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Hotărârea nr. 244/19.12.2018
cu privire la aprobarea
Raportului privind organizarea Școlii de vară ,,Antreprenoriat şi Limba Franceză"

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 438/21.11.2018 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a raportului privind organizarea Școlii de vară ,,Antreprenoriat și
Limba Franceză";
În conformitate cu art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, a art. 39 alin. 37 din Carta ASE, a art. 22 alin. 53 din Regulamentul de organizare și
funcționare a Senatului ASE, precum şi a Hotărârii Senatului nr. 10/20.01.2016;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăşte
Art. 1. Aprobarea Raportului privind organizarea Şcolii de vară ,,Antreprenoriat şi Limba Franceză",
desfăşurată în perioada 19 – 31 august 2018, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE

Cancelar Senat,
Prof. univ. dr. Paul POCATILU

Avizat pentru legalitate,
Director Direcția Juridic și Contencios Administrativ
Consilier Juridic Elena GĂMAN

Raport de activitate
Școala de Vară de Antreprenoriat și Limba Franceză
În scopul promovării filierei francofone din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu predare în
limbi străine și a creșterii numărului de candidați, în perioada 19-31 August 2018 a avut loc Școala de
Vară de Antreprenoriat și Limbă Franceză, un program intensiv de învățare a limbii franceze dedicat
începătorilor și celor cu nivel intermediar și avansat (nivel A1-C1 conform Cadrului European de
Referință pentru limbi străine).
La ediția de anul acesta au participat 54 de persoane (conform tabelului anexat). Proiectul

a

vizat

instruirea elevilor, studenților și proaspăt absolvenților ai universităților din țară interesați de studiul
limbii franceze, de dobândirea sau consolidarea cunoștințelor necesare aplicării la un program de studiu
în limba franceză sau la un loc de muncă într-o organizație ce are legături cu spațiul francofon.
Participanții de anul acesta au provenit din universități precum: Academia de Studii Economice din
București, Universitatea din București, Universitatea Politehnica București, Universitatea de Medicină
și Farmacie Carol Davila din București, Universitatea de Știința Agronomice și Medicină Veterinară din
Bucuresti.
Elevii au provenit din licee precum: Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, Colegiul
Național „Sfântul Sava” din București, Colegiul Național „Ion Creangă” din București, Colegiul Național
„Grigore Moisil” din București, Colegiul Național ,,Petru Rareş” din Suceava, Colegiul Național
Pedagogic „Ştefan Velovan” din Craiova, Colegiul Național „Mihai Viteazu” din Ploiești, Colegiul
National „Elena Cuza” din Craiova, Colegiul Național „Costache Negri” din Galați, Colegiul Național
„Petru Rareș” din Neamț, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga din București, Colegiul Național „Dr. Ioan
Meșota” din Brașov, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, Liceul de Artă „George
Georgescu” din Tulcea, Liceul de Arte Oradea, Liceul teoretic de informatică „Grigore Moisil” din Iași,
Liceul Voltaire, Craiova, Școala gimnazială nr. 156 din București, Școala nr. 19 din Pitesti.
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Din analiza provenienței participanților, rezultă o largă distribuție geografică de promovare a
programelor educaționale ale Facultății de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine și în
special a filierei francofone.
Acest lucru se înscrie în strategia ASE de promovare și de atragerea a studenților. Astfel, prin această
Școală de Vară, Academia de Studii Economice din București și implicit Facultatea de Administrarea
Afacerilor cu predare în Limbi Străine, secția franceză își consolidează poziția pe piața educațională din
România.
Cursurile Școlii de Vară au avut loc în localitatea Moieciu de Sus, Județul Brașov, în cadrul Pensiunii
VlahiaInn. Participanții au fost cazați în camere de 3-4 persoane și au beneficiat de servicii de masă în
regim de pensiune completă (mic dejun, prânz și cină) pe întreaga durată a Școlii.
La sosire, fiecare participant a primit un cadou de bun-venit care a constat în următoarele materiale
personalizate cu Școala de Vară: sacoșă din material textil, block notes, pix, ecuson.
Școala de Vară de Antreprenoriat și Limbă Franceză a avut trei componente principale:
1. Cursurile efective de limba franceză - desfășurate de luni până vineri în grupe de aproximativ 1012 persoane, astfel încât pe parcursul celor două săptămâni cursanții să participe la minim 40 de ore
de limba franceză. Cursurile au fost împărțite în sesiuni a câte 120 minute, iar în cadrul lor au fost
abordate diverse teme (conversație, scriere, gramatică, vocabular etc.).
Grupele de lucru au fost formate în funcție de nivelul de cunoaștere a limbii franceze, stabilit înainte de
începerea cursurilor în urma unui test de încadrare a participanților. Testul de încadrarea a fost elaborat
de profesorii de limba franceză și a fost structurat în două părți:
-

o evaluare scrisă compusă dintr-un test grilă ce a cuprins întrebări legate de Vocabular,
Gramatică și Conjugare și un subiect deschis;

-

o evaluare orală, efectuată în urma rezultatelor obținute la evaluarea scrisă care a avut rolul de
a finaliza încadrarea participanților în grupele de lucru ținând cont de Cadrul European de
Referințe pentru Limbi Străine.
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Astfel, în urma evaluării au fost constituite patru grupe de lucru după cum urmează: o grupă cu
participanți încadrați la nivelul A0, o grupă A2, o grupă B1 și o grupă formată din participanți ce dețin
cunoștințe avansate de limba franceză corespunzătoare nivelului B2/C1.
Fiecare grupă a fost coordonată de un profesor vorbitor nativ de limbă franceză, cu studii de specialitate
în domeniul predării limbii franceze ca limbă străină (FLE – Francais Langue Etrangere). O scurta
prezentare a acestora poate fi găsită mai jos. Selecția profesorilor a ținut cont atât de pregătirea lor
profesională, cât și de profilul lor multicultural, care să permită integrarea lor în rândul participanților și
de capacitatea de a aborda o paletă tematică diversă în cadrul cursurilor. Aceasta a avut loc în două etape:
selecție pe bază de dosar și interviu. Este de menționat faptul că o parte dintre profesori au sosit cu
avionul în București, unde le-au fost oferite cazare, masa și program de vizitare (tur de București, Palatul
Parlamentului, Muzeul Satului etc.). De asemenea, ei au contribuit la definitivarea ultimelor pregătiri
pentru Școala de Vară. Profesorii și-au exprimat entuziasmul atât față de Școala de Vară, cât și față de
țara noastra și locuitorii ei, fapt demonstrat prin dorința lor de a reveni la Școala de Vară sau la diverse
alte școli, licee și universități din România unde să desfășoare activități educaționale.
Sălile în care au avut loc cursurile de limba franceză au fost dotate cu flip chart, videoproiector, casetofon,
în vederea unei bune desfășurări a procesului didactic. Participanților li s-au pus la dispoziție toate
materialele didactice necesare. Profesorii au folosit metode diverse de predare, care au constat atât în
utilizarea unor fișe de lucru, precum și în organizarea unor proiecte muzicale, de teatru și foto-video cu
participanții, vizionare și comentare de filme, diverse jocuri didactice, realizarea unor prezentări tematice
etc. Au fost abordate teme diverse, care cuprind domeniile economic, de politic, cultură și civilizație,
precum si limbajul specific acestora.
La finalul Școlii de vară, participanții au fost evaluați de către profesorii coordonatori și au obținut
diplome de participare care specifică nivelul cunoștințelor dobândite în cadrul programului.
2. Seminarii, workshop-uri și prezentări. Pentru a promova civilizația și cultura antreprenorială în
spațiul francofon au fost organizate diverse evenimente pe această temă, conform programului anexat.
Acestea au constat în prezentări și seminarii oferite de specialiști în domeniu din România și Franța,
workshop-uri de formare și dezvoltare pe tema culturii antreprenoriale, managementului, educației
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financiare etc. susținute de diferite personalități din spațiul francofon: manageri ai unor companii
franceze prezente în România, personalități din viața publică din Franța, reprezentanți ai mediului
academic etc., cu remarcabile povești de succes personale.
Misiunea acestor discuții a fost de a sprijini dezvoltarea individuală a tinerilor din România.
Printre invitații la Școala de Vară s-au numărat: dl. dr. Sorin Anagoste – consultant din cadrul companiei
Ernst & Young (una dintre cele mai mari companii de audit și consultanță din lume), care a organizat un
workshop pe tema „Managementul Timpului”, dl. Prodecan conf. univ. dr. Tănase Stamule, care a
prezentat participanților oportunitățile oferite de Academia de Studii Economice și în principal de către
Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, dna. Eugenia Sotir și dl. Bogdan
Tudosie – reprezentanti ai companiei BRD Asset Management, care au prezentat participanților
beneficiile angajării în cadrul unei companii francofone, precum importanța „sanatății financiare”.
3. Activități culturale și de timp liber, program organizat împreună cu profesorii de franceză, în
cadrul căruia comunicarea s-a desfășurat în principal în limba franceză. Aceste activități au oferit un bun
prilej de exersare și fixare a cunoștințelor dobândite în cadrul cursurilor efective de limbă.
Activitățile de timp liber au fost opționale și au inclus excursii în împrejurimi, vizitare de monumente
istorice și obiective turistice, paint-ball, Park Aventura, drumeții montane etc. (conform programului
anexat).
De asemenea, au fost organizate cursuri de dans și competiții sportive (tenis de masa, fotbal, badmington
etc.) care au fost premiate. Au fost organizate seri de film francez, seri de muzică și dans (karaoke), un
foc de tabără și cântece la chitara, concurs de Miss si Mister, concurs Treasure Hunt, diverse alte jocuri
si activități organizate în natură.
Programul Scolii de Antreprenoriat și Limba Franceză 2018 a fost conceput astfel încât sa fie variat și să
corespundă celor mai diverse interese, pentru ca fiecare participant să poată identifica activități care îl
interesează.
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Pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului unii dintre membrii echipei de organizare s-au
ocupat de surprinderea diverselor momente: cursuri, seri tematice, prezentări, activități de timp liber
etc.(a se vedea CD-ul anexat).
La sfârșitul celor 2 săptămâni a fost distribuit în rândul participanților un chestionar de feedback, menit
să evalueze organizarea Școlii de Vară, activitatea didactică, condițiile de cazare, serviciile de masă și
calitatea activităților de timp liber. Așa cum reiese și din chestionarele anexate, majoritatea participanților
s-au declarat mulțumiți de experiența Școlii de Vară, exprimându-și dorința de a participa și la o ediție
următoare. De asemenea, au fost reținute sugestiile de îmbunătățire în vederea organizării ediției
următoare a Școlii de Vară.
Prezentare profesori participanți la Școala de Vară 2018
Laura Berthe are 22 de ani, vine din nordul Franței, din Arras, și se pregătește
să devină profesoară de franceză în străinatate, deținând un Masterat de
predarea a francezei ca limbă străină FLE (Francais Langue Etrangere) de la
Universitatea din Artois și licența în Limbi Străine Aplicate (Engleză și
Chineză). Atrasă de schimburile culturale și de limbile străine, anterior a
efectuat un stagiu de practică la Universitatea Culturii Chineze din Taipei,
Taiwan, câștigând astfel experiența necesară predării limbii franceze către un public străin. Dorind noi
experiențe și fiind motivată de scopul predării limbii sale materne, Laura dorește să cunoască țara noastră
și să transmită participanților români entuziasmul și importanța cunoașterii limbii franceze.
Cyrine Nhouchi, originară din Tunis, Tunisi, are 24 de ani și se află în
căutarea unei experiențe internaționale, aflându-se în prezent în procesul de
obținere a atestatului pentru Aptitudini de Predare a limbii franceze ca limbă
străină (FLE). Începând din octombrie 2017, predă limba franceză în cadrul
universității private ESPRIT (École Supérieure Privée d'Ingénierie et de
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Technologie). Oferind totodată și cursuri individuale, particularizate în funcție de nivelul cunoștințelor
de limbă. În perioada vacanțelor de vară, se bucură să lucreze deopotrivă ca organizator sau ca simplu
membru în echipă, în organizarea unor evenimente ce țin de cultura pop, cultura japoneză sau în convenții
anuale, precum Cosplay Open City sau Comic Con Tunisia. Își dorește să participe cu entuziasm la
elaborarea materialelor de studiu necesare Școlii de Vară, fiind o fire creativă și obișnuită să lucreze în
echipă.

Lindsey Farauru are 22 ani, este de origine franceză, fiind născută în
Polinezia Franceză, insula Tahiti, iar de doi ani locuiește în Palma de
Mallorca, unde activează ca asistent profesor de limba franceză la Școala
Oficiala de Limbi Străine din Palma. Cu un masterat obținut la Universitatea
din Bordeaux, Lindsey dorește să își extindă experiența europeană în
predarea limbii franceze, ca limbă străină. Pasionată de călătorii și de lectură
și deținând compențe de predare diverse, Lindsey de abia așteaptă să lucreze
cu participanții Școlii de Vară, pentru a le transmite, sub bagheta limbii franceze prospețimea și exotismul
ei.
Manal Kechach are 30 de ani și vine din capitala Marocului, Rabat. Titulară
a unei licențe în literatura franceză, a început să predea limba franceză, ca
limbă secundară din 2009, iar ca limbă străină din 2014, în cadrul Institutului
Francez din Agradir. Astfel, a deprins noi metode de predare și a descoperit
diferite abordări pedagogice, ținând cont de vârsta, nivelul și de nevoile
cursanților. Fiind o fire ambițioasă, curioasă și dinamică, este pregătită să
experimenteze lucruri noi care să îi permită progresul în cariera profesională.
Școala de Vară de Limba Franceză și Antreprenoriat, alături de descoperirea
unei noi culturi și civilizații, prezintă toate premizele îndeplinirii acestui obiectiv.
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Având în vedere cele de mai sus, putem afirma că Școala de Vară de Antreprenoriat și Limba Franceză
a contribuit activ la promovarea filierei francofone din cadrul Facultății de Administrarea Afacerilor, cu
predare în limbi străine. Suplimentar, proiectul a creat un cadru neconvențional de discuție, cu persoane
cu experiență relevantă, care au împărtășit celor din audiență experiențe proprii și lecții învățate.

Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in Limbi Straine
Decan,
Prof. univ. dr. Daniela Serban
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ANEXA
Programul Școlii de Vară
Săptămâna 1
Interval Duminica
Luni 20.08
orar
19.08
08:30
Sosirea
Mic dejun
participantilor
09:30
Test
de
încadrare
10:30
lingvistică/
11:30
Cursuri A0
12:30
Activitati
introductive
de
socializare
13:30
Pranz
14:30
Test oral
15:30
Cursuri pe
grupe/
16:30
activitati
17:30
introductive
18:30
19:00
19:30
20:30

Deschiderea
oficiala
Cina

Cina
Karaoke

Marti
21.08
Mic dejun

Miercuri
22.08
Mic
dejun
Cursuri de Cursuri
franceza
de
franceza

Joi
23.08
Mic
dejun
Cursuri
de
franceza

Pranz
Pranz
Pranz
Timp liber Parc
Timp
Aventura liber
Zărnești
Cursuri de
franceza

Vineri 24.08

Sambata
25.08
Mic dejun
Mic
dejun
Cursuri de Excursie/
franceza
Drumeție
zona
BranMoeciu

Pranz
Prezentare
BRD AM
Paint ball

Cursuri
de
franceza

Cina
Cina
Cina
Prezentare Foc de Board
FABIZ
tabara
Games

Cina

Cina
Petrecere
Tematica
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Săptămâna 2
Interva Duminica
l orar
26.08
08:30
Mic dejun
09:30
10:30
Prezentare
“Cultura si
11:30
civilizatia
12:30
Franceza”
13:30
Pranz
14:30
Treasure
hunt
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:30

Cina
Board
games

Luni
Marti 28.08
27.08
Mic dejun
Mic dejun
Cursuri
de Cursuri
de
franceza
franceza

Miercuri
Joi
29.08
33.08
Mic dejun
Mic dejun
Cursuri
de Cursuri de
franceza
franceza

Pranz
Activitati
sportive

Pranz
Pranz
Tur ghidat al Vizita
orașului
Cabane aux
Brașov
Images

Cursuri
franceza

Cina
Karaoke

Pranz
Activitati
sportive

de Cursuri
franceza

Vineri
31.08
Mic dejun
Acordare
Diplome
Plecare
Participanti

de

Cina
Cina
Proiectie film Seminar
francez
Time
Management

Cina
Petrecere
de
„La
revedere”
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