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 1. Prezentare succintă a activităţilor 

 

În perioada 3-9 iunie 2019  o delegație formată din două cadre didactice şi trei elevi au 

participat la activităţile de  învăţare organizate la Lycée Beauregard, Villefranche de Rouergue, 

Franţa în cadrul Proiectului nr. contract 2017-1-FR01-KA219-037270_2,  cu titlul „La langue 

française comme  outil d 'ouverture sur le monde”,  finanţat prin Programul ERASMUS +. 

Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti a fost reprezentat de Buică Cristina-Teodora prof. de 

limba franceză coordonator proiect în unitate, director adjunct profesor inginer Nicolof Vali-

Ifigenia  şi  elevii : Toader Victor şi Pour-Emami Damian din clasa a IX-a A, Ciocănel David 

clasa a XI-a B. 

Luni, 3 iunie 2019 , delegaţia liceului a plecat spre Villefranche de Rouergue via 

Toulouse, unde am fost întâmpinaţi de gazdele noastre. 

Marţi, coordonatorul din Franţa,  dl. Daniel Martin,  a prezentat programul activităţilor, 

modul de lucru, şi au fost discutate aspecte organizatorice la nivelul coordonatorilor în vederea 

redactării raportului final. Apoi, elevii şi profesorii au vizitat şcoala gazdă şi oraşul. 

Miercuri toate delegațiile au lucrat în vederea realizării unei prezentări a activităţilor 

derulate în timpul reuniunilor anterioare. S-au creat grupuri de lucru din care au făcut parte 

elevi din fiecare ţară parteneră. Grupurile au fost coordonate de către profesori.  

În partea a doua a zilei, a fost vizitat oraşul Rodez 

Joi, în prima parte a zilei au fost puse la punct ultimele aspecte legate de prezentări, a 

fost stabilită ordinea acestora, revizuirea textelor, alegerea prezentatorilor, etc. 

Coordonatorii au actualizat site-ul proiectului şi au discutat aspecte legate de încărcarea 

informațiilor pe platforma Mobility Tool 

În a doua parte a programului, în sala de festivităţi a fost organizată reuniunea festivă de 

prezentarea a tuturor activităților derulate în proiect. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, Prefectură, Primărie, organizaţii non-guvernamentale partenere în proiect, profesori şi 

elevi din liceul gazdă.  

Coordonatorii au făcut o trecere în revistă a rezultatelor proiectului  şi au participat la o 

întâlnire cu presa locală. 



                                  

La sfârșit s-a făcut o evaluare a activităţilor desfăşurate, urmată de înmânarea 

certificatelor de participare elevilor.  

Ziua de vineri şi cea de sâmbătă au fost dedicate activităţilor culturale prin vizitarea 

cetăţii oraşului Albi şi a oraşului Toulouse.  

Coordonatorii au făcut o evaluare a activităţilor derulate în cadrul proiectului şi au fost 

stabilite termene pentru realizarea rapoartelor finale şi trimiterea către Agențiile naţionale. 

 

 

Întocmit de profesori participanţi: Buică Cristina-Teodora 

                                                        Nicolof Vali-Ifigenia 



                                  

 

 

2. Rezultate obţinute 

 

Cunoaşterea contextului socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea unitatea gazdă  

Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba franceză a participanţilor 

Dobândirea de cunoştinţe noi privind cultura, istoria şi viața cotidiană din Franţa 

Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă a participanţilor 

Lucru într-un mediu internaţional 

Creşterea stimei de sine  

 

 

3. Propuneri de valorificare a rezultatelor activităţilor şi asigurarea 

sustenabilităţii proiectului 

 

Profesorii participanţi vor realiza o prezentare a activităţilor proiectului în cadrul 

Consiliului profesoral.  

Elevii au fost informaţi despre activităţile desfăşurate direct de către profesorii 

participanţi, dar şi prin afişarea de informaţii la avizierul Comisiei Proiecte şi Programe şi pe 

pagina de facebook  Proiect Învăţare Activă. 

Elevii participanţi au împărtăşit din experienţa acumulată colegilor prin discuţiile avute, 

postări pe reţelele de socializare. Va fi realizată o prezentare în următoarea reuniune a 

Consiliului elevilor din unitate şi pentru părinţi în cadrul Consiliului părinţilor. 

În cadrul activităţilor organizate în şcolală la nivel de sector şi municipiu vor fi 

prrzentate participanţilor activităţile proiectului 

  

 

 

 

 

 



                                  

 

4. Strategie diseminare 

 

Pagina web a proiectului – design-ul paginii, găzduire, administrare, blog, pagină de 

socializare 

Urmează publicarea informaţiilor pe site-ul şcolii, informarea autorităţilor şi a celor 

interesaţi: Primăria sector 6, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul şcolar 

sector 6, Institutul Francez, Asociaţia Profesorilor de Limba Franceză, Agennţi economici, 

comunitatea școlară,  media. 

 

 

 

 

5. Măsuri pentru asigurarea durabilităţii şi evaluării mobilităţii în urma 

participării 

- Valorificarea cunoştinţelor şi a competenţelor dobândite de profesorii participanţi în 

cadrul reuniunii în vederea îmbunătăţirii portofoliului de specialitate. 

- Întâlniri între profesorii participanţi la proiect şi profesori din şcoală în vederea 

prezentării experienţei acumulate in urma participării la activităţi. 

- Valorificarea competenţelor şi cunoştinţelor dobândite în context european. 

- Menţinerea contactului cu unităţile partenere şi continuarea schimbului de bune 

practici cu aceştia 

- Diseminarea rezultatelor în comunitatea profesională 

 

 

      Coordonator proiect, 

      Buică Cristina-Teodora  


