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

7 – 11 aprilie 2019, La Solana, Spania
Cea de a treia activitate transnațională de învățare din cadrul proiectului „Our daily bread”, a
avut loc în perioada 7 – 11 aprilie 2019, la IES "Clara Campoamor" din La Solana, Spania. Din școala
noastră au participat elevii: Bleoju Sebastian - clasa a X-a A, Huțuleac Larisa Andrea - clasa a XI-a B, Pîlca
Anya Teodora – clasa a XI-a A, Stamate Florin Cosmin – clasa a XI-a B și Vulpe Sebastian Marian – clasa
a X-a D. Aceștia au fost însoțiți de prof. Gîndu Liviu și prof. Purice Francisca Agnes. La activitatea
transnațională de învățare au participat elevi și profesori din toate școlile partenere.
Principalele activități au fost:
- prezentarea școlii;
- prezentări despre agricultura, geografia și influențele climatice asupra pâinii;
- vizită de studiu la mori și brutării locale;
- metode tradiționale și moderne de realizare a pâinii;
- degustări de pâine;
- analiza soiurilor de cereale folosite pentru pâinea tradițională locală;
- profiluri de joburi legate de pâine;
- vizitarea Primăriei şi întâlnirea cu primarul din La Solana, dl. Luis Diaz-Cacho;
- vizită culturală la Toledo și la Consuegra, la vestitele mori de vânt făcute atât de cunoscute de
Cervantes, prin „Don Quijote de la Mancha”;
- lecții bilingve în care elevii au învăţat despre vocabularul similar din limbile lor;
- ateliere de: lucru manual, dans și jocuri tradiționale;
- ceremonia de încheiere a activității transnaționale de învățare și înmânare a certificatelor de
participare.
Această activitate a furnizat elevilor şi un citat inspirațional, în special din perspectiva titlului
proiectului. Acesta era scris pe peretele unei brutării vizitate: „Este ceva la fel de necesar ca PÂINEA din
fiecare zi: este PACEA FIECĂREI ZILE, pacea fără de care aceeaşi pâine este amară.”
Elevii participanți au fost foarte încântați de experiențele trăite, de lucrurile învățate și de
prieteniile legate în această activitate. În cadrul activităților de diseminare, ei vor împărtăși toate
acestea, colegilor, părinților și profesorilor.
Următoarea activitate transnațională de învățare, va avea loc la școala parteneră din Italia, în
luna octombrie 2019.
Coordonator proiect,
Prof. Aurora Huluță
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