
  

 

 

 

 
Eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în al doilea an de 

implementare a proiectului Erasmus+ “OUR DAILY BREAD”  
 
 

Vineri, 28 iunie 2019, la Liceul Tehnologic ”Marcel Guguianu”, avut loc 
evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului de parteneriat strategic în 
domeniul școlar – proiecte doar între școli, cu titlul “Our daily bread”, finanţat  de 
Comisia Europeană, prin Programul Erasmus+. La eveniment au participat, alături de 
elevi și profesori din școală, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Vaslui 
(prof. Landiana Mihnevici - Inspector școlar pentru proiecte educaționale), ai 
Consiliului Local Zorleni, profesori din alte instituții de învățământ din zonă, părinți și 
membri ai comunității.  

Proiectul se derulează pe parcursul a 32 de luni, în perioada 01.09.2017 – 
30.04.2020, în parteneriat cu: Gymnasium Wendelstein din Germania 
(coordonatorul parteneriatului), Istituto Tecnico Commerciale "Vitale Giordano" din 
Italia și IES "Clara Campoamor" din Spania.  

Scopul proiectului este îmbunătățirea competențele lingvistice și 
interculturale ale elevilor prin studierea în comun a unui produs necesar zilnic şi 
anume Pâinea.  
 Obiectivele specifice sunt: îmbunătățirea competențelor 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.  
 În anul şcolar 2018-2019, elevii din grupul ţintă au participat la diverse 
activități de proiect, cum ar fi: „Job-uri în domeniul panificației”, „Interviul de 
angajare”, „Tineri antreprenorii - concurs de planuri de afaceri”, „Reclama e sufletul 
comerţului”, „Povestea bobului de grâu”, „Gusturi din Europa”, activităţi 
experimentale în laboratorul de ştiinţe, activităţi caritabile şi de voluntariat etc. 
Unele activități se desfășoară în laboratorul de patiserie al școlii, dotat cu toate 
echipamentele și utilajele necesare realizării produselor de panificație.  
 În perioada 18 – 22 octombrie 2018, şcoala noastră a fost gazda celei de a 
doua activităţi transnaţionale de învăţare, la care au participat, alături de elevii și 
profesorii noștri, 16 elevi și 7 profesori din școlile partenere. Subiectele abordate în 
cadrul activității transnaționale de învățare au făcut referire la semnificația culturală 
și religioasă a pâinii, tradiții și obiceiuri care o înconjoară. S-a discutat despre 
semnificația culturală a pâinii, 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. În 
atelierul de patiserie din școală, elevii au lucrat în echipe mixte, învățând să facă 
mucenici, colaci şi diverse împletituri, prezentate apoi în cadrul unei expoziții. Au 
mai avut loc ateliere de lucru, activităţi experimentale având la bază pâinea și 
ingredientele acesteia, vizită de studiu, concurs fotografic, lucru la produsele finale, 
realizarea de interviuri și reportaje.  
 Cea de a treia activitate transnaţională de învăţare a avut loc în perioada 7-11 
aprilie 2019 la școala parteneră din Spania, la care au participat 5 elevi însoţiţi de 
două cadre didactice. Activităţile s-au axat pe agricultură şi transformările din acest 
domeniu, specificul fermelor locale, clima şi influenţa sa asupra pâinii, analiza 
soiurilor de cereale, vizite de studiu la mori şi brutării, produse de panificaţie 
tradiţionale, degustări,  meserii din domeniu etc. Elevii au lucrat în echipe mixte la 
produsele finale. 

Următoarea activitate transnaţională de învățare va avea loc la școala 
parteneră din Italia, în luna octombrie 2019, unde vor participa 4 elevi şi două cadre 
didactice. 
 Elevii din grupul ţintă sunt foarte încântaţi de activităţile desfăşurate şi se 
implică în toate etapele implementării proiectului. Ei colaborează cu elevii din şcolile 
partenere şi lucrează la  realizarea produselor finale: site-ul proiectului şi o colecție 
de materiale în format digital cu secţiunile: Pâinea – semnificație culturală și 
religioasă; Aspecte agro-ecologice ale cultivării grâului; Cercetare științifico-
tehnologică asupra producției de pâine; Pâinea – marcă regională.  
 Toate aceste activităţi contribuie la realizarea obiectivelor proiectului iar 
rezultatele obţinute până acum, demonstrează că implicarea elevilor în proiect, 
determină creșterea performanței școlare, îmbunătățirea competențelor lingvistice, 
interculturale și sociale ale elevilor, pregătindu-i mai bine pentru viață. 

 
 

Coordonator proiect, 
prof. Aurora Huluță 

 
 
 

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 va fi folosit conţinutul informaţiei. 

 


