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Nr. Înregistrare...................../...................... 

Prima întâlnire Transnaţională de Proiect (TNM) – 

Proiectul Erasmus+ “Boost Your Green”  2016-1-FR01-KA219-024021 

RAPORT 

Le Havre, 06 - 10 decembrie 2016 
 

Prima Reuniune Transnaţională de Proiect(TNM) din Franţa, ce a avut loc între 06-10 decembrie 2016, la Le 

Havre, a reunit coordonatorii celor 6 şcoli partenere din 6 ţări europene, şi anume: 

 Lycée des Metiers Jules Le Cesne – Franţa, Şcoală Coordonatoare 

 Disk  Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi – Turcia 

 Colegiul Tehnic Transilvania – România 

 Profesionalna Gimnaziya po ikonomicheska informatika “Dzhon Atanasov” – Bulgaria 

 Escola Profissional Amar Terra Verde – Portugalia 

 Secondary Municipal School Taki Daskalo Bitola – Macedonia. 

Din partea Colegiului Tehnic “Transilvania”, Baia Mare, au participat: coordonator echipă proiect: prof. 

Georgeta-Lia Berinde şi profesor Lidia Monica Boje. 

Reuniunea  a avut loc la şcoala coordonatoare, Lycée des Metiers Jules Le Cesne – în Franţa, la Le Havre şi 

programul activităţilor a fost următorul: 

1. Scurtă prezentare a şcolilor partenere şi a reprezentanţilor lor prezenţi la reuniune. 

 

2. Prezentarea şi discutarea obiectivelor proiectului. 

- obiective şi realizări; 

-calendarul următoarelor trei mobilităţi, şi anume: 

-Prima Activitate Transnaţională de Învăţare, Predare şi Formare (LTT) – (schimb între şcoli cu 

mobilitatea elevilor), care va avea loc în Franţa, la Le Havre, în perioada 19-23.06.2017 – zile de 

călătorie: 18.06 şi 24.06 2017 (orientativ); 

-A 2-a Reuniune Transnaţională de Proiect(TNM), care va avea loc la Targovishte – Bulgaria, în 

săptămâna care începe în 09.10.2017, şi care se va desfăşura pe parcursul a 3 zile de activităţi +2 

zile călătorie, indicându-se cele mai apropiate aeroporturi de Varna, şi anume: Sofia sau 

Bucureşti.Notă: partenerii vor verifica preţurile biletelor de avion şi în funcţie de aceasta, vor 

decide dacă mobilitatea va avea loc între 9-13 sau 10-14 octombrie 2017; 

-A doua Activitate Transnaţională de Învăţare, Predare şi Formare (LTT) – (schimb între şcoli cu 

mobilitatea elevilor), care va avea loc în România, la Baia Mare, în luna mai 2018. 
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Coordonatorul, d-na prof. Benedicte Dumouchel, a indicat faptul că este de dorit ca studenţii să fie diferiţi în 

cadrul Activităţilor (LTT). 

3. Proiectarea logo-ului proiectului. Pentru aceasta, şcoala macedoneană va elabora regulile concursului 

şi la va publica, pe eTwinning sau pe Facebook-ul proiectului până în data de 31 ianuarie 2017. Fiecare 

ţară va concepe 2 logo-uri în format digital, până în data de 30 aprilie 2017. Acestea urmează să fie 

votate şi alese de către elevi în cadrul Activităţii LTT din Franţa, din iunie 2017. Fiecare echipă îşi va 

susţine logo-urile propuse, explicând conceptul şi aducând argumente în favoarea alegerii respectivului 

logo. Se va primi un certificat de participare pentru fiecare echipă, iar primele trei clasate vor primi 

premii şi cupe. Vor exista şi alte premii. În primă fază, echipa română s-a angajat să aducă trei cupe 

pentru concurs, din fonduri proprii.  

 

4. E-Twinning – proiectul e-twinning ce însoţeşte proiectul Erasmus+ a fost creat de către echipa franceză 

împreună cu echipa turcă. Fiecare şcoală trebuie să efectueze o scurtă descriere a instituţiei şi vor trebui 

întocmite diverse materiale de către elevi (prezentări PPT, filme, etc.) şi vor trebui efectuate diverse 

activităţi de către coordonatorul echipei şi membrii de echipei de proiect, care vor veni în pregătirea şi 

sprijinul activităţilor Erasmus+. 

 

 

-Toţi elevii şi profesorii vor avea un cont creat în e-Twinning, deoarece elevii vor folosi 

Twinspace-ul la forumuri, chat-uri on-line şi la conferinţe video. În cursul primului an va avea 

loc o întânire on-line înainte de Activitatea LTT din Franţa, în care se vor discuta temele 

proiectului. 

- Pentru fiecare întâlnire on-linese va aborda una dintemele proiectului (6 teme: hrană, 

biodiversitate, apă, etc.), iar o idee ar fi ca elevii şcolii române să pregătească probleme ce 

urmează a fi discutate în perioada dinaintea activităţii LTT din Franţa. – acestea pot fi propuse 

spre discuţie pe Twinspace, celorlalţi elevi. 

-Până în data de 31.01.2017, pe Twinspace ar trebui să avem pagini cu următorul conţinut: 

descrierea proiectului (rezumat, obiective şi activităţi)- responsabil Franţa, Padlet cu descrierea 

partenerilor şi invitarea membrilor. 

 

5. Crearea site-ului de proiect pe Internet – responsabil România. Am propus pentru aceasta utilizarea 

platformei wix.com, iar acest lucru a fost acceptat în plen. Site-ul de internet ar trebui să includă o 

descriere a proiectului(rezumat, obiective şi activităţi), descrierea fiecărui partener(şcoală) în limba 

engleză şi în fiecare dintre limbile partenerilor de proiect (cel mult zece rânduri). Termenul limită pentru 

materialele traduse: 28.02.2017. Până în data de 15 martie 2017, fiecare echipă va trimite 

coordonatorului aceste date prin email, iar coordonatorul le va publica pe  
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6. https://groups.google.com/d/forum/boost-your-green. Termenul limită pentru crearea site-ului 

proiectului este 31 ianuarie 2017, iar pentru trimiterea materialelor: 28 februarie 2017. 

 

7. Reţele sociale de comunicare. Crearea paginii Facebook a proiectului este responsabilitatea Franţei şi a 

Turciei, întocmirea contului de Twitter al proiectului va reveni Bulgariei şi a contului de Instagram, 

Turciei, cu termene limită – 31 ianuarie. 

 

8. Punerea în aplicare a activităţilor şi diseminarea lor, chiar publicarea şi difuzarea lor (Spread-ul) este 

un aspect crucial al proiectului. Aceste activităţi vor fi încărcate pe un Cloud pentru proiect. Părţile 

interesate de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt instituţii publice de nivel local sau 

regional, implicate în dezvoltarea durabilă,camerele de comerţ şi sindicatele profesionale/ comerciale 

active în sectorul “verde” (ecologist) – de asemenea, utile pentru abilităţile antreprenoriale ale 

studenţilor. Coordonatorul a indicat partenerilor să caute în reţelele profesionale şi în tematicile active 

din zona fiecăruia, pe care să le contacteze până în 30 martie 2017, care este termenul limită pentru 

trimiterea unei reţele de părţi interesate locale pe site-ul: 

 

https://groups.google.com/d/forum/boost-your-green. Toate mesajele de poştă electronicăale 

partenerilor trebuie să fie asociate cu grupulhttps://groups.google.com/d/forum/boost-your-green.  

 

 

8. Comunicarea între parteneri – Formularul oficial de comunicare între parteneri este poşta 

electronică (e-mail). În ceea ce priveşte spaţiul virtual etwinning şi site-ul, toate materialele pot fi 

vizualizate şi descărcate (nu va fi niciun material de pe Facebook).Partenerii au în vedere crearea 

unui grup WhatsApp pentru comunicare în timpul mobilităţii şi a întâlnirilor transnaţionale. 

Conferinţele video şi chat-ul ar trebui utilizateîntr-o etapă ulterioară, când se pot folosi pentru 

comunicare, forumuri.Doodle-ul poate fi folosit pentru a programa chat-uri, deoarece fiabilitatea 

platformei eTwinning în acest sens , în conformitate cu unii dintre parteneri nu este cea mai bună. 

 

9. Pentru selecţia elevilor în vederea participării acestora la activităţi LTT – de mobilitate – deşi 

fiecare şcoală poate să îşi aleagă propriile criterii, totuşi coordonatorul de proiect a insistat pentru 

adoptarea unor minime cerinţe, şi anume: o bună cunoaştere a limbii engleze (cel puţin la nivel A2) şi 

motivaţia elevilor – interesul pentru acest subiect. După fiecare proces de selecţie pentru mobilitate, 

fiecare şcoală parteneră trebuie să transmită numele şi fotografia studenţilor aleşi cu opt săptămâni 

înainte de realizarea deplasărilor cu elevi – Activităţi Transnaţionale de Învăţare, Predare şi Formare 

(LTT). 

 

10. Norme generale pentru Activităţi Transnaţionale de Învăţare, Predare şi Formare (LTT):  

 

4 elevi (maximum 6)+2 profesori, care, în general vor fi anunţaţi cu 6 săptămâni înainte, iar LTT  se 

va desfăşura pe o săptămână. 

https://groups.google.com/d/forum/boost-your-green
https://groups.google.com/d/forum/boost-your-green
https://groups.google.com/d/forum/boost-your-green
https://groups.google.com/d/forum/boost-your-green
https://groups.google.com/d/forum/boost-your-green
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11. Obligaţii: Ţara gazdă trebuie să: 

 

 Organizeze cazare cu mic dejun (hotel sau pensiune, nu familii), organizează mese festive şi 

prânzuri (fiecare ţară va suporta costurile); de asemenea, ţara gazdă are obligaţia de a consilia 

şi a aranja transportul la/ de la aeroport la destinaţia finală, precum şi organizarea 

transportului local. 

 Organizeze timpul luând în considerare finanţarea de zi cu zi oferită de UE  - 55€/zi/student 

şi 100 €/zi/ însoţitor. 

 Înştiinţeze toţi participanţii cu privire la programul comun şi la sarcinile pe care trebuie să le 

îndeplinească. 

 Înlesnească pentru fiecare ţarăplătirea cheltuielilor în mod independent. Fiecare ţară, în 

funcţie de normele contabile naţionale în vigoarevor decide să plătească hotelul şi serviciile 

(acolo unde este posibil) prin transfer bancar în avans sau în condiţii de debit/credit, la sosire. 

Pentru aceasta, ţara gazdă va fi informată cu privire la forma de plată preferată. 

 Toţi elevii şi profesorii trebuie să ibă o asigurare obligatorie care să acopere perioadele de 

deplasare la Activităţi LTT. 

 Ţara gazdă trebuie să fie informată cu privire la alergii alimentare, medicamente, restricţii de 

alimente pe motive religioase sau alte detalii importante pentru a respecta elevii şi profesorii 

care fac deplasarea. 

 Cadrele didactice, însoţitorii delegaţiilor vor fi responsabili pentru elevii din ţara lor care 

participă la aceste deplasări – Activităţi LTT. 

Participanţii (partenerii) trebuie să: 

 Fie echipaţi cu îmbrăcăminte-încălţăminte adecvate condiţiilor meteorologice din ţara/ 

perioada respectivă, unde are loc acţiunea (TNM sau LTT). 

 Acceptetacit prezenţa lor în fotografii sau imagini care să poată fi utilizate ulterior pentru 

promovarea şi disemunarea activităţilor proiectului. 

 Furnizeze autorizaţii în acest scop, semnate de către profesori, elevi sau reprezentanţii 

legali ai acestora. 

 Pregătească un set de documente Europass (paşaportul lingvistic, la finalul proiectului şi 

documentul de mobilitate pentru fiecare acţiune, iar coordonatorul va îndruma partenerii 

care nu au cunoştinţe suficiente specifice). Aceste documente se întocmesc pentru 

personal şi pentru elevii care participă la o acţiune. 

(https://europass.Cedefop.Europa.Eu/en/documents/european-skills-passport/europass-mobility.Iehtml ; 

https://europass.Cedefop.Europa.Eu/en/documents/european-skills-passport/language-passport.Iehtml) 

 Reflecteze, elevi şi profesori, la sfârşitul fiecărei zile de activitate din cadrul unei 

Activităţi Transnaţionale de Învăţare, Predare şi Formare (LTT), pentru o perioadă de  
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15-30 de minute asupra celor învăţate asupra felului în care s-au desfăşurat activităţile, 

dacă se puteau face mai bine şi pentru a auto-evalua acţiunile desfăşurate. 

După trei luni de la sfârşitul fiecărei activităţi, fie Reuniune Transnaţională de Proiect (TNM), sau Activităţi 

Transnaţionale de Învăţare, Predare şi Formare (LTT), fiecare partener trebuie să prezinte un raport intermediar 

în scris, care să acopere punerea în aplicare a proiectului în perioada de la începutul punerii în aplicare 

specificate până la data expedierii raportului scris. Acest raport poate fi întocmit în cele trei luni de la sfârşitul 

unei activităţi, dar coordonatorul poate să solicite oricând, inclusiv prin email, întocmirea unui astfel de raport. 

 

Coordonatorul va trimite partenerilor un „Şablon” agreat pentru toţi partenerii, cu privire la acest punct.  

 

Un raport oficial intern trebuie să fie trimis la fiecare Agenţie Naţională (la date specifice fiecărei ţări) de către 

parteneri şi acesta trebuie să fie comunicat şi coordonatorului. 

 

Trebuie să fie emise certificate de Reuniune Transnaţională de Proiect(TNM) sau de Activitate Transnaţională 

de Învăţare, Predare şi Formare (LTT).  – modelul există pe Google Drive al Gazdei. 

 

 

        Întocmit, 

    Coordonator echipă proiect Colegiul Tehnic Transilvania, Baia Mare, România, 

        

 

Prof. Georgeta-Lia  Berinde 

 


