
                           
 

Nr. 714/12.04.2022 

 Raport în urma desfăşurării activităţilor de învăţare desfăşurate la  

Ogec de l'Institution Sacre Coeur, Rouen France 

în perioada 03-09.04.2022 

în cadrul 

 Proiectului Erasmus+ 2019-1-FR01-KA229-062168_5 

Liberté Citoyenneté Ecologie 

 

În perioada 03-09.04.2022o delegaţie formată din două cadre didactice şi cinci elevi 

au participat la activităţile de  învăţare organizate la Ogec de l'Institution Sacre Coeur, 

Rouen France, 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 

profesor de limba franceză coordonator proiect în unitate, Cormoş Geanina, profesor de limba 

română; elevii: Zănoagă Luca, Poleac Florin-Alexandru, Strinu Vlad-Ioan, Popa Maria-

Adriana, Popescu  Sonia-Alexia.  

 

Luni 04 aprilie 2022, delegaţiile au fost primite la Ogec de l'Institution Sacre Coeur, 

de către echipa managerială, profesori şi elevi. A urmat prezentarea delegațiilor, prezentarea 

programului, lucru în echipe internaționale; curs de retorică, cum să-ți organizezi un discurs 

argumentativ și cum să-l prezinți publicului ( limbaj non-verbal) 

Vizita la Muzeul de artă  a avut ca temă : Apa în pictură. 

După amiaza a prilejuit o plimbare prin centrul oraşului, cunoaşterea istoriei oraşului, 

admirarea clădirilor celebre: Palatul de Justiţie, Catedrala Notre-Dame,  etc. 

 



                           
 

Marţi, 5 aprilie 2022, elevii împărțiți în grupuri internaţionale, câte un elev din 

fiecare ţară şi sub coordonarea profesorilor, au avut de îndeplinit mai multe sarcini de lucru. 

Elevii # LiCitEc s-au pregătit pentru concursul de pledoarii. 

Subiectele abordate: risipa alimentara, reciclarea deșeurilor, economisirea apei, 

încălzirea globală, dispariția speciilor. In partea a doua a zilei s-a desfăşurat concursul şi au 

fost desemnaţi câștigătorii. 

După-amiază am participat la lecția de biodiversitate în Grădina botanică din Rouen. 

 

 

 Miercuri , 6 aprilie 2022, ziua a fost dedicată cunoașterii patrimoniului cultural – 

istoric al Regiunii Normandia. Am vizitat Mont Saint Michel unde elevii au aflat şi au putut 

observa direct fenomenul de maree; au observat modul de conservare a zonei pentru a nu fi 

poluată;  a fost totodată şi o lecţie de geografie , istorie şi artă. 

 

  



                           
 

 Joi, 7 aprilie 2022  Încă o zi plină de activități de învățare și educație  ecologică. 

Grupul LiCitEc s-a deplasat la Fundația GoodPlanet din Paris unde au fost organizate mai 

multe activităţi interactive: Jocuri de evadare pe gesturi de prevenire a risipei de energie la 

domiciliu; evoluția tipurilor de energii, atelier local de gătit și atelier de negociere cu 

Primăria Parisului împotriva risipei de alimente. 

 

 

 Vineri,  8 aprilie 2022 a fost evaluată  activitatea elevilor. Fiecare  delegaţie a primit 

atestatul de mobilitate. Elevii au vizitat apoi o expoziție interactivă unde au putut afla ce 

înseamnă un stil de viață sănătos pentru organism. 

 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 

următoarea mobilitate.  

 

 

 

  



                           
  

 

 Toate obiectivele propuse au fost atinse. A fost un schimb de bune practici în jurul 

temei Eco-cetățeniei şi a limbii franceze. 

 

 

Întocmit de 

Cristina-Teodora Buică 

Geanina –Loredana Cormoş 

 

 

 


