
Raport în urma desfăşurării activităţilor de 
învăţare desfăşurate la 

 SOU "Dimcho Debelyanov", Bulgaria, Belene, 
în perioada 13-19.05. 2018, în cadrul  

Proiectului nr. contract 2017-1-FR01-KA219-
037270_2,   

cu titlul „La langue française comme  outil d 
'ouverture sur le monde”,   

finanţat prin Programul ERASMUS + 

Întocmit de profesori participanţi: Buică Cristina-Teodora 

       Mihăilescu Doina-Victoria 

 



Colegiul Tehnic „Carol I”, 
Bucureşti a fost 
reprezentat de Buică 
Cristina-Teodora prof. de 
limba franceză 
coordonator proiect în 
unitate, profesor inginer 
Mihăilescu Doina-Victoria 
şi  elevii: Radu Adrian, 
clasa a IX-a C, Bărbuţă 
Dragoş, clasa a XI-a A, 
Dănilă Constantin-
Bogdan, clasa a XII-a B. 



Luni,14.05.2018, ora 9,00 activităţile au 
debutat la liceul gazdă cu un cuvânt de 
bun sosit din partea doamnei director şi a 
coordonatorului proiectului din Franţa.  
Elevii din fiecare ţară au prezentat 
materialele realizate cuprinzând 
prezentarea ţării , a regiunii, a localităţii şi 
a şcolii din care provin precum ăi o 
succintă prezentare a sistemelor de 
învăţământ.  





Delegaţiile au vizitat apoi şcoala. 

În partea a doua a zilei am făcut turul oraşului, am vizitat centrul, biserica catolică,  

monumentele, Parcul Natural Persina 





A doua zi, 15 mai, a fost dedicată Atelierului de lucru: elevii 

împărţiţi în 5 grupuri internaţionale au avut de discutat pe una din 

temele: - Limba franceză o barieră sau un pod 

- Noi provocări ale francofoniei 

- Cunoaşterea limbii franceze un atu incomparabil 

- De ce este important să cunoaştem mai multe limbi străine? 

- După Brexit, limba franceză va deveni prima limbă în UE? 

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

Concluziile au fost prezentate de toţi elevii participanţi. 



În a doua parte a programului, delegaţiile participante au răspuns invitaţiei Primarului 

oraşului Belene, domnul Milen Dulev, apoi elevii au participat la jocuri interactive la centrul 

educativ din localitate. 





Miercuri, 18 mai, în a treia zi de lucru , elevii au participat la un 

nou Atelier de lucru cu tema:  Tinerii europeni.  În grupuri 

internaţionale , elevii au dezbătut subiecte precum: toleranţă, 

responsabilizare, libertate, drepturi, îndatoriri, discriminare, viitorul 

tinerilor în Europa. Punctele de vedere au fost exprimate liber de către 

fiecare elev. 



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. 



Ziua de joi 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 prima parte a zilei de vineri, 18 mai, elevii şi profesorii au participat la o masă 

rotundă cu tema Francofonia în Bulgaria organizată în colaborare cu Institutul Francez din 

Sofia şi Universitatea de Ştiinţe, filiera francofonă din Sofia. 

În partea a doua s-a făcut o evaluare a activităţilor desfăşurate, urmată de înmânarea 

certificatelor de participare elevilor.  


