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Proiect PARRAINAGE

În anul 2007, sub deviza „Grandir ensemble ici et là-bas ”, a demarat proiectul
PARRAINAGE, în parteneriat cu CFPE Association France Parrainages din Franța.
Treptat, pe parcursul anilor, au fost cuprinși în acest program un număr de 21 de
elevi cu situații materiale precare, cu probleme de sănătate sau proveniți din familii
monoparentale.
Cu ajutorul asociației, copiii au intrat în legătură cu oameni generoși, (nașii și
nașele) din Franța dornici să ajute. Sprijinul material și moral acordat de aceștia s-a
dovedit util în dezvoltarea personală a copiilor și în prevenirea abandonului școlar.
Prin corespondența susținută, prin vizitele francezilor, s-a creat o legătură de suflet
între finii din Dorna Candrenilor și nașii din Franța. Acești elevi au avut astfel o
motivație în plus să învețe limba franceză, venind în contact direct cu vorbitori nativi de
limbă franceză, aplicând astfel, în conversație și în corespondență, cunoștințele însușite în
clasă.
De asemenea,

din dragoste pentru limba franceză, au participat la activități

dedicate Zilei Internaționale a Francofoniei, împărtășindu-le și nașilor reușitele lor cu
acest prilej.
Parrainage-ul înseamnă și o deschidere spre cunoaștere reciprocă a culturii,
tradițiilor și a realităților din cele două țări prietene.
Oaspeților francezi le-au fost prezentate obiectivele turistice, tradițiile, folclorul,
gastronomia din Bucovina, trăind astfel împreună clipe de neuitat, încărcate de emoție și
bucurie. De la acești oameni altruiști, copiii au învățat lecția generozității fără frontiere,
propunându-și ca, la rândul lor, când vor fi adulți, să ajute un copil aflat în dificultate.
Cu sprijinul Asociației și al nașilor, baza materială a școlii s-a îmbogățit foarte
mult.
S-au procurat astfel :

- auxiliare didactice pentru învățarea limbii franceze (planșe, CD player, laptop, cărți,
albume etc);
- mobilier școlar în mai multe săli de clasă;
-materiale sportive( masă de tenis, palete, mingi, fileu);
- cărți pentru premii la sfârșit de an școlar la toate clasele;
-motocultor și anexe agricole.
Proiectul a sprijinit o serie de activități extrașcolare :
• Balul bobocilor francofoni
• Călătorie în lumea poveștilor
Valoarea celor mai sus menționate se ridică la 84.000 lei.
Proiectul Parrainage este un câștig pentru școală, pentru copii, având impact afectiv
atât pentru nași cât și pentru fini care se simt aproape, în ciuda distanței care îi separă din
punct de vedere geografic.

