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„Le français comme outil d’ouverture sur le monde” 

Raport în urma desfăşurării activităţilor de învăţare desfăşurate la  

Colegiul Tehnic „Carol I”,  

Bucreşti, România, 15-19 octombrie 2018 

Tema reuniunii : « Et si on parlait d’égalité ?» 

 

A treia reuniune de lucru din cadrul proiectului ,  „La langue française comme outil 

d'ouverture sur le monde”, s-a derulat în perioada 15-19 octombrie 2018 în unitatea noastră. 

Activităţile de învăţare, predare, formare au avut la temă Discriminare şi inserţie socială şi 

profesională. 

Les participants: 

Etablissement Public Local D'enseignement Général et Technologique Agricole de 

Villefranche de Rouergue, France, Villefranche de Rouergue – Coordonator proiect, SOU 

"Dimcho Debelyanov", Bulgaria, Belene , Istituto Di Istruzione Superiore Ovidio, Italia, 

Sulmona, Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Portugal, Covilhã. 

Obiective urmărite: 

a. Cunoaşterea patrimoniului social, cultural al României 

b. Consolidarea parteneriatului  

c. Dezvoltarea spiritului de toleranţă 

d. Respingerea comportamentelor discriminante sexiste şi inegalităţile între fete şi băieţi 

în orientarea şcolară şi profesională  

e. promovarea solidarităţii, egalităţii şi dreptății  

 

Luni 15 octombrie, delegaţiile au fost primite la Colegiul Tehnic „Carol I”, de către 

echipa managerială, elevi şi profesori. Un cuvânt de bun venit a fost rostit de către directorul 

unității, dna Aurelia Văduva, 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. A urmat vizitarea şcolii, 

prezentarea istoricului său şi a modului de desfăşurare a activităţilor didactice. 



                

 

În a doua parte a zilei au fost puse la punct aspecte legate de desfăşurarea reuniunii de a 

doua zi: ordinea prezentărilor, materialele şi echipamentele necesare evenimentului. 

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

oraşului, admirarea clădirilor celebre. 

Marți, 16.10 2018, s-a desfășurat Reuniunea de lucru cu tema egalității și discriminării 

bărbat/femeie. 

În perioada mai-octombrie, elevii din liceele partenere au participat, sub coordonarea 

profesorilor la ateliere de lucru pentru a-i sensibiliza, responsabiliza şi mobiliza în respingerea 

comportamentelor discriminante sexiste şi inegalităţile între fete şi băieţi în orientarea şcolară şi 

profesională. Această etapă a permis reflectarea, aportul de informaţii şi conturarea unor păreri. 

Ideile lor au căpătat o formă concretă şi integrantă care s-a concretizat prin acţiuni desfăşurate în 

fiecare şcoală parteneră. 

Subiectele abordate de fiecare delegație au fost:  

Franța: discriminare bărbaţi – femei 

 

Italia : violenţa împotriva femeilor 

 

 



                

 

Bulgaria: discriminare salarială 

 

Portugalia: dreptul la contracepţie 

 

România: discriminarea rasială, socială în angajare 

 

 Au răspuns invitaţiei de participare reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar al 

Municipiului Bucureşti, Institutului Francez, Primăriei Capitalei, ai ONG-urilor parteneri, 

profesori şi elevi. 

A fost un moment convivial , de schimb de bune practici în jurul temei egalităţii şi a 

limbii franceze. 

Miercuri, sub sloganul 100 de ani de România, sărbătorim împreună!, delegaţiile au 

plecat spre Sinaia unde a fost vizitat Castelu Peleş, ctitorie a Regelui Carol I, patronul liceului, 

apoi spre Bran. A fost încă o ocazie pentru a cunoaşte istoria şi cultura României. 

 



                

 

 

Joi, 18.10.2018 au fost organizate în cadrul liceului ateliere de lucru pentru elevi şi profesori. S-a 

lucrat în grupuri internaţionale pe tema egalitate şi discriminare. Obiectivele urmărite au fost: îmbogăţirea 

vocabularului tematic, esprimarea opiniilor, identificarea prejudecăţilor şi stereotipurilor de gen 

 

 

Vineri , 19.10.2018 a avut loc evaluarea activităţilor de către coordonatorii proiectului, urmată de 

festivitatea de înmânare a atestatelor de participare şi a certificatelor de participare.  

Coordonatorii proiectului au discutat despre redactarea rapoartelor intermediare si despre 

organizarea următoarei reuniuni din aprilie, la Sulmona, Italia 

 

Date :    

25.10.2018    

Coordonator proiect, 

CRISTINA-TEODORA BUICA 

           


