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Traditions of regions through the eyes of pupils with the support of experts from ractice (Festival 

of traditions) Proiect strategic în cadrul programului KA2 - Cooperation for innovation and the 

exchange of good practices; KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training 

 

Project Coordinator : Krajská hospodářská komora Střední Čechy (Regional Chamber of Commerce of 

Central Bohemia) 

 

Project partners: 

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

• Skola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula - Croatia 

• Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava - Slovakia 

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

• Istituto Statale di Istruzione Tecnica Professionale e Scientifica - Italy 

• Berufsbildende Schule Idar-Oberstein Harald Fissler Schule - Germany 

 

Scopul proiectului: Creșterea abilităților profesionale a elevilor în domeniul meșteșugurilor tradiționale 

cu profesioniști prin participarea reprezentanților din mediu de afaceri; cunoașterea mediului de studiu si 

mediului de afaceri existente în diferite tari prin schimbul de experiență. 

 

Intenția proiectului este schimbul de experiență, compararea cunoștințelor existente și, mai presus de 

toate, creșterea abilităților profesionale în domeniul meșteșugurilor tradiționale cu profesioniști prin 

participarea reprezentanților din mediu de afaceri. 

 

În cadrul proiectului, vor fi implementate 5 proiecte diferite în 5 zile; va fi organizată o expoziție de 

produse. Produsele  vor fi prezentate de elevi sub îndrumarea unui expert, o vizită la un loc de muncă 

specializat axat pe industrie tradițională sau de produse (ex. fabrica de costume populare, fabrică apicolă) 

pentru cunoașterea mediului de învățare al partenerului relevant. 

 

Impactul pe termen lung se va vedea în plasarea mai eficientă a elevilor pe piața muncii. Pe baza 

experiențelor de lucru cu companii, elevii vor avea mai multe oportunități pentru un loc de muncă 

datorită cunoștințelor și experiențelor 

profesionale existând o prezumție pentru cooperare mai durabilă sau chiar începerea propriei afaceri. 

 

Mobilități: 5 mobilitati, cate 5 zile, pentru 4 elevi si 2 cadre didactice 


