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RAPORT  

Reuniune transnationala A4 

Franta, College de Bonsauveur, Saint Lo 

25 – 27 Septembrie 2017 
Proiectul “Mon hero, ton hero, nos hero”vizeaza in aplicatie o singura reuniune transnationala 

care s-a desfasurat la coordonatorul din Franta, Colegiul du Bonsaveur, Franta, in perioada 25-27 
septembrie 2017.Astfel, in cadrul intalnirii europene au participat 11 profesori din Franta, Romania, 
Ungaria, Grecia si Sicilia. Din unitatea noastra au participat 2 profesori : Mihaela Poroch si Cristiana 
Voicu. 

 

Din punct de vedere al managementului de proiect echipa a stabilit traseul cel mai economic și în 
siguranță, realizând dosarul aferent mobilității. Datorita faptului ca documentele aferente implementarii 
proiectului : contractul si bugetul, nu au sosit semnate de la ANPCDEFP, la data deplasarii , profesorii 
participanti in mobilitate Mihaela Poroch si Cristiana Voicu au platit toate costurile referitoare la 
transport si subzistenta (cazare si masa). 
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Obiectivele intalnirii transnationale : 

• Introducerea partenerilor 
• Stabilirea modului cum va fi implemetat proiectul, implicarea conducerii, participarea 

efectiva a elevilor, suportul din partea organizatiilor,  
• Introducerea participantilor in sfera E-twinning – seminar/adeverinta 
• Prezentarea platformei proiectului si a paginii de face book- stabilirea administratorilor 

de site/partener 
• Analizarea activitatilor si produselor scrise in aplicatie 
• Definirea clara a sarcinilor de lucru pentru fiecare partener- semnarea unui agreement 
• Votarea cantecului afferent proiectului pentru perioada implementarii 
• Detalii cu privire la mobilitatea din Ungaria 
Programul de lucru in liceu a fost intens , pe o perioada de 3 zile, 25-27 septembrie 2017, incepand cu 
ora 8.10 pna la 17.00.conform programului. 

Fiecare participant a primit o mapa cu programul, sarcinile de lucru, agreementul semnat de toti 
partenerii, cerificatul E-twinning , planul de activitati. 

 
Pentru aceasta reuniune transnationala, Romania a pregatit 3 filme cu prezentarea tarii, a 

orasului, si a colegiului nostru de transporturi. 
In ziua de 26 septembrie toata echipa europeana a fost invitata la primaria orasului Saint Lo, si cu 

aceasta ocazie am descoperit interesul deosebit pe care primarul orasului l-a manifestat pentru 
implementarea acestui proiect ce vizeaza eroii europeni. 

 
Pentru o diseminare buna a fost invitata mass-media si astfel proiectul a fost publicat in ziarul 

local.(Ouest France) 
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Desi nu a existat un chestionare de feet-back al reuniunii , putem preciza faptul ca, desi incarcat, 

programul s-a desfasurat in bune conditii, iar implicarea tuturor si rezultatele au fost excelente. 
 

 
 
 

Manager de proiect, 
Mihaela Poroch 

 
 
 

 


