
 

 

Raport în urma desfăşurării activităţilor de formare de scurtă durată din 

cadrul 

Proiectului nr. contract 2019-1-FR01-KA229-062168 _5  

Liberté Citoyenneté Ecologie,  finanţat prin Programul ERASMUS + 

13-17 ianuarie 2020, Rouen, Franţa 

 

În perioada 13-17 ianuarie 2020, o delegaţie formată din Buică Cristina-Teodora, 

profesor titular de limba franceză, coordonator proiect şi  Slăvilă Cornelia -Nicoleta, cadru 

didactic titular la catedra de protecția mediului de la Colegiul Tehnic „CAROL I”, Sector 6, 

București, a participat la activităţile de formare de scurtă durată din cadrul Proiectului nr. 

contract 2019-1-FR01-KA229-062168 _5 Liberté Citoyenneté Ecologie,  finanţat prin 

Programul ERASMUS +, Rouen, Franţa. 

Programul de formare a cuprins 3 module derulate pe durata a trei zile.  

Modulul  Apports scientifiques a fost susţinut de profesorul de ştiinţe Jean-Louis 

Tamarelle. În cadrul acestei sesiuni s-au prezentat aspecte ştiinţifice legate de glaciaţiune, 

istoricul încălzirii planetei, izotopi, evoluţia temperaturilor, a concentrațiilor de dioxid de carbon 

şi de metan; despre efectul de seră, evoluţia în creştere a temperaturii şi a efectelor deja vizibile 

sau posibile în viitorul apropiat. 

  

În partea a doua s-a discutat despre raportul GIEC (Grupul Interguvernamental de Experţi 

în Evoluția Climei) şi aspecte concrete legate de poluare aşa cum se prezintă în fiecare ţară 



 

participantă în proiect. S-au prezentat situaţii de inundaţii, secetă, incendii de vegetaţie, 

despăduriri, efectele lor devastatoare pentru populaţie şi mediul înconjurător. 

  

In ultima parte ne-a fost prezentat jocul interactiv La fresque du climat : « Le Jeu de 

cartes », pe care îl vom derula cu elevii participanţi la activităţile proiectului. 

Al doilea modul a cuprins o formare Etwinning şi o prezentare a platformei Europresse. 

Prima parte a fost susţinută de prof. Nadege Marical, coordonatoarea proiectului şi 

administrator TwinSpace al proiectului. Ne-am informat cu privire la tot ce cuprinde noul 

TwinSpace ( pagini, documente, forum, reuniuni, membri), cum îl vom folosi în cadrul 

proiectului. S-au stabilit sarcini pentru fiecare participant, astfel încât să acoperim toate 

activităţile propuse, şi să le facilităm elevilor şi profesorilor din proiect comunicarea folosind 

platforma Etwinning. 

  

În partea a doua , prof. documentarist Arnaud De St Jores ne-a prezentat platforma 

Europresse, un proiect jurnalistic francez care ajută la găsirea informațiilor pertinente din presa 

internațională, evitând astfel ştirile false din spațiul online, principala sursa de informare, mai 

ales a elevilor. 



 

Modulul 3 s-a desfăşurat sub forma unui Atelier de pledoarii susţinut de actorul Denis 

Buquet. Pe lângă exerciţii de respirație, aspecte practice legate de arta oratoriei, am discutat şi 

discursurile Gretei Thunberg şi ale altor ecologiști.  

  

Realizarea şi prezentarea unor discursuri-pledoarii pro-ecologiste de către elevi în cadrul 

proiectului,  a determinat necesitatea unui astfel de atelier pentru a-i putea coordona şi pregăti pe 

elevi în dobândirea de competențe de comunicare. Ni s-au oferit instrumente didactice pe care să le 

folosim.  

Împreună cu elevii francezi înscrişi în proiect am participat la un atelier de prezentări orale pe 

tema poluării mediului înconjurător. 

În afara orelor de formare am participat şi la alte activităţi : 

- Întâlnire cu directorul Institutului Sacré Coeur, gazda noastră 

- Visită la Repainville (parc de salvare a biodiversităţii în zone urbane); la Ressourcerie 

Resistes (valorizarea obiectelor  prin refolosire, reutilizare, reciclare) 

- Întâlnire cu reprezentanţi ONG-uri care militează pentru protecţie mediului şi derulează 

programe cu elevii 

- Activitate de voluntariat la restaurantul asociativ « La Cantine » 

 

Întocmit de profesori participanţi: Buică Cristina-Teodora     

Slăvilă Nicoleta   


