
                                                                                            
KA 2- Parteneriate strategice în domeniul școlar 

PROIECT „ART NOUVEAU – ART RENOUVEAU” 

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

 

Întâlnire transnaţională a membrilor proiectului „Art Nouveau Art ReNouveau” la 

Veliko Tarnovo, Bulgaria 

 

În perioada 01-05 iulie 2015 a avut loc cea de-a doua întâlnire transnaţională a membrilor  

proiectului ”ART NOUVEAU-ART RENOUVEAU”, proiect finanțat de Uniunea Europeană 

în cadrul programului Erasmus + 2014-2020. Aceasta s-a desfășurat la Emiliyan Stanev 

Secondary School – Veliko Tarnovo, Bulgaria. Au fost prezenţi profesori din toate echipele 

de proiect din Scoția, Germania, Franța, Slovenia, România și Bulgaria. Din echipa de 

proiect a Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” au participat doamnele profesoare: 

Cristina Măcriș, Alina Vîlciu şi Sorescu Florina. 

Întâlnirea a reprezentat o ocazie extraordinară de a face schimb de bune practici între 

parteneri şi a avut ca scop raportarea activităţilor desfăşurate în primul an de activitate, 

precum şi planificarea activităţilor care se vor desfăşura în cel de-al doilea an de derulare  a 

proiectului. Astfel, fiecare coordonator din cele şase state participante a realizat un raport în 

format Power Point despre activitatea desfăşurată în primul an al derulării proiectului. De 

remarcat prestaţia coordonatoarei de proiect din România, prof. Cristina Măcriş, care a 

realizat o prezentare pertinentă şi elaborată a activităţilor desfăşurate: selectarea elevilor 

participanţi pe criterii nediscriminatorii, iniţierea participanţilor în scopul recunoaşterii  
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elementelor Art Nouveau din România printr-un seminar informativ susţinut de artistul 

plastic Andrei Scărlătescu, realizarea unei vizite de informare la Castelul Pelişor din Sinaia, o 

bogăţie arhitecturală a României, decorată în stil Art Nouveau, precum şi realizarea primei 

mobilităţi a elevilor Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino” în Scoţia. 

Cel de-al doilea an al proiectului va debuta, în perioada 6-12 septembrie, cu mobilitatea 

elevilor şi a cadrelor didactice partenere în unitatea de învăţământ târgovişteană. Aici se vor 

desfăşura vizite de lucru care vor avea ca scop evidenţierea elementelor Art Nouveau în 

România dar şi numeroase ateliere de lucru, cu elemente tradiţionale şi specifice româneşti, 

unde vor fi confecţionate obiecte cu elemente specifice stilului artistic. De asemenea, în 

perioada imediat următoare, fiecare stat participant va realiza o hartă a principalelor edificii 

culturale decorate sau care cuprind elemente Art Nouveau. Următoarele două mobilităţi din 

cadrul proiectului se vor desfăşura în Slovenia şi Bulgaria. 

În partea a doua a întâlnirii, membrii proiectului au participat la vizite de lucru care au avut 

ca scop identificarea elementelor Art Nouveau realizate în stil tradiţional bulgar. Prima vizită 

a fost efectuată în centrul oraşului Veliko Tarnovo şi a fost facilitată de prezenţa elevilor de 

la Regional Detski Kompleks în calitate de ghizi. A doua vizită a fost organizată la Gabrovo, 

un oraş cu elemente arhitecturale care reflectă stilului Art Nouveau specific Bulgariei şi la 

Mănăstirea Sokolovski, construită pe parcursul secolului al XIX-lea. 

Această reuniune a fost deosebit de constructivă datorită schimbului de experienţă şi de bune 

practici, fiind absolut necesară pentru buna desfăşurare a proiectului.  Trebuie evidenţiată 

experienţa extraordinară a coordonatorilor din Scoţia şi Germania în implementarea acestui 

proiect şi în capacitateă de organizare a întregii echipe. 

       Prof. Sorescu Florina 

             Membru în echipa de proiect 
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