
Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene 

Acțiunea Cheie 1: Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare 

Titlul proiectului: Le français par les TICE / Limba franceză prin TIC  

Durata proiectului: 24 luni (01.06.2019 –31.05.2021) 

Număr de referință proiect: 2019-1-RO01-KA101-048156 

Buget aprobat: 13300 euro 

Beneficiar: Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila 

 

 

       
       APEL INSTITUȚIONAL PENTRU SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA MOBILITĂȚI  

 

 

 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” organizează selecția participanților în proiectul Erasmus + 

KA1 “Le français par les TICE ». Vor fi selectate 6 cadre didactice pentru mobilităţi şi 3-4 

membri proiect la nivel de instituţie pentru responsabilităţi multiple privind implementarea, 

diseminarea şi managementul proiectului. 

 

1. Curs de formare: »Intégrer les outils numériques en classe » (furnizor curs: Cavilam 

Vichy). https://www.cavilam.com/project/les-objets-connectes-pour-apprendre. Obj : 

abordarea  tehnicilor de scriere, prin redescoperirea« plăcerii de a scrie » 

 

2.Curs de formare: “L’expression écrite avec l’écriture créative” furnizor curs : Cavilam 

Vichy. https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2018/02/Fiche_Module_Ecriture. 

Obiectiv : abordarea  tehnicilor de scriere, prin redescoperirea« plăcerii de a scrie » 

1. Curs de formare: » Enseigner le français avec les 5 sens ” furnizor curs: Cavilam 

Vichy 
            https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2018/02/Fiche_Module_cinq-sens.pdf 

Obiectiv: Adresându-ne inteligenţei emoţionale îi putem motiva pe elevi în învăţarea limbii 

franceze.  

 

4. Curs de formare: »Lexique et grammaire en action » furnizor curs: Cavilam Vichy 

https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2018/02/Fiche_Module_lexiquegrammaire 

1. Curs de formare: » Ecriture créative et littérature » furnizor curs: CUEF Perpignan 

https://www.cuef.fr/fr/menu/cours/espace-formateurs/formation-de-formateurs/ 

 

2. Curs de formare: »Du texte a l'image: littérature et cinéma en classe de FLE » 

furnizor curs: CUEF Perpignan  https://www.cuef.fr/fr/menu/cours/espace-

formateurs/ 

 

Literatura şi cinematograful ocupă un loc important printre multitudinea de metode folosite în 

predarea - învăţarea limbii franceze. Ambele apelează atât la imaginaţie cât şi la sensibilitate. 

Literatura contemporană sau clasică, adaptată la cinema, permite abordarea unor aspecte 

majore ale vieţii,  conturându-le dimensiunea estetico-culturală şi dezvoltând înţelegerea unor 

aspecte lingvistice şi de comunicare multiple.  
 
 
 

  

https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2018/02/Fiche_Module_cinq-sens.pdf
https://www.cavilam.com/wp-content/uploads/2018/02/Fiche_Module_lexiquegrammaire
https://www.cuef.fr/fr/menu/cours/espace-formateurs/formation-de-formateurs/


Anexa 4 

RESPONSABILITĂȚILE PROFESORILOR PARTICIPANŢI LA CURSURI DE FORMARE 

IN  CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ KA1 „LE FRANÇAIS PAR LES TICE” 

 

 

 

1) Cadrele didactice participante la mobilităţi vor încheia un Contract cu A.N. Ȋn baza 

acestuia îşi asumă întreaga responsabilitate pentru activităţile dinaintea mobilităţii, pe 

parcursul acesteia şi diseminarea ulterioară a informaţiei. 

2) Trebuie să respecte regulile şi regulamentele organizaţiei gazdă,orele de curs, codul de 

conduită şi regulile de confidenţialitate ; 

3) Toţi membrii proiectului KA 1, «Le français par les TICE » vor avea un 

PORTOFOLIU PERSONAL al proiectului evaluat la 7, 14 si 21 luni de 

COORDONATORUL PROIECTULUI, de REPREZENTANTUL LEGAL sau de 

REPREZENTANŢII A.N.  

4) Să predea un raport în formatul specificat împreună cu documentaţia care atestă 

costurile, la finalul mobilităţii. 

5) Ȋnainte de MOBILITATE: Se semnează CONTRACT între PARTICIPANŢII la 

mobilităţi  şi Organizaţia de trimitere. 
6) Ȋnainte de MOBILITATE: DE COMPLETAT PARŢIAL Certificatul Europass Mobility 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass_mobility_example_ro.pdf 

7) Vor completa un formular online (raport) în Mobility Tool+ la revenirea în țară după 

participarea la curs; 

8) Să susțină 2 seminare pentru transfer de bune practici și informații din Cursuri. 

ASTFEL : 
a) “Integrarea mijloacelor și instrumentelor TIC la ora de limbi moderne”(participanţi curs 1)  

b) «Literatura şi cinematograful la ora de limba franceză » (participanţi curs 2)  

9) Câte 2 lecții deschise/participant la mobilități la nivelul Comisiilor metodice din care 

fac parte pentru transfer de bune practici către cadrele care nu participă la 

mobilități;(PV si kit diseminare se adauga la portofoliul proiectului)  

10)  Se va crea un grup de lucru (participanți Curs 1 şi 2) pentru a implementa platforma 

Moodle la nivelul școlii și a derula activități formale și non-formale; 

11) Prezentarea în revista școlii a activităților din proiect; 

12) Implementarea a 1-2 CDȘ- uri interdisciplinare ; 

13) Activități de diseminare a informațiilor în Consiliul profesoral; 

14) Diseminare la nivel de CCD în anul scolar 2020-2021 (demersuri înscriere în 

Oferta de formare CCD în anul şcolar 2019-2020 !!)  

15) Încărcarea pe site-ul școlii a conținuturilor cursurilor. 

16) Încărcarea pe site-ul școlii a activităților de diseminare a informațiilor din Cursul 1 si 

2 în  cadrul Comisiilor metodice, Cercurilor pedagogice, Consiliul profesoral etc. 
 

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass_mobility_example_ro.pdf

