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Activitate transnațională de învățare, predare și formare  

COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE 

Ayr, Scoția, 14-20 iunie 2015 

 
În perioada 14-20 iunie 2015 s-a desfășurat la Wellington School-Ayr, Scoția, prima mobilitate din 

proiectul Art  Nouveau - Art  Renouveau, proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului 

Erasmus+ 2014-2020. Au participat profesori și elevi din toate echipele de proiect din Scoția, Germania, Franța, 

Slovenia, România și Bulgaria.  

Din echipa de proiect a Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște, România, echipă 

coordonată de prof. Cristina Măcriș, au participat 8 elevi (Diana Ciocea – IX C, Andrei Ghiță – IX C, Costin 

Popescu – IX C, Diana Banu – X B, Andreea Gheorghe – X B, Alexandra Bărăgău – X C, Andreea Constantin 

– X C, Sergiu Hărdău – X D) și 5 cadre didactice (prof. Cristina Măcriș, prof. Alina Vâlciu, prof. Angelica 

Duțu-Runceanu, prof. Cătălin Bărăscu, prof. Florina Sorescu). 

 Activitățile planificate pentru această saptămână au oferit reale experiențe de neuitat, atât din punct de 

vedere cultural, cât și din punctul de vedere al interacțiunilor sociale, totul vizând obiectivul fundamental al 

proiectului – dezvoltarea competențelor culturale prin intermediul artelor vizuale. Elevii au avut ocazia de a 

participa la activități artistice comune alături de elevii din școlile partenere și de a realiza produse finale în 

cadrul unor ateliere de lucru mixte unde și-au valorificat creativitatea și inventivitatea. În acest fel, elevii și-au 

îmbunătățit  abilitățile de comunicare în limba engleză, au legat prietenii și au cunoscut câteva aspecte  ale 

culturii și civilizației scoțiene. 

Luni, 15 iunie, excursia tematică în Glasgow a fost un prilej de a descoperi fascinația celui mai mare 

oraș al Scoției. Activitățile au cuprins o vizită la Glasgow School of Art, clădire proiectată de Sir Charles Rennie 

Mackintosh, principalul reprezentant al curentului Art Nouveau în Regatul Unit, dar și un tur al orașului în 

cadrul căruia elevii au putut observa direct clădiri impunătoare ce adăpostesc detalii arhitectonice în stil Art 

Nouveau. 

      
 

 Marți, școala parteneră din Scoția a găzduit pentru întreaga zi ateliere de creație. Invitatul special de la 

Wellington School, fotograful Phil McMenemy, a oferit participanților un adevărat curs de fotografie și design, 

vorbindu-le acestora despre natură și despre ,,ceea ce face o fotografie bună”. Acest discurs a fost ca preambul 

pentru realizarea de către elevi a propriilor fotografii care i-au inspirat ulterior în crearea unui design folosind 

detalii specifice stilului Art Nouveau și tehnici de lucru diverse: desen, colaj. 
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 A treia zi, activitatea a continuat pe Insula Arran, la castelul Brodick, unde participanții din proiect au 

putut descoperi o fărâmă din istoria și cultura Scoției. Plimbarea prin natură pentru a observa viața sălbatică din 

jurul ei, vizita castelului, dar și atelierele de lucru incitante – realizarea propriilor vitralii și pictura pe ceramică 

– i-au ajutat să exploreze în continuare modele și forme de stil Art Nouveau.  

 
 Joi, 18 iunie, elevii și profesorii implicați în proiect s-au reunit la Wellington School unde au descoperit 

tehnicile esențiale ale picturii pe sticlă sub îndrumarea expertului de artă, Leona Stewart. Atelierele au fost 

extrem de incitante, participanții creându-și propriile colaje cu cioburi de sticlă colorată. 

Pentru produsele finale au aplicat noile tehnici studiate în zilele precedente, folosind hârtie de calc pentru a 

transpune pe sticlă desenele realizate. Ziua s-a încheiat cu o petrecere dansantă, toți fiind inițiați în tainele 

dansului tradițional scoțian, Ceilidh. 

http://erasmus-plus.ro/wp-content/uploads/2013/11/erasmus+logo_mic.jpg


                                                                                            
KA 2- Parteneriate strategice în domeniul școlar 

PROIECT „ART NOUVEAU – ART RENOUVEAU” 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus + 2014-2020 
 

  

 

 

                        
 

 

Ultima zi a mobilității s-a desfășurat tot în școala parteneră. Elevii au prelungit atmosfera de emulație în cadrul 

unor noi ateliere de lucru care au recreat stilul Art Nouveau, arhitectura, tipărirea și țesutul cu hârtie stimulându-

le imaginația pentru realizarea unor noi produse. În final, a fost organizată o expoziție Art Nouveau – Art 

Renouveau care a reunit toate produsele create de elevi de-a lungul întregii săptămâni, expoziție apreciată în 

unanimitate, ceremonia de final punând astfel capăt unei săptămâni de succes, totul într-o atmosferă de 

sărbătoare, de entuziasm, dar și de bucuria revederii în septembrie, în România, pentru mobilitatea următoare. 

                 
  

 

 

În ansamblu, a fost o experiență fructuoasă, apreciată atât de elevii, cât și de profesorii implicați în 

proiect. Primirea călduroasă și ospitalitatea gazdelor, aplicabilitatea, atractivitatea și caracterul interactiv al 

tuturor activităților artistice propuse, multitudinea resurselor utilizate au constituit aspectele complexe ale unui 

schimb de experiență benefic, de neuitat. 

 

       Prof. Angelica Duțu-Runceanu 
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