
 Colegiul Național ”Avram Iancu” a găzduit în perioada 09.05.2022-13.05.2022, cea de-a 

cincea și ultima mobilitate din cadrul Proiectului de parteneriat de schimb interșcolar - Programul 

ERASMUS+ „Focus your cameras on Europe,, obiectivul general al proiectului îl reprezintă 

promovarea activităților care încurajează exprimarea personală prin artă/ fotografie și stimulează 

potențialul creativ al elevilor. 

                La această mobiliate au participat 15 elevi și 6 profesori de la școlile partenere: Instituto 

Comprensivo Margherita di Savoia- Margherita di Savoia, Italia, Menemen Ozel Ekin Ortaokulu- 

Izmir, Turcia, Colegio Lope de Vega - Talavera de la Reina, Spania, în activitățile desfășurate fiind 

implicați și elevi de la Colegiul Național ”Avram Iancu”, din echipa de proiect făcând parte 

directorul Andru Cristian Adrian și prof. Gabor Adriana, Zaha Mihaela, Ban Alina, Grama Mioara, 

Lengyel Oana.  

 Prima zi a început cu ceremonia de deschidere și vizitarea școlii după care elevii au participat 

la activități de inter cunoaștere organizate de consilierul școlar Bar Andreea. După prânz a avut loc o 

întâlnire cu autoritățile orașului Ștei la sediul primăriei. Ultima activitate a constat în prezentarea de 

către elevi a ceea ce înseamnă Europa în viziunea lor(Europe-our home). 

Ziua de marți a fost rezervată unei excursii în Oradea unde am vizitat: Muzeul Cetății Oradea, 

Biserica cu Lună, Casa Darvas La Roche, precum și zona pietonală din centrul orașului.   

Prima parte a zilei de miercuri am petrecut - o desfășurând activități în incinta școlii, apoi am 

vizitat împreună Peștera Urșilor și Muzeul Etnografic Flutur din aceeași localitate. 

Ziua de joi a început printr-un atelier de lucru-Photo editing, tips and tricks, sub îndrumarea 

unui fotograf care i-a inițiat pe copii in tainele editării fotografiilor. Ulterior, elevii au participat la o 

activitate de quilling, ziua încheindu-se cu o vizită la stația meteorologică. 

În ultima zi a mobilității, a avut loc ceremonia de acordare a certificatelor de participare 

tuturor participanților, de asemenea s-au acordat premiile câștigătorilor la concursurile de fotografie 

organizate. Un moment deosebit a fost și momentul artistic la care s-au alăturat și elevii și profesorii 

din țările partenere. 

Tot în ultima zi petrecută în Ștei, a fost organizată o masă festivă, prilej de momente 

emoționante pentru toți participanții, care pe parcursul acestei săptămâni au creat amintiri și prietenii 

de neuitat.  

 

 


