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PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC ÎN DOMENIUL 

ȘCOLAR ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+ 

 

”ENTREPRENEURIAL JOURNEY – REANIMATING 

CRAFTSMANSHIP” 

 

Informații generale 

Tipul proiectului: Schimb de bune practici 

Proiect Erasmus+ KA2: 2019-2021 

Nr. referință: 2019-1-AT01-KA229-051219_5 

Acronim: Entrepreneurial Journey 

Perioada de derulare: 01.09.2019 – 31.08.2021 

Școli partenere 

• Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Tourismus, Mode, 

Produktmanagement und Präsentation, Oberwart, Austria - coordonator 

• Agrupamento de Escolas da Maia (Portugalia) 

• Enieo Eidiko Epaggelmatiko Gymnasio - Lykeio Katerinis (Grecia) 

• Colegiul National Samuel von Brukenthal (Romania) 

• Grobinas gimnazija (Letonia)  
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Obiective generale 

• favorizarea schimburilor interculturale în domeniile meșteșugurilor tradiționale, 

specifice diverselor regiuni și identificarea unui public interesat, la nivel internațional, 

prin crearea de produse și prezentarea acestora partenerilor din proiect. 
 

 

• încurajarea tinerilor să cunoască și să deprindă noi abilități meșteșugărești, să 

gândească și să acționeze în spirit antreprenorial, având ca scop promovarea 

tradițiilor și a moștenirilor culturale 
•  

 

• deschiderea de noi orizonturi de dezvoltare a spiritului antreprenorial, la nivel 

inovator, pornind de la vechile tradiții meșteșugărești și de la competențele sociale de 

incluziune, antreprenoriale și cele digitale ale elevilor. 

 

Obiective specifice 

• Familiarizarea elevilor cu meșteșuguri vechi, pe cale de dispariție; 

• Dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul antreprenorialului; 

• Crearea de produse artizanale reinterpretate; 

• Schimbul de bune practici între profesorii din statele partenere; 

• Dezvoltarea aptitudinilor artistice, a imaginației și creativității; 

• Dezvoltarea abilităților elevilor de a lucra in echipă; 

• Îmbunătățirea competențelor lingvistice; 

• Dezvoltarea gândirii critice; 

• Conștientizarea importanței moștenirii culturale a UE. 

 

Grup țintă 

Elevii claselor a IX-a înscriși la cursul opțional ”Dansuri populare săseşti… și meșteșuguri 

străvechi” 

 

 

Acest proiect este cofinanțat de U.E prin programul Erasmus Plus, Actiunea Cheie 2, •  
Cooperation for innovation and the exchange of good practices – 

Strategic Partenship for school education 
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Mobilități 

1. Grecia, Katerini – 11-15 noiembrie 2019 – întâlnire pregătitoare (doar coordonatorii) 

2. România, Sibiu –– 26 februarie - 3 martie 2020 - Vizita partenerilor în România 

3. Letonia, Grobin – 10-16 mai 2020 – 2 cadre didactice/5 elevi 

4. Portugalia, Maia – 18-24 octombrie 2020 – 2 cadre didactice/5 elevi 

5. Grecia, Katerini. – 14-20 martie 2021 – 2 cadre didactice/5 elevi 

6. Austria, Oberwart – 11-17 aprilie 2021 – 2 cadre didactice/5 elevi 

 

Activități 

C 1.  Inițierea, cercetarea, selecția partenerilor din proiect 

C 2.  Proiectarea produsului și realizarea prototipului unui produs nou 

C 3.  Pregătirea producției produsului și comercializarea produselor artizanale confecționate 

C 4.  Implementare și marketing 

C 5.  Piața de desfacere - Prezentare finală a proiectului sub formă de expoziție itinerantă 

Metodologia de implementare 

Metode de lucru de tipul „do-it-yourself” sau „hands-on”, pentru a asigura implicarea optimă 

a elevilor în activitățile practice și creative. 
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