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Denumirea proiectului
La langue française comme un outil d 'ouverture sur le monde

Tipul proiectului
Parteneriat strategic schimb de bune practici între şcoli

Statutul instituţiei
Partener
Limba de comunicare
Limba franceză
Parteneri
Etablissement Public Local D'enseignement Général et Technologique Agricole de
Villefranche de Rouergue, France, Villefranche de Rouergue – Coordonator proiect
SOU "Dimcho Debelyanov", Bulgaria, Belene
Istituto Di Istruzione Superiore Ovidio, Italia, Sulmona
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Portugal, Covilhã
Echipa de proiect
Ordinator credite – VĂDUVA AURELIA
Coordonator proiect – BUICĂ CRISTINA –TEODORA
Contabil – MUNTEANU IORDANA
Obiectivele proiectului
Schimb de bune practici privind studiul limbii franceze şi posibilitatea inserţiei sociale ca
urmare a cunoaşterii acesteia
Dobândirea de valori comune privind inserţia profesională a elevilor din unităţile
partenere prin cunoaşterea limbii franceze
Motivarea elevilor pentru studiul limbii franceze

Descrierea proiectului
Cunoaşterea limbilor străine reprezintă un paşaport către lumea întreagă, un atuu
profesional şi social. Limba franceză este vorbită în mai multe ţări europene şi francofone din lume.
Proiectul îşi doreşte valorizarea identităţii francofone a fiecărei ţări partenere, diversitatea culturală
şi posibilitatea unei mai bune inserţii sociale şi profesionale a elevilor.
Elevii împreună cu profesorii şi directorii unităţilor vor face cunoscut proiectul tuturor părţilor
interesate, vor realiza punţi de legătură cu instituţiile municipale, vor identifica oportunităţi de
colaborare
Între elevii liceelor partenere se va crea o reţea socială prin care vor putea împărtăşii
informaţii, oportunităţi, resurse.
Proiectul se desfăşoară pe durata a 24 de luni, între 01.09.2017-31.08.2019
În proiect sunt prevăzute 5 mobilităţi elevi şi profesori (3 elevi şi 2 profesori/ unitate)
Elevii vor participa la activităţi de lucru în echipe mixte, vor participa la simulări ale unor pledoarii şi
ateliere pe diverse teme pentru care se vor pregătii sub coordonarea profesorilor înainte de
plecarea în mobilitate. Aceste activităţi reprezintă o investiţie personală care îi va ajuta să îşi crească
stima de sine şi încrederea în reuşita inserţiei sociale şi profesionale. Deşi se va lucra în limba
franceză se vor dezvolta şi abilităţi de lucru într-un mediu internaţional.
La întoarcerea în ţară, participanţii vor prezenta colegilor rezultatele obţinute, motivându-i
să se implice şi ei mai mult.
Activităţi prevăzute:
Reuniunea transnaţională, noiembrie 2017
Activităţi de învăţare, predare, formare în fiecare din ţările partenere cu dominantă specifică:
Comunicare în Portugalia, Lingvistică în Bulgaria, Cetăţenie şi inserţie socială şi profesională în
România şi Italia; Reuniunea finală va avea loc în Franţa când se vor finaliza toate activităţile
Diseminare
proiectului,șisevalorizare
vor analiza rezultatele şi impactul; se va redacta Raportul final.
Toate rezultatele obţinute vor fi difuzate şi valorificate atât pe parcursul proiectului cât şi după
finalizarea acestuia.
Public ţintă intern:
Elevii din şcolile partenere indiferent de nivelul de cunoaştere al limbii franceze
Profesorii din şcolile partenere indiferent de disciplina predată
Personalul administrativ din şcolile partenere: bibliotecar, secretar, contabil, consilier psihopedagogic
Părinţii elevilor din şcolile partenere
Public ţintă extern :
Elevi şi profesori din alte şcoli din oraş, regiune
Părinţi interesaţi
Instituţii interesate de tema proiectului
Reprezentanţi ai administraţiei locale, Inspectorat şcolar
Activităţile vor urmării:
Vizibilitatea proiectului în comunitatea şcolară, comunitatea locală prin realizarea de afişe, logo, site,
broşură de prezentare, articole în reviste şcolare, presa locală, pagină facebook,
Reuniuni cu profesorii de limba franceză din oraş, regiune
Reuniuni cu persoane interesate să dezvolte proiecte în context Erasmus+
Reuniuni cu părinţii

DIRECTOR,
Văduva Aurelia

COORDONATOR PROIECT,
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Raport după Reuniunea transnaţională
din cadrul Proiectului
„La langue française comme un outil d 'ouverture sur le monde”
finanţat prin Programul ERASMUS +
Contract numărul – 2017-1-FR01-KA219-037270_2
Franţa- Villefranche de Rouergue
În perioada 6-10 noiembrie, în Franţa - Villefranche de Rouergue a avut loc
Reuniunea transnaţională din cadrul Proiectului

„La langue française comme outil

d'ouverture sur le monde” finanţat prin Programul ERASMUS +, Contract numărul – 2017-1FR01-KA219-037270_2. Coordonatorul proiectului este Liceul Beauregard din Villefranche
de Rouergue. Ceilalţi parteneri sunt: Liceul "Dimcho Debelyanov"- Belene, Bulgaria,
Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto- Covilha, Portugalia, şi Istituto di Istruzione
Superiore Ovidio- Sulmona, Italia.
Fiecare ţară parteneră a fost reprezentată de coordonatorul proiectului în unitatea de
învăţământ şi de directorul unităţii. Din partea Colegiului Tehnic „Carol I” au participat
Director, Aurelia Văduva şi prof. limba franceză, Cristina - Teodora Buică, coordonator
proiect.
Limba de lucru a proiectului este limba franceză .
Grupul țintă al acestui proiect îl constituie elevii cu vârsta cuprinsă între 15 si 19 ani.
Programul a cuprins următoarele activităţi:
-

Deschiderea oficială a activităţilor proiectului în prezenţa autorităţilor locale şi a celor

interesaţi de proiect, agenţi economici, media
-

Prezentarea partenerilor, a şcolilor, a contextului în care îşi desfăşoară activitatea

Activităţi privind gestiune proiectului pe 2 ani. Activităţile proiectului se vor desfăşura pe
parcursul anilor şcolari 2017-2018 şi 2018-2019
-

Parcurgerea documentului de referinţă privind managementul proiectelor de

parteneriat strategic
-

Stabilirea obiectivelor finale, a activităţilor de formare pentru elevi, ţinte de atins

-

Criterii de selecție ale participanților la mobilitate (elevi)

-

Modalități de recunoaștere a experienței și a competenței participanților

-

Stabilirea calendarului activităţilor şi a mobilităţilor

-

Discutarea bugetului

-

Elaborarea unui plan de evaluare

-

Atribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor

-

Identificarea riscurilor proiectului

-

Emiterea certificatele de participare tuturor participanților
Primul act oficial de promovare și difuzare a proiectului, a fost Ceremonia de

deschidere în prezenţa oficialităţilor locale, mass-media din regiune și reprezentanți ai
mediului academic dar şi ai agenţilor economici interesaţi de proiect. Un articol despre proiect
a apărut în ziarul local LA DEPECHE de Villefranche-de-Rouergue din 09/11/2017
disponibil la adresa

https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/09/2681270-projet-former-

jeunes-ambassadeurs-langue-francaise.html

PARTICPANŢI :
Director, Aurelia Văduva
Coordonator proiect, Cristina - Teodora Buică

