implementǎrii lor în orele despre Nutriţie și Siguranţa 

Alimentelor.   

1. Metoda colaborativǎ a mesei rotunde (Roundtable) 
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2. Metoda colaborativǎ de împǎrtǎșire a gândirii în perechi 

(‘’Think Pair Share’’) 

3. Metoda colaborativǎ a puzzle-ului (Jigsaw) 

1.Metoda colaborativǎ a mesei rotunde 

Masa rotundǎ (Kagan, 1994) este una dintre tehnicile de brainstorming 

clasice (Kordaki & Siempos, 2009).  Datoritǎ structurii sale este 

obligatoriu ca educabilii sǎ participe și sǎ contribuie la discuţii. 

2.Metoda colaborativǎ de împǎrtǎșire a gândirii în perechi (‘’Think Pair 

Share’’) 

Think, Pair, Share (Gândește, Împerecheazǎ, Împǎrtǎșește) este o 

metodǎ proiectatǎ mai întâi de către prof. Frank Lyman de la 

Universitatea din Maryland în 1981 (Kordaki & Siempos, 2009). Este o 

metodǎ de discuţie cooperativǎ care permite elevilor sǎ își discute 

rǎspunsurile cu un coleg înainte de le împǎrtǎși întregii clase. Se 

distinge de alte metode prin adoptarea unui timp de gândire care duce 

la creșteri în calitatea rǎspunsurilor. 

3.Metoda colaborativǎ a puzzle-ului (Jigsaw) 

Metoda puzzle-ului (Jigsaw) a fost propusǎ iniţial de către E. Aronson 

(1971) la Universitatea din Texas și Universitatea din California (vezi 

http://www.jigsaw.org). Jigsaw a fost vǎzutǎ ca o metodǎ care poate 

susţine atât învǎţarea, cât și situaţiile colaborative. Aceastǎ metodǎ ar 

putea sta bine în cadrul constructivist al învǎţǎrii. În plus, mulţi 

cercetǎtori au propus implementarea acestei metode în contextul 

online (Kordaki, Siempos și Daradoumis, 2011; Kordaki și Siempos, 

http://www.jigsaw.org/
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2010), în ciuda faptului cǎ metoda puzzle-ului a fost la origine propusǎ 

pentru educaţia faţǎ în faţǎ.  

 

Metoda Puzzle este o strategie de învǎţare cooperativǎ/colaborativǎ 

care consolidează procesul de ascultare, dedicarea faţǎ de echipǎ, 

interdependenţa și lucrul în echipǎ. Fiecare membru al echipei trebuie 

sǎ fie foarte bun într-o subdiviziune bine definitǎ a materialului 

educaţional, asumând rolul de expert. Experţii formeazǎ un grup diferit 

pentru a discuta nuanţele subiectului și pentru a se întoarce mai târziu 

la echipele lor sǎ își înveţe colegii. Mǎrimea idealǎ a echipelor este de 

4-6 membri.  

 

 

Exemplu de metodǎ structuratǎ de învǎţare colaborativǎ „Puzzle” în orele 

de nutriţie și siguranţǎ alimentarǎ 

 Elevii privesc filmul educaţional oferit de programul: 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t8 

(duration 3: 37) în care se face referire la raţia zilnicǎ 

recomandatǎ (RecommendedDailyAllowance - RDA) pentru 

nutrienţi din variate tipuri de alimente pe care le consumǎm 

zilnic. 

 Pe baza filmului urmǎrit, elevii trebuie sǎ elaboreze dieta lui Aris 

pentru ziua urmǎtoare. Fiecare echipǎ va fi responsabilǎ pentru 

o masǎ (mic dejun, prânz sau cina). În stânga tabelului sunt 

desenate tipurile de alimente pe care elevii le-ar recomanda lui 

Aris, iar în dreapta se descriu.  
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Mai jos este sfatul unui nutriţionist despre planificarea zilnică a meselor 

(mic dejun, prânz și cina) pe baza unor valori de referinţă. Dupǎ ce 

elevii îl citesc cu atenţie, li se cere sǎ îl ajute pe Aris sǎ planifice masa de 

care sunt responsabili, astfel încât aceasta sǎ fie echilibratǎ și sǎnǎtoasǎ. 

 

 

 
 

 

 

 

Mic dejun Alimente 

Masa Alimente 

Cina 

Alimente 

Alimente 

Prânz 
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Elevii s-au întors la primele lor grupuri. Dupǎ ce și-au discutat 

experienţele, elevilor li s-a cerut sǎ îl ajute pe Aris sǎ planifice 

principalele mese pentru urmǎtoarele douǎ zile, astfel încât acestea sǎ 

fie echilibrate și sǎnǎtoase. 

Mesele sǎnǎtoase ale lui Aris 

pentru urmǎtoarele douǎ zile 

 

Ziua 1 Ziua 2  

Mic dejun Mic dejun  

 

 

  

Prânz Prânz  

 

 

 

  

Cina Cina  
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Un exemplu de Portofoliu al profesorului 

IDENTIFICAREA UNITĂŢII DIDACTICE 

 

 

 

OBIECTIVE 

 

IGIENA POSTURALĂ 

• Înţelegerea și pǎstrarea standardelor pentru o posturǎ bunǎ 

sǎnǎtoasǎ când stai jos, când ridici lucruri de jos, când îţi pui 

ghiozdanul în spate, când dormi... 

• Învǎţarea modului de organizare a ghiozdanului și neîncǎrcarea lui 

cu lucruri care nu sunt necesare. 

FOLOSIREA ADECVATĂ A TOALETEI 

• Sǎ știe sǎ foloseascǎ corect hârtia de toaletǎ și sǎ se cureţe bine. 

• Utilizarea corectǎ a toaletelor, pǎstrarea lor în stare bunǎ: a se goli 

rezervorul dupǎ folosire, a nu se arunca hârtii pe jos, a se închide 

robinetele dupǎ spǎlare, a nu se arunca obiecte în toaletǎ... 

IGIENA ŞI GRIJA PENTRU UN ASPECT ORDONAT 

• Recunoașterea beneficiilor unei igiene adecvate: sentiment plǎcut 

pentru sine și pentru alţii, prevenirea bolilor... 

• Cunoașterea standardelor de îngrijire corporală și de igienǎ. 

Titlul activitǎţii O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ!! 

Nivelul educaţional cǎruia i 

se adreseazǎ 

CLASA A 4-A PRIMARĂ 

Ore estimate 10 

Numǎr de elevi estimat 18 
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• Asumarea responsabilitǎţii pentru igiena personalǎ. 

IGIENA HAINELOR 

• Sǎ înveţe sǎ se îmbrace. 

• Sǎ aprecieze îngrijirea și igiena hainelor și încǎlţǎmintei. 

• Importanţa schimbǎrii hainelor oriunde ai fi. Schimbǎ lenjeria intimǎ 

zilnic. 

IGIENA ŞI OBIECTELE DE ÎNGRIJIRE 

• Sǎ se înţeleagǎ importanţa îngrijirii și ordonǎrii obiectelor pe care le 

utilizeazǎ și acasǎ și la școalǎ. 

• Sǎ înveţe sǎ respecte mediul în care trǎiesc și relaţioneazǎ: casa, 

clasa, curtea, strada... 

SOMN ŞI RELAXARE 

• Importanţa faptului de a dormi și de a te odihni un numǎr suficient 

de ore. 

ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ ŞI NUTRIŢIE 

• Cunoașterea beneficiilor unei diete echilibrate și a consecinţelor unei 

alimentaţii inadecvate. 

• Dobândirea de obiceiuri alimentare sǎnǎtoase. 

• Aprecierea importanţei micului dejun pentru funcţionare adecvatǎ. 

STANDARDE DE IGIENĂ ALIMENTARĂ 

• Respectarea regulilor de bazǎ ale stocǎrii și manevrǎrii alimentelor. 

Necesitatea ca ceilalţi sǎ respecte aceste reguli. 

• Cunoașterea aspectelor de bazǎ ale lanţului alimentar: producţie, 

distribuţie, stocare și pǎstrare a alimentelor. 

• Spǎlarea mâinilor întotdeauna înainte de a mânca. 

• Sǎ știe sǎ nu consume mâncarea care a scǎpat pe jos. 

REGULI DE BAZĂ LEGATE DE ALIMENTE 

• Aprecierea aspectelor plǎcute care se referǎ la alimente. 

• Aprecierea actului hrănirii ca pe o formǎ de relaţionare socialǎ și de 

familie. 

• Cunoașterea regulilor de bazǎ ale comportǎrii la masǎ. 
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ACTIVITATEA FIZICĂ ŞI SĂNĂTATEA 

• Înţelegerea beneficiilor activitǎţii fizice pentru sǎnǎtate. 

• Realizarea de activitǎţi sportive autonome. 

• Participare activǎ la activitǎţile de educaţie fizicǎ. 

• Participare în spirit de echipă la exerciţii fizice și activităţi sportive. 

evitând competiţia și acceptând limitele. 

TIMPUL DE RECREERE ŞI TIMPUL LIBER 

• Evaluarea pozitivǎ a timpului de recreere și de odihnǎ. 

• Participare la activitǎţi sǎnǎtoase de recreere. 

• Sǎ nu se abuzeze de calculatoare, jocuri video, etc.  

• Reducerea numǎrului de ore de privit la televizor. 

• Dobândirea unei judecǎţi critice pentru selectarea programelor TV. 

• Sǎ se știe cǎ urmǎrirea excesivǎ de emisiuni la televizor și jocul 

excesiv la calculator sau la jocuri video pot dǎuna sǎnǎtǎţii fizice și 

mentale. 

MEDIU ŞI SĂNĂTATE 

• Înţelegerea consecinţelor negative ale poluǎrii mediului asupra 

sǎnǎtǎţii. 

• Identificarea factorilor de risc pentru sǎnǎtate, care își au originea în 

mediu. 

• Cunoașterea acţiunilor personale și colective care pot avea un 

impact asupra mediului. 

• A consuma responsabil, evitând risipa. 

• Cunoașterea importanţei consumului controlat de apǎ, electricitate, 

hârtie, etc. și implementarea de mǎsuri de economisire (stingerea 

luminilor, închiderea robinetelor când nu se folosesc). 

• Conștientizarea importanţei menţinerii curǎţeniei mediului (acasǎ, la 

școalǎ, în parc...). 

• Identificarea de comportamente sau acte dǎunǎtoare pentru mediu. 

• Cunoașterea energiei reînnoibile. 

• Dobândirea de obiceiuri de reciclare și clasificare a deșeurilor. 
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CONŢINUTURI 

• Studierea diferitelor pǎrţi ale sistemelor, organelor și funcţiilor 

corpului.  

• Filme cu obiceiuri corecte și inadecvate legate de igienǎ, pentru a le 

discuta dupǎ vizionare, distingând pe cele bune de cele rele. 

• Realizarea unei lucrări în grup, pentru a vorbi despre probleme legate 

de igienǎ (cum se produce sǎpunul, igiena de-a lungul istoriei, 

principale boli legate de igiena inadecvatǎ...). Prezentarea acestei 

lucrǎri restului clasei, oral sau pe flipchart. 

• Monitorizarea utilizǎrii adecvate a toaletelor. 

• Stabilirea de standarde pentru îngrijirea toaletelor școlii. 

• Corectarea posturii inadecvate observate în clasǎ. 

• Explicarea modului de pǎstrare a unei posturi adecvate în timpul 

lecţiilor. 

• Asumarea neîncǎrcǎrii excesive a temelor, sǎ nu se creascǎ excesiv 

greutatea ghiozdanelor. 

• Utilizarea de materiale stocate sau materiale neutilizate acasǎ în clasǎ, 

pentru a reduce greutatea ghiozdanelor. 

• Importanţa igienei și înfǎţișǎrii personale în relaţia cu alţii. 

• Stabilirea de sarcini la clasǎ cu schimbul: curǎţarea meselor, a tablei, 

buretelui ... astfel încât sǎ participe toţi elevii. 

• Explicarea importanţei unei pauze adecvate pentru performanţǎ 

optimǎ în clasǎ. 

• Pregǎtire de postere sau afișe de perete cu întreaga clasǎ; acestea 

rǎmân expuse, pentru a aminti de obiceiurile care trebuie atinse, 

referitor la alimentaţie. 

• Explicarea procesului de nutriţie și a organelor implicate în aceasta. 

• Sesiuni despre clasificarea alimentelor; alimentele sunt explicate prin 

nutrienţii din care sunt compuse și cantitǎţile recomandate pentru o 

dietǎ sǎnǎtoasǎ și echilibratǎ. 
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• Simpozioane despre alimente. 

• Spǎlarea obligatorie dupǎ terminarea orelor la prânz și dupǎ masa de 

prânz, în cazul în care copilul este lǎsat la cantina școlarǎ. 

• Exerciţii pentru a explica regulile de manevrare și pǎstrare a 

alimentelor. 

• Monitorizarea respectǎrii regulilor de bazǎ de comportament în 

timpul meselor. 

• Facilitarea participǎrii la orele de sport, dându-le un caracter jucǎuș și 

amuzant. 

• Încǎlzire obligatorie înainte de începerea exerciţiilor fizice și 

stretching înainte și după acestea. 

• Motivare la orele de educaţie fizicǎ, evitaţi sǎ fiţi prea exigent și 

adaptaţi-le conform abilitǎţilor individuale. 

• Promovarea fair-play-ului și atitudinii sportive. Evitarea competiţiei. 

• Practicarea regulatǎ de activitate fizicǎ. 

• Purtare a ceea ce este necesar (haine, pantofi...) pentru realizarea 

adecvatǎ a activitǎţii fizice. 

• Asumarea citirii unei cǎrţi (poate fi împrumutatǎ de la bibliotecǎ) în 

timpul anului școlar. 

• Simpozioane despre consumul iresponsabil și consecinţele sale 

(consumul excesiv de hârtie, electricitate etc.). 

• Citirea de simboluri și etichete ale unor produse utilizate cel mai 

frecvent (alimente, haine, pantofi...). 

• Explicarea drepturilor consumatorului. 

• Oferirea de echipament utilizat în comun în clase, pentru ca elevii sǎ 

înveţe sǎ împartǎ. 

• Optimizarea hârtiei și a rezervelor de alte tipuri în școalǎ. 

• Artizanat cu lucruri reciclabile pentru a face obiecte și jucǎrii. 

• Promovarea petrecerii timpului liber fǎrǎ jucǎrii și fǎrǎ calculatoare. 

• Studierea principalilor poluanţi și a consecinţelor lor pentru mediu. 

• Promovarea utilizǎrii la maxim a hârtiei și ustensilelor la școalǎ. 
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• Fișe, postere, afișe de perete, slide-uri individuale de prezentat pentru 

economisirea apei, energiei și reciclarea deșeurilor. 

 

METODOLOGIE 

Pedagogia activǎ sau integrativǎ are ca element de legǎturǎ între 

învǎţare și elevi învǎţarea plinǎ de sens. Obiectivele și conţinutul au 

legǎturǎ cu cele trei arii personale: cognitivǎ, emoţionalǎ și abilitǎţi.  

Se folosește o combinaţie de metode și tehnici educaţionale active, rolul 

educatorului este sǎ susţinǎ. Sunt planificate în detaliu sesiuni de 

învǎţare în grup și evaluarea este continuǎ. 

În practicǎ, este mai ușor sǎ se promoveze faptul ca elevii sǎ își realizeze 

propria situaţie pentru a face faţǎ învǎţǎrii și sǎ vorbeascǎ despre ea ’’a 

priori’’, adicǎ sǎ se asculte în loc sǎ se susţină "o predicǎ". 

Ajutaţi-i sǎ gândeascǎ, în loc sǎ vǎ gândiţi la ei, încurajând cǎutarea de 

soluţii și luarea de decizii autonome. Ideea este nu de "a prescrie" 

comportamente, ci de a le promova. Predarea este, din perspectiva 

pedagogiei active, centratǎ pe învǎţare și educabili, ajutându-i sǎ înveţe. 

Pentru ca acest lucru sǎ fie eficient în fiecare etapǎ și în funcţie de vârstǎ, 

vor fi mai utile anumite metode, tehnici și resurse de învǎţare. 

O metodologie jucǎușǎ, participativǎ și experimentalǎ în jurul 

comunitǎţii școlii: elevi, pǎrinţi și profesori. 

În plus, elevii vor realiza mici proiecte de grup privind alimentaţia, 

încurajând neîncetat un comportament constructiv, responsabil și 

afectuos. Principalele principii ale metodologiei vor fi: 

ÎNCREDINŢAREA SARCINII, DESCOPERIRE ÎNDRUMATĂ și REZOLVAREA 

PROBLEMEI. 

 

SARCINI CARE TREBUIE DEZVOLTATE DE PROFESOR 

 

Ca prim obiectiv, sǎ se inculce și sǎ se practice o alimentaţie sǎnǎtoasǎ și 
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echilibratǎ. Pentru a face aceasta vom începe sǎ cunoaștem diferitele 

grupuri de alimente existente, originea fiecǎruia, procesarea, transportul 

și se va susţine alegerea de porţii adecvate pentru vârsta și nevoile 

educabililor și familiilor lor. În timpul acestei unitǎţi elevii vor dobândi 

variate capacitǎţi, nu doar de învăţare, dar și de dezvoltare personalǎ 

adecvatǎ și de echilibru social. 

Pregǎtirea tuturor materialelor: fișe, jurnale, etc. 

 

 

 

 

 

SARCINI CARE TREBUIE DEZVOLTATE DE ELEVI 

Activitǎţi generale: 

- Consumul unui mic dejun sǎnǎtos. 

- Consumul de fructe și lapte cel puţin o zi pe sǎptǎmânǎ. 

- Recolte vegetale: linte, nǎut... 

- Sǎ discute igiena privind manipularea alimentelor. 

- Sǎ se spele pe mâini înainte și dupǎ manipularea alimentelor și sǎ se 

spele pe dinţi dupǎ masǎ. 

- Sǎ proiecteze un aliment nou. 

- Sǎ realizeze afișe de perete despre alimente. 

• Activitǎţi specifice: 

- Discuţii. 

- Sǎ se gǎseascǎ informaţii de culturǎ generalǎ și de gastronomie. 

- Dezvoltare de tablouri de perete despre bucǎtǎria ţǎrii noastre, ca și 

despre bucǎtǎrii din alte ţǎri. 

- Preparare de reţete simple și apoi grupare a lor împreunǎ într-o 

carte. 

- Clasificarea alimentelor dupǎ originea animalǎ sau vegetalǎ. 
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- Sǎ cunoascǎ proprietǎţile nutriţionale ale diferitelor alimente din 

fiecare grup: lapte și produse lactate; carne, pește și ouǎ; fructe; 

legume; cereale, derivate și vegetale; grǎsimi și uleiuri; și zahǎr. 

- Sǎ proiecteze o roatǎ cu7 feluri de mâncare. 

- Sǎ proiecteze o piramidǎ a alimentelor din grupurile de alimente. 

- Sǎ selecteze povestiri despre procesul de fabricare a unui produs 

alimentar (miere, brânzǎ, ulei, legume...) 

- Sǎ planteze seminţe și sǎ cunoascǎ îngrijirile de care acestea au 

nevoie. 

- Sǎ facǎ distincţia dintre hrana proaspătă și cea alterată. 

- Sǎ pregătească meniuri sǎnǎtoase și hrǎnitoare. 

- Sǎ știe ce fructe și legume pot fi consumate în fiecare anotimp și sǎ 

elaboreze un afiș de perete în grupuri. 

 

CRITERII ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE 

 

Evaluarea va fi globalǎ, continuǎ și progresivǎ. Realizarea obiectivelor va 

fi îndeplinitǎ dupǎ urmǎtoarele criterii: 

 Chestionare de evaluare iniţialǎ și finalǎ cu privire la obiceiuri de 

alimentaţie sǎnǎtoasă și igiena alimentelor, pentru elevi și 

familiile lor. 

 Grad de asimilare a conţinutului conceptual de cǎtre elevi prin 

fișe de consolidare, recapitulare sau extindere a cunoștinţelor. 

 Nivel de participare a elevilor în pregǎtirea de postere, scheme 

de afișat și alte lucrǎri de grup. 

 Adoptarea de mǎsuri de igienǎ înainte și dupǎ consumul și 

manipularea alimentelor. 

 Folosirea Internetului pentru a cǎuta o informaţie. 

 Filme cu proiectarea de produse alimentare noi. 

 Jocuri educaţionale. 
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 Înregistrarea participǎrii și elaborarea lucrǎrii. 

 Participare la sarcini specifice. 

 Prezentare oralǎ. 

Instrumentele de evaluare sunt: ora zilnicǎ de curs, dezbaterile, 

conferinţele, simpozioanele, scǎrile de observaţie și înregistrările 

anecdotice. 

 

 

 

Câteva experimente practice 

1. IDENTIFICAREA PROTEINELOR PE BAZA REACŢIEI 

BIURETULUI 

Testul biuretului 

Reacţia biuretului este utilizată pentru a identifica prezenţa 

legăturilor peptidice. Reactivul este o soluţie de culoare albastră, care, 

atunci când reacţionează cu proteinele îşi schimbă culoarea în violet. 

Materiale: 

• Reactiv biuret: CuSO4 1%, NaOH 20-30%  

 Pipete 

 Eprubete  

 Soluţie proteică (albuş de ou, lapte) 

Procedura de lucru: 

 Adăugaţi 1 ml solutie NaOH peste 2 ml probă şi agitaţi 

energic 

 Adăugaţi 1% soluţie CuSO4, picătură cu picătură, 

amestecând uşor după fiecare picătură 
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 Înregistraţi culoarea obţinută: 

Culoarea rămâne albastră →absenţa proteinelor 

Culoarea se modifică din albastru în violet → prezenţa 

proteinelor 

 

 
Intensitatea culorii compuşilor formaţi cu ionii de cupru este 

proporţională cu cantitatea de proteină din probă, astfel încât poate fi 

folosită la dozarea proteinelor prin metode spectrofotometrice. 

 

2. IDENTIFICAREA ULEIURILOR ŞI GRĂSIMILOR 

 

Materiale: 

 pipete 

 eprubete 

 etanol 

 ulei 

Procedura de lucru: 

 Introduceţi circa 1 cm3 etanol într-o eprubetă                                  

 Adăugaţi câteva picături de ulei şi omogenizaţi prin agitare 

 Adăugaţi o cantitate de apă egală şi agitaţi din nou 

 

Observaţii: 

Rezultat pozitiv:  Se formează o emulsie tulbure 
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Rezultat negativ:  Lichidul rămâne limpede 

 

 Notă: 

o Alimentele care conţin grăsimi solide pot fi testate prin 

mărunţire în etanol 

o  
Testul emulsiei în etanol/alcool 

3. IDENTIFICAREA ZAHARURILOR REDUCĂTOARE  

(Reacţia Fehling) 

 

 

 

aldehida                                                         carboxil          precipitat 

                                                                                                 roşu 

Materiale: 

 soluţie Fehling 1  

 soluţie Fehling 2 

 Pipetes 

 Eprubete 

 Spirtieră  

 Suc de fructe (soluţia test) 

 

Procedura de lucru: 
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 1 mL Fehling 1 + 1 ml Fehling 2 + câteva picături suc de fructe 

(soluţia de testat)→ încălzire amestec ( 5 min)  şi observarea 

modificării culorii. 

 Obţinerea unui precipitat galben sau roşu cărămiziu de oxid 

cupros indică prezenţa zaharurilor reducătoare în proba de 

analizat. 

 

 

4. IDENTIFICAREA VITAMINEI C ÎN SUCURILE DE FRUCTE 

Materiale:  

• Albastru de metil 

• Pipete 

• Eprubete  

• Pahare Berzelius  

• Suc de fructe sau de legume 
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5. IDENTIFICAREA NITRAŢILOR ŞI NITRIŢILOR  

(Test rapid pentru analiza apei) 

Materiale: 

 Hârtie indicator cu iodură de potasiu şi amidon 

 



  

54 
 

 
 

Limita de sensibilitate a metodei este de 1 mg/l NO2
– 

Procedura: 

Hârtia test permite detectarea rapidă şi facilă a oxidanţilor puternici 

precum nitriţii. Nitriţii oxidizează iodura de potasiu, rezultând iod 

elemental. Acesta reacţionează cu amidonul, cu formarea unui complex 

colorat în albastru-violet.  

Hârtia reactiv poate fi utilizată prin imersare în proba de apă sau prin 

aplicarea câtorva picături de apă pe suprafaţa sa.  

Interpretarea rezultatelor: 

Dacă hârtia test se colorează în albastru înseamnă că apa analizată 

conţine nitriţi. 

 

 

V. EVALUARE 
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Portofoliu 

Tuturor profesorilor care au participat la procesul de instruire li s-a 

cerut sǎ planifice propriile obiecte de învǎţare, construite în format 

portofoliu. 

Toate produsele participanţilor au fost încǎrcate în baza de date 

comunǎ și publicate pe pagina de web a proiectului, ca Bazǎ de Date a 

Portfoliului.  

Conţinutul știinţific al Portfoliilor a fost puternic legat de abilitǎţi de 

bazǎ și abilitǎţi transversale care trebuie achiziţionate de către elevi. 

Proiectul are în vedere creșterea gradului de implementare a metodelor 

moderne de predare, metode care pot susţine educaţia în discipline 

legate de Ştiinţa Alimentelor. 

 

Structura și  scopurile Portofoliului 

 Planificarea unei activitǎţi la clasǎ: 

 Identificarea subiectelor didactice legate de Educaţia pentru 

Sǎnǎtate 

 Indicarea conceptelor legate de cele 10 subiecte esenţiale 

pentru educaţia școlarǎ 

 Definirea și planificarea de planuri de lecţie cu metodologie 

inovativǎ și strategii de învǎţare 

 Materiale de planificare, produse și rezultate ale elevilor. 

 Indicarea criteriilor și a modului în care sǎ se evalueze 

rezultatele elevilor 

 Dezvoltarea de activitǎţi la clasǎ cu elevii: 
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 Colectarea de date pentru implementarea activitǎţii și rezultate-

materiale elaborate de către elevi 

 Evaluarea implementǎrii la clasǎ cu instrumente online; 

 Rubistar (rubistar.4teachers.org) 

 Kahoot (kahoot.it)  

 Plickers (plickers.com)  

 Socrative (http://www.Socrative.Com) 

 Mind map (Hartǎ mentalǎ) 

 Poster 

 (Artytwo.Edu.Glogster.Com/How-To-Create-A-Poster/) 

 Comic cartoons 

Pixton(www.pixton.com/tr/) 

 Powtoon (www.powtoon.com/) 

 Chestionare 

 Google  (https://docs.google.com/forms/) 

 Surveymonkey (https://www.surveymonkey.com/) 

 

 

 

 

 

 

Abilitǎţi și competenţe de bază ale profesorilor și elevilor 

PROFESORI 

http://rubistar.4teachers.org/
http://kahoot.it/
http://plickers.com/
http://www.socrative.com/
http://artytwo.edu.glogster.com/how-to-create-a-poster/
http://www.pixton.com/tr/
http://www.powtoon.com/
https://docs.google.com/forms/
https://www.surveymonkey.com/
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 Profesorii și-au dezvoltat abilitǎţile de bazǎ și abilitǎţile 

transversale, precum cele digitale, prin sesiunile de formare 

Eduforhealth; 

 Profesorii și-au dezvoltat conștiinţa culturalǎ și au dobândit 

abilitǎţi lingvistice mai bune, pentru cǎ parteneriatul a fost 

format din instituţii de învăţământ din șase ţǎri; 

 Laboratoarele virtuale s-au concentrat asupra dezvoltǎrii 

abilitǎţilor practice ale profesorilor și ale elevilor, utilizând 

materiale de formare și programe TIC specifice; 

 Tutorialul video a furnizat informaţie despre cum sǎ realizezi 

formarea și procedurile implicate în formare, predare și 

evaluare. Este un manual digital pentru formator despre ce 

conţin materialele de formare și cum sǎ fie folosite în procesul 

de predare; 

 Acoperǎ abilitǎţile esenţiale legate de interacţiune cerute 

formatorilor (menţinerea lideriatului, crearea de comunitǎţi de 

învǎţare, lecţii de planificare, controlarea grupurilor de formare, 

analiza cunoștinţelor educabililor și stabilirea credibilitǎţii) și 

evidenţiazǎ pașii în soluţionarea rezistenţei la formare și 

construirea de medii care încurajeazǎ schimbǎri în 

comportamentul educabilului;  

 Conţinutul știinţific al Portofoliilor a fost puternic legat de 

abilitǎţile de bazǎ și transversale care trebuie dobândite de către 

elevi. 

ELEVI 

 Comunicare și colaborare în echipă; 



  

58 
 

 Utilizare inovativǎ a cunoașterii, informaţiei și oportunitǎţilor de 

a crea noi servicii, procese și produse; 

 Abilitǎţi de creativitate și inovare; 

 Abilitǎţi de gândire criticǎ și rezolvare de probleme; 

 Abilitǎţi de comunicare și colaborare; 

 TIC (tehnologie informaţiei și a comunicaţiilor); 

 Cunoaştere - utilizarea tehnologiei ca instrument pentru a 

cerceta, organiza, evalua și comunica informaţie; 

 Utilizarea adecvatǎ a tehnologiilor digitale (calculatoare, media 

players, GPS etc.), instrumente de comunicare/networking și 

reţele sociale pentru a accesa, administra, integra, evalua și crea 

informaţie, pentru a funcţiona cu succes într-o economie 

a cunoașterii; 

 Înţelegere fundamentală a problemelor 

etice/legale legate de accesul și utilizarea 

tehnologiei informaţiei; 

 Flexibilitate și adaptabilitate; 

 Abilitǎţi sociale și transculturale; 

 Productivitate și responsabilitate; 

 Lidership și responsabilitate. 

 

 

 

VI. CONCLUZII 
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Proiectul care s-a derulat pe parcursul a doi ani a avut ca scop 

restabilirea locului educaţiei despre știinţa alimentelor și a subiectelor 

înrudite cu aceasta în cultura tinerilor, pentru dezvoltarea lor personalǎ 

și bunǎstarea lor. Motivaţia proiectului Eduforhealth este de a veni în 

întâmpinarea nevoilor identificate în educaţia şcolară și a dezvolta 

strategii de învǎţare non formală și informală. 

Eduforhealth i-a învǎţat pe profesori sǎ extindǎ mai bine demersul 

educaţional desfǎșurând o predare integratǎ a știinţei alimentelor și a 

dezvoltat competenţele și abilitǎţile de gândire creativǎ ale profesorilor 

și elevilor în domeniul știinţei alimentelor, în legǎturǎ cu Educaţia 

pentru Sănătate. 

Materialele educative și procesul de formare au fost proiectate conform 

rezultatelor analizelor și chestionarelor ţǎrilor partenere. In doi ani, 

cuantumul total a fost de aproximativ 300 de profesori formaţi și 300 

portfolii produse în șase ţǎri partenere. Scopul principal a fost sǎ 

creascǎ gradul de înţelegere al elevilor cu privire la relaţia sǎnǎtate, 

nutriţie și siguranţa alimentelor, pentru bunǎstarea vieţii lor personale, 

a familei lor și a societăţii la nivel global. 

 

 

 

 
Paşi pentru Şcoala Sănătăţii 
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Modelaţi comportamente alimentare pozitive:17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

                                                           
17http://foodfight.org/toolkit 
 

Când mâncaţi în faţa copiilor, faceţi 

alegeri sǎnǎtoase și vorbiţi despre ele. 

 

Nu utilizaţi hrana ca recompensǎ: nu  

întǎriţi ideea alimente nesǎnǎtoase = succes. 

 

Creaţi propria echipǎ a stării de bine la şcoală 

 

Nu vǎ daţi bǎtuţi: Schimbarea culturii 

sǎnǎtǎţii și bunǎstǎrii poate lua timp. 

 Includeţi educaţia alimentarǎ în 

lecţiile existente 

 

“Îndulcit ușor” 
nu înseamnǎ cu puţin zahǎr! 

 
“Obţinut din fructe”  

adesea se referǎ la concentrat de fructe! 

 

Afirmaţii false privind sănătatea 

http://foodfight.org/toolkit
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(http://foodfight.org/toolkit) 

 

 

 

 

“Fǎrǎ colesterol” 
nu înseamnǎ total lipsit de grǎsimi! 

 

“O bunǎ sursǎ de fibre”  
adesea include surse netradiţionale de fibre 

alimentare! 

 

“Îţi întǎrește sistemul imunitar”  

nu înseamnǎ mereu cǎ un aliment e bun pentru tine! 

 

“Obţinut din cereale integrale”  
nu înseamnǎ cǎ produsul conţine 100% cereale integrale! 

 

“Complet natural” 
Alimentele nu sunt atât de naturale pe cât se pretinde! 
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GOOD PRACTICES GUIDELINE FOR 

FOOD SCIENCE SCHOOL 

EDUCATION 
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GOOD PRACTICES GUIDELINE FOR 

FOOD SCIENCE SCHOOL 

EDUCATION 

 

 Valahia University of Targoviste, Romania 
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http://www.valahia.ro/
http://www.pbf.unizg.hr/
http://www.pbf.unizg.hr/
http://www.kaunokolegija.lt/
http://www.aegean.gr/
http://iesnumero1.es/
http://www.dogaokullari.com/
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I. INTRODUCTION 

Project Presentation &Rationale 

The EduforhealthProject was funded within the Erasmus+Programme - Key 

Action Cooperation forinnovation and the exchange of good practices in 

the field of Strategic Partnerships addressing more than one field between 

2014-2016. 

Two years project aims to restore the place of Food Science Education and 

related subjects in the culture of the young people, in order of their 

personal development and wellbeing. 

Thecontext of Europe'sgrowthstrategy 

Europe’s growth strategy refers to a strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth. Europe 2020, the 

growth strategy of the European Union for the future 

period, stipulated that one of the five ambitious 

objectives refers to education, the final target being the 

EU development as a sustainable economy.19 

The rationale of the Eduforhealth project is to meet identified needs in 

education and develop non-formal and informal learning strategies.  

Despite the efforts made by the policy makers inside the axis health - food, 

numerous scientific papers related to school children education draw a 

warning to the fact that a significant proportion of teens and adults have 

                                                           
19  Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final, Communication From The Commission Europe 2020,A 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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never learned the basic principles of food safety, as consequence being 

unable to protect themselves and their future families.  

A lot of explanations are identified, the main being the reduction or 

elimination of specialized courses from school curriculum, respectively the 

increasing of the convenience of consumption partially 

or fully prepared foods due to societal changes that 

have as consequence the mothers employment outside 

home. Thus, unsafe food handling could generate 

foodborne illness, an effective educational intervention 

starting even at pre-primary level and the reinforcing of 

parent education being necessary with a view to diminish this risk. 

The quality of life is stronger related to healthy development and healthy 

behaviors during all life stages. Despite a lot of efforts made insight the 

European education, remains a real need to improve the scientific literacy 

for all the students in order to could be able to interact, in dynamic 

manner, with the world subjected to continuous changes and, as adults, to 

form attitudes and to become part of decision-making processes.  

The Eduforhealth Project has been structured and improved under these 

facts.  
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Project specificobjectives 

 To reinforce the importance of Nutrition and Food Safety 

Education both inside the school and after-school activities. 

 To train the teachers to better expand the educational step by 

deploying an integrate teaching of Food Science, based on the 

traditional and web-based materials, respectively by development 

of diagnosis and feedback methods in order to reach the national 

benchmarks and standards.  

 To improve the mastery of the basic life sciences starting from 

kindergarten, promoting innovative methods as experience-based 

learning methods, problem-based learning methods etc.  

  To maintain the curiosity and to develop the appetite for life 

sciences among the young people, providing interactive exercises 

and living demonstrations adapted both for children in 

kindergarten and for older children.  

 To promote lifelong healthy behaviors among the students, by 

achievement of non-formal competencies as open-mind, stress-

control, self-knowledge and building a positive self-image, 

communication and interpersonal relationship. 

 To encourage the vocation for the scientific and technical careers 

in high school maintaining the students’ enthusiasm and fostering 

their creativity with a view to minimize the disparity between 

formal education and on-the-job training. 

 To encourage the development of the group projects in the field of 

Food Science. 

 To develop basic and transversal skills. 

 To develop educational resources in the field of the life sciences 

using ICT-based solutions. 
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What are the focus groups? 

 

What is the expected impact? 

 Integration of the best practices within the educational process in 

the area of Food Science and related subjects and also within the 

school as a whole, based on the Analysis of Needs 

 Reinforcing the young people motivation, in order to decrease the 

number of the low-performers in science 

 Enhancing the formal and informal competencies of pupils in Food 

Science Education, developing their personality and understanding 

the role of science in their personal lives and in society 

 Increasing the opportunities for the professional development of 

the students, in the sense of choosing a career in the field of Food 

Science 

Teachers and students in 
pre-primary, primary and 

secondary level of 
education

Higher education students 
involved, in close 

collaboration with 
secondary school students, 

in practical activities

Stakeholders from food 
industry, from institutions 

involved in the quality control 
of food products, adults (e.g. 

students’ parents) etc.
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 Acquiring knowledge and experience by participants and 

stakeholders (both from professional, social and cultural point of 

view), changes in individuals and organizations 

 Improvement of the cultural awareness and better language skills 

 Implementation of trans generational learning: older people will 

teach youngsters traditional healthy eating and coking while 

youngsters will give digital voice - through digital storytelling - 

in the older people health-eating and cooking knowledge 

 Beneficial fingerprinting on the wellbeing of the European people, 

respectively on the increasing of the life expectancy across Europe, 

as consequence of the real selection of the foods that fit into a 

healthy diet and of the better understanding of the correlation 

between nutrition and diet-related chronic diseases. 
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What are the main project outputs? 

 Critical Analysis of Curricula related to Nutrition, Health and Food 

Safety 

 Training materials 

 10-module intelligent digital card-game platform and 20 

appropriate digital stories 

 At least 30 portfolios for classroom implementation/participant 

organization in each country 

 At least 300 teachers enrolled in the training process, respectively 

200 learning objects 

 Over 3000 questionnaires filled with a view to design the main 

conclusions related to the awareness of the triad Nutrition - Health 

- Food Safety in the nowadays education 

 Evaluation tools 

 Good Practices Guidelines for School Education, Nutrition 

Guidelines for Children and Food Safety Guidelines for Children 

 Project webpage http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/ 

II. TRAINING CONCEPTS AND MODULES 
 

In the framework of the Eduforhealth Project, the analysis of existed 

curricula at pre-primary, primary and secondary level related to 

nutrition, health and food safety, was realized by the project partners. 

Project partners identified the levels of national education system from 

pre-primary, primary and secondary schoolsin each partner country and 

the education stages - including both qualitative and quantitative 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/
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indicators - about Nutrition, Health and Food Safety in each education 

level. Also, education methods used in each education level and best 

existing practices in each partner country have been identified. 

Also, questionnaires which based on interdisciplinary approach were 

conducted. They were generated the need analysis of the project and 

starting point of the training process. 

After analyzing period, strategy for training and implementation period 

has been determined, necessary content and methods have been 

defined. 

The structure of the teaching process

 

The training process and classroom implementation is planned in three 

phase 

4. The training is designed as 60 hours blended teacher 

training course comprising 10 modules 

All partners allocated the face to face and web-based 

training hours acc. to the profile of their participants 

•Face to face 
trainings

• Web-based 
trainings

60 hours blended 
teacher training

•Training modules

•Feedback

•Collaboration

Online platform
•Online evaluation

•Portfolio for 
classroom 

implementations

Evaluation
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5. The online platform is installed to follow the modules, but 

also it is used to give& get feedback related to the progress 

of the modules, teachers’ implementations etc. It also 

supports the collaboration among teachers. 

6. The evaluation has been initiated with the implementation 

of the training modules.   

 

The training was organized based on local tutoring, in face-to-face 

sessions, involving also related assistance on using and exploring the e-

learning platform. Beside the training stage, the classroom 

implementations were a key-part which has to offer a clear image 

related to the students’ understanding of the importance of the triad 

nutrition-health-food safety, in the daily life.  

The training process covered a number of 60 allocated hours (including 

evaluation), in blended learning sessions.  

In the end, teachers were asked to create learning objects (portfolios), 

as final products, with the view to implement specific nutrition-health-

food safety activities in their classrooms and in the Special Event Days. 

In order to ensure the practical activities during face-to-face sessions, 

classroom kits for health / nutrition safety instruction wereused by each 

partner country.  
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Topics of the training modules 

The content of the courses and practical applications were focused on 

below topics related to nutrition, health and food safety, as follows: 

1. The basic composition of foods (saccharides, fats, proteins, 

vitamins, minerals, biological active compounds) 

2. The role of nutrients in the human body function and on the 

human health status 

3. The biological active compounds of foods and their implication 

in health 

4. The risk of the chemical substances in food consumption (e.g. 

heavy metals, pesticides, self-born toxins, industrial born 

poison, etc.) 

5. The biological risks in food consumption (e.g. pathogenous 

and adulteration microorganisms) 

6. Chemical and biological risks and their prevention 

7. The nutritional food labeling 

8. The concept of RDA (recommended daily allowance) and 

consumption security 

9. Health logos 

10. FoodHygiene 

 
 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/m

ain/tmodules?lang=en 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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Aims of Eduforhealth training process 

 Designing of an activity for the classroom 

 Identification of the didactic united with Eduforhealth topics 

 Indicating concepts related 10 essential topics for school 

education 

 Defining and designing lesson plans with innovative 

methodology and learning strategies 

 Planning materials, products and students’ outcomes. 

 Indicating criteria and how to evaluate students’ outcomes.  

 Developing  classroom activities with the students 

 Collecting activity implementation data and outcomes-

materials generated by the students 

 Evaluation of the classroom implementation 

EduForHealthEducational/TrainingMaterials 

Education materials were designed according the results of partner 

countries analyses and questionnaires.  

The Eduforhealth training materials have been produced by the project 

experts: 

 to achieve sustainable learning results by students through 

long-term retention and reinforcing of basic knowledge;  

 to increase the students understanding of correlation between 

health versus nutrition and food safety for the wellness of their 

personal life, of their family and of the global humanity; 
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 to increase the students personal responsibility;  

 to promote the practice of science teaching methods (e.g. inquiry-

based science education, ICT-platform on science education, cross-

disciplinary activities, designing self-planed experiments and 

materials) which could replace the teacher predominance with the 

methodological diversity;  

 to develop the students skills through elaboration of the tasks that 

could encourage the insight and communicative approach to 

learning;  

 to encourage the stakeholders cooperation insight and outside 

school;  

 to encourage the ability to sustain their self-designed concepts and 

modalities to solve problems;  

 to create a cohesion between students, school teachers and parents;  

 to assure, at the local level, local tutors and school teachers capable 

to implement all kinds of new teaching methods like e-learning 

platforms and face-to-face sessions. 

 

o The Educational Platform- Moodle 

 

The Frameworks and Training Materials are main components of the 

platform.  

The teaching materials can be found in the e-learning platform.  

The platform provides meaningful and enjoyable learning activities. 

All the participant teachers (pre-primary, primary, lower secondary, 

upper secondary) enrolled in the Platform to reach the materials 
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Also, the platform consists ofarticles related to 10 essential topics of 

the Project. The articles were translated in national languages and used 

as a resource for implementer teachers and experts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.eduforhealth.ssai.valahia.ro/?lang=en 

 

o The Game Platform 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#login
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The project created digital games based on the essential topics. In the 

context of those digital games, students can verify their knowledge 

about nutrition, health and food safety through active game play and 

receive appropriate feedback to correct their misconceptions. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play 

In the design of the games, social and constructivist learning 

perspectives were taken into consideration. The project developed 

interactive learning skills of students by online platform and online 

games 

o Digital Stories: 

Digital storytelling; allowed students to work in an authentic context, to 

develop narrative skills, to reflect their knowledge in a community of 

learners and get feedback. 

 

 

 

 

 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/game/#play
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In the context of intelligent digital storytelling, students’ inappropriate 

behaviors and knowledge about nutrition, health and food safety were 

detected - by an appropriate digital tool that was developed in the 

context of this project. 

The idea was teaching health and nutrition through digital storytelling 

with a reference to the cultural dimension of healthy eating that is 

promoted by every country's tradition.    

The digital storytelling tools helped students work in groups and 

strengthened the bonds between children in class, and at the same 

time between students and their teacher, to acquire several 

technological skills through storytelling. 

Digital stories for each essential topic can be found at EduForHealth 

platform(http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en) 

III. HEALTH EDUCATION IN SCHOOLS 

Nutrition and Education 

One of the factor that needs attention in obesity development, is early 

childhood nutrition. Prevention from obesity should start in childhood. 

Childhood and adolescent obesity provides a back ground for 

adulthood obesity. Thus; school, family and society should be informed 

about well-balanced nutrition and physical activity.20 

                                                           
20Healthy Nutrition and Active Life Program of Turkey (2010-2014), 

http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=en
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Nutrition, Health and Education are three essential pillars of 

development. School-based nutrition 

education, which is properly done, 

touches upon all of them. Nutrition 

education is such an intervention. It 

provides people with the knowledge, 

skills and motivation to make right 

dietary and lifestyle choices. Also it is 

building thus a strong basis for a healthy and active life. Food and 

nutrition education play a vital role in promoting food security and 

practice healthy eating patterns. Effective nutrition education is also 

important for combating the rise in non-communicable, diet-related 

diseases seen in many countries.21 

Children of school-going age develop behaviour through interaction 

with other pupils, teachers, parents, siblings and peer groups. They are 

influenced by their homes, their communities, the mass media – and 

the school. Because of this, the school is part of a network of influences 

which shape eating patterns and attitudes.22 Schools are the natural 

development zone for nutrition education. They affect student’s 

lifestyle choices. 

 

Effective Nutrition education in schools requires an extended 

curriculum. This curriculum has to be based on the health promotion 

principles.All school-based activities related to healthy eating can be 

                                                           
21Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, FoodandAgricultureOrganization of the United Nations FAO, 
22 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum Development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 
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seen as part of an extended nutrition education curriculum, a sortof 

“macro-curriculum”, which puts a health promotion approach into 

productive action.The family and community represent another 

dimension of the macro-curriculum. Their involvement is particularly 

vital in nutrition education. Because the school is not the only source of 

what children learn. Eating habits, practices and attitudes are learned 

primarily in the family, and reinforced by the community, the media 

and the child’s experience of the physical environment. Schools will 

need to enter into dialogue with families, collaborate with them. It will 

be important to make positive links with families and with other 

sectors, organizations and individuals concerned with food and 

nutrition in the community. All these features of the extended 

curriculum affect nutrition education.  

Effective school-based nutrition education requires a health promotion 

approach and a “tripartite curriculum”. 

The relationship between education and health is two-way. On the one 

hand nutrition and health status affect children’s learning. On the other 

hand, learning can affect children’s health and nutrition status. 

Education; have an important effect on hygiene behaviour; introduce 

ideas about diversifying food production and conserving supplies; help 

with practical ideas about avoiding endemic illnesses and infections; 

reduce ignorance about eating and food practices and build an interest 

in healthy eating.23 

 

                                                           
23 Nutrition Education in Primary Schools, A Planning Guide for Curriculum development, Vol.1: The 

Reader, Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO. 
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baltnews.it 

Health is a value itself. It is also an important for economic prosperity. 

People’s health influences economic outcomes in terms of productivity, 

labour supply, human capital and public spending. Health expenditure 

is recognised as growth-friendly expenditure. Better 

health promotion and disease prevention 

in and outside health sector; such as 

education, environment, employment can 

improve the sustainability of health systems.24 

 

According to EU Commission’s ‘White Paper on A Strategy for Europe 

on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues’ ; an 

individual’s knowledge, choices and behaviours, for ex related to 

lifestyle and eating habits, are shaped by the environment around 

them. This concerns, on the one hand, access to clear, consistent and 

evidence-based information when deciding which foods to buy an, on 

the other; the wider information environment which is in turn shaped 

by cultural factors, such as advertising and other media. 25  People 

usually eat what is available and accessible in the nearest food shop, 

restaurant or canteen at work or at school. Diet depends on many 

different factors, including climate, infrastructure and development of 

the region, agriculture, political and economic aspects, and transport. 

Changes in the structure of the food-processing industry have 

potentially important implications for the availability of foods, with a 

                                                           
24 Investing in Health, CommissonStaffWorkingDocumentSocialInvestmentPackage, February 2013, 

Brussels, 20.2.2013, SWD (2013) 43 final. 
25 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, 

OverweightandObesityrelatedhealthissues.’Commission of theEuropeanCommunities, Brussels, 30.5.2007 

COM(2007)279 final. 

file:///C:/Users/BuseSultan/Desktop/baltnews.it
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growing number of processed and unprocessed food products 

marketed on a European scale.26 

 

People’s food choices are influenced by: psychological factors; food 

preferences traditions; culture, social values, food symbolism, beliefs 

and religion; education; economic factors; aesthetic factors; age; mass 

communication and advertising; family and friends. World is becoming 

more global. This is breaking down national barriers in food choices. 

According to a pan-European survey, the main influences on food 

choices for consumers in the European Union aged 15 years and over 

are food quality (including food safety), price, taste, awareness about 

healthy eating and the family. The family plays a major role in 

modelling children’s food habits during the first years of life. Most very 

young children cannot make their own food choices.  

 

Their parents decide for them and prepare their food. When children 

start school, they spend many hours at school with friends and have 

their meal there. At this stage, school becomes a major factor 

influencing children’s eating behaviour. But young people also spend a 

lot of time watching television, films and commercial spots. Those 

factors send messages related to food and nutrition or what an ideal 

body shape should be. Friends become very important for adolescents 

when they are looking for their own personal identity and 

independence from the family. The young adolescent needs to be 

                                                           
26 RachaelDixeyandothers; HealtyEating for Youngpeople in Europe, A School-

basednutritioneducationguide, IPC International Planning Committeeof theEuropean Network of 

HealthPromoting Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
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accepted by the group.27 Schools have a great responsibility in ensuring 

that children not only understand the importance of good nutrition 

and exercise but can actually benefit from both. They can be assisted in 

this through appropriate partnership with private parties, including the 

business community. 28 

NewestConcepts in nutrition, foodsafetyandtheirimplication in 

humanhealth 

‘Making positive changes in your and your students diet and lifestyle’ 

‘Healthy Kids=Higher attendance rates =Better behavior =Higher test scores’ 

 

 The prevention and treatment of the obesity epidemic in children and 

adults  

Obesity is a medical condition characterized by accumulation of excess 

body fat. As a condition, obesity is associated with reduced life 

expectancy and/or increased health problems. Obesity is therefore not 

just a cosmetic problem. Numerous studies indicate that higher levels 

of body fat are associated with an increased risk of many adverse 

health conditions.  

Weight loss is increasingly recognized as bringing major health benefits 

to overweight people and is linked with increases in life expectancy of 

people having obesity-related complication. Overweight and obesity 

                                                           
27 Rachael Dixey and others; Healthy Eating for Young people in Europe, A School-based nutrition 
education guide, IPC International Planning Committee of the European Network of Health Promoting 
Schools 1999, ISBN 92 890 1170 X. 
28 White Paper on A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues. 
Commission of the European Communities, Brussels, 30.5.2007 COM(2007)279 final. 
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have increased over the past 20 years in many regions of the world, 

particularly the prevalence of obesity in childhood.  

 

Obesity is not only restricted to the developed world; it is also 

becoming a growing burden for the developing countries. Data from 

the International Obesity Task Force (IOTF) indicate that, worldwide, 

over 20 million children under the age of six are obese or overweight.
29

   

Worldwide obesity has more than doubled since 1980. In 2014, more 

than 1.9 billion adults, 18 years and older, were overweight. Of these 

over 600 million were obese. 39% of adults aged 18 years and over 

were overweight in 2014, and 13% were obese. 

Every five years "Turkey Demographic and Health Survey (TDHS)" study 

is performed in Turkey. It can be seen from the results that obesity is 

increasing among female population. According to the results of the 

researches, overweight prevalence in 15-49 age group women (BMI = 

25-29.9 kg/m2) in 1998, 2003 and 2008 was found as 33.4%, 34.2% and 

34.4% respectively and the obesity prevalence (BMI 30 kg/ m2) in 1998, 

2003 and 2008 was found as 18.8%, 22.7% and 23.9% respectively. 

According to these results, obesity prevalence among females has been 

increasing 5.1% during the last ten years. 

 

What are common health consequences of overweight 

and obesity? 

 

                                                           
29http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3257668/
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Obesity is linked to more than 60 chronic diseases:Raised BMI is a 

major risk factor for non-communicable diseases such as:cardiovascular 

diseases (mainly heart disease and stroke), which were the leading 

cause of death in 2012; diabetes; musculoskeletal disorders (especially 

osteoarthritis - a highly disabling degenerative disease of the joints); 

some cancers (endometrial, breast, and colon).The risk for these non-

communicable diseases increases, with an increase in 

BMI. 

 

Obesity related medical treatments cost between $147 and $210 billion 

a year, or nearly 15% of all annual medical spending Researchers 

estimate that if obesity trends continue, obesity related medical costs 

cost rise by $45 - $65 billion each year by 2030.30 

 

What is “FoodLiteracy?” 

Humans need to eat.  Knowing what foods 

increase the quality and quantity of human 

(and our planet’s) life is an important life 

skill.  We refer to “Food Literacy” as the 

ability to track the progress of food from 

farm to table and to understand and 

articulate the impact of food choices on:  human health, animal welfare, 

the environment and on our communities.31 

                                                           
30http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ 
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40 
31http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://123rf.com 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
http://beslenme.gov.tr/index.php?lang=tr&page=40
http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf
http://123rf.com/
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A food literate person is able to:  

 List and discuss the people and processes that define the 

lifecycle of food: growing, harvesting, transporting, processing, 

packaging, selling, eating and disposing. 

 Understand the difference between and the consequences of 

sustainable versus industrial agricultural. 

 Articulate the economic and environmental impact of eating 

seasonally. 

 Understand the distinction between whole and processed food. 

 Understand the relationship between food and health 

outcomes. 

 Possess basic shopping and cooking skills.    

 Shopping: dodging consumer traps at the supermarket such 

as:  label decoding, functional food claims, false advertising, 

couponing and other store based sales strategies.  

 Cooking: the ability to prepare simple, nutritious and cost 

effective meals – primarily using whole foods and natural 

ingredients.32 

Functionalfoods 

Did you know that certain foods or food components may provide health and 

wellness benefits? 

                                                           
32http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know 

http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf 

http://foodfight.org/toolkit/step/1-aware/what-does-food-literate-person-need-know
http://eprints.qut.edu.au/53786/1/Food_literacy_and_young_people_report.pdf


  

89 
 

These foods, also known as “functional foods,” are thought to provide 

benefits beyond basic nutrition and may play a role in reducing or 

minimizing the risk of certain diseases and other health conditions. 

Examples of these foods include fruits and vegetables, whole grains, 

fortified foods and beverages and some dietary supplements. 

Functional characteristics of many traditional foods are being 

discovered and studied, while new food products are being developed 

to include beneficial components. By knowing which foods can provide 

specific health benefits, you can make food and beverage choices that 

allow you to take greater control of your health. 

Functional component groups are; 

Carotenoids, Dietary(Functional And Total) Fiber… Fatty 

Acids,Flavonoids, Isothiocyanates, Minerals, Phenolic Acids, Plant 

Stanols/Sterols, Polyols, Prebiotics, Probiotics, Phytoestrogens, Soy 

Protein, Sulfides/Thiols, Vitamins.33 

GeneticandNutrition 

Nutrients and other food components 

influence the function  

                                                           
33http://foodinsight.org 

http://foodinsight.org/
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www.precisionnutrition.com 

of the body, protect against disease, restore health, and determine 

people’s response to changes in the environment. 

Under certain circumstances and insome 

individuals, diet can be a serious risk factor for a number of diseases. 

Common dietary chemicals can act on the human genome, either 

directly or indirectly, to alter gene expression or structure. The degree 

to which diet influences the balance between healthy and disease 

states may depend on an individual’s genetic makeup. Some diet-

regulated genes (and their normal, common variants) are likely to play 

a role in the onset, incidence, progression, and/or severity of chronic 

diseases. Dietary intervention based on knowledge of nutritional 

requirement, nutritional status, and genotype (i.e., “personalized 

nutrition”) can be used to prevent, mitigate or cure chronic disease.34 

 

 

 Organic foods Strategies in food safety / Food safety risk management 

/ Traceability in food production / From farm to fork 

The safety of food is greater with organic than with conventional 

products. However, various opportunities exist for improving it in both 

types of farming in the future. It is important to take a precautionary 

approach to new technologies, in order to reduce their negative effects 

on humans, the environment and nature. If labelling, control and 

certification function properly, the attachment of labels to food 

products improves food safety; and in this context the organic label has 

significant advantages. Nevertheless, there are opportunities for 

                                                           
34http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/ 

http://www.precisionnutrition.com/all-about-genetic-testing
http://bant.org.uk/about-nutritional-therapy/
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improving the organic label, for example by including controlled 

information about the origin of products. Similarly, organic regulations 

and food safety could be improved by introducing rules governing the 

processing, distribution and marketing of organic products. 

 

 

 

 

 

 

IV. CLASSROOM IMPLEMENTATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

The5E Learning Method 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd 

 

http://orgprints.org/206/1/Hansen_organic_food_safety.pd
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In today educational systems, new and active teaching methods in the 

teaching-learning process has been of interest to many. The 5E's is an 

instructional model based on the constructivist approach to 

learning, which says that learners build or construct new ideas on top 

of their old ideas. The 5E's can be used with students of all ages, 

including adults. The concept behind the model is to begin with 

students’ current knowledge, make connections between current 

knowledge and new knowledge, provide direct instruction of ideas the 

students would not be able to discover on their own, and provide 

opportunities to demonstrate understanding (Bybee, 2006).  

Each of the 5E's describes a phase of learning, and each phase begins 

with the letter "E": Engage, Explore, Explain, Elaborate, and Evaluate. 

The 5E's allows students and teachers to experience common activities, 

to use and build on prior knowledge and experience, to construct 

meaning, and to continually assess theirunderstanding of a concept 

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html. 

http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html#constructivism
http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html#constructivism
http://enhancinged.wgbh.org/research/eeeee.html
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A 5E Lesson Plan Example 

Expected Learning Outcomes:  

Students will have general information about the types of food and 

nutrients. They will develop their sense of self and community. 

 Planning Healthy Life  

o To plan their healthy life. 

o To described nutritional groups. 

o To categorized foods according to nutritional groups. 

o To identify nutritional values. 

 

 ICT 

o To create an account, start a new project on 

Appinventor 

o To design interface when they create their application 

on Appinventor 

o To choose code blocks when they create their 

application on Appinventor. 

Tools:  

o http://www.appinventor.mit.edu; to create their 

application for android tablets or phone 

o http://en.linoit.com; to create their nutrients list easily 

o Sticky paper-pen; to create their nutrients list 

o Aistarter; to check whether it is running their own 

application by using Emulator 

o Stormboard; to create mind mapping 

o Rubistar; to get feedback from pupils 

http://www.appinventor.mit.edu/
http://en.linoit.com/
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STEPS of 5E  

ENGAGE:  

 Students work in small groups (five people). Then, asks them, 

what they have eaten and drunk all day, open the 

“linoit”https://linoit.com/session/login to give their answers 

online programme. Alternatively, sticky paper and pen help to 

create their list.Then they check their list with the list of other 

groups and compare. 

EXPLORE:  

 Mind Mapping “stormboard” link is shared with the students 

andasked to fill in the related boxes which they are categorized 

nutritional groups according to what they have consumed 

during the day.  

 Than students match the nutrition with the nutrition groups and 

then, determine the type of food such as proteins, vitamins, and 

calcium. 

EXPLAIN:  

 Ss check their mind maps to check whether they match they 

clustered the nutrition groups and types or not.  

 Then, students are asked how many calories they took whole 

day and how many calories they need to compare with their 

results. At the same time, the list of nutrition, nutrition groups 

and nutrition values is shared with the students to check their 

values.  

https://linoit.com/session/login
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 To be able to calculate the calories that is consumed during the 

day, the “app inventor” is introduced using the link 

“www.appinventor.mit.edu” and a new account is created.  

 How to start a new project and the steps which are for design 

interface is presented. It is created in 3 steps as in the following; 

4. Design: The values of the calories and nutrition are matched and 

designed like the calculator.   

5. Coding : Each button is coded according to the value of each 

calorie  

6. Test:  the application whether it works or not.  

ELABORATE:  

 Studentscreates their apps and check their own application 

using emulator with aistarter, android tablet or phone with QR 

code in 5 minutes.  

EVALUATE:  

 Each team shares/ presents their apps and their classmates 

evaluate the products using rubric. If the product does not 

work, they try to identify the problem and try again with their 

team members when the product works. 

Collaboratıve Learning  Methods  

Research shows that involving learners in technologically supported 

collaborative learning activities could provide them with essential 

opportunities to: motivate active engagement in their learning 

(Scardamalia & Bereiter, 1996), extend and deepentheir 

http://www.appinventor.mit.edu/
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learningexperiences, try new ideas and improve their learning 

outcomes (Picciano, 2002), trigger their cognitive processes 

(Dillenbourg, 1999), enhance their diversity in terms of the learning 

concepts in question (Johnson and Johnson, 1994) and interact socially, 

developing a sense of community and belonging online 

(Haythornthwaite, Kazmer, Robins, & Shoemaker, 2000). 

Recent studies have indicated that some amount of structuring may 

help teams achieve effective collaboration (Lehtinen, 2003). One way to 

structure collaborative processes is through the use of ‘collaborative 

patterns’ which could be well-integrated within the ‘learning design’ 

realized by the teachers. Specifically, best collaborative pedagogical 

practices can be reflected in the formation of ‘collaborative patterns’ 

which could be shared and reused across instructional contexts and 

essentially assist learning. 

In the following section 3 of these methods are presented with 

examples of their implementation in the Nutrition and Food Safety 

classrooms.   

4. The ‘Roundtable’ collaborative method  

5. The ‘Think Pair Share’ collaborative method 

6. The Jigsaw collaborative method  

1.The ‘Roundtable’ collaborative method  

Roundtable (Kagan, 1994) is one of the classical brainstorming 

techniques (Kordaki & Siempos, 2009).  Due its structure it is obligatory 

for learners to participate and contribute in discussions. 
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2.The ‘Think Pair Share’ collaborative method 

Think, Pair, Share is a method first designed by Professor Frank Lyman 

at the University of Maryland in 1981 (Kordaki & Siempos, 2009). It is a 

cooperative discussion method that allows students to discuss their 

responses with a peer before sharing with the whole class. It 

distinguishes from other methods by the adoption of thinking time 

leading to increases in responses’ quality. 

3.The Jigsaw collaborative method  

The Jigsaw method was originally proposed by E. Aronson (1971) at the 

University of Texas and the University of California (see 

http://www.jigsaw.org). Jigsaw has been seen as a method that can 

support both cooperative learning and collaborative situations. This 

method could sit well within the constructivist framework of learning. In 

addition, many researchers have proposed the implementation of this 

method within the online context (Kordaki, Siempos and Daradoumis, 

2011; Kordaki and Siempos, 2010), despite the fact that Jigsaw was 

originally proposed for face-to-face education.  

 

The Jigsaw method is a cooperative/collaborative learning strategy 

which enhances the process of listening, commitment to the team, 

interdependence and team work. Each member of the team has to 

excel in a well-defined subpart of the educational material, undertaking 

the role of expert. The experts form a different group to discuss the 

nuances of the subject and later return to their teams to teach their 

colleagues. The ideal size of teams is 4 to 6 members.  

 

 

http://www.jigsaw.org/
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Example of a structured ‘Jigsaw’ collaborative learning method in the 

nutrition and food safety classrooms 

 The students watch the educational video that is offered from 

theprogramhttp://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?la

ng=gr;t=t8 (duration 3: 37) to which reference is made on the 

Recommended Daily Allowance (RDA) of nutrients should 

recruit from the various foods we consume daily. 

 Based on the video that watched, students have to make 

tomorrow's Arisdiet. Each team will be responsible for one meal 

(breakfast, lunch or dinner). On the left side of the table draw 

the dishes that students would recommend to Aris and on the 

right side, describe them.  

 

 

 

Below is the advice of a nutritionist on how to plan our daily meals 

(breakfast, lunch and dinner) based on the RDA / DRVs. After students 

Breakfast Foods 

Dinner 

Foods 

Foods 

Lunch 
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read it carefully, students asked to help Aris to plan the meal for which 

they are responsible so as to be balanced and healthy?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students returned to their first groups, after discussing their 

experiences, students asked to help Aris to plan the main meals 

for the next two days so that to be balanced and healthy? 

 

Aris’ healthy meals for the next two 

days 

 

 

1st day 2nd day  

Breakfast Breakfast  

Meal Foods 
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Lunch Lunch  

 

 

 

  

Dinner Dinner  

 

 

 

  

An Example for Teacher’s Portfolio 

IDENTIFICATION OF THE DIDACTIC UNIT 

 

OBJECTIVES 

 

POSTURAL HYGIENE 

• Understanding and maintaining standards for good healthy posture 

when sitting, take things off the ground, hanging the backpack, 

sleeping... 

• Learning how to organize the backpack and do not overload it with 

unnecessary things. 

Title of the activity A HEALTHY LIFE!! 

Educational level it is 

addressed to 

4TH GRADE PRIMARY 

Estimated Hours 10 

Students estimated number 18 
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PROPER USE TOILET 

• Knowing how to properly use the toilet paper and properly cleaned. 

• Correct use of the toilets, keeping them in good condition: empty 

the tank after use, not throwing papers on the floor, close the taps 

after washing, do not throw objects into the toilet... 

HYGIENE AND GROOMING 

• Recognizingthe benefits of proper hygiene: pleasant feeling for 

oneself and for others, prevention of diseases... 

• Knowing the body and the hygienic standards required for care. 

• Taking responsibility for personal hygiene. 

HYGIENE CLOTHING 

• Learning to dress themselves 

• Valuing the care and hygiene of clothing and footwear. 

• Importance of changing clothes whenever you are.Change 

underwear daily. 

HYGIENE AND CARE OBJECTS 

• Understand the importance of caring and order of the objects they 

used both at home and at school. 

• Learn to respect the environment in which they live and relate: 

house, class, courtyard, street... 

SLEEP AND RELAXATION 

• Importance of sleep and rest a sufficient number of hours. 

HEALTHY FOOD AND NUTRITION 

• Knowing the benefits of a balanced diet and the consequences of 

inadequate nutrition. 

• Acquiring healthy eating habits. 

• Valuing the importance of breakfast in the diet for proper 

performance. 

FOOD HYGIENE STANDARDS 

• Respect the basic rules of storage and handling of food. Demand 

that others respect these rules. 
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• Knowing basic aspects of the food chain: production, distribution, 

storage and food preservation. 

• Washing hands always before eating. 

• Knowing not to take food that has been dropped. 

BASIC RULES RELATING TO FOOD 

• Appreciating the nice aspects involving food. 

• Valuing the act of food as a form of social and family relationships. 

• Knowing the basic rules of behavior at the table. 

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTH 

• Understanding the benefits of physical activity for health  

• Conducting autonomously sports activities  

• Actively participate in physical education activities. 

• Playful conception of physical exercise and sports, avoiding 

competitiveness and accepting the limitations. 

LEISURE AND FREE TIME 

• Rating positively leisure time and rest. 

• Participating in healthy leisure activities. 

• Do not abusing computers, video games, etc.  

• Reducing the number of hours of television watching. 

• Acquiring a critical judgment to select TV programs. 

• Knowing that watch TV and play computer or video games 

excessively can be harmful to the physical and mental health. 

ENVIRONMENT AND HEALTH 

• Understanding the negative health consequences of environmental 

pollution. 

• Identifying risk factors for the health of environmental origin. 

• Know what personal and collective actions can have an impact on 

the environment. 

• Making responsible consumption, avoiding waste. 

• Knowing the importance of controlled water, electricity 

consumption, paper, etc. and implement saving measures (turning 
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off lights, closing taps when not in use). 

• Being aware of the importance of keeping the environment clean 

(home, school, park...). 

• Identifying behaviors or acts that are harmful to the environment. 

• Knowing renewable energy. 

• Acquiring habits of recycling and waste classification 

 

CONTENTS 

 

• Study of the different parts of the body systems, organs and 

functions.  

• Videos where proper hygiene habits and inappropriate to discuss 

them appear after class, distinguishing those who are right of those 

who are not. 

• Performing work in groups to talk about issues related to hygiene 

(how elaborate soap, hygiene through history, major diseases related 

to poor hygiene...).Presentation of this work to the rest of the class, 

orally or in panels or wall hung. 

• Monitoring the proper use of toilets. 

• Establishment of standards for the care of school toilets. 

• Correcting bad posture observed in the classroom. 

• Explanation how to maintain proper posture during lessons. 

• Commitment not to overload homework, not to excessively increase 

the weight of the backpacks. 

• Using common storage materials or materials that are not used at 

home in the classroom, to reduce the weight of the backpacks. 

• Importance of hygiene and personal appearance in relationship with 

others. 

• Establishment of care shifts classroom: cleaning tables, slate, eraser... 

so that all students participate. 
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• Explanation of the importance of a break adequate for optimal 

performance in class. 

• Preparation of poster or wall between the whole class, they remain 

exposed to remember the eating habits to be achieved. 

• Explanation of the process of nutrition and organs involved in it. 

• Sessions on the classification of food is explained by the nutrients 

that compose and recommended amounts for a healthy and 

balanced diet. 

• Symposia on food. 

• Mandatory washing their hands before lunch recess and lunch, if the 

child is left in the school canteen. 

• Exercises to explain the rules for handling and preserving food. 

• Monitoring compliance with the basic rules of behavior during meals. 

• Facilitate participation giving a fun and playful to physical education 

classes character. 

• Mandatory warming up before physical exercise start and performing 

stretching before and after. 

• Motivation in physical education classes, avoiding being too 

demanding and adapting them according to individual abilities. 

• Promotion of fair play and sportsmanship. Avoid competitiveness. 

• Regular practice of physical activity. 

• Wear necessary (clothes, shoes...) for the proper conduct of physical 

activity. 

• Commitment reading a book (can be borrowed from the library) 

throughout the school year. 

• Symposia on irresponsible consumption and its consequences 

(excessive consumption of paper, electricity etc.). 

• Reading symbols and labeling of some products most frequently 

used (food, clothing, shoes...). 

• Explanation of consumer rights. 

• Provision of equipment commonly used in classrooms, so that they 
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learn to share. 

• Optimizing the paper and school supplies. 

• Crafts with recyclable items to make objects and toys. 

• Promotion of leisure without toys without computers. 

• Study of the main pollutants and their consequences for the 

environment. 

• Promoting maximum use of paper and utensils at school. 

• Sheets, posters, murals, slides individual to perform for saving water, 

energy and recycling waste. 

 

METHODOLOGY 

 

Active or integrative pedagogy has as the linchpin learning and students 

as it is based on meaningful learning. The objectives and content have 

to do with the three personal areas: cognitive, emotional and skills.  

A combination of active educational methods and techniques is used, 

the educator role is to support and learning group sessions are 

scheduled in detail and evaluation is ongoing. 

In practice, it is easier to promote that students realize their own 

situation to face the learning and talk about it a priori, that is, listening 

instead to give "a lecture". 

Help them think, instead of thinking about them, encouraging the 

research for solutions and autonomous decision-making. The idea is not 

"to prescribe" behaviors, but to promote them. Teaching is, from the 

perspective of active pedagogy, focus on learning and learners, helping 

them to learn.  For this to be effective in each of the stages, and 

depending on the age, will be more useful certain methods, techniques 

and learning resources. 

A playful, participatory and experimental methodology around the 

school community: students, parents and teachers. 
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In addition, students will perform small group projects based on 

feeding, always encouraging a constructive, responsible and caring 

behavior. The main principles of the methodology will be: 

TASK ASSIGMENT, GUIDED DISCOVERY AND PROBLEM SOLVING. 

 

TASKS TO BE DEVELOPED BY TEACHER 

 

As primary objective, inculcate and practice a healthy and balanced diet. 

To do this we will begin to know the different groups of existing foods, 

the origin of each, processing, handling and fostered an adequate intake 

to age and needs of our alumni / ae and families. During the course of 

this unit students will acquire various capacities, not only teaching, but 

also adequate staff development and social balance. 

Preparation of all material: sheets, logs, etc. 

 

TASKS TO BE DEVELOPED BY STUDENTS 

 

General activities: 

- Participation in healthy breakfasts. 

- Eating fruit and milk one day a week. 

- Vegetable Crops: lentils, chickpeas... 

- Discuss hygiene when handling food. 

- Wash the hands before and after handling food and brush our teeth 

after eating. 

- Development of a food. 

- Development of murals on food. 

• Specific activities: 

- Colloquia. 

- Find information about general culture and gastronomy. 

- Development of murals on the cuisine of our country as well as from 
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other countries. 

- Preparation of simple recipes and then group them together in a 

book. 

- Classify foods according to their animal or vegetable origin. 

- Know the nutritional properties of different foods from each group: 

milk and milk products; meat, fish and eggs; fruit; vegetables; 

cereals, derivatives and vegetables; fats and oils; and sugar candy. 

- Develop a wheel 7 food groups. 

- Develop a food pyramid from the food groups. 

- Sort stories of the manufacturing process of a product (honey, 

cheese, oil, vegetables...) 

- Planting vegetable seeds and know the care they require. 

- Distinguish between good food and bad condition. 

- Make healthy and nutritious menus. 

- Knowing which fruits and vegetables can be eaten in every season 

and make a mural in groups. 

 

CRITERIA AND EVALUATION INSTRUMENTS 

 

The evaluation will be global, continuous and progressive. The 

achievement of the objectives will be carried out according to the 

following criteria: 

 Questionnaires initial and final evaluation related to healthy 

eating habits and food hygiene, aimed at students and families. 

 Degree of assimilation of the conceptual content by students 

through reinforcement sheets, revision or extension. 

 Level of student participation in the preparation of posters, 

murals and other group work. 

 Adopt hygiene before and after eating and handling food. 

 Use the Internet to search for information. 
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 Videos of product development. 

 Educational games. 

 Registration of participation and delivery of work. 

 Participation in the talks. 

 Oral presentation. 

The evaluation instruments are the daily class, debates, lectures, 

symposia, scales of observation and anecdotal records. 

Some practical experiments 

6. IDENTIFICATION OF PROTEIN USING BIURET TEST 

Biuret solution is used to identify the presence of protein. Biuret 

reagent is a blue solution that, when it reacts with protein, will change 

color to pink-purple. 

Equipment and materials: 

• Reactive biuret: CuSO4 1%, NaOH 20-30%  

 Pipettes 

 Tubes 

 Protein solution (egg white, milk) 

Procedure: 

 Add 1 ml of sodium hydroxide solution to 2 ml of sample 

shake well. 

 Add 1% copper sulfat solution, drop by drop, gently 

shaking after each drop. 

 Record obtained color 

Colour change 

Remains blue→proteins absent 

Blue to violet → proteins present 
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7. IDENTIFICATION OF OIL AND FAT 

 

Equipment and materials: 

 Pipettes 

 Tubes 

 Ethanol 

 Oil 

 

Procedure: 

 Place about 1 cm3 of ethanol in a test tube.                                  

 Add a few drops of oil and mix by shaking. 

 Add an equal amount of water and shake again. 

 

Observation: 

Positive result:  A cloudy emulsion forms 

Negative results:  Liquid remains clear 

 

Note 

 Food with solid fats can be tested by crushing them in ethanol. 

 

 
Test for oil/Fats (Ethanol/Alcohol Emulsion Test) 



  

111 
 

 

8. IDENTIFICATION OF REDUCING SUGAR Fehling’s Test 

 

 

 

Equipment and materials: 

 Fehling 1 

 Fehling 2 

 Pipettes 

 Tubes 

 Alcohol burner (gas burner) 

 Fruit Juice (test solution) 

 

Procedure: 

 1 mL Fehling 1 + 1 ml Fehling 2 + few drops fruit juice (test 

solution)→ heat the mixture (5 min) and observe a color change. 

 The production of yellow 'or brownish-red precipitate of 

cuprous oxide indicates the presence of reducing sugars in the 

given sample. 

 

 

9. IDENTIFICATION THE AMOUNT OF VITAMIN C IN JUICE 

This method determines the vitamin C concentration in a solution by a 

redox titration using iodine.  
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Equipment and materials: 

 burette and stand 

 100 mL or 200 mL volumetric flask 

 20 mL pipette 

 10 mL and 100 mL measuring cylinders 

 250 mL conical flasks 

 distilled water,  

 various juice of tropical fruits, or orange juice of different 

producers,  

 Iodine solution: (0.005 mol L−1) 

 Starch indicator solution: (0.5%).  

 

Procedure: 

First, prepare two mixtures:  

 Iodine solution: (0.005 mol L−1). Weigh 2 g of potassium 

iodide into a 100 mL beaker. Weigh 1.3 g of iodine and add it 

into the same beaker. Add a few mL of distilled water and swirl 

for a few minutes until iodine is dissolved. Transfer iodine 

solution to a 1 L volumetric flask, making sure to rinse all traces 

of solution into the volumetric flask using distilled water. Make 

the solution up to the 1 L mark with distilled water. Note: The 

concentration of the prepared iodine solution can be more 

accurately determined by titration with a standard solution of -

ascorbic acid or a standard solution of potassium thiosulfate 

using a starch indicator. This should be done if possible as 

iodine solutions can be unstable. 

 Starch indicator solution: (0.5%). Weigh 0.25 g of soluble 

starch and add it to 50 mL of near boiling water in a 100 mL 

conical flask. Stir to dissolve and cool before using. 
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 Sample Preparation: 

For fresh fruit juice: Strain the juice through cheesecloth to remove 

seeds and pulp which may block pipettes. 

For packaged fruit juice: This may also need to be strained through 

cheesecloth if it contains a lot of pulp or seeds. 

For fruits and vegetables: Cut a 100 g sample into small pieces and 

grind in a mortar and pestle. Add 10 mL portions of distilled water 

several times while grinding the sample, each time decanting off the 

liquid extract into a 100 mL volumetric flask. Finally, strain the ground 

fruit/vegetable pulp through cheesecloth, rinsing the pulp with a few 

10 mL portions of water and collecting all filtrate and washings in the 

volumetric flask. Make the extracted solution up to 100 mL with 

distilled water. 
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10. IDENTIFICATION OF NITRATES AND NITRITES - 

QUALITATIVE DETERMINATION (Rapid test of water analysis) 

Equipment and materials: 

 Potassium iodide starch paper from MN 

 

 
 

Limit of method sensitivity is of 1 mg/l NO2
– 

Procedure: 

This test paper allows the quick and easy detection of strong oxidizers 

such as nitrites. Nitrite oxidizes potassium iodide to form elemental 

iodine which reacts with starch to a blue-violet complex.  

Potassium iodide starch paper may be used by dipping it into a water 

sample or by applying drops of the sample onto the paper.  

To detect gaseous oxidizers, the paper is moistened with distilled water 

and then exposed to the gas in question. 

 

Interpretation of the results: 

If the test paper becomes violet that means that the water contains 

nitrites. 
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V. EVALUATION  

Portfolio 

All the teachers who 

participated to the training 

process were asked to design 

own learning objects, built in 

the portfolio format. 

All the participants’ products 

were uploaded to the common 

database and published in the project webpage, as Portfolio Database.  

The scientific content of the Portfolios was strongly related to basic 

skills and transversal skills that must to be acquired by the students. 

Project aims to enhance the deeply implementation of modern 

teaching methods that can sustain the education in related Food 

Science disciplines. 

 

Structure & aims of the Portfolio 

 Designing of an activity for the classroom: 

 Identification of the didactic united with Eduforhealth topics 

 Indicating concepts related 10 essential topics for school 

education 

 Defining and designing lesson plans with innovative 

methodology and learning strategies 

 Planning materials, products and students’ outcomes. 

 Indicating criteria and how to evaluate students’ outcomes 
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 Developing classroom activities with the students: 

 Collecting activity implementation data and outcomes-materials 

generated by the students 

 Evaluation of the classroom implementation with online tools; 

 Rubistar (rubistar.4teachers.org) 

 Kahoot (kahoot.it)  

 Plickers (plickers.com)  

 Socrative (http://www.Socrative.Com) 

 Mind map   

 Poster 

 (Artytwo.Edu.Glogster.Com/How-To-Create-A-Poster/) 

 Comic cartoons 

Pixton(www.pixton.com/tr/) 

  Powtoon (www.powtoon.com/) 

 Questionnaire 

 Google  (https://docs.google.com/forms/) 

 Surveymonkey (https://www.surveymonkey.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rubistar.4teachers.org/
http://kahoot.it/
http://plickers.com/
http://www.socrative.com/
http://artytwo.edu.glogster.com/how-to-create-a-poster/
http://www.pixton.com/tr/
http://www.powtoon.com/
https://docs.google.com/forms/
https://www.surveymonkey.com/
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Basıc skills and competences of teachers and students 

TEACHERS 

 Teachers developed their basic and transversal skills, such as 

digital skills, by Eduforhealth trainings. 

 Developed cultural awareness and better language skills, 

because the partnership consists of six countries. 

 Virtual laboratories focused on enhancing the practical skills of 

the teachers and students, using training materials and specific 

ICT programs. 

 The video tutorial provided information on how to do training 

and the procedures involved in training, teaching and 

evaluation. It is a digital handbook for trainer about what the 

training materials contain and how to use them in the teaching 

process.  

 It covers the essential interaction skills required of trainers 

(maintaining leadership, creating learning communities, 

planning lessons, controlling training groups, analyzing trainees’ 

knowledge and establishing credibility) and outlines the steps in 

handling resistance to training and in building environments 

that encourage changes in trainee behavior.   

 The scientific content of the Portfolios was strongly related to 

basic skills and transversal skills that must to be acquired by the 

students. 
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STUDENTS 

 Communicating and collaborating with teams of 

people  

 Making innovative use of knowledge, information 

and opportunities to create new services, processes 

and products.  

 Creativity and innovation skills 

 Critical thinking and problem solving skills 

 communication and collaboration skills  

 ICT (information and communications technology) 

 Literacy -Use technology as a tool to research, organize, 

evaluate and communicate information 

 Use digital technologies (computers, media players, GPS etc.), 

communication/networking tools and social networks 

appropriately to access, manage, integrate, evaluate and create 

information to successfully function in a knowledge economy 

 Apply a fundamental understanding of the ethical/legal issues 

surrounding the access and use of information technologies 

 Flexibility and adaptability  

 social and cross-cultural skills  

 productivity and accountability  

 Leadership and responsibility 
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VI. CONCLUSION 
 

Two years’ project aimed to restore the place of Food Science 

Education and related subjects in the culture of the young people, in 

order to their personal development and wellbeing. Rationale of the 

Eduforhealth project is to meet identified needs in education and 

develop non formal and informal learning strategies. 

Eduforhealth trained the teachers to better expand the educational 

step by deploying an integrate teaching of food science and developed 

teachers and their students’ competencies and creative thinking skills in 

the area of food science, connected with the health science. 

Education materials and training process were designed according the 

results of partner countries’ analyses and questionnaires. In two 

years,300 teachers trained and 300 portfolios produced in six partner 

countries. Main purpose was to increase the students understanding of 

correlation between health versus nutrition and food safety for the 

wellness of their personal life, of their family and of the global 

humanity. 
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Model positive eating and drinking behavior:35 

 

 

 

 

 

36 

 

                                                           
35http://foodfight.org/toolkit 
 

Steps for Health School 

When you eat in front of kids, make 

healthy choices and talk about them. 

 

Don’t use food as a reward: and 

reinforcing the idea that junk=success. 

Create your school wellness team 

Don’t give up: Changing the culture of 

health and wellness can take time. 

Incorporate food education into 

existing lessons 

http://foodfight.org/toolkit
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(http://foodfight.org/toolkit

“Lightly sweetened” 
does not mean low in sugar. 

“Cholesterol free” 
does not mean the food is totally fat free. 

“A good source of fiber”  
often includes non-traditional sources of fiber 

called isolated fibers. 

“Strengthens your immune system”  
does not always mean a food is good for you. 

“Made with real fruit”  
often refers to fruit concentrate. 

“Made with whole grains”  
does not mean the product is 100% whole grain. 

“All natural” 
foods aren’t as natural as the claim to be. 

False Health Claims 
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