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 1. Prezentare succintă a activităţilor 

 

În perioada 8-12 aprilie 2019  o delegație formată din două cadre didactice şi trei elevi 

au participat la activităţile de  învăţare organizate la Istituto Di Istruzione Superiore Ovidio, 

Sulmona, Italia, în perioada 8-12 aprilie 2019 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 

inginer Mihăilescu Doina-Victoria şi  elevele: Preoteasa Miruna, Soare Georgiana- Ionela, Stroe 

Iulia. 

Luni, 8 aprilie 2019 , ora 8,30 activitățile au debutat la liceul gazdă cu un cuvânt de bun 

sosit din partea doamnei director Ecaterina Fantauzzi . Elevii din fiecare ţară au prezentat 

materialele realizate cuprinzând prezentarea ţării , a regiunii, a localităţii şi a şcolii din care 

provin.  

Delegaţiile au vizitat apoi şcoala. 

Coordonatorul proiectului dl. Daniel Martin şi coordonatoarea din partea liceului italian, 

dna Emanuela Cosentino au prezentat în detaliu programul activităților pe toată durata sa şi au 

răspuns la întrebările adresate. 

Toate delegațiile au onorat apoi invitația din partea Primăriei oraşului Sulmona, unde 

am fost primiţi în sala de Consiliu, de viceprimar care ne-a vorbit despre nevoia de implicarea 

tinerilor în viaţa comunităţii. Am făcut turul oraşului, am vizitat centrul cu piaţa Ovidiu,  piaţa 

Garibaldi, biserica catolică,  monumentele, etc. 

În partea a doua a zilei, în laboratorul de limbi moderne, elevilor li s-au prezentat 

materiale legate de curtea Europeană a Drepturilor Omului, modul de funcţionare, actorii 

principali, Carta drepturilor omului. Fiecare delegație a putut repeta pledoariile realizate 

Marţi , 9 aprilie, a fost dedicată pregătirii reuniunii de a doua zi. 

A fost stabilită ordinea prezentărilor, componenţa juriului, definitivarea şi printarea 

pledoariilor, pregătirea mapelor, repetarea pledoariilor. Profesorii i-au îndrumat pe elevi pe 

parcursul tuturor etapelor de lucru. 



                                  

Delegațiile au vizitat fabrica de drajeuri aflată în oraș şi au aflat modul de fabricație , dar 

şi aspecte legate de organizarea unei mici întreprinderi. 

În a doua parte a programului, delegațiile participante au mers la Palatul de Justiție din 

oraş pentru a face o ultimă repetiție şi pentru a pregăti sala de audienţe. 

Coordonatorii au făcut o trecere în revistă a desfăşurătorului evenimentului şi au 

participat la o întâlnire cu presa locală. 

Miercuri, 10 aprilie, în a treia zi de lucru , toate delegațiile au participat la activitatea 

„Avocat pentru o zi”, care a reprezentat punctul culminant al proiectului prin prezentarea 

pledoariilor realizate de delegații legate de cele două cazuri de discriminare alese.  

Fiecare delegație a pregătit două pledoarii de acuzare şi doua de apărare. Cazurile au 

fost propuse de coordonatorul din Franța şi acceptate de comun acord de ceilalți parteneri. Au 

participat la eveniment președinta tribunalului din localiatate, avocați, juriști, profesori, presa 

scrisă locală şi televiziunea locală. Evenimentul s-a bucurat de un mare interes din partea 

autorităților locale.  

La sfârșit au fost acordate premii onorifice pentru modul de prezentare şi conținut 

elevilor din toate delegațiile. 

Joi, 11 aprilie a fost otganizată o excursie cultural-istorică la Pompei şi Napoli. A fost o 

lecţie de istorie romană şi cultură italiană 

Ziua de vienri a fost dedicată activităţilor de învățare în context nonformal, elevii în 

grupuri internaționale au realizat mesaje legate de drepturile omului. 

Coordonatorii au făcut o evaluare a activităţilor derulate până acum în cadrul proiectului 

şi au fost stabilite următoarele activităţi de învăţare ce se vor desfăşura în perioada inter-

mobilităţi, respectiv până în iunie 2019. 

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

certificatelor de participare elevilor.  

 

 

Întocmit de profesori participanţi: Buică Cristina-Teodora 

       Mihăilescu Doina-Victoria 



                                  

 

 

2. Rezultate obţinute 

 

Cunoaşterea contextului socio-cultural în care îşi desfăşoară activitatea unităţile 

partenere în proiect 

Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba franceză a participanţilor 

Dobândirea de cunoştinţe noi privind cultura, istoria şi viața cotidiană din Italia 

Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă a participanţilor 

Lucru într-un mediu internaţional 

Creşterea stimei de sine  

 

 

3. Propuneri de valorificare a rezultatelor activităţilor şi asigurarea 

sustenabilităţii proiectului 

 

Profesorii participanţi vor realiza o prezentare a activităţilor proiectului în cadrul 

Consiliului profesoral.  

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. 

În cadrul activităţilor organizate în şcolală la nivel de sector şi municipiu vor fi 

prrzentate participanţilor activităţile proiectului 

  

 

 

 

 



                                  

 

 

4. Strategie diseminare 

 

Pagina web a proiectului – design-ul paginii, găzduire, administrare, blog, pagină de 

socializare 

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  


