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Erasmus + EURO MOVIE MAKERS 
 
           Nr. de referinta proiect : 2020-1-FR01-KA229-080406_4, aprobat la runda aprilie 2020. 
                  Parteneri: Collège Pierre Valdo, Franța – coordinator; parteneri:  Liceul Teoretic “Henri 
Coanda”, Craiova, România;  Fundación Marillac-Colegio La Milagrosa, Spania; Istituto Comprensivo 
Statale "San Giovanni Bosco", Italia; 10O Gymnasio Hrakleioy, Grecia. 
                  Proiectul Euro Movie Makers  are ca tema dezvoltarea competenței de sensibilizare și 
exprimare culturală a elevilor de gimnaziu in toate domeniile sale de baza: empatie, intuite, leadership, 
lucru in echipa, autocontrol si incredere in sine. 
 
Obiective :  
-Imbunatatirea nivelului competențelor de sensibilizare și exprimare culturală in toate cele  3  domenii 
de baza ale acestora:  

 Cunoştinţe – conştientizarea moştenirii culturale, locale, naţionale, europene şi a locului 
patrimoniului cultural în lume; cunoştinţe de bază referitoare la produse culturale majore, 
inclusiv cultura contemporană populară; înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice în Europa 
şi în alte regiuni ale lumii, înţelegerea nevoii de a conserva această diversitate, a importanţei 
factorilor estetici în viaţa de fiecare zi. 

 Deprinderi – aprecierea critică şi estetică a operelor de artă şi a spectacolului, precum şi a 
propriei exprimări printr-o varietate de mijloace, folosind propriile aptitudini; raportarea 
propriilor puncte de vedere creative şi expresive la opiniile altora; identificarea şi realizarea 
oportunităţilor sociale şi economice în activitatea culturală; dezvoltarea abilităţilor creative care 
pot fi transferate într-o varietate de contexte profesionale. 

 Atitudini – înţelegerea profundă a propriei culturi şi sensul identităţii ca bază a respectului şi a 
atitudinii deschise faţă de diversitatea exprimării culturale; creativitate şi dorinţă pentru 
cultivarea capacităţii estetice prin expresie artistică şi prin participare la viaţa culturală. 

 -Dezvoltarea  rezilienței socio-culturale in toate aspectele sale interioare: angajament, responsabilitate, 
gandire divergenta, curiozitate, creativitate, sentiment de solidaritate sociala; 
-Promovarea abilitatilor de auto-constientizare, auto-gestionare, constientizare sociala si luare a 
deciziilor responsabile, oferind o baza pentru o mai buna adaptare si performanta academica;  
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Produse finale :  

 Obiectivul final al EuroMovieMakers este realizarea unui film (scurt metraj). Realizarea unui film 
necesită abilități tehnice, precum și de gestionare: scriere, redare, operarea unei camere, sunet, 
înregistrare, managementul echipei, etc.  

 Postere, prezentari Power Point, video-proiecte, prezentari foto, ateliere de repetiții,  
 
Mobilitati ale elevilor in cadrul proiectului  
- 16 elevi însoţiţi de cadre didactice din echipa de implementare a proiectului vor participa la activitati 
de invatare/ mobilitati in scolile partenere:  
1. Spania 2. Franța 3. Italia 4. Grecia 5. România  
 
Nota Bene: 

 Mobilitatile vor fi desfasurate cand se va permite si numai in conditii de maxima siguranta 
pentru elevi. 

 În timpul mobilităților elevii vor fi cazați la familiile elevilor din țara-gazdă. 

 În cadrul mobilității din România elevii participanți vor fi gazde pentru elevii străini care vor 
participa la întâlnirea de proiect. 

 Elevii vor participa şi la diferite activităţi locale în timpul celor doi ani de proiect.   
     


