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1.

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

de limba franceză coordonator proiect în unitate, profesor de geografie Ionescu Roxana şi
elevii: Țurcaș Petru-Cristian, clasa a X-a B, Panaghie Cocuz Dan Valentin, clasa a XI-a B, Ilie
Iosif, clasa a XI-a B.
Activităţile au început luni, 15 ianuarie 2018 ora 9,00 cu un cuvânt de bun sosit din
partea gazdelor , a domnului director şi cu prezentarea proiectului. Fiecare coordonator din
ţările partenere a prezentat pe scurt activităţile ce se vor derula înaintea şi în timpul
mobilităţilor. Elevii din fiecare ţară au prezentat materialele realizate cuprinzând prezentarea
ţării , a regiunii, a localităţii şi a şcolii din care provin.
A urmat vizitarea şcolii.
În partea a doua a zilei s-au desfăşurat activităţi dedicate temei proiectului şi anume
drepturile omului. Reprezentanţii Portugaliei, ţara gazdă au prezentat un proiect derulat în
şcoala lor pe această temă. A fost proiectat apoi un film despre drepturile fundamentale ale
omului, iar la sfârșit a fost aplicat un chestionar la care au răspuns elevi şi profesori.
Prima zi s-a încheiat cu vizitarea centrului vechi al oraşului Covilhã.
A doua zi, 16 ianuarie, elevii au fost împărţiţi în trei grupuri mixte, câte un reprezentant
din fiecare ţară şi au avut ca sarcina discutarea propunerilor de logo pentru proiect. Au fost
alese 12 modele din care s-a ales prin vot secret unul singur. Din prima rundă a câștigat un
model realizat de echipa Bulgariei.
În a doua parte a programului, fiecărei echipe i-a revenit câte o sarcină de lucru, în urma
tragerii la sorți: conceperea site-ului proiectului, selectarea pozelor, conceperea textului.
Profesorii i-au îndrumat pe elevi pe parcursul tuturor etapelor de lucru
Miercuri 17 ianuarie, în a treia zi de lucru , elevii au continuat lucru la site după care s-a
desfăşurat activitate în echipă pentru realizarea broșurii proiectului. Elevilor le-au fost
explicate: importanța acestui document, conținutul și modalitatea de realizare. Fiecare din cele 3
grupuri de elevi a propus câte o variantă de broșură.
A doua parte a zilei a cuprins două programe realizate de către elevii portughezi din
școală: o demonstrație cu drone și roboți și o piesă de teatru având ca subiect drepturile omului.

Ziua de joi a fost dedicată activităţilor de învăţare în context nonformal, de cunoaștere a
zonei în care ne aflam din punct de vedere economic, cultural, istoric. Vizita la agentul
comercial Fabrica de Lână Ecola din Manteigas şi vizitarea regiunii: Serra da Estrela, Valea
glaciară Zezere și Cascada Puțul diavolului.
În prima parte a zilei de vineri, 19 ianuarie, elevii au participat la jocuri interactive
menite să le dezvolte abilităţi de lucru în echipă organizate de voluntari ai unui ONG local. A
urmat vizionarea unui program de gimnastică acrobatică realizat de elevii portughezi
În partea a doua s-a făcut o evaluare a activităţilor desfăşurate, urmată de înmânarea
certificatelor de participare elevilor şi profesorilor de către directorul unităţii gazdă care a
invitat tot grupul la o vizită la Muzeul Lânii din oraş.
Echipa Bulgariei a anunţat programul activităţilor ce se vor desfăşura în următorul flux
de mobilitate ce va avea loc în luna mai în Sofia şi Belene. Coordonatorii din fiecare ţară
parteneră au stabilit de comun acord programul activităţilor până la următoarea întâlnire.

Întocmit de profesori participanţi: Buică Cristina-Teodora
Ionescu Roxana

2.

Rezultate obţinute

Cunoaşterea contextului socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea unităţile
partenere în proiect
Logo-ul proiectului
Site-ul proiectului
Broşură de prezentare a proiectului
Cunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului, a modului în care sunt respectate sau
nu de către ţările lumii la nivelul ONU şi Uniunea Europeană
Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba franceză a participanţilor
Dobândirea de cunoştinţe noi privind cultura, istoria şi viaţa cotidiană din Portugalia
Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă a participanţilor
Creşterea stimei de sine

3.

Propuneri de valorificare a rezultatelor activităţilor şi asigurarea

sustenabilităţii proiectului
După desfăşurarea reuniunii s-a realizat o prezentare a proiectului în cadrul Consiliului
profesoral de către participanţi.
Elevii au fost informaţi despre activităţile desfăşurate direct de către profesorii
participanţi, dar şi prin afişarea de informaţii la avizierul Comisiei Proiecte şi Programe şi pe
pagina de facebook Proiect Învăţare Activă. Elevii participanţi au împărtăşit din experienţa
acumulată colegilor prin discuţiile avute, postări pe reţelele de socializare. Va fi realizată o
prezentare în următoarea reuniune a Consiliului elevilor din unitate şi pentru părinţi în cadrul
Consiliului părinţilor

4.

Strategie diseminare

Pagina web a proiectului – design-ul paginii, găzduire, administrare, blog, pagină de
socializare
O baza de date de persoane, organizații şi proiecte cheie, care pot ajuta la diseminarea
proiectului sau pot fi interesate de rezultatele acestuia
Urmează publicarea informaţiilor pe site-ul şcolii, informarea autorităţilor şi a celor
interesaţi: Primăria sector 6, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratul şcolar
sector

6,

Institutul

Francez,

Asociaţia

Profesorilor

de

Limba

Franceză,

Agennţi

economici,comunitatea şcolară, media.

5.

Măsuri pentru asigurarea durabilităţii şi evaluării mobilităţii în urma

participării
- Valorificarea cunoştinţelor şi a competenţelor dobândite de profesorii participanţi în
cadrul reuniunii în vederea îmbunătăţirii portofoliului de specialitate.
- Întâlniri între profesorii participanţi la proiect şi profesori din şcoală în vederea
prezentării experienţei acumulate in urma participării la activităţi.
- Valorificarea competenţelor şi cunoştinţelor dobândite în context european.
- Menţinerea contactului cu unităţile partenere şi continuarea schimbului de bune
practici cu aceştia
- Diseminarea rezultatelor în comunitatea profesională

Coordonator proiect,
Buică Cristina-Teodora

