
PRÍPRAVNÉ NÁVŠTEVY v rámci projektu Comenius 

 
Číslo zmluvy: 12 131 11 97 

 

 

Meno a priezvisko účastníka 1: Mgr. Iveta Halušková 

Názov navštívenej inštitúcie/organizácie: Lycée „Charles Laugier“ 

 

Mesto/región/krajina: Craiova, Dolj, Rumunsko 

 

Termín prípravnej návštevy (vrátane cesty): od (22/10/2012) do (26/10/2012) 

Počet účastníkov z iných krajín: 4 

 

Prehľad krajín zastúpených na prípravnej návšteve: Nórsko, Francúzsko, Španielsko, 

Rumunsko, Slovensko 

 

Komunikačný jazyk: francúzsky jazyk 

Prípravná návšteva sa začala 22.10.2012 skoro ráno o pol šiestej cestou do Rumunska.  

23.10.12 – nás prijala riaditeľka školy „Charles Laugier“, prezreli sme si školu a dopoludnia 

sme prezentovali študentom a rumunským kolegom našu krajinu, školu a náš školský systém. 

Nasledoval spoločný obed. Popoludní všetci partneri prezentovali ich prácu, organizovanie 

mimoškolských aktivít a prácu na projektoch. Deň sme ukončili spoločnou večerou 

a príjemnou diskusiou. 

24.10.12 – o 9 hod. ráno sme navštívili Školskú inšpekciu departementu Dolj, mali sme 

možnosť porovnať ako funguje školská inšpekcia v partnerských krajinách a aké aktivity 

organizuje pre učiteľov. O 10 hod. nás prijala zástupkyňa primátora mesta Craiova. Popoludní 

sme začali pracovať na projekte „Povedz mi, čo je tvoj každodenný život“. Každý  partner 

prezentoval svoje predstavy o práci na projekte a vyplnil formulár za svoju inštitúciu vo 

francúzskom jazyku. 

25.10.12 – dopoludnia sme pokračovali v práci na projekte, dohodli sme predbežné dátumy 

stretnutí v rôznych partnerských krajinách, konkrétne finálne produkty, na ktorých by sme 

pracovali počas dvoch rokov. Po obede sme mali stretnutie s novinármi z časopisov 

„Cuvantul Libertati“ a Gazeta de Sud“, ktorých sme informovali o našej prípravnej návšteve, 

prezentovali sme naše krajiny a projekt „Povedz mi, čo je tvoj každodenný život“. Potom 

pokračovali práce na projekte v škole, o šiestej sme si išli pozrieť Park N. Romanescu 

a prípravnú návštevu sme ukončili spoločnou večerou v tradičnej rumunskej reštaurácii 

s degustáciou miestnych špecialít.  

26.10.12 – rozlúčka s partnermi z Rumunska. Aktivity vykonané počas prípravnej návštevy 

hodnotím veľmi pozitívne, prácu na projekte sme stihli spraviť ako sme si naplánovali a mali 

sme možnosť navštíviť aj rôzne inštitúcie /školskú inšpekciu, radnicu, novinárov/. Veľmi 

kladne hodnotím spoločné stretnutie účastníkov z partnerských krajín, partnerské rokovania 

boli príjemné, kreatívne.  


