
 
 

Raport post-mobilitate 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Bistriţa 

Proiect Erasmus+, parteneriat strategic între şcoli: ”School Entrepreneurship, an 

Adventure Looking at the Future of Europe” nr. referinţă 2018-1-ES01-KA229-050400_2 

 

                Activitate de învăţare- 9-14 martie 2019, Bagheria, Italia 

- Setting Corporate Image of the Company 

- Trade Fair of Lemon Fruit 

Activitatea de învăţare din Bagheria, Italia, găzduită de Instituto Comprehensivo 

Statale Ignazio Buttitta, a avut ca obiectiv principal crearea imaginii şi a numelui companiei 

transnationale, a logo-ului companiei. Au participat câte trei profesori din fiecare instituţie 

parteneră şi patru elevi.  Reprezentanţii Şc. Gimn „Avram Iancu” au fost prof Lazaric Ştefan. 

Prof. Toader Anca Gabriela şi prof. Moşneguţu Bianca. Elevii participanţi au fost: Moldovan 

Florian, Titianu Maria Ana, Fodorean Daria, Lup Alexia, clasa a VII-a. 

Întâlnirea a fost strucuturată în două secţiuni: 

A: -workshop al elevilor şi profesorilor în vederea stabilirii detaliilor menţionate mai sus 

   -prezentări realizate de elevi ale activităţilor derulate în fiecare şcoală 

   -prezentarea rezultatelor chestionarului despre consumul de miere în zona Bistriţa-Năsăud 

   -prezentarea fiecărui produs local (România-miere, Lituania-brânză, Polonia-pâine, Spania-   

ulei de măsline, Italia-lămâi): obiceiurile de consum, întrebuinţare etc organizată la Primăria 

din Bagheria 

B:- târg de produse pe bază de lămâi, organizat de ţara gazdă, Italia. 

Rezultate obţinute: elevii şi-au îmbunătăţit capacitatea de exprimare în limba engleză, au 

dobândit competenţe de muncă în echipă, de management al timpului, creativitate, grafică şi 

design, încredere în sine, socializare. Atât elevii, cât şi profesorii au avut oportunitatea de a 

descoperi tradiţia italiană legată de utilizarea citricelor, obiceiurile de consum ale acestora.  

Diseminare: o prezentare powerpoint a acestei întâlniri va fi postată pe site-urile proiectului şi 

pe site-ul şcolii; va fi de asemenea prezentată în consiliul profesoral şi în cadrul unei întâlniri a 

elevilor. De asemenea, se va publica un articol în presa locală şi în revista Didactica Nova. 

Participanţii au primit certificate de participare pentru a valida activitatea 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


