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Școli partenere participante: 

• 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) 

• Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola (Letonia)  
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În perioada 27.02.2020 - 04.03.2020, școala noastră a găzduit prima întâlnire din 
cadrul proiectului Erasmus+KA229 ”Entrepreneurial journey–reanimating 
craftsmanship” (nr. referință 2019-1-AT01-
KA229-051219_5), aflat sub semnul 
reinterpretării artei meșteșugurilor tradiționale 
și al valorificării lor în prezent. 
Delegațiile din cele patru țări, Austria, Grecia, 
Letonia și Portugalia, au sosit cu o zi înainte 
de programarea festivității de deschidere a 
proiectului, eveniment care a avut loc vineri, 
28.03.2020, în Aula Colegiului Național 
„Samuel von Brukenthal” din Sibiu.  
Cuvântul de deschidere l-a rostit doamna 
director adjunct Bianke Grecu, 
coordonatoarea echipei noastre de proiect, iar un discurs de bun venit a fost adresat 
oaspeților și de către doamna director Monika Hay, care le-a urat participanților un 
plăcut schimb de experiență și o familiarizare cât mai rapidă cu orașul nostru, vechi 
centru de bresle meșteșugărești. „Cred că programul Erasmus este o oportunitate 
foarte bună pentru a afla informații despre cultura noastră, pentru a schimba 
experiențe”, a spus doamna Anca Voineag, inspector în cadrul Inspectoratului Școlar 
Județean Sibiu. 
Echipa gazdă a înmânat fiecărui participant un mic cadou de întâmpinare: o plasă 
imprimată cu motive tradiționale ce conținea programul detaliat pentru perioada 

desfășurării proiectului la Sibiu, un caiet 
personalizat cu logo-ul proiectului, un jurnal de 
călăt orie cu informații despre regiunea noastră și un 
buff. Membrii școlii noastre au primit și un tricou 
imprimat cu datele proiectului. Întrucât perioada a 
coincis cu cea a Mărțișorului, fiecare participant și-a 
putut agăța la piept un mărțișor din lemn, în formă 
de ie românească, pe care și-a trecut numele ca pe 
un ecuson. Coordonatorii echipelor au primit câte 
un mărțișor confecționat de către elevii noștri, 

reprezentând oameni îmbrăcați în costume populare românești. Festivitatea de 
deschidere a continuat cu prezentarea de către fiecare echipă a activităților de 
documentare și de familiarizare cu anumite tipuri de meșteșuguri din țara de origine. 
Prezentările au avut suport PowerPoint sau video, iar unele dintre ele au fost însoțite 
și de produsele finite ale „uceniciei” meșteșugărești. Elevii echipei noastre au realizat 
în plus două filme: unul de prezentare a școlii-gazdă, Colegiul Național „Samuel von 
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Brukenthal”, și unul de prezentare a istoriei Sibiului, cu scopul familiarizării oaspeților 
cu peisajul nostru urban. 

 
După o scurtă pauză, ne-am îndreptat cu toții 
spre Primăria Sibiului, unde aveam  
programată o întâlnire cu primarul în funcție, 
doamna Astrid Fodor. Aceasta ne-a vorbit despre 
evenimentele majore aflate în derulare în Sibiu și 
despre cele mai importante realizări pe plan local 
și internațional. 
 
 

A doua parte a a zilei a fost dedicată workshop-
urilor. Elevii au fost rugați 
să se înscrie la diferitele 
cursuri propuse de 
organizatori: un atelier de 
dans contemporan pe 
tema reproducerii artistice 
a mișcărilor tipic 
meșteșugărești 
(sculptură, creație în 
sensul larg al cuvântului), 
un atelier de colaje, unul de cusături pe etamină și un atelier 
de confecționat obiecte 
din piele (opincuțe, brățări 

etc). Toate au fost îndrumate de câte un specialist 
în 
domeniu, 
iar 
rezultatul 
muncii 
elevilor a 
fost expus 
pe 
panourile din fața Aulei Colegiului Național 
„Samuel von Brukenthal”. 
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De asemenea, a avut loc o întâlnire de lucru cu membrii echipelor de proiect din țările 
participante unde s-au purtat discuții despre strategiile de implementare ale 
proiectului pentru perioada următoare și s-a stabilit logo-ul creat de elevi. 
 

 
 

În cea de-a treia zi, dis-de-dimineață, s-a 
plecat cu autocarul din parcarea Thalia spre 
Castelul Bran pentru a elucida mitul lui 
Dracula. Ghidul a prezentat toate detaliile 
legate de istoria castelului, care, din anul 
1920, a devenit reședința de vară favorită a 
Reginei Maria. De asemenea, panourile 
explicative din interiorul castelului au oferit 
lămuriri legate de felul în care s-a născut 
legenda lui Dracula. La poalele castelului 
oaspeții au găsit standuri cu suveniruri 
confecționate manual, cu caracter mai mult 

sau mai puțin tradițional. 
Masa de prânz am luat-o la Vulcan, o comună tipic săsească din apropierea 
Brașovului. Apoi ne-am îndreptat spre Sâmbăta de Sus pentru a vizita mânăstirea 
ortodoxă ctitorită de Constantin Brâncoveanu. Spre uimirea și bucuria multora dintre 
oaspeții noștri, în special a celor din 
Portugalia, peisajul de la Sâmbăta era 
îmbrăcat în zăpadă, astfel încât a urmat o 
partidă de „bulgăreală”. 
Duminică, 1 martie, am vizitat Muzeul 
Civilizației Tradiționale ASTRA. După o 
scurtă inițiere în istoria exponatelor, 
participanții au avut ocazia să privească 
îndeaproape toate exponatele, de la obiecte 
gospodărești specifice vieții arhaice până la 
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varietatea costumelor populare din diferitele zone geografice românești. Vizita 
propriu-zisă a decurs sub forma unui joc. Participanții au fost împărțiți în grupe, au 
primit fișe de lucru, printre care o hartă reprezentând „drumul morilor”, și, sub 
îndrumarea a câte unui elev al școlii noastre, au fost provocați să le descopere și să 
răspundă pe fișe la câteva întrebări legate de fiecare obiectiv în parte.  
 

 
 

 
Ziua a continuat cu o deplasare la Sibiel, un st 
pitoresc din apropierea Sibiului, unde s-a luat 
prânzul. Obiectivul principal a fost Muzeul 
deIcoane pe Sticlă, înființat de părintele Zosim 
Oancea și de comunitatea din Sibiel.  Acesta 
găzduiește cea mai mare expoziție de icoane 
pe sticlă din Transilvania (cca. 600 de 
exponate) ce impresionează prin combinarea 
tradițiilor orientale cu tehnicile occidentale și 
fantezia creatoare a artiștilor populari români. 

  
 
În cea de-a patra zi, luni 02.03.2020, s-a mers la Mârșa 
unde  am vizitat fabrica Metropolis, care s-a ocupat cu 
imprimarea tricourilor oferite participanților. Pe lângă 
varietatea imprimeurilor, ne-au fost prezentate și 
programele speciale ale mașinilor automate de cusut, cu 
ajutorul cărora se realizează modele prestabilite, dar de 
inspirație tradițională.  
 



 

ERASMUS+ KA229 PROJECT 

Entrepreneurial journey – 
reanimating craftsmanship 
2019-1-AT01-KA229-051219_5 

 
 

 

1st LTTA MEETING | Sibiu - Romania (27.02.-04.03.2020) 

  

6 
 

Colegiul Naţional 
„Samuel von 
Brukenthal”  

Sibiu 

 

Ziua a continuat cu vizitarea Fabricii de Sticlă de la Avrig, ultimul loc din România 
unde se mai produc manual obiecte din sticlă. 
Articolele sunt realizate după vechea tehnică a 
suflării sticlei fierbinți, devenind astfel adevărate 
piese de colecție. Meseria se deprinde în zeci de 
ani, iar specialiștii sunt pe cale de dispariție. 
Oaspeții au avut ocazia să vadă cum se 
confecționează manual diverse obiecte care apoi 

merg la șlefuire, 
imprimare și 
finisare. Veche de 
aproape 400 de 
ani, fabrica se 
poate mândri cu 
comenzi primite 
pentru nunta prințului Charles, pentru Versace, 
Tiffany și alte nume mari din afara țării. La finalul 
vizitei, elevii au primit câte un cadou din partea 
fabricii și au putut să-și achiziționeze la prețuri 
speciale și alte produse din magazia întreprinderii. 
  

 
 
Prânzul l-am luat la Palatul Brukenthal din Avrig, ale cărui grădini mari și primitoare 
au devenit loc de relaxare și explorare pentru elevi. 
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În ajunul plecării, a avut loc o cină festivă în Sala Oglinzilor a 
clădirii Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu. Surpriza 
serii a constituit-o prezența Ansamblului Folcloric „Junii 
Sibiului”, care au încântat oaspeții cu tradiționalele dansuri din 
Mărginime. La finalul reprezentației, Junii i-au invitat pe 
oaspeții noștri să încerce împreună câțiva pași populari, 
provocare acceptată cu zâmbetul pe buze de toată lumea. 
Următoarea reprezentație a fost susținută de grupul de 
dansuri populare săsești al școlii noastre, coordonat de 
doamna director adjunct Bianke Grecu. Și de data aceasta 
spectatorii s-au alăturat bucuros dansatorilor. Seara a 
continuat cu o reprezentație de dans modern a trupei de fete 
a școlii noastre, apoi ringul de dans s-a umplut cu doritori de 
mișcare pe ritmurile muzicii. Petrecerea a continuat până târziu în noapte. 
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Ultima zi a fost rezervată concluziilor. În cadrul 
întâlnirii finale, profesorii au discutat pe tema 
schimbului de bune practici.  Concomitent, elevii au 
făcut o selecție a celor mai reușite fotografii din 
timpul săptămânii petrecute la Sibiu. Apoi a urmat 
un tur de recunoaștere a orașului, în compania 
profesorilor școlii noastre. În următoarea zi era 
programată plecarea pentru cele mai multe dintre 
echipele participante. 
 Proiectul a reușit să pună în lumină bogăția 
artistică meșteșugărească din țara noastră în toate 
formele ei, să creeze strânse legături între 
participanți și să arate că lucrurile care ne apropie 
s-ar putea să fie chiar cele care constituie identitatea noastră culturală în lume. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa de proiect 
Prof. Bianke Grecu 

Prof. Adrian Cosma 
Prof. Dr. Lăcrămioara Dimulete 

Prof. Anca Irimină 
Prof. Mihaela Hadăr 
Prof. Cristina Sava 


