
                                   

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII,  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI 

 

Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu” 

 
Zorleni, 31.08.2020 

 

În perioada 01.09.2017 – 31.08.2020, Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu” din Zorleni, a 
implementat proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar – proiecte doar între școli, cu titlul 
“Our daily bread”, finanţat  de Comisia Europeană, prin programul Erasmus+. 
Obiectivele proiectului au fost: îmbunătățirea competențele lingvistice, interculturale și sociale ale 
elevilor; îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților economice și tehnologice, orientate spre practică, 
prin studierea pâinii sub diferite aspecte: legătura cu agricultura, profesii și locuri de muncă, știința și 
marketingul din spatele ei, obiceiuri și tradiții care o înconjoară; promovarea integrării digitale a 
tuturor participanților.  
Proiectul a fost realizat în parteneriat cu: Gymnasium Wendelstein din Germania (coordonatorul 
parteneriatului), Istituto Tecnico Economico "Vitale Giordano" din Italia și IES "Clara Campoamor" din 
Spania.  
Pe durata celor trei ani de proiect, elevii din grupul țintă au participat la activități, conform planului de 
implementare și au colaborat cu elevii din școlile partenere. Au avut loc: o reuniune transnațională de 
proiect, în Italia, la care au participat două persoane din echipa de proiect și 4 activități transnaționale 
de învățare, câte una în fiecare școală parteneră, la care au participat 14 elevi și 6 profesori din 
școala noastră.  
Ca urmare a pandemiei COVID-19, ultima activitate de învățare și reuniunea transnațională de 
proiect, ambele în Germania, au fost anulate. Cu toate acestea, proiectul și-a atins obiectivele, 
activitatea și colaborarea între parteneri continuând on-line, inclusiv prin videoconferințe. 
Produsele finale ale proiectului sunt: site-ul proiectului și o colecție de materiale în format digital, 
disponibile la adresa: https://www.our-daily-bread.eu/. 
Proiectul a fost finanţat cu suma de 28.715 Euro de către Comisia Europeană, prin programul 
Erasmus+ 2014-2020, Acţiunea cheie 2/parteneriate strategice în domeniul educaţiei şcolare. 
 

Persoana de contact: 
Prof. Huluță Aurora – coordonator proiect 
Tel. 0235 308026,  
Fax  0235 308026,  
E-mail ahuluta@yahoo.com 
 

Notă: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă 
a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 
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