
Parteneriatul Stratetic KA2 Erasmus+ 

ZOOMING IN – GOOD FOCUS

Septembrie 2017 - August 2019
Realizat de prof. Bunea Iustina



ȘCOLI PARTICIPANTE

Coordonator

 NNMS - Neue Neusprachliche Mittelschule, Viena, 

Austria; 

Parteneri

 Vilniaus Jeruzalės mokykla, Vilnius, Lituania; 

 Jacopo del Duca - Diego Bianca Amato, Cefalù, Italia; 

 15 TEMMUZ SEHITLERI ANADOLU LISESI, Nevşehir, Turcia;

 Colegiul Naţional ,,Cantemir-Vodă” , București, România;



SCOPUL PROIECTULUI
-îndrumarea tinerilor pasionați de fotografie și 
dispozitive electronice moderne către realizarea 
de produse de gen, într-un mod profesionist.

DE CE?

-pentru a capta crâmpeie din viața personala, a 
comunității din care ei fac parte, a țării lor și a le 
pune în valoare și, totodată, pentru a atinge o 
dimensiune europeană prin compararea propriilor
atuuri cu cele ale elevilor din alte țări, 
identificarea valorilor culturale naționale și
europene și împărtășirea acestora cu celelalte
state europene participante



Prima întâlnire din cadrul proiectului - vizită
transnațională

Viena, Austria -3-8 
decembrie 2017

Gazda: NNMS - Neue 
Neusprachliche Mittelschule 



Principalele discuții de la întâlnire
• Stabilirea sarcinilor ce revin fiecărei școli participante;

• Stabilirea datelor pentru vizitele cu elevii;

• Propunerea unor activități cu elevii legate de tema proiectului și fixarea unor termene limită
pentru realizarea acestora;



Prima întâlnire a școlilor participante



Cu nume și prenume…

-prima vizită cu elevii-mai 2017, 
Cefalu, Italia;

-a doua vizită cu elevii – septembrie
2018, Vilnius, Lituania;

-a treia vizită cu elevii- ianuarie 2019, 
Viena, Austria;

-ultima vizită cu elevii + discuții 
finale-aprilie 2019, București, 
România.



Cu nume și prenume…ce este de făcut?

-expoziții cu lucrările elevilor în fiecare școală

-realizarea unui videoclip muzical cu toți elevii
participanți în proiect

-sublinierea valorilor culturale prin crearea de către
elevi a unor fotografii care să evidențieze stilul unor
artiști de marcă din țările participante

-realizarea unui cărți de bucate online, cu retete
tradiționale din fiecare țară participantă; 

-crearea unui calendar 
motivațional
-crearea unui suport de curs pentru
realizarea de fotografii în mod 
profesionist
-crearea unui calendar online cu 
activitățile proiectului
-crearea și întreținerea unui web 
site cu activitățile din proiect
-promovarea și diseminarea
proiectului prin crearea unei pagini
de Facebook, a unei pagini pe
platforma e-twinning, pe site-urile
școlilor participante etc.



Alte activități în cadrul primei întâlniri
-discuții cu elevii școlii gazdă



Alte activități în cadrul primei întâlniri
-prezentarea primelor lucrări din proiect



Alte activități din cadrul primei întâlniri
-spectacol de colinde oferit de corul școlii
gazdă



Alte activități din cadrul primei întâlniri
-team building



Alte activități în cadrul primei întâlniri
-cina tradițională
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