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Dezvoltarea capacității de documentare, de selectare
a informațiilor.
 Dezvoltarea capacității de comunicare și
interrelaționare între elevi.
 Crearea unui context educativ extracurricular care să
permită realizarea unor activități interdisciplinare.
 Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba
franceză (producere de mesaje scrise ilustrate).

Obiective 

Scopul proiectului

Implicarea elevilor în activităti

extracurriculare în vederea

descoperirii, aprecierii culturii și a

tradițiilor dintre cele două țări

partenere România- Moldova, a

dezvoltării abilităților de

comunicare în limba franceză. 

Grup țintă- elevi de liceu nivel  A2+ B1 



Berzan Snejana,
coordonator echipa

Ștefănițele

L�ceul Teoret�c "Ștefan cel Mare ș�
Sfânt", Gr�gor�opol, R.Moldova
 - ech�pa: "Ștefăn�țele " 

Parteneri de
proiect

Coleg�ul Naț�onal "Vas�le Alecsandr�",
Bacău, Român�a  
- ech�pa: "Alexandr�en��"

Coleg�ul Naț�onal "Ferd�nand I",
Bacău, Român�a, 
- ech�pa: "Ferd�nad�șt��"

Dumitrașcu Elena
Sofica , coordonator
echipa Alexandrienii

Stanciu Florentina,
coordonator echipa

Ferdinandiștii



 Semnarea acordulu� de partener�at ș� întocm�rea pro�ectulu�.
Prezentarea elev�lor part�c�panț� în pro�ect pe tabla Padlet.
https://padlet.com/elenasof�cadum�trascu/Bookmarks
Crearea logo-ulu� pro�ectulu�.
Z�ua Internaț�onală a profesorulu� de l�mba franceză- 25
no�embr�e.

Întâln�r� în meet 

Crearea une� poveșt� în comun ut�l�zând bookcreator

Transm�terea adever�nțelor

D�sem�nare, evaluare, feedback ș� raport f�nal.

 Noiembrie

Decembrie

*Prezentare oraș natal/ țară
*Trad�ț�� de Crăc�un/sch�mb de fel�c�tăr� de Crăc�un

 Februarie

Martie

Aprilie 

Activităti̦le
proiectului: 

Entre nous, les jeunes



Semnarea acordului și
 stabilirea activităților  proiectului



Să ne cunoaștem!
 

Fiecare elev participant în proiect a scris un mesaj pe
pagina de padlet si si-a creat un avatar de

prezentare ,raspunzand în limba franceză la cateva
intrebari legate de preferintele si hobiurile sale.



Ziua Internațională 
a profesorului de limba franceză

Pe 25 noiembrie  s-a  sărbătorit 
 Le Jour du prof du français.

Elevii au  scries  mesajel  de felicitare pentru profesorii de
limbă franceză.



Întâlniri online
Prima intalnire online a elevilor a avut ca scop descoperirea partenerilor si a scolilor

participante. Astfel, elevii au avut ca sarcină selectarea unor  informații despre România și
Republica Moldova. Prezentările realizate au inclus material video, imagini și text. Au

continuat cu realizarea capsulelor video despre orașele lor natale.
Ferdinandiștii Ștefănițele Alexandrienii

Ma ville natale/ Mon pays



Traditions de Noel
       Cum cele două țări participante în
proiect au tradiții asemănătoare, am decis
să prezentăm câte un obicei al localității
din care venim. Echipele din Bacău au
prezentat Capra, iar echipa din Grigoriopol
a interpretat un colind. S-a continuat cu
felicitări reciproce cu ocazia  Crăciunului,
atât în limba română cât și franceză.





Le printemps est
synonyme

 de fête et de paix

Activitate dedicată sărbătorilor de primăvară. Grupurile au realizat lapbook-uri.
Totodată, elevii de pe ambele maluri ale Prutului au venit cu mesaje de

solidaritate pentru copiii ucraineni.



Une histoire méconnue
  Ca rezultat al proiectului s-a

realizat in BOOKCREATOR povestea

  "Une Histoire meconnue"

 

     Fiecarei echipe i-a revenit sarcina de a

scrie cate o parte din poveste , astfel, 

 Introducerea- a fost realizata de echipa "

"Alexandrienilor"

 Cuprinsul- realizat de echipa

"Ștefănițelor"

Încheierea - finalizarea povestii a revenit

"Ferdinandiștiilor". 











Feedback
Feetbackul a fost realizat prin intermediul tablei linoit, unde elevii

au lăsat mesajele referitoare la proiect. Fiecare si-au  scris
impresiile participării lor în proiect.Unii au venit cu mesaje și urări

pentru colegii din școlile partenere. Mulți din ei au dorit o
continuare a proiectului și pentru anul viitor.



Concluzii

Î  In urma acestui  proiect elevii au capatat o experiență

inedită în care comunicarea a fost facuta prin intermediul 

 limbii franceze.

Am cunoscut oameni minunați, adevărați profesioniști cu

atitudine deoasebită față de elevi și munca pe care o fac

cu atâta dăruire.

Scopul proiectului a fost atins în totalitate- dezvoltărea

abilităților de comunicare în limba franceză. 

Am perfecționat competențele digitale, competențele de

managementul proiectelor educaționale și cele legate de

lucru în echipă la distanță.

 


