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ANUNȚĂ 

LANSAREA PROIECTULUI ERASMUS+ 

VALEUROP+ 
 
 
 
          Deoarece în anul 2018 sărbătorim, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea 
patrimoniului cultural, un grup de profesori de limba franceză din Bulgaria, Austria, Belgia, Franţa şi 
România şi-au propus să-l pună in valoare in cadrul unui proiect Erasmus+. Proiectul a obţnut finanţare, 
astfel că în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020  Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş va 
implementa proiectul VALEUROP+ (Valeurs européennes par ouvrages numériques), număr de înregistrare 
2018-1-BG01-KA229-047847_4, proiect de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune 
practici în domeniul școlar, proiect doar între școli, acțiunea KA219.  

Grupul țintă este reprezentat de elevii de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeş care cunosc 
limba franceză, aflați în anul școlar 2018-2019 în clasa a IX-a sau a X-a.  

Proiectul îşi propune să-i înveţe pe elevi să respecte diversitatea culturală , să favorizeze dialogul 

intercultural ca răspuns la ameninţările ca apasă asupra valorilor fundamentale precum pacea şi egalitatea în 

drepturi în spaţiul european, să-i motiveze pe elevi în învăţarea limbilor străine. În plus, coordonatorii 

proiectului vor ca acesta să faciliteze o mai bună cunoaştere a Europei şi a valorilor sale culturale, să le 

dezvolte elevilor curiozitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele despre bogăţia culturală, moştenirea europeană 

şi incluziunea socială, într-un context participativ, dar şi numeric.   
Proiectul presupune atât activități desfăşurate în cadrul colegiului şi al comunității, cât şi activități 

desfăşurate în țările partenere ale proiectului. Activitățile proiectului sunt finanțate în intregime de Comisia 
Europeană prin intermediul programului Erasmus+. Printre aceste activități se numără şi cele patru 

mobilități ( deplasări) ale elevilor în țările partenere. 

 

Criteriile de selecție a elevilor pentru participarea la mobilități: 

1. Afilierea la grupul de proiect - 1 p.  
2. Participarea activă la activitățile proiectului (1 activitate = 3 p.) (activitățile pe care le facem în România, 
fără parteneri străini, vor fi în limba română) 

3.Completarea chestionarelor propuse în cadrul proiectului (1 chestionar = 1 p) 

4. Participarea la crearea de materiale numerice (1 activitate= 2 p) 

5. Comportamentul elevului (exemplar - 3 p., foarte bun - 2 p., bun - 1 p.). 

6. Posibilitatea de a găzdui un elev străin (corespondentul) la domiciliu - 2 p. 

7. Participarea la competiţii/concursuri în limba franceză (1 participare-1 p). 

7. Nici o plecare anterioară în străinătate - 2 p. 

Competențe lingvistice în limba franceză sunt obligatorii ( minim nivel A2) 
 

 

Coordonator proiect,  
prof. Todor Cornelia  

Changing lives, opening minds 
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