
                                
  

 

Raport în urma desfăşurării activităţilor de învăţare desfăşurate la 

 SOU "Dimcho Debelyanov", Bulgaria, Belene, 

în perioada 13-19.10. 2019 

 

 

În perioada 13-19.10. 2019 o delegaţie formată din două cadre didactice şi cinci elevi au 

participat la activităţile de  învăţare organizate la SOU "Dimcho Debelyanov", Bulgaria, Belene, 

în cadrul Proiectului 2019-1-FR01-KA229-062168 _5 cu titlul Liberté Citoyenneté Ecologie , 

finanţat prin Programul ERASMUS + 

Colegiul Tehnic „Carol I”, Bucureşti a fost reprezentat de Buică Cristina-Teodora prof. 

de limba franceză coordonator proiect în unitate, Popescu Elinor Danusia, profesor de istorie  şi  

elevii: Botea Samuel XI A, Marin Cristian XI C, Popa Lavinia XI A, Rusu Alin XI A, Sass 

Bernadett XI A  

 

Luni,14.10.2019, ora 9,00 activităţile au debutat la liceul gazdă cu un cuvânt de bun 

sosit din partea gazdelor , a doamnei director şi a coordonatorului proiectului din Bulgaria.  

Elevii din fiecare ţară au prezentat materialele realizate cuprinzând prezentarea ţării , a regiunii, 

a localităţii şi a şcolii din care provin. Delegaţiile au vizitat apoi şcoala. 

În partea a doua a zilei am făcut turul oraşului, am vizitat Parcul Natural Persina, pe 

malul Dunării 

A doua zi, elevii au fost împărţiţi în grupuri mixte, câte un reprezentant din fiecare ţară 

şi au avut ca sarcina discutarea propunerilor de logo pentru proiect. Fiecare şcoala a făcut patru 

propuneri şi s-a ales prin vot secret unul singur. Din prima rundă a câștigat un model realizat de 

echipa Bulgariei. 



                                
  

   

 

Partea a doua a fost dedicată prezentării parcurilor naţionale din Bulgaria, starea actuală 

şi perspective, urmată de un atelier de dansuri populare bulgare. 

 

A urmat atelierul de lucru cu tema : Fluviul îmi vorbeşte…. Elevii au avut ocazia să facă 

o scurtă plimbare pe Dunăre pentru a se inspira în realizarea lucrărilor 

   

Profesorii i-au îndrumat pe elevi pe parcursul tuturor etapelor de lucru. 

 

Miercuri am vizitat cascada şi grota Devetaki înscrise în patrimoniul UNESCO. La 

întoarcere s-a vizitat oraşul Pleven. 

 

 

Joi, s-a lucrat în grupuri internaţionale pe tema : „Je m’engage, je deviens un 

Ambassadeur de la Vie, je redonne la Vie et le  Vert à ma Planète”. Concluziile au fost 

prezentate de toţi elevii participanţi. 

 

 



                                
  

 

  

 

În a doua parte a programului, elevii au participat la jocuri interactive la centrul educativ 

din localitate. 

 

În a doua parte a zilei a fost organizat un spectacol concert cu dansuri şi cântece 

tradiţionale din zonă. De asemenea, fiecare delegaţie a prezentat un moment artistic specific. 

Coordonatorii au făcut o evaluare a activităţilor derulate până acum în cadrul proiectului 

şi au fost stabilite următoarele activităţi de învăţare ce se vor desfăşura în perioada inter-

mobilităţi. 

Ziua de vineri a fost dedicată activităţilor de învăţare în context nonformal, de 

cunoaștere a ţării din punct de vedere economic, cultural, istoric. Au fost vizitate oraşele 

V.Tarnovo, Etara, Sofia. În partea a doua s-a făcut o evaluare a activităţilor desfăşurate, urmată 

de înmânarea certificatelor de participare elevilor.  

 

 



                                
  

 

 

 

Întocmit de profesori participanţi: Buică Cristina-Teodora 

       Popescu Elinor Danusia 

  


