
Être Européen en 2020; ce qui nous unit, ce qui nous distingue; nos défis, nos rêves.
2018-1-FR01-KA229-047675_2

           Începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul National  Cantemir  Vodă  va  implementa  un

 nou  parteneriat strategic în domeniul educaţiei școlare, schimb interşcolar, KA229  “Être Européen en

2020; ce qui nous unit, ce qui nous distingue; nos défis, nos rêves.” (EJ) cu numărul de referință: 2018-

1-FR01-KA229-047675_2.  

Proiectul se va desfășura în perioada 1septembrie 2018 – 31 august 2020  având  ca parteneri:

1.Lycée Polyvalent Nord, Franța, Île de Réunion (coordonator)

 2. IES Aricel, Granada, Spania

3. Liceum Ogolnoksztalcace, Gdańsk, Polonia 

4. ISI GA Pischedda, Sardinia, Italia 

5. Lycée Jean de la Fontaine, Château-Thierry, Franța

Collège National Cantemir Voda, Bucarest, Roumanie

Scopul  proiectului:  promovarea  valorilor  europene  și  francofone  prin  achiziția  de  aptitudini  și

competențe specifice secolului 21 și crearea de resurse deschise și inovatoare.

Obiective:

– elevii  vor  învăța  să  comunice  în  franceză  folosind  instrumentele  următoare:  E-twinning,

mailing, interviuri, teatru, jocuri de actorie,

– Vor descoperi instrumente necesare pentru ”a învăța șă înveți”,

– vor  perfecționa  și  diversifica  metodele  de  lucru  participând  la  activități  precum:  cercetare



documentară, creare de quizz-uri, utilizare TIC, utilizare tehnicilor audio-vizuale,

–  vor scrie scenarii și vor face montaj video.

– Vor pune în valoare spiritul de solidaritate asociindu-se pentru a duce la îndeplinire misiuni

civice în orașul de origine sau în timpul mobilităților.

 

Limba de comunicare este franceza.

Întâlnirile proiectului:

Octombrie 2018– reuniune transnațională la Château-Thierry, Franța 

Noiembrie 2018- mobilitate elevi Granada, Spania. Prezentarea  elevilor și participare la ateliere de

formare având ca temă multilingvismul și educația interculturală.

Martie 2019- mobilitate elevi, Sardinia, Italia. Tematica: ”Impactul istoriei și a tradițiilor”.

Aprilie 2019-  mobilitate elevi, Gdansk, Polonia. Participanții vor urma cursuri de teatru și vor realiza

anchete pe teme sociale.

Octombrie 2019- Colegiul Național Cantemir Vodă va fi gazdă pentru cei 5 parteneri. 

Tematică:  ”Șantierele  viitorului„-  participanții  vor  asista  la  o  formare pe tehnicile  audio-vizuale  și

instrumente de editare

Februarie 2020- mobilitate elevi la Liceul  Jean de la Fontaine din Château-Thierry, Franța. Tematica:

”Provocările  tinerilor  și  visurile  lor”.  Elevii  vor  realiza  un  documentar-ficțiune  despre  diversitatea

culturală și identitatea europeană.

Aprilie 2020- Reuniunea de închidere a proiectului în Insula Réunion.


