Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” Bârlad
PROIECT ERASMUS+ ACȚIUNEA CHEIE 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării
NR. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019206
VIZITĂ PREGĂTITOARE
14-15 martie 2022
Școală-gazdă: Liceul Bernard Palissy
Agen, Franța
În perioada 14-15 martie 2022, a avut loc la Liceul Bernard Palissy din Agen, Franța,
vizita pregătitoare din cadrul Proiectului Erasmus+KA1: Mobilitatea persoanelor în scopul
învățării, cu nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019206, desfășurat de Colegiul Codreanu în
perioada 2021-2022. Delegația profesorilor codreniști a fost reprezentată de Horoiță-Jitcă
Daniela Rodica – director, responsabil cu monitorizarea și evaluarea proiectului de mobilități,
Macovei Petronela Corina – coordonatoarea proiectului, responsabilă cu organizarea și
implementarea mobilităților și Tilibașa Aura Maricica – responsabilă cu activitățile
pregătitoare și de evaluare ale elevilor pe durata mobilităților virtuale.
Prima zi a vizitei pregătitoare, 14 martie 2022, a început la ora 9.00, cu întâlnirea
directorului adjunct și a echipei de profesori de la liceul francez: Gwenaëlle Tanne - profesor
de franceză, Nicole Zaninetti - profesor de franceză, Philippe Galan - profesor de istoriegeografie, Michel Pédurand - profesor de biologie, Rabah Djaiz - profesor de chimie.
Am continuat întâlnirea conform programului stabilit:
prezentarea proiectului (obiectivele Planului Erasmus, profilul participanților și
nevoile lor educaționale, subiectele vizate, competențele de îmbunătățit);
Pentru primul flux, vor fi 7 elevi care vor participa la mobilitatea de la Liceul Bernard Palissy,
în vederea îmbunătățirii competențelor lor la științe (chimie, biologie, geografie) și la limba
franceză (înțelegere și exprimare orală și scrisă).
pregătirea pentru mobilitățile virtuale;
Mobilitățile virtuale vor avea loc înainte și după mobilitatea fizică. În acest sens, s-au stabilit:
orarul, temele de cercetare ce urmează a fi pregătite de elevii români, platforma de lucru eTwinning și aspectele legate de evaluarea elevilor.
Iată temele selectate, pe baza răspunsurilor date la chestionarul de nevoi, de către elevii
români, înainte de vizita pregătitoare:
- Dezvoltarea durabilă
- Fenomenele naturale şi limbajul matematic
- Teatrul francez (Molière și Eugène Ionesco)
- Științe și interdisciplinaritate (parfumuri, enzime, spectrofotometrie, modelarea matematică
aplicată în cazul răspândirii unei epidemii etc.)
Totodată, s-a stabilit atât programul elevilor, cât și al celor 2 profesori participanți la
stagiul de observare (Job Shadowing) din cadrul mobilității fizice (4-8 aprilie 2022), precum și
obiectivele fiecărei mobilități, competențele vizate, tipurile de activități.
Coordonator de proiect:
Prof. Corina Macovei
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia
Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”.

