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Comisia Europeană prin AGENŢIA NAŢIONALĂ 
PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN 
DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII 
PROFESIONALE – ANPCDEFP

Programul sectorial Comenius – mo*ilităţi 
individuale pentru personalul implicat în 
educaţia şcolară

Valoarea grantului: 2000 euro



Acţiunea are ca scop îm*unătăţirea calităţii 
educaţiei şcolare prin participarea la stagii de 
formare continuă.

Stagiul se desfăşoară în alta ţară europeană
decât aceea în care participantul îşi desfasoară
activitatea profesională. Astfel, participantul 
este încurajat să-şi îm*unătăţească cunoştinţele 
şi competenţele de predare şi să cunoască mai 
*ine modul în care se realizează educaţia 
şcolară în Europa.



CREAREA DE SECVENŢE DIDACTICE 

PORNIND DE LA ELEMENTE DE CULTURĂ 

ŞI CIVILIZAŢIE FRANCEZĂ ÎN VEDEREA 

UTILIZĂRII TBI – ����� ���� �!��"#



Paris, capitala miturilor: Baccarat – Casa 
Cristalului, Ceasuri Hu*lot, Hotel Westminster, 
casa de *ijuterii Mellerio dits Meller  

Paris, capitala creatorilor: galeria de artă 
Bertrand GRIMONT, See-up şi conceptul “start-
up”

Paris, capitala teatrelor: vizionarea unui 
spectacol şi întâlnire cu actorii şi regizorul

Paris, capitală politică: participarea la o 
dez*atere pu*lica la Adunarea Naţională, 
întâlnire cu un deputat, dez*ateri pe teme 
politice de actualitate 





Întâlnire cu directorul de producţie

Prezentarea conceptului de design 

interior, realizat de arhitectul francez 

Philippe Starck

Vizitarea Casei Baccarat





• Participarea la dez*aterea pu*lică 

privind intervenţia armată a Franţei în 

Li*ia

Întâlnire cu un deputat





Prezentarea colecţiei curente Monta Rosa, 
inspirat de motivul central al diademei 
cumpărată de către regele Italiei pentru 
căsătoria fiului său, prinţul Hum*ert al Italiei, cu 
prinţesa Margherita, în 1868

Tema centrală a colecţiei: floarea de măceş 
săl*atic

Vizitarea arhivelor, discuţie cu istoricul casei şi 
directorul de producţie





Prezentarea principiilor casei Hu*lot: 
“întotdeauna ceva nou, întotdeauna ceva 
de calitate, întotdeauna ceva inovator”

Direcţii de pu*licitate: Formula 1, 
Maradona, echipa de fot*al Manchester

Curiozităţi: ceasul cu miros de *rânză sau 
ciocolată,  ceasul pentru îndrăgostiţi





Familiarizarea cu TBI

Alegerea materialelor în funcţie de specificul 
ta*lei interactive

Proiectarea activităţilor



1. Alegem un curs din catalogul Comenius on-line, 
disponi*il la adresa 
http://ec.europa.eu/education/trainingdata*ase/

2. Citim documentele de referinţă Ghidul 
candidatului 2012 (în curs de apariţie) şi Apelul 
Naţional la propuneri de proiecte 2011; aici se află 
precizări despre modul în care se va completa şi 
trimite formularul de candidatură, criteriile de 
eligi*ilitate, întocmirea *ugetului, etc.

3. Completăm formularul.
4. Expediem candidatura, conform cerinţelor din 

Apelul Naţional la Propuneri.



V# mu�ţum�s! p��� u ����ţ��!

Monica BUBOLY, Şc. Gen. Nr. 4 Bistriţa

monica*u*oly@yahoo.fr


