Програма за индивидуална мобилност РОНСАР
Рамкова индивидуална мобилност Франция-България
с реципрочност
Основната цел на програмата РОНСАР е да даде възможност на гимназистите да се запознаят
с една нова образователна система в учебно заведение-партньор, както и с една нова култура
в семейна среда;
българските ученици ще усъвършенстват езиковите си умения по френски език, а френските
ученици ще се запознаят с българския език, като едновременно ще упражняват английски
или немски език, в гимназията която ще ги посрещне.
Освен това, участието в тази обменна програма със среден престой, ще даде възможност на
едните и на другите да придобият социални и граждански умения като самостоятелност,
чувството за отговорност, общителност, толерантност.
За кого е предназначена програмата?
През 2013г. – 2014г. :
 Във Франция: за ученици от 10 клас
 В България: за ученици от 10 клас
Продължителност на обмена: 1 месец
Период на пребиваване:


За българските ученици във Франция: май 2014г.



За френските ученици в България: юни 2014г.

Забележка: периодите на престой, които ще бъдат точно определени в последствие, ще бъдат
еднакви за всички ученици, участници в програмата.
Процес на обмена:
Обменът ще се извърши на принципа на реципрочността: престоят на участниците е от 4
последователни седмици в страната-партньор и се ангажират да поемат гостуване за 4
седмици.
По време на престоя, ученикът ще бъде настанен в семейството на ученика-партньор и ще
посещава неговото училище.
Учениците от програмата РОНСАР ще бъдат, в рамките на възможното, по двама в едно
и също приемащо училище-партньор: френските ученици ще бъдат приети главно в
курсовете по френски език или курсове по английски или по немски език, с преподаване на
предмети по съответния език. Преди заминаването на ученика към приемащата страна, ще
бъде организирано въвеждащо обучение.
Оценка на обмена:
- учениците, участници в програмата, ще получат документ EUROPASS, надлежно
попълнен от учителите в приемащото училище;
- френските ученици биха могли да получат документ за ниво А1 по български език
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Финансиране на обмена:
Транспортът на учениците до приемащия град ще бъде за сметка на семействата, изпращащи
ученика.
Подготвителен календар:
Първи етап: ноември-краят на януари :
- Разпространяване на информацията в езиковите гимназии в България от Френския институт
в България /кандидатстване/, документи за записване, попълнени на френски език.
- Разпространяване на информация за френските гимназии от международните отдели в
Академиите Нанси-Мец и Гренобъл /DAREIC/, /кандидатстване/, документи за записване,
попълнени на френски език.
Втори етап: 1-ви – 20-ти февруари: обмен на информация по електронната поща от
международните отдели на Академиите / DAREIC / и Френския институт в България :
 брой на гимназиите /на учениците проявяващи интерес за участие в програмата:
обмен на документи /досиета/
 образуването на двойки и информиране на учениците
 окончателно уточнение на датите за обмен
Трети етап: март-април :
-

обмен между учениците: електронна поща, социални мрежи, …
съставяне на досието на ученика / семействата: разрешителни, ….
въвеждащо обучение на учениците
уточняване на условията и подготовка на престоя : ден, час на пристигане, на отпътуване,
…

Координатори във френските Академии-партньори :
 Академия Гренобъл : г-н Брюно Бодар
 Академия Нанси-Мец: г-жа Евелин Бодьо
Координатори във Френския институт в България /София/ :
- Г-н Лоран Аттал
- Г-н Жан-Мишел Берт
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