
ÎNTÂLNIREA DIN CADRUL PARTENERIATULUI 
STRATEGIC ERASMUS+ 

CU TITLUL 
,,Zooming in. Good focus”

1-8 MAI Cefalu, Italia

numărul de referință 2017-1-AT01-KA219-035105_2.



Conform procedurii operaționale privind mobilitatea cadrelor didactice și ale elevilor în 
cadrul proiectelor educaționale europene cu nr. de înregistrare 25234/31.10.2016, Anexa 1 
care solicită raport scris la revenirea în țară.



a) Prezentarea activităților derulate precum și a 
modului în care au fost atinse obiectivele 
stabilite ințial

Schimbul cu elevii din cadrul programului 
Erasmus+ intitulat ,,Zooming in. Good focus” a 
avut loc în Cefalu, Italia, în perioada 1 mai - 8 
mai 2018 și a fost gazduită de Instituto 
Distruzione Superiore Statale “Jacopo del Luca-
Diego Bianca Amato” din Cefalu. Partenerii  
participanți au fost Colegiul Național Cantemir 
Vodă, București, Romania, 15TEMMUZ SEHITLERI 
ANADOLU LISESI, Nevsehir, Turcia, Neue 
Neusprachliche Mittleschule, Viena, Austria și 
Vilniaus Jeruzales Progimnaziya, Vilnius 
Lituania.



Întâlnirile de lucru au vizat susţinerea de 
prezentări cu temă artistică dorindu-se 
familiarizarea elevilor cu artiști importanți 
ai fiecărei țări din proiect, vizionarea de 
filme de prezentare realizate de către 
fiecare partener, workshopuri privind  
dezvoltarea competențelor elevilor de a 
crea fotografii într-un mod cât mai 
profesionist, creșterea competențelor de 
utilizare a aparaturii moderne în domeniul 
fotografiei, panotarea și vernisarea unei 
expoziții cu fotografiile elevilor selectate în 
urma concursului tematic ,,Viața de zi cu 
zi” ce a avut loc în luna martie 2018 în 
fiecare școala participantă. 



„VIAȚA DE ZI CU ZI” 
expoziția de fotografie a tuturor țărilor participante



Deasemenea, şcoala gazdă şi alţi 
parteneri implicaţi în proiect au 
făcut o diseminare a altor proiecte 
Erasmus. Ca urmare a participării 
la workshop-urile menţionate şi a 
evaluării sesiunilor de training, au 
fost obţinute certificatele 
Europass Mobility. 
În şedinţa de lucru în care au fost 
discutate probleme de organizare, 
au fost stabilite detalii ale 
întâlnirii următoare de la Vilniaus 
Jeruzales Progimnaziya, Vilnius, 
Lituania, întâlnire planificată în 
perioada 24-30 septembrie 2018.



Elevii au participat împreună cu gazdele lor 
atât la activităţi susţinute în şcoală, căt şi la 
activităţi extraşcolare, la workshop-uri 
referitoare la crearea de grupuri virtuale şi de 
utilizare a site-urilor de învățare a limbilor 
străine ţinute de profesorii şcolii gazdă.



Totodată, au avut loc discutii cu elevii care studiază la Istituto 
Distruzione Superiore Statale “Jacopo del Luca-Diego Bianca Amato”, 
oaspeții participând la o prezentare de obiecte vestimentare realizata 
de cursanții școlii gazdă precum și la evenimentul “In corso d’opera” 
realizat de elevii Şcolii de artă din San Mauro. Au fost, deasemenea, 
vizite cu scop cultural-educativ la obiectivele istorice și culturale din 
Cefalu, San Mauro, Monreale, Palermo, precum și activități de tip team 
building. 



b) Descrierea succintă a rezultatelor obținute

- Creșterea competențelor de compunere a unui 
spatiu fotografic folosind mijloacele aparaturii 
moderne;

- expozitie tematică cu lucrările elevilor din 
fiecare țară participantă;

- Stabilirea activităților viitoare și includerea lor 
într-un produs final;

- Creșterea abilităților lingvistice ale membrilor 
echipei;

- Creșterea coeziunii echipei de proiect printr-o 
mai bună cunoaștere, prin vizionarea prezentărilor 
realizate de elevii fiecărei școli participante și a 
activităților comune pe perioada vizitei;

- Stabilirea rezultatelor activităților și afișarea 
acestora pe site-ul proiectului;

- Obținerea Certificatului Europass Mobility.





Profesorii participanți la 
întâlnirea de la Cefalu au 
discutat cu ceilalti membri 
din echipa de lucru a 
proiectului referitor la 
activităţile desfășurate în 
vizita recent facută și de 
concluziile acesteia,  de 
sarcinile ce revin fiecărui 
partener în viitoarea întâlnire 
și au fost stabilite câteva 
măsuri de realizare a acestora 
precum și termene limită.



În urma întâlnirii din Italia, în vederea 
asigurării durabilității proiectului, se va 
actualiza site-ul proiectului și pagina sa 
de pe Facebook cu date noi, fotografii, 
prezentari și se va completa lista de 
web-instrumente.

Prezentarea realizată de Laura Irina Radu, Alexandra 
Penescu și Carina Stancu de la clasa a X-a D 
Profesori Coord. Irina Raluca Ionescu și Iustina Bunea
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