19 august 2020
Ca urmare a pandemiei COVID-19, activitatea de învățare și reuniunea transnațională de proiect, care
ar fi trebuit să aibă loc în Germania în martie 2020, au fost suspendate. Deși am prelungit durata de
implementare a proiectului, de la 30.04.2020 la 31.08.2020, nu a mai fost posibilă derularea acestor activități,
însă colaborarea noastră a continuat online, inclusiv prin videoconferințe cu elevi și profesori, astfel încât
putem spune că obiectivele parteneriatului nostru au fost realizate cu succes.
Pe 19 august 2020, la ora 15.30, partenerii proiectului s-au întâlnit online. Partenerii spanioli au fost cei
care au organizat activitatea din punct de vedere tehnic, cu ajutorul aplicației Microsoft Teams.
Au fost discuții între profesori, pentru a rezolva unele dintre problemele legate de managementul
proiectului și realizarea raportului final, care ar fi trebuit să fie discutate în cadrul reuniunii transnaționale de
proiect organizată în aprilie 2020, la Gymnasium Wendelstein, Germania – coordonatorul parteneriatului.

Apoi, a avut loc o întâlnire comună a elevilor și a profesorilor. Aceasta s-a desfășurat pe baza planului
Activității transnațională de învățare, care trebuia să se desfășoare la partenerul german în martie 2020.
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-

Întâlnirea a urmat această structură:
Fiecare echipă a arătat ce ar fi copt pentru festivalul pâinii din Germania. Aceasta a însemnat o
demonstrație de coacere de 5 minute sau o prezentare rapidă a unui tip tradițional de pâine și cum se
face / cum se gustă, când se mănâncă de obicei sau ce se servește cu aceasta, etc.;
Fiecare echipă a împărtășit ceva despre cultura ei (aceasta s-a bazat pe prezentarea culturală pregătită
de echipele partenere pentru întâlnirea germană din martie). Aceasta a luat forma unei povești, a unei
fotografii, a unei tradiții explicate etc.;
Fiecare participant la conferința video a împărtășit un moment din anii proiectului, cum ar fi lucrurile
pe care le-au învățat în timpul proiectului, momente distractive pe care și le-au amintit și povești din
mobilități. Am făcut acest lucru cu videoclipuri, fotografii și prezentări orale.
Acesta a fost „Festivalul de cultură al pâinii” online, cu prezentarea rezultatelor finale ale proiectului

nostru.
Ne-am bucurat să ne vedem și să lucrăm împreună la subiectul nostru preferat - coacerea pâinii.
Focul sentimentelor noastre unul față de celălalt a fost la fel de puternic ca cele din cuptorul de pâine
al școlii germane în jurul căruia intenționam să ne adunăm în martie 2020.
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