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
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