Centrul de studii „Ştefan Cel Mare şi Sfânt-Bucovina”
Şcoala postliceală sanitară
Str. Calea Transilvaniei nr.29, Câmpulung Moldovenesc
tel./ fax 0230 314 104
email: csstefancelmare@yahoo.com www.stefancelmare-bucovina.ro

PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS 2013-2015
„Les différences nous rapprochent”
„Diferenţele ne apropie”
Numărul de referinţă : 13-PM-71-SV-RO
Coordonator parteneriat: prof. Ciulei Elena Despina, Centrul de studii „Ştefan
Cel Mare şi Sfânt Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
Activitatea: mobilitatea la Collège Boris Vian, Saint Priest/ Lyon – Franţa;
Perioada:18 - 22 mai 2015
Delegaţia României:
Prof. Dr. Elena Despina Ciulei – Director Filiala Câmpulung Moldovenesc
Prof. Boguș Mariana
Au participat şi 2 elevi, Dragoș Loba Ionuț si Dubenco Maria.
Parteneri: Anglia, Bulgaria, Franţa, Polonia şi Turcia si Romania
Scopul mobilităţii:
- Ultima întâlnire a echipelor de proiect din ţările partenere;
- Schimb de experienţă didactică;
- Prezentarea activităţilor realizate până la data mobilităţii;
- Realizarea expoziţiei itinerante cu obiecte tradiţionale din ţările partenere;
- „Ziua Europeană” a cântecelor, dansurilor, costumelor şi tradiţiilor;
- Stabilirea unor detalii privind realizarea raportului final
Acest parteneriat permite cadrelor didactice însuşirea unor practici educative
inovatoare, în concordanţă cu priorităţile programului european pentru educaţie şi
formare de-a lungul vieţii: lupta împotriva abandonului şcolar, dezvoltarea
creativităţii, educarea în spiritul empatiei şi toleranţei şi stimularea dorinţei
tinerilor de a stabili relaţii de prietenie în afara graniţelor ţării pentru o bună
inserţie în viitor în această societate pluralistă care este Europa. Tinerii au ocazia
să înţeleagă complexitatea valorilor culturale, a relaţiei între tradiţie şi inovaţie şi
sincronismului dintre sisteme diferite de valori culturale.
Pornind de la cercetarea propriului patrimoniu cultural şi a tradiţiilor, fiecare
participant îşi va regăsi identitatea culturală şi se va deschide către cultura
partenerilor pentru a construi împreună o puternică identitate culturală europeană
ţinând cont de specificul fiecăruia. Elevii şcolilor implicate au vârste diferite,

provin din scoli, licee și școli postliceale din țările participante, motiv pentru care
activităţile au fost pregătite cu atenţie pentru a fi interesante şi să răspundă nevoilor
de educaţie ale tuturor participanţilor.
Parteneriatul se derulează cu sprijinul financiar al Programului Sectorial Comenius
din cadrul Programului „Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii”.
Prezentarea activităţilor care au avut loc în cadrul mobilităţii:
Luni, 18 mai 2015
1. Am asistat la ceremonia specifică începutului de săptămână.
2. Întâlnirea cu managerii şcolii, cu delegaţiile celorlalte ţări şi schimb de impresii.
3. Ceremonia de deschidere a lucrărilor în prezenţa unui numeros public format din
elevi şi profesori. S-a prezentat video ţara, oraşul şi şcoala gazdă, au fost
prezentate dansuri specifice fiecarei țări și costumele populare. Delegaţia noastră a
prezentat „Periniţa” şi „Trandafir de la Moldova”. Dansurile au antrenat toţi
participanţii
4.Amenajarea/ Prezentarea expozițiilor itinerante cu obiecte tradiționale, specifice
pentru fiecare țară.
5. Inițierea dansului european, invățarea pașilor.
6. Participarea la Jocuri sportive

Marţi,19 mai 2015
1. Vizită la Primăria orașului, intâlnire cu primarul, prezentarea principalelor
activități.
2. Prezentarea ceremoniei de căsătorie și simularea acesteia cu participanții din
țările partenere.
3. Vizitarea orașului și a obiectivelor culturale, cu ajutorul unui ghid. Am fost cu
toții încântați de specificul ceremoniei de căsătorie, cât și de obiectivele vizitate,
prezentarea făcută de ghid asupra orașului și arhitectura acestuia.
4. Atelier de dans, invățărea dansului european de către toți participanții.

Miercuri, 20 mai 2015
1. Atelier de dans, invățărea dansului european de către toți participanții.
2.Vizitarea Institut Lumiere (muzeul cinematografiei), urmărirea unor
documentarii privind dansul, arta cinematografică, tradiția Franței in domeniul
artistic, cinematografic.
3. Vizită la Maison de la Danse (Casa dansului), unică in Europa, unde s-au
urmarit filme documentare despre dans, s-au vizitat studiourile, salile de dans,
repetiții.
4. S-a participat la invatarea unui dans contemporan cu coregrafie realizata de
specialiști.
5. S-a participat la un spectacol de dans contemporan susținut de dansatori
profesioniști ai Casei dansului.
6. La sfârșitul spectacolului a avut loc o întâlnire cu artiștii. Întreaga activitate a
fost deosebită, cu momente unice, participanții dând dovadă de mult interes.

Joi, 21 mai 2015
1. Am asistat la ore şi la alte activităţi didactice.
2. S-a continuat atelierul de dans pentru invatarea de catre toti participantii a
dansului European.
3. Am continuat vizita ghidata in orasul Lyon, observând specificul construcțiilor
si tradițiile arhitecturale.
4. Am urcat cu funicularul si am admirat orașul văzut de sus.

Vineri, 22 noiembrie
1. Am continuat atelierul de dans, s-a finalizat Dansul European, care a fost și
filmat.
2. Am participat la activități didactice din școală.
3. Au avut loc și reuniuni ale profesorilor si elevilor. Profesorii au discutat despre
rezultatele proiectului si au stabilit activități pentru realizarea raportului final.
4. Fiecare țară a strâns expoziția amenajată in prima zi
5. Participare la serbarea de ramas bun organizată de școală, acordarea
certificatelor de participare, prezentarea Dansului european de către
participanții la proiect și prezentarea de programme artistice de către elevii și
profesorii școlii partenere din Franța.
Pentru delegaţia noastră a fost o experienţă de neuitat. Elevii au cunoscut
îndeaproape stilul de viaţă specific al acestui popor fiind cazaţi în familii şi au
stabilit contacte noi cu elevii şcolilor partenere. Cadrele didactice au fost
impresionate atât de aspectul şcolii, cât şi de dotarea deosebită care face posibilă
desfăşurarea unei activităţi la cele mai înalte standarde. Cu toţii am apreciat
căldura şi ospitalitatea cu care am fost primiţi și toate activitățile desfășurate.

Profesor coordonator
Despina Ciulei
Câmpulung Moldovenesc, 22 iulie 2015

