
                           
 

 

 Raport în urma desfăşurării activităţilor de învăţare desfăşurate la  

Colegiul Tehnic „Carol I”,  

București, România, 21-25 martie 2022 

în cadrul 

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

Liberté Citoyenneté Ecologie 

CITOYEN AU SERVICE DE L'ECOLOGIE 

Vivons la francophonie en écologie ! 

Forma de desfăşurare : hibrid 

 

Colegiul Tehnic „Carol I”, în perioada 21-25 martie 2022, a fost gazda activităţilor de 

învățare din cadrul Proiectului Erasmus+ număr de referință 2019-1-FR01-KA229-062168_5,  

având ca temă Citoyen au service de l'ecologie/ Cetăţeanul în serviciul ecologiei. 

Evenimentele s-au derulat şi sub egida Vivons la francophonie en écologie !(20 martie Ziua 

Francofoniei). 

Formatul de desfăşurare a fost hibrid. Au participat delegațiile şcolilor partenere 

astfel: în format fizic, delegația liceului SOU "Dimcho Debelyanov", Belene,  Bulgaria; în 

format online delegaţiile liceelor:  Ogec de l'Institution Sacre Coeur, Rouen France, ITE 

P.Savi, Viterbo, Italia şi IES Santiago Santana Díaz, Arucas, Spania. Participarea online a 

fost determinată de izbucnirea războiului din Ucraina şi a posibilelor pericole asupra 

siguranţei elevilor pe teritoriul nostru. 

Activităţile au fost organizate astfel încât să fie atinse obiectivele propuse. Limba de 

comunicare a fost limba franceză. 

Obiective urmărite: 

- Creșterea gradului de conștientizare a problemelor de mediu; 

- Dezvoltarea gândirii critice prin intermediul capacităţii de a identifica soluţii; 

- Dezvoltarea abilităţii de organizare a muncii și a abilităţii de lucru în echipe 

internaţionale; 

- Conștientizarea importanţei păstrării unui mediu curat; 

            - Îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice de limba franceză 

 



                           
 

 

Luni 21 martie 2022, delegaţia Bulgariei a fost primită la Colegiul Tehnic „Carol I”, 

de către echipa managerială, elevi şi profesori. Celelalte delegaţii s-au conectat pe platforma 

Meet. Un cuvânt de bun venit a fost rostit de către directorul unității, dna Nicolof Vali-

Ifigenia, care a declarat deschisă reuniunea. 

Activităţile s-au derulat într-un spaţiu special amenajat pentru buna derulare a 

activităţilor, dotat cu mijloace de comunicare, conexiune internet, mobilier mobil. Logistica a 

fost asigurată de echipa de proiect. Fiecare delegaţie şi-a prezentat membri şi școala de 

proveniență.  

Coordonatorul proiectului dna prof. Teodora Buică a prezentat programul şi modul de 

lucru. A urmat vizitarea şcolii, prezentarea istoricului său şi a modului de desfăşurare a 

activităţilor didactice. 

 

 

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

oraşului, admirarea clădirilor celebre: Palatul Parlamentului, Universitatea , Teatrul National, 

etc. 

Marţi, 22 martie 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. 

Fiecare grup a fost dedicat unui element natural: apă, aer, soare, pădure, pământ.  

Portofoliul fiecărui grup a cuprins: realizare unui produs media (logo, afiş, nor de 

cuvinte, acrostih, video), contribuţia la realizarea Alfabetului ecolo şi a Calendarului 

ecologistului, găsirea de soluţii concrete pentru evitarea risipei resurselor în diferite spaţii 

frecventate şcoală, acasă,  restaurant, mijloace de transport, la cumpărături. 



                           

 

 

 Miercuri , 23 martie 2022, am sărbătorit Ziua internaţională a pădurilor în Parcul 

Naţional Piatra Craiului. Elevii şi profesorii au putut afla ce înseamnă un parc naţional, 

rezervație naturală, arie protejată, care este biodiversitatea locului, informații cu privire la 

flora, fauna, geologia, zona de creastă şi grohotiș, peșterile, ce măsuri s-au luat pentru 

conservarea ecosistemelor reprezentative în stare naturală şi în acelaşi timp crearea 

condițiilor pentru recreere, vizitare şi educație, fără ca aceste ecosisteme să fie afectate.   

 

 A fost o lecţie de biologie, geografie, protecţia mediului foarte eficientă. Spațiul 

expozițional este realizat în așa fel încât să determine experiențe inedite şi emoționale 

vizitatorilor. Astfel, datorita modului interactiv de transmitere a informației de tip text si 

imagine, prin monitoare cu tehnologie LED şi Kinect, lumini şi sunete, elevii au putut afla şi 

învăța despre elementele specifice Parcului National Piatra Craiului. Monitoarele oferă 

informații pe tematici diverse, care sunt prezentate sub forma unor prezentări, filme scurte, 

colecții de poze şi puzzle-uri. De asemenea, se poate vizualiza o stana tradițională, o peșteră 



                           
cu formațiuni geologice caracteristice şi o macheta 3D a Parcului National pe care se pot 

proiecta hărți pe diferite teme, respectiv trasee turistice, tipuri de sol, tipuri de roci, tipuri de 

habitate. Elevii au conştientizat valoarea biodiversităţii şi responsabilitatea ce le revine pentru 

a menţine acest spaţiu curat, nepoluat. 

 Joi, 24 martie 2022 elevii au reluat lucru în grupuri internaţionale pentru a definitiva 

portofoliul şi pentru a pregăti prezentările în vederea evaluării.  

După-amiază, elevii au vizitat Delta Văcăreşti. 

 

 Vineri, 25 martie 2022 a fost evaluată  activitatea elevilor. Fiecare grup de lucru şi-a 

prezentat portofoliul. Profesorii au apreciat efortul depus de elevi în realizarea sarcinilor de 

lucru, îndeplinirea cu succes a acestora precum şi modul de prezentare.  

 



                           
  

Au fost acordate diplome de Eco-cetăţean , iar fiecare delegaţie a primit atestatul de 

mobilitate. 

 Reuniunea s-a încheiat cu plantarea de flori în spaţiul de numit Gradina Erasmus+. 

Pentru colegii din online, activităţile din exteriorul şcolii au fost transmise live sau prezentate 

în filmuleţe realizate de elevii români şi bulgari. 

 

 

 Toate obiectivele propuse au fost atinse. Coordonatorii proiectului au discutat despre 

organizarea următoarei reuniuni din aprilie, din Franţa. A fost un schimb de bune practici în jurul 

temei Eco-cetățeniei şi a limbii franceze. 

 

 

Coordonator proiect, 

CRISTINA-TEODORA BUICA 

 

 

 


