iar pentru timpul liber vizite şi excursii în regiunea
Auvergne.
Elevii au fost repartizaţi în trei grupe în funcţie de
profilul pe care îl studiază.
Fiecare grup a participat la activităţile teoretice şi
Am ales acest proiect din programul "Leonardo da practice specifice profilului său, dar şi la câte un curs de
Vinci", pentru că şcoala noastră este singura unitate din matematică, biologie, franceză şi engleză. Elevii noştri au
oraş, care pregăteşte forţa de muncă (tineri muncitori) pentru cunoscut şi un alt compartiment al şcolii franceze "Vie
întreprinderile din oraş şi zonă. Datorită schimbărilor scolaire", compartiment care se ocupă de problemele elevilor.
apărute pe piaţa muncii prin restrângerea activităţii unor
Dimineaţa toţi bursierii au luat parte la activităţile
mari întreprinderi şi apariţia altora (EUROPEAN DRINKS),
teoretice şi practice fiind atent
Gr. Şc. "I. Ciordaş'' încearcă să răspundă
îndrumaţi de profesorii francezi.
acestor schimbări. Noua tehnologie a
Comportamentul elevilor noştri a
firmelor nou apărute fiind puternic
fost deosebit, lucru apreciat de
computerizată impune un alt mod de
colegii francezi şi de conducerea şcolii.
pregătire a tinerilor muncitori, care
Toate activităţile din timpul
vor trebui să posede cunoştinţe de
liber s-au desfăşurat cu participarea
electronică, informatică şi limbi străine.
tuturor elevilor noştri însoţiţi de
Considerăm că acestea sunt cerinţe la
profesorii francezi care ne-au fost ghizi
nivel naţional şi că proiectul nostru
în vizitele şi excursiile făcute la
răspunde unor astfel de necesităţi.
Clermont- Ferrand unde am văzut
Pregătirea
lingvistică
a
oraşul vechi şi oraşul nou, Oficiul de
candidaţilor s-a făcut intensiv, în grup
Tourism, Consiliul General al
şi individual, în perioada 03.01.2000 regiunii Auvergne, uzinele Michelin,
17.03.2000 bazându-ne pe cunoştinţele
Lemptegy cu vulcanul deschis, oraşul
dobândite de candidaţi în cadrul orelor
Ambert cu muzeele hârtiei şi al
de limbă prevăzute de programa
brânzei, Casa pietrei de la Volvic,
şcolară.
Vichy cu centrul CAVILLAM, Centrul
S-au efectuat cursuri de
de schimburi comerciale cu oraşul
pregătire specială axate pe limbajul
Cluj-Napoca şi centrul sportiv şi, să
tehnic şi ştiinţific, specific fiecărui
nu uităm, oraşul lumină, Parisul, întrprofil, pe conversaţie şi pe cultura şi
o excursie de o zi.
civilizaţia poporului francez.
Fiecare grup, în funcţie de
Programul Gr. Şcolar "I.
profilul
său, după activităţile teoretice,
Grupul Şcolar „loan Ciordaş" Beiuş
Ciordaş" Beiuş având ca temă
trecea
la
activităţi practice. Astfel, cei
Schimburi de cunoştinţe şi competenţe -Singura unitate de învăţământ din
de
la
contabilitate
au fost foarte
judeţul Bihor beneficiară a unui
pentru
elevii
care
studiază
impresionaţi să lucreze pe calculatoare,
contabilitatea, electrotehnica şi electronica program Leonardo da Vinci într-un
cei de la electrotehnică în sala de maşini,
proiect
de
mobilităţi
având
tema
pentru a atinge standardele ţărilor din
Schimburi de cunoştinţe şi competenţe iar cei de la electronică, de aparatura
UE s-a desfăşurat pe baza unei planificări.
pentru elevii care studiază contabilitatea, radio, video şi T.V. Elevilor le-au fost
Stagiul nostru s-a desfăşurat electrotehnica şi electronica pentru a întâi prezentate aparatele şi maşinile, au
între 19.03- 08.04.2000 în următoarele atinse standardele ţărilor din U. E."
urmărit modul de lucru şi apoi, ajutaţi de
etape:
colegii lor francezi şi supravegheaţi de
-19.03 - 20.03.2000 călătoria la Clermont-Ferrand
inimoşii şi extrem de gentilii profesori francezi, au fost puşi
-21.03- 07.04.2000 activităţi teoretice şi practice în cadrul
în situaţia de a lucra efectiv pe acestea. Cunoştinţele lor
Liceului "La Charme" din Clermont-Ferrand
teoretice şi capacitatea lor de a se adapta rapid la noile
-08.04.2000 călătoria spre casă..
condiţii de muncă i-au impresionat plăcut atât pe elevi cât şi
Am ajuns la Clermont-Ferrand în după-amiaza zilei pe profesori. Aceştia au fost impresionaţi şi de cunoştinţele
de 20.03.2000 şi am fost cazaţi la Liceul "Lafayette" din lor lingvistice.
Clermont-Ferrand. Am fost primiţi, aici, de directorul
Elevii de la contabilitate au fost încântaţi să
liceului "La Charme", domnul Michel Clique, care ne-a "navigheze" alături de colegii lor francezi pe Internet, lucru
prezentat, însoţit de directorul Liceului "Lafayette", liceul care i-a impresionat enorm şi le-a stimulat dorinţa de a se
în care am fost cazaţi, un prestigios liceu tehnologic cu o
pregăti cât mai bine pentru a fi cât mai buni în domeniul lor
construcţie şi dotare dintre cele mai moderne.
ca să poată şi ei lucra în viitor pe cele mai moderne aparate.
Domnul M. Clique ne-a prezentat apoi programul
În cursul acestui stagiu, extrem de benefic pentru
stagiului, discutat în prealabil cu noi. Am intrat în activitate elevii noştri, dar cu siguranţă prea scurt, aceştia au avut de
începând de a doua zi. Programul prevedea activităţi asemenea, posibilitatea să cunoască, prin excursiile şi
practice şi teoretice, alături de elevii francezi, în vizitele făcute, cultura şi civilizaţia regiunii Auvergne, a
specialităţile: electrotehnică, electronică şi contabilitate,
poporului francez, modul şi dorinţa acestuia de a pune în va-
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