
Project Erasmus + 

Festival of Traditions-International meeting 

28.02. 2022 - 4.03.2022

Czech Republic



• 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



Proiectul urmărește schimbul de experiențe, 
compararea cunoștințelor existente și, mai presus 
de toate, creșterea abilităților profesionale în 
domeniul meșteșugurilor tradiționale. În cadrul 
proiectului, țara gazdă va organiza o expoziție de 
produse traditionale, activități de fabricare a 
produselor locale de către elevi sub îndrumarea 
unui expert, o vizită la un loc de muncă 
specializat, axat pe tradițional, cunoașterea 
mediului de învățare al partenerului relevant.



Programul întalnirii

Luni 28.2.2022 :

• Cazare- check in- SPORT HOTEL SLETIŠTĚ

Marți 1.03.2022:

• Program de vizita Scoală gazdă Střední škola 
designu a řemesel Kladno, Activități practice-
Art and woodworking workshops –elevii au 
fost distribuiți în funcție de opțiunea 
exprimată, Vizită Castel Kladenský.



Miercuri 02.03.2022:

• Excursie- Poděbrady, Visită la Fabrica de cristal

Bohemia, prezentarea tehnologiei de fabricatie a 

produselor din cristal, Vizită oraș Praga cu ghid local-

Prague sightseeing.

Joi 03.03.2022 :

• Vizita de lucru la Laborator cofetărie și patiserie, 

Practical training – workshop - decorare gingerbread, 

activităti practice în diverse etape ale procesului de 

fabricație, atelier montare sandwich.

• Festival of Traditions- Casa de cultura Kladno



Festival of Traditions- Casa de cultura Kladno

DATA: 3.03.2022

LOCAȚIA : Casa de cultura Kladno –Sala de festivități

ACTIVITATEA:

- Amenajarea unui stand cu materiale de promovare de către fiecare echipă;

- Promovarea activității la stand;

- Promovarea activității pe scenă;

TEMA Colegiului Economic Virgil Madgearu Municipiul Ploiesti a fost ” costumul tradițional 

românesc ” De la fir si pânză la IA românească- Trecut, prezent si viitor”, 

Toți membri echipei au purtat costume tradiționale. S-au înmânat Pliante și flyere cu Mărțisor. 
Momentul artistic a fost pe scenă elevii au prezentat IA românească pe baza unui video.



Vineri 04.03.2022:

• Cazare Check out


