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Elevii din Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’ din Pucioasa, 

la primul schimb de experienţă Erasmus+ 
 

În săptămâna 09-13 februarie 2015 a avut loc în Germania, în oraşul Eberbach, la 
„Realschule Eberbach”, prima întâlnire între elevii şi profesorii implicaţi în subproiectul „Favorite 
recipes and typical dishes”, din cadrul proiectului „European Classroom”,  proiect de parteneriat 
strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. – Educaţie şcolară).  

 

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (2014-2017), fiind un parteneriat între şcoli din 7 
ţări: Franţa (coordonator), România, Olanda, Germania, Spania, Marea Britanie şi Polonia. Proiectul 
European Classroom este compus din 19 subproiecte, ale căror teme, profesorii implicaţi le-au propus 
şi le-au conturat în perioada de scriere a aplicaţiei. Şcoala noastră este implicată în 10 dintre acestea (2 
derulându-se doar online, celelalte 8 presupunând şi mobilităţi pe termen scurt ale elevilor şi ale 
profesorilor implicaţi). 
 

Subproiectul Favourite recipes and typical dishes se desfăşoară între parteneri din: România, 
Germania, Olanda şi Marea Britanie (UK colaborează doar virtual) şi este cel mai gustos dintre toate 
proiectele European Classroom.  

 

 
 

Scopul său urmăreşte ca profesorii şi elevii din ţările implicate să lucreze împreună, pentru creşterea 
gradului de conştientizare a tradiţiilor culinare din fiecare ţară participantă, elevii exprimându-şi şi 
preferinţele culinare. În acest fel, legătura dintre şcoală şi viaţă primeşte o dimensiune funcţională: 
elevii gătesc mâncăruri tradiţionale, atât în scopul de a-şi îmbunătăţi abilităţile de viaţă, cât şi în scopul 
de a organiza evenimente caritabile. Totodată, ei îşi dezvoltă competenţele specifice de citire 
conştientă a textelor nonliterare în limba română şi în limba engleză (reţete culinare), apoi le traduc în 
limba engleză şi le scriu (dezvoltându-şi competenţele de comunicare în limba maternă şi în limba 
engleză), realizează o colecţie, le transcriu electronic, adaugă fotografii ale ingredientelor şi ale 
procesului tehnologic şi, la final, obţin o carte de bucate electronică, numită de noi e-Cookbook. Se 
dezvoltă, astfel, şi abilităţile digitale. 
 

Pentru participarea la acest prim schimb de experienţă, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’’ 
Pucioasa a fost reprezentată de doamnele profesoare Aurora Zamfir (coordonatorul proiectului) şi Raluca 
Ghemeş (membru în echipa de proiect), care au însoţit un grup format din 5 elevi: Constantinescu Andrei 
(VI A), Dragomir Bianca (VI A), Folea Clara (VI A), Stănculescu Ana (VI A) şi Slevoacă Vlad (VIII A). 

În primul rând, trebuie să mărturisesc faptul că am fost mândră de echipa noastră, deoarece ne-am 
exersat deopotrivă comunicarea în limba engleză, competenţele sociale / interpersonale şi 
abilităţile de viaţă, fiind puşi în situaţia de a ne descurca pe cont propriu încă de la aterizarea în 
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Frankfurt: am cumpărat bilete de tren şi de autobuz, călătorind cu trenul către Heidelberg (locul în care 
am fost cazaţi) şi apoi, zilnic, deplasându-ne între Heidelberg şi Eberbach (unde se află şcoala 
parteneră) cu un tren şi două autobuze (apoi, la fel, pentru drumul de întoarcere). În acest fel, ne-am 
dovedit nouă înşine că suntem capabili să ne adaptăm la condiţiile date, totodată îmbunătăţindu-ne şi 
aspectul referitor la stima de sine. În plus, am descoperit cu plăcere că germanii sunt foarte sociabili şi 
gata oricând să dea o mână de ajutor.   

 

Iată care a fost programul activităţilor: 
 

Luni, 09 februarie 2015: 
Am călătorit de la Heidelberg la Eberbach cu autobuzul şi apoi cu trenul. În gara din Eberbach, ne-a 

aşteptat o delegaţie formată din 3 elevi, împreună cu coordonatoarea lor, profesoara Ursula Eithel. Elevii 
ne-au condus la şcoala lor, Realschule Eberbach, cu un alt autobuz. La şcoală ne-au întâmpinat ceilalţi 
membri ai echipei de proiect, împreună cu cea de-a doua profesoară, Sandra Lemm şi cu coordonatorul 
german al proiectului European Classroom, Jochen Giede.  

 

  
 

După caldul cuvânt de întâmpinare al directorului Regine Sattler-Streitberg şi după prezentările 
individuale ale tuturor participanţilor, un binevenit Icebreaker (Baloons’ armchair) a făcut mai uşoară 
comunicarea între elevi şi între profesori.  

 

   
 

S-au organizat 4 echipe mixte de elevi, după care ne-am îndreptat cu toţii către sala atelierului de 
gătit. Am constatat că aici este locul unde elevii germani îşi desfăşoară cu regularitate cursul opţional de 
gătit; în plus, acest spaţiu special amenajat şi extrem de bine dotat are şi alte două anexe: o sală unde 
realizează activităţile teoretice şi o altă sală, unde desfăşoară al doilea modul: învaţă să confecţioneze 
(să croiască după tipar şi să coasă la maşinile de cusut) obiecte necesare în gospodărie: şorţuri de 
bucătărie, mănuşi de protecţie, feţe de masă ş.a. Acest modul se derulează în fiecare an în al doilea 
semestru, după o programă proprie. 

Fiecare echipă s-a instalat la câte un banc de gătit şi a primit reţetele specifice, apoi li s-a explicat 
procedura de lucru (normele de protecţie, regulile de igienă şi condiţiile specifice; de exemplu, după 
fiecare activitate de gătit, se spală vasele şi se face ordine în atelier). Menţionez că toate ingredientele şi 
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toate materialele care ţin de igiena persoanelor şi a instrumentelor de bucătărie se aflau în dulapuri 
special amenajate. 

Aşadar, cele 4 echipe au gătit felurile de mâncare preferate: Potato dumplings (specific olandez); 
Spaghetti Bolognese; Gnocchi; Pancakes. În fiecare grup (format din câte: 1 elev român, 1 elev olandez 
şi 2 elevi germani) s-au distribuit responsabilităţi specifice, astfel încât, în afară de a găti şi de a scrie 
numele ingredientelor în limba maternă, un elev a fost responsabil cu scrierea reţetelor în limba engleză 
şi alt elev, cu filmarea şi fotografierea, materiale necesare alcătuirii eBook-ului. Trebuie să precizez că 
şcoala gazdă ne-a pus la dispoziţie 10 iPad-uri, pe care elevii le-au utilizat în fiecare zi. 

Lucrul în grupe a fost grozav! Elevii au colaborat minunat şi au obţinut produse gustoase, 
îndeplinindu-şi cu succes sarcinile primite, sub supravegherea şi cu îndrumarea noastră, a profesorilor.  

 

    

    
 

Apoi, elevii au organizat prânzul, servind felurile de mâncare pregătite de ei înşişi. Mai întâi, au 
pregătit masa (fiecare bucătărie avea inclusiv tacâmuri, pahare şi seturi de farfurii organizate pe culori: 
roşu, galben, albastru şi verde, după care s-au denumit şi bucătăriile / echipele). Ne-am aşezat cu toţii la 
masă şi am avut un prânz grozav, iar satisfacţia a fost cu atât mai mare, cu cât prânzul a fost preparat de 
elevii înşişi! După masă, elevii au spălat toate vasele utilizate şi au făcut curat în bucătărie, conform 
regulilor stabilite. 

 

   
  

 
După-amiaza a fost organizat un tur ghidat în Eberbach, iar noi, participanţii, am descoperit istoria 

oraşului şi cultura exprimată în monumente, în arhitectură şi în urbanism. 
 
 

http://www.sgmvp.ro/
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Marţi, 10.03.2015 
După Icebreaker (un fel de Bingo, referitor atât la participanţi, cât şi la ţările participante), elevii au 

fost grupaţi în alte echipe de câte 5 membri şi au urmat tiparul zilei anterioare. De data aceasta, la 
propunerea elevilor, s-a gătit pizza (multă pizza!), cu ingredientele preferate de fiecare elev şi salată de 
fructe.  

Prânzul a fost delicios, iar regulile din ziua de luni s-au respectat în continuare. De această dată,   
n-a mai fost nevoie să li se spună elevilor ce au de făcut; s-au organizat singuri!  

 

     
 

După-amiaza s-a organizat Eberbach Quizz game, cu scopul ca elevii, în grupe mixte, să 
descopere specificul oraşului-gazdă. 
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Miercuri, 11.03.2015 
Ziua de miercuri a fost cea mai importantă pentru noi, românii, deoarece a debutat cu prezentarea 

pe care noi am realizat-o. Aceasta s-a referit la preparatul tradiţional românesc, cozonacul.  
În perioada de pregătire, noi am vizitat o fabrică locală de patiserie, unde am văzut cum se prepară 

cozonacul şi covrigii, am participat la acest proces, am făcut fotografii şi am filmat, apoi am realizat o 
prezentare PPt (A visit to the local Pastry Factory. Cake making), am pregătit reţeta ilustrată a 
cozonacului, în limba engleză, iar unii elevi au participat la procesul migălos al preparării cozonacului 
acasă, împreună cu mamele sau cu bunicile. Doi cozonaci gustoşi au fost aduşi în Germania, iar 
partenerii au apreciat în mod deosebit gustul acestora.  

După prezentarea filmului, am ilustrat contextul în care românii se pregătesc pentru Crăciun: am 
purtat costume populare, am exemplificat printr-un mic joc de rol cum gazda aşteaptă colindătorii şi-i 
răsplăteşte cu covrigi, nuci şi mere, am cântat (în canon) două colinde vesele şi apoi am răspuns 
bucuroşi la întrebările colegilor foarte curioşi, deoarece nici germanii, nici olandezii nu colindă în Ajunul 
Crăciunului. Trebuie să mărturisesc cu mare bucurie că acest moment a declanşat un val de simpatie în 
rândul tuturor, spectatorii grăbindu-se să fotografieze şi să filmeze momentul românesc.  

 

 
 

    

   
 

http://www.sgmvp.ro/
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Partea a doua a activităţii a vizat iniţierea în lucrul cu iPad-urile, în vederea creării eBook-ului. 
Profesorul Robert Bittner ne-a explicat / exemplificat schema şi structura unui eBook, modul de editare şi 
de salvare a documentelor, inserarea fotografiilor, salvarea ciornelor, modul de trimitere a documentelor 
şi a fotografiilor (reţete scrise de elevi în engleză, română, germană şi olandeză) către ipad-ul unde urma 
să se definitiveze eBook-ul (e-Cookbook) şi modul de definitivare şi de salvare a eBook-ului. 

 

   
 

Elevii deja au început să lucreze la eBook, iar noi, profesorii, am discutat detalii legate de 
următoarele activităţi şi mobilităţi. 

 

    

   
 

Joi, 12.03.2015 
În dimineaţa celei de-a patra zile, au avut loc mai multe activităţi diferite, iar elevii au fost împărţiţi în 

3 grupe mai mari, având responsabilităţi specifice: 
a. Prima grupă a fost împărţită în 3 echipe mixte, gătind: Yeast dumplings; Vanilla sauce şi Hutspot. 
 

   
 

http://www.sgmvp.ro/
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b. A doua grupă a creat postere de popularizare a evenimentului caritabil de a doua zi. 
 

   
 

c. A treia grupă s-a ocupat de definitivarea reţetelor în limbile menţionate, de selectarea fotografiilor 
relevante şi de trimiterea documentelor către iPadul centralizator, lucrând pe iPad-uri. 

 

  
 

    
 

Ca şi în primele două zile, ne-am bucurat împreună de preparatele gustoase pregătite de elevi, 
aceştia respectând în continuare regulile specificate. 

Un moment inedit a fost participarea la un eveniment local, desfăşurat în holul principal, care 
serveşte şi ca loc pentru derularea activităţilor extra-clasă: sărbătorirea Farsangului /  Carnavalului, un 
echivalent al lăsării secului în tradiţia creştină românească. Are loc în fiecare an, cu 40 de zile înaintea 
sărbătorii Paştelui şi anunţă Miercurea Cenuşii. Aceasta ne aminteşte că suntem făpturi pământeşti şi 
marchează începutul Postului Mare la catolici. Postul Mare catolic începe miercurea, şi nu lunea, ca la 
ortodocşi. Carnavalul înseamnă, printre altele, curăţarea / înnoirea comunităţii. Carnavalul cuprinde şi 
practica îngropării măştii carnavalului, care reprezintă îngroparea răului sub raport temporal (trecutul şi 
întunericul), oamenii deschizându-se către lumină, viitor şi bine.   

     

http://www.sgmvp.ro/
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După-amiaza a fost rezervată vizitării centrului istoric al oraşului Heidelberg, cel mai vechi centru 
universitar din Germania. Am vizitat vechea fortăreaţă a Heidelberg-ului, de unde se vede minunata 
panoramă a oraşului. Castelul este un punct de reper al oraşului Heidelberg. Ruinele sale sunt printre 
cele mai importante structuri renascentiste de la nord de Alpi. Structura sa a fost construită înainte de 
anul 1214 şi extinsă în 2 castele în 1294. Castelul a fost menţionat pentru prima dată în 1196, ca 
Heidelberch. Castelul a fost devastat de trupele franceze în secolul al XVII-lea. Începând cu secolul       
al XIX-lea, castelul ruinat a devenit un simbol pentru mişcarea patriotică împotriva lui Napoleon. În castel 
se pot admira camerele de zi, sala regelui Rupert al III-lea, sala cavalerilor, precum şi Marele beci, unde 
poţi explora cel mai mare butoi de vin din lume, în care se pot depozita peste 200.000 l de vin. De-a 
lungul vremii, unii vizitatori chiar au decis să se căsătorească la castel. 

Cu toate acestea, se spune că nu neapărat acest castel este motivul pentru care în special 
americanii şi japonezii iau cu asalt oraşul Heidelberg, nici atracţiile turistice de pe malul râului Neckar, 
odată, cel mai furios râu din Germania, ci, mai ales, atmosfera ce învăluie oraşul. Plimbările romantice pe 
malul râului Neckar au inspirat scriitori precum Goethe sau Mark Twain, care şi-au început în 1878 turul 
în jurul Europei cu o şedere de 3 luni în Heidelberg. Zona pietonală este una dintre cele mai întinse din 
lume (1,6 km). Aici poţi întâlni la fiecare pas cetăţeni americani, care se simt ca acasă, NATO având în 
acest oraş câteva sedii ale armatei. 

 

    

    

 
Vineri, 13.02.2015 
Ziua de vineri a fost la fel de interesantă. Mai întâi, 3 echipe mixte, sub supravegherea echipei de 

profesori olandezi, au pregătit Healthy and delicious snacks / breakfast, pentru a le vinde în holul central, 
în pauza mare, elevilor şi profesorilor, în scop caritabil. Cu toţii au ştiut despre aceste eveniment, graţie 
publicităţii făcute de elevi, prin afişele lucrate cu o zi înainte şi afişate prin şcoală. 

În acest timp, o altă echipă mixtă, coordonată de echipa românească de profesori, s-a îngrijit ca 
toate reţetele să fie complete, iar e-Cookbook-ul să fie definitivat.  

Apoi, în holul şcolii s-au adunat elevi şi profesori care au cumpărat cu plăcere delicioasele 
sandwich-uri şi frigărui cu fructe, ştiind că banii donaţi în acest fel vor ajunge la o organizaţie de ajutorare 
a copiilor orfani. Cu toţii am fost mândri că am fost voluntari, chiar şi pentru o zi, mai ales că totul s-a 
făcut cu multă implicare, cu răspundere şi cu drag! 
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Apoi, în acelaşi cadru prietenos, a avut loc o mică festivitate de rămas-bun, nu înainte de a 
sărbători laolaltă pe Clara (RO) şi pe Klaudia (GER), cântând La mulţi ani! atât în engleză, cât şi în 
română, în germană şi în olandeză. 

 
 

  
 

Şi, pentru ca totul să se finalizeze în acelaşi spirit de fairplay şi de colegialitate, în acelaşi mod 
atractiv, la finalul săptămânii am fost cu toţii invitaţi la un centru de bowling, unde ne-am demonstrat (mai 
mult sau mai puţin) îndemânarea, dar mai ales prietenia. 

 

   

 
 

http://www.sgmvp.ro/


MINISTERUL EDUCAŢIEI  ŞI  CERCETĂRII  ŞTIINŢIFICE  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” PUCIOASA  

 

                Str. Fîntînilor, nr.18, Orașul Pucioasa, Județul Dâmbovița 

E-mail: scoala_1_mihai_viteazul_pucioasa@yahoo.com  

                 Telefon/Fax: 0245.760.412        Web: www.sgmvp.ro 

KA2- Proiecte de parteneriat strategic între şcoli 
PROIECT “EUROPEAN CLASSROOM” 

 

Proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020 10 

 
 

„Eugenia e atât de bunăăă!”  
 

 
Săptămâna petrecută în Germania a fost un real câştig pentru toţi participanţii la activităţile 

proiectului, învăţând şi lucrând împreună, descoperind şi respectând identităţile culturale germanice (din 
Germania şi Olanda) şi latine (din România) şi particularităţile modului de trai, cât, mai ales, asemănările, 
similitudinile dintre acestea, conştientizând că toţi aparţinem aceluiaşi spaţiu european. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prof. Aurora Zamfir, coordonator 

Prof. Raluca Ghemeş 

 

Materialul de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi 
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor 
respective. 
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