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• Nume proiect: 

Traditions of regions through the eyes of 
pupils with the support of experts from 
practice (Festival of traditions)

• Perioada de implementare: 

01.10.2020 - 30.04.2023 



Coordonator si parteneri

KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training

Coordonatorul proiectului : Camera de Comert din Bohemia

Project partners:

• 1. Skola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula - Croatia

• 2. Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava  - Slovakia

• 3. Stredni skola designu a remesel Kladno, prispevkova organizace - Czech 

Republic

• 4. Colegiul Economic "Virgil Madgearu", Municipiul Ploiesti - Romania

• 5. Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scientifica - Italy

• 6. Berufsbildende Schule Idar-Oberstein Harald Fissler Schule - Germany



Impactul pe termen lung se va vedea în plasarea mai eficientă a muncii 
elevilor piaţă. Pe baza experiențelor de lucru cu companiile, elevii vor avea 
mai multe oportunități câștiga un loc de muncă datorită cunoștințelor și 
experiențelor profesionale și este o prezumție pentru cooperare mai durabilă 
sau chiar începerea propriei afaceri. 

Impactul real ar putea fi o serie de licențe de muncă în diferite domenii de 
artizanat și / sau contracte de muncă semnate.

Profesorul ar putea crea mai multe materiale de studiu pe baza experiențelor 
și activităților acumulate. Pentru a urmări cooperarea, partenerii ar putea 
conveni asupra unei lucrări continue. În lung pe termen lung ar putea exista 
mai multe proiecte cu un număr mai mare de activități și cooperare. 



Scopul întalnirii a fost eficientizarea 

dialogului și cooperării între parteneri, stabilirea 

perioadelor de mobilitate, prezentarea unor 

exemple de buna practică de activități. 

Pe baza experiențelor dobândite în cadrul 

meetingului, se vor putea proiecta activități si 

materiale de studiu necesare derularii proiectului 

în bune conditii. 



Programul întalnirii

Luni 18.10.2021:

•Cazare check in

Marți 19.10.2021:

•Program de vizita Scoală gazdă, Ședință de 
lucru la Centrul Cultural Tehnic în care fiecare 
partener și-a prezentat școala de proveniență și 
activitați derulate cu posibil impact în cadrul 
proiectului, propuneri de LOGO, propuneri 
pentru perioadele de mobilitate.





Miercuri 20.10.2021:

• Excursie- Vodnjan, Eco museu, Kazun park, fabrica de 

ulei de măsline Chiavalon, prezentarea tehnologiei de 

fabricatie a uleiului de masline extra virgin, pranz 

traditional croat la Konoba Buršić 

Joi 21.10.2021 :

•Tur oraș Svetvinčenat, vizită castel Morosini-Grimani, 

unul dintre cele mai bine conservate castele Venețiene 

din Istria

•Vizita de lucru la fabrica de branzeturi traditionale

Mljekara Latus 

•Tur oraș Rovinj si Muzeul Batana, pranz pescatesc cu 

muzica traditionala


