
                                  

 

Raport în urma desfăşurării activităţilor de învăţare desfăşurate la 

 Agrupamento de Escolas Frei Heitor Pinto, Portugal, Covilhã,  

în perioada 15-19.01.2018, 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 + 

 

 

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 

 


