
  

 

 

 

 

 

A doua activitate transnaţională de învăţare din cadrul 
proiectului Erasmus+:  

  
 

18 – 22 octombrie 2018, Zorleni, România 
 

În perioada 18 – 22 octombrie 2018, Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu”, a fost 

gazda celei de a doua activități transnaționale de învățare din cadrul proiectului „Our daily 

bread”. Au participat, alături de elevii și profesorii noștri, 16 elevi și 7 profesori din școlile 

partenere: Gymnasium Wendelstein din Germania (coordonatorul parteneriatului), Istituto 

Tecnico Commerciale "Vitale Giordano" din Italia și IES "Clara Campoamor" din Spania.  

Subiectele abordate în cadrul activității transnaționale de învățare au făcut referire 

la semnificația culturală și religioasă a pâinii, tradiții și obiceiuri care o înconjoară. Fiecare 

școală a prezentat activitățile desfășurate în primul an de proiect și rezultatele obținute. S-

a discutat despre semnificația culturală a pâinii în cadrul activității ”Pâinea în tradiții și 

obiceiuri”, elevii noștri prezentând diferite tipuri de colaci și împletituri specifice sărbătorilor 

românești. Despre semnificația religioasă a pâinii am aflat în timpul vizitei de documentare 

desfășurată la Mănăstirea Bujoreni. Elevii au realizat interviuri și reportaje pe aceste teme.  

În atelierul de patiserie din școală, elevii au lucrat în echipă, învățând să facă 

mucenici, colaci, împletituri din sfoară și apoi din pâine. Au fost foarte încântați și mândri 

de rezultatele muncii lor, pe care le-au prezentat în cadrul unei expoziții. 

În laboratorul de științe, elevii au făcut determinări și experimente având la bază 

pâinea și ingredientele acesteia iar în laboratorul de informatică au realizat prezentări pe 

baza activităților la care au participat. 

În cadrul concursului ”România – Natură, Cultură și Tradiții”, elevii au avut 

oportunitatea promovării talentului fotografic în cadrul unei expoziții, prezentând România 

surprinsă de ei într-o imagine reprezentativă. Un alt concurs a premiat inventivitatea și 

creativitatea în realizarea celui mai înalt turn din spaghete și bezele moi.  

Pentru toți participanții, elevi și profesori, au fost niște zile extraordinare petrecute 

împreună, în care am învățat unii de la alții, am realizat lucruri frumoase, ne-am distrat, am 

legat prietenii și am trăit momente de neuitat. Emoțiile simțite de toți la despărțire, spun 

totul despre această experiență frumoasă. 

Următoarea activitate transnațională de învățare va avea loc la școala parteneră din 

Spania, în luna aprilie 2019. 

Elevii din grupul ţintă sunt foarte încântaţi de activităţile proiectului şi în această 

perioadă lucrează, în colaborare cu elevii din şcolile partenere, la produsele finale: o 

colecție de materiale în format digital și site-ului proiectului. 

 
Coordonator proiect, 
Prof. Aurora Huluță 

 
 


