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RAPORT DE EVALUARE 
 

 

1. Descrierea pe scurt a activitatilor culturale desfasurate : 

 

 

Asociaţia de prietenie “Ille et Vilaine-Sibiu” în colaborare cu partenerii săi 

instituţionali, Casa Corpului Didactic Sibiu, Primăria Sibiu prin Casa de Cultura a 

Municipiului, la nivel local, impreună  cu asociaţia “Langue et Communication”, partenerul 

specializat în domeniul educativ al asociaţiei “Solidarité 35 Roumanie” şi cu sprijinul  

Consiliului General Ille et Vilaine, Franţa, au organizat şi au derulat  in perioada 27 iunie – 

14 iulie 2008 proiectul « Universitatea de vara in limba franceză», proiect conceput sub 

formă de ateliere interculturale cu scopul sensibilizarii tinerilor asupra patrimoniului, având 

ca limbă de comunicare franceza şi intitulate astfel :  

- patrimoniu muzical, 

- patrimoniu lingvistic, 

- patrimoniu arhitectural,  

-patrimoniu  turistic.  

       Proiectul s-a aflat in anul 2008 la cea de-a noua editie şi a reunit un numar de 60 de elevi 

participanţi din urmatoarele licee sibiene: Colegiul Naţional “Gheorghe Lazar”, Colegiul 

Naţional Brukenthal, Colegiul Naţional “Octavian Goga” si Colegiul Economic “George 

Bariţiu”. Ei au fost  acompaniaţi in demersul lor cultural de descoperire, sau de aprofundare a 

cunostinţelor privind vestigiile culturale sibiene, dar şi franceze şi ale lumii de către o echipă 

de specialişti francezi şi profesori de limbă franceză din Sibiu. 

        Acest proiect fece parte din programul Educaţie al cooperarii dintre departamentul Ille 

et Vilaine Vilaine si judeţul Sibiu, la care se adaugă o puternică componentă culturală, 

accentuată in 2008 de celebrarea Anului Dialogului Intercultural pe plan european. Tema de 

lucru a proiectului anul acesta a fost  “Le patrimoine”, iar un accent deosebit s-a pus pe 

conceperea de activităţi care să permită tinerilor liceeni români să devină actori ai 

evenimentului creat, să-şi cunoască mai bine oraşul şi să-l promoveze in limba franceza, să 

comunice într-un cadru intercultural în care este încurajat respectul pentru diversitate.  

Un alt obiectiv care a fost atins a fost stimularea  creativităţii participanţilor prin 

activităţile care li s-au propus şi utilizarea mai multor suporturi şi instrumente in cadrul 
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atelierelor :  fotografie şi muzică, scriere, lectură, jocuri de tip quiz, dansuri populare 

tradiţionale, scenete, povestire, poeme, etc. 

 La activităţile din programul cultural a participat un numar de 60 de elevi de liceu şi 

10 formatori.  

 

2. Realizarea activitatilor propuse: 

 

  Programul de lucru in cadrul atelierelor a fost de 5 ore pe zi pentru elevi si de 6 ore pe 

zi pentru profesorii formatori, de la 9:30 – la 14:30, respectiv, de la 9:00 la 15:00; activitatea 

a fost organizata sub forma a patru ateliere, s-au format patru grupe de elevi cu un efectiv de 

14 -16 elevi pe grupa care în prima săptămâna au lucrat prin rotaţie în fiecare atelier, iar in 

ce-a de-a doua au ales un atelier de lucru în funcţie de preferinţa fiecăruia.  

3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate: 

 Rezultatele obţinute au coincis cu cele prevăzute. Fiind o activitate de vacanţa o 

importanţa deosebită s-a acordat învăţării prin joc şi prin descoperire, iar rezultatele în ceea 

ce priveşte eficienţa activităţii de învăţare au fost diferite in funcţie de nivelul de cunoaştere a 

limbii şi de vârsta participanţilor, precum şi de abilitaţile şi interesul acestora. 

 Produsele concrete ale activităţilor au fost o expoziţie şi un CD care conţine texte şi 

imagini din timpul Universităţii de Vară in limba franceză care se gasesc la asociaţie. 

 4. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului cultural: 

 Prin acţiunea sa locală şi teritorială, precum şi prin proiectele pe care le 

implementează, mai ales cele din domeniul educaţiei, culturii şi tineretului, asociaţia noastră 

işi propune să ofere o gamă cât mai diversă de produse şi servicii destinate tinerilor, acţiuni 

menite să contribuie la formarea acestora şi sa le faciliteze accesul la mobilitate şi 

cunoaştere. Pentru continuarea acestui proiect cultural de o importanţă deosebită in ceea ce 

priveste menţinerea cooperarii romano-franceze şi a relaţiilor privilegiate pe care judeţul 

nostru le-a stabilit in timp cu departamentul Ille et Vilaine, asociaţia are nevoie de 

cofinanţare pentru organizarea in 2009 a ediţiei a X-a a proiectului, pe care ne-o dorim a se  

derula sub forma unei tabere de creaţie in limba franceză in Ille et Vilaine, Franţa. 

Anca IONAŞCU 

Coordonatoare programe Educaţie-CDI şi Tineret 


