
ERASMUS+„OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI” 
2020 

STAGIUL DE PREGĂTIRE PRACTICĂ EFECTUAT ÎN CADRUL PROIECTULUI DE MOBILITATE 

ERASMUS+ „Oportunități și Provocări, 2020!”, 2020-1-RO01-KA116-079373 

DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 25.10.2021-12.11.2021  ÎN MÀLAGA, SPANIA, PENTRU 14 ELEVI DIN CLASA a XII-a 
DE LA LICEUL DE ARTE PLASTICE DIN TIMIȘOARA, SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN

CARE AU PARCURS UN NUMĂR DE 90 ORE DE INSTRUIRE PRACTICĂ AFERENTE DISCIPLINEI PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII 



Organizația de trimitere: LICEUL DE ARTE PLASTICE DIN TIMIȘOARA, ROMANIA
14 elevi stagiari
2 profesori însoțitori
Organizația intermediară: UNIVERSAL MOBILITY SL, MÀLAGA, SPANIA
Organizații partenere de formare: RECA AVEG INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, MÀLAGA, SPANIA

           ES. ARQUITECTURA OZAES SL, MÀLAGA, SPANIA



OBIECTIVE:
LO1. Utilizarea elementelor de limbaj vizual;
LO2. Utilizarea sistemului de calcul pentru procesarea imaginii;
LO3. Aplicarea tehnicilor informatice pentru crearea unui produs de concepţie.



Cunoștințe despre: 
- formatele grafice specifice lucrului pe calculator;
- tehnici de concepere și promovare a unei campanii de lansare a unui produs;
- operații de prelucrare grafică a imaginii; lucrul cu fișierele:  deschiderea, dimensionarea, salvarea și adaptarea în vederea 

realizării unui print;
-     soft-ul Adobe Photoshop.
Abilități de: 
- folosire a instrumentelor specifice prelucrării grafice raster cu Adobe Photoshop: selecție, editare, desenare, scriere etc.;
- sintetizare și interpretare creativă a informaților și a metodelor de lucru;
- folosire a măști și a filtrelor pentru procesarea raster a imaginilor; rezoluția și formatarea pentru printare;
-     concepere și dezvoltare a imaginii pentru formate publicitare;
-     lucrul în echipă și individual;
-     comunicarea într-o limbă de circulație europeană.
Competențe de:
-     cultivare a creativității prin gruparea obiectelor grafice, procesarea unui grup de obiecte;
- identificare a importanței rezultatului final propriu;
- evaluare și autoevaluare a activităților și produselor realizate.

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII



PRIMA ZI DE CURS



DESPRE COMPOZIȚIA FOTOGRAFICĂ

1. Punctul
2. Linia
3. Forma
4. Rama
5. Culoarea
6. Textura
7. Tonul



FUNCȚII DE BAZĂ ÎN PS

Selectare
Colaje
Masca
Perspectiva
Opacitatea
Dimensionare
Transformare



CONCEPT DE PROIECT PUBLICITAR

Ideea conceptului: PUTERE
Explicația ideii:
Ideea din spatele alegerii 
acestor fotografii este că atât 
calul cât și mașina reprezintă 
în concepția noastră atât 
putere cât și forță. Efectul pe 
care această imagine ni-l 
transmite este de lux, eleganță 
și bogăție.

Elementele compoziției:
- Cal
- Lamborghini
- Arena

Pentru că reprezintă stilul și 
pasiunea mea pentru putere.



PROIECTELE STAGIARILOR
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Ideea conceptului: FUZIUNE

Explicația ideii:
Am combinat un om de 
zăpadă care poate reprezenta 
ceva drăguț, nevinovat, cu un 
tanc, element mecanic și 
violent.

Elementele compoziției:
- Om de zăpadă
- Tanc

Îmi place să văd lumea din 
altă perspectivă și să creez 

paradoxuri.
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Ideea conceptului: ARTIFICIAL

Explicația ideii:
Ideea mea a pornit de la 
antagonismul dintre natural și 
artificial. Este o compoziție 
experimentală, în care am 
încercat să folosesc cât mai multe 
unelte învățate la curs.

Elementele compoziției:
- Artificial: Găina și puiul
- Natural: Pădurea, plantele, 
peisajul

Pentru că reprezintă pasiunea 
mea pentru natură, dar și 

pentru jocurile pe calculator.
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Ideea conceptului: ABSTRACT

Explicația ideii:
Un concept în care se regăsesc 
mai multe elemente la un loc, care 
îmi plac și care formează o 
compoziție abstractă.

Elementele compoziției:
- Globul pământesc
- Turnul Eiffel 
- Podul Golden Gate
- Turnul din Pisa
- Pisica
- Câine
- Bufniță
- Tren
- Muzeu
- Avion.Am ales această reprezentare deoarece cuprinde toate pasiunile mele, 

călătoriile, animalele și natura.
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Ideea conceptului: VINTAGE

Explicația ideii:
Ideea din spatele compoziției 
a fost de a cuprinde obiecte 
care îmi plac, plus o imagine 
în care să se regăsească 
fiecare loc vizitat și încă una 
în care am integrat un mesaj 
despre lumea în care locuim.

Elementele compoziției:
- Elefanți, munți, deșert, 

autostradă, oraș pe timpul 
nopții, iepure, miel, tigru, 
Catedrala Seville, muzeul 
Picasso, delfin, maimuță, 
palmieri, clădire cu graffiti și 
peisaj din Granada

Pentru că reprezintă o 
compoziție în care se regăsesc 

o parte din lucrurile mele 
favorite, locurile vizitate, un 

mesaje despre umanitate.
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Ideea conceptului: METRO
Explicația ideii:
Conceptul pe care am dorit 
să-l reprezint aici este lumea 
post razboi nuclear, în care 
supraviețuitorii s-au mutat în 
metrou și își refac viețile 
printre multe pericole.

Elementele compoziției:
- Trei desene realizate pe 
tabletă

Pentru că reprezintă 
radioactivitatea post 

nucleară, acesta fiind un 
impediment uriaș pentru 

supraviețuitori să se poată 
reîntoarce la viețile lor de 

odinioară.
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Ideea conceptului: OF 
DOAMNE, PARODIE

Explicația ideii:
Ideea din spatele alegerii 
acestui proiect a fost pasiunea 
mea pentru muzica bună și 
„oferta” manelistă. Ca urmare 
am făcut o parodie despre cum 
este creat acest gen de muzică.

Elementele compoziției:
- Protagoniști
- Mașini de lux
-Grătar
-Studiou de înregistrări

Pentru că „Muzica e viața 
mea! Auăleu și Sărumâna!”
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Ideea conceptului: 
VANITATE
Explicația ideii:
Acțiunea se învârte în jurul 
consecințelor provocate de 
gelozia Hog Rider-ului față de 
înfățișarea fizică a lui Dorian, 
rezultând într-un act de 
violență. Dorian Popa este 
victima emoțiilor negative pe 
care Hog Rider-ul nu le poate 
controla.

Elementele compoziției:
- Pădure
- Planor
- Hog Rider
- Dorian Popa
- Pod
- Tomberon
- Drum de lumină

Pentru că reprezintă un exemplu negativ pe care îl putem 
regăsi și în viața reală, la care noi toți ar trebui să 

reflectăm pentru a impiedica o situație asemănătoare.
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Ideea conceptului: CRĂCIUNUL
 
Explicația ideii:
Proiectul este dedicat Crăciunului, 
sărbătoarea mea preferată, iar în 
ambele poze se regăsește câte o 
pisică, care este și personajul 
principal. 

Elementele compoziției:
- Deadpool
- Pisică
- Brad de Crăciun
- Șemineu
- Pădure
- Zăpadă
- Fluturi

Pentru că reprezintă pentru 
mine cea mai frumoasă 

sărbătoare din an.
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Ideea conceptului: FANTASY 

Explicația ideii:
Este o lume de gheață unde oamenii 
au supraviețuit sute de ani împotriva
frigului și al Dilophosaurilor
(prădători nocturni și cu colți otrăvitori), cu ajutorul flăcărilor Etere care provin din 
centrul magic al lumii. Protagonistului îi este dată misiunea de a găsi Portalul Katradise, 
care se zice că duce către o lume tropicală și plină de pisici. DAR ce nu se știe e faptul că 
portalul sălășluiește în mijlocul păduri fermecate, pe teritoriul Dilophosaurilor. 

Elementele compoziției:
- O peștere de gheață în care 

locuiesc oameni, neaștiind de 
pericolul care se apropie.

- Inima teritoriului Dilophosaurilor 
în care există o ușă care duce 
către Portal.

- Portalul Katradise în care se vede 
paradisul de după și pisicile.

Pentru că reprezintă latura mea 
visătoare de copil.
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Ideea conceptului: COPILĂRIE
 
Explicația ideii:
În proiect am încercat să reprezint 
fragmente din imaginația și 
creativitatea unui copil. 

Elementele compoziției:
- Cuburi 
- Elefant
- Girafă
- Munte 
- Lună 
- Aurora boreală
- Trenuleț

Pentru că reprezintă imaginea 
copilăriei mele.
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Ideea conceptului: CHRISTMAS 
FANTASY 

Explicația ideii:
Pinguini l-au ajutat pe Moșu cu 
problemele de la sanie și acum 
sunt foarte mândrii de ceea ce au 
făcut. 

Elementele compoziției:
- Patru pinguini
- Luna 
- Sania și renii 
- Peisajul de iarnă
- Brazii 
- Aurora boreală

Pentru că sărbătoarea 
Crăciunului reprezintă pentru 

mine cea mai magică 
sărbătoare din an.
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Ideea conceptului: 3 POVEȘTI
 
Explicația ideii:
În fiecare imagine se intâmplă o 
acțiune diferită, astfel fiecare 
compoziție are propria poveste. 

Elementele compoziției:
- în prima imagine: fundalul 

cu ciupercuțe, pescarul, 
gărdulețul, luminițele;

- în a doua imagine: 
fundalul cu găina, mașina 
de curse, Usain Bolt, 
flăcări;

- în a treia imagine: fundalul 
cu plaja, Professor Snape, 
Titanicul.

Pentru că reprezintă pentru mine două stări total opuse: 
relaxare și haos
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Ideea conceptului: MUZICA
Explicația ideii:
În fiecare imagine se intâmplă o 
acțiune diferită, astfel fiecare 
compoziție are propria poveste. 
Este o compoziție referitoare la 
arta de creare a muzicii, pașii ei 
și metodele de a o aprecia. Ca și 
exemplu, muzica poate fi 
apreciată auditiv, dar și vizual 
prin video clipuri, artă de album 
sau „vizualizer".

Elementele compoziției:
- în primul cadru este o 

cameră de cinema, în care 
niște prieteni vizualizează 
un film, cea ce îi inspiră și 
duce la cadrul 2 , procesul 
fizic de creare a muzicii. 
Ei se duc in studiou și 
crează un cântec inspirați  
de film, iar cadrul 3 este 
partea vizuală artistică a 
muzicii, coperta de album.

Pentru că muzica reprezintă o parte importantă din 
viața mea. Mă ajută să mă relaxez și să îmi petrec 

timpul într-un mod plăcut, mă face să mă simt mai bine. 
Deasemenea muzica este un topic de conversație pe 

care deseori îl abordez cu prietenii.
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Ideea conceptului: IERI, AZI, 
MÂINE

Explicația ideii:
În fiecare imagine se intâmplă o 
acțiune diferită, astfel fiecare 
compoziție are propria poveste. 

Elementele compoziției:
- Un copil
- Adolescenți
- Tineri
- Clasa
- Bacul
- Mașină
- PeisajPentru că reprezintă pentru mine tabloul prezent



PROIECTUL COMUN AL STAGIARILOR

PHOTOSHOP IS THE NEW BLACK

Explicația ideii:
Fiecare elev a 
avut de imitat 
un anumit 
personaj din 
imaginea 
inițială. Apoi au 
înlocuit 
portretul inițial 
cu propria lor 
față 



ÎNMÂNAREA CERTIFICATELOR 
ȘI FINALIZAREA STAGIULUI



Întâlnirea echipei Erasmus+ 
cu cei cinci stagiari din proiectul Erasmus PRO



Curs de tehnoredactare a documentelor în programele 
Office Word și Google Docs



Despre citirea și reprezentarea planșelor de prezentare 



QUIZ / TRESURE HUNT MÀLAGA
Tipologii de balcoane 



Sisteme de fațadizare
QUIZ / TRESURE HUNT MÀLAGA



Sculpturi ambientale / urbane
QUIZ / TRESURE HUNT MÀLAGA



Mobilier urban 
QUIZ / TRESURE HUNT MÀLAGA



VIZITE TEHNICE

În cadrul vizitelor tehnice s-a urmărit pe lângă asimilarea cunoștințelor 
istorice, geografice, arhitecturale etc. și realizarea unui portofoliu de fotografii 

documentare și artistice surprinse de către fiecare participant.

Acest portofoliu a fost completat zilnic de către stagiari cu o selecție de 
imagini care au fost urcate de către fiecare pe classroom-ul proiectului.

În acest fel toți membrii echipei de proiect au putut fi la curent, în timp real, cu 
activitățile grupului. 



VIZITĂ TEHNICĂ
SEVILIA

Palatul regal din Sevilia  – Real Alcázar de Sevilla
Catedrala din Sevilia - Catedral De Sevilla

Piața Spaniei - Plaza de Espanã



VIZITĂ TEHNICĂ
GIBRALTAR

Rezervația naturală de pe stânca Gibraltarului – Upper Rock
Zona istorică  a orașului/țării
Delfinii- Dolphin Adventure



VIZITĂ TEHNICĂ
MUZEUL PICASSO - MÀLAGA

Palatul Buenavista



VIZITĂ TEHNICĂ
TUR GRAFFITI - MÀLAGA

Cartierul SOHO



VIZITĂ TEHNICĂ
Catedrala din MÀLAGA

Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga.



VIZITĂ TEHNICĂ
Centrul POMPIDOU din MÀLAGA



VIZITĂ TEHNICĂ
GRANADA

Catedrala din Granada - Santa y Apostólica Iglesia Catedral Metropolitana 
Basílica de la Encarnación de Granada 
Capela regală - Capilla Real de Granada

Parcurile Alhambrei din Granada



VIZITĂ TEHNICĂ
Fortăreața și Castelul Gibralfaro - MÀLAGA

Alcazaba y Castillo de Gibralfaro



VIZITĂ TEHNICĂ
CAMINITO DEL REY



VIZITĂ TEHNICĂ
Grădina botanică - MÀLAGA



VIZITĂ TEHNICĂ
Flamenco - MÀLAGA



TIMP LIBER
MÀLAGA



TIMP LIBER
Vedere din „Sala de mese” - MÀLAGA



TOAMNA ANDALUZĂ – MÀLAGA
2021

Coordonator proiect: prof. MARINELA-LENUȚA KIȘ

Elevi stagiari Erasmus+: 
BUCIU ANDREAS SEBASTIAN

CRAMBA NADIA
DUMITRESCU DIANA ALEXANDRA

LIVADARU RAUL
LUȚARU PAULA

PÎNZARU MIHAI NICOLAE
POLESAN RAUL

RAȚ LIDIA ADELA
SABO MOHORA COSMIN LUCA
SIMO ELIZABETH KUNIGUNDA

SZAKAL TIMEA
TATU ANDREEA SARA

TUDOR CRISTIAN ALEXANDRU
VAIPAN RADU TUDOR

Însoțitori: prof. dr. EUGENIA DRĂGOI-BANCIU
prof. CAMELIA-MIRELA HÎRJEA


