Pe parcursul anului şcolar 2013-2014, în cadrul Proiectului Comenius Intérêts,
Inquiétudes et Espoirs des Jeunes Européens, s-au desfǎşurat urmǎtoarele activitǎţi:
1. Realizarea unui power point şi a unui film de prezentare a României, Craiovei si
Colegiului Carol I ( un grup de 15 elevi de la clasele IX B, XI B, XII B)
2. Realizarea unui panou de prezentare Comenius ( 5 elevi – X B )
3. Vizita de pregǎtire a proiectului, în Franţa , Brive-la-Gaillarde ( 20-24 oct 2013 ) .
CN Carol I a fost reprezentat de dna Alexandrina Thorwachter- director CN Carol I
şi de dna Alina Ioanicescu, profesor de limba francezǎ - coordonator de proiect.
4. Realizarea de afişe cu tema Notre engagement pour une vie digne de respect – 20
participanţi, elevi de liceu
5. Selecţia elevilor pentru mobilitǎţile proiectului ( 30 de elevi participanţi – 16 elevi
selectaţi ). In conformitate cu obiectivele şi tematicile proiectului, apelul pentru
selecţie a fost deschis elevilor de la clasele bilingv francezǎ, bilingv englezǎ –
uman şi filologie) Probele concursului au constat în : evaluarea dosarelor
conţinând scrisoare de motivaţie şi acte justificative privind implicarea elevilor în
diferite activitǎţi şcolare şi extraşcolare) ; interviu în limba francezǎ; probǎ scrisǎ
de culturǎ generalǎ privind ţǎrile implicate în proiect, redactarea unui eseu
(Tânǎr în Europa, astǎzi), probǎ de cunoştinţe de limba francezǎ ( sau diplomǎ
DELF)
6. Realizarea şi aplicarea unei anchete sociologice privind tematicile proiectului (
100 repondenţi din CN Carol I , alţi 100 elevi de la Colegiul de Arte şi Meserii
Constantin Brâncuşi şi de la Colegiul Naţional Gheorghe Chiţu )
7. Realizarea site-ului web al proiectului (http://www.iieje-comenius.com/) .
Programul primei întâlniri de proiect, 9-15 martie 2014
Duminicǎ, 9 martie
Primirea la aeroportul Henri Coanda, Bucureşti a grupurilor de profesori si elevi
di Lituania şi Franţa.
Luni, 10 martie
9:30-11:30 Primirea la Colegiul Naţional Carol I - Bun venit în România (Sala de
festivitǎţi a liceului):





Cuvânt de deschidere al doamnei directoare Alexandrina Thorwachter,
Primirea insignelor si a dosarelor de prezentare a Romaniei, a Craiovei, a
C.N. Carol I
Prezentarea power-point a proiectului Comenius (parteneriate, obiective,
rezultate)
Prezentarile power-point ale instituţiilor partenere, realizate de elevi
romani, francezi si lituanieni




Spectacol oferit de elevii români (muzica modernǎ, folclor, muzicǎ şi
dansuri tradiţionale, dansuri moderne)
Prezentarea
şi
inaugurarea
site-ului
proiectului
Comenius,
(http://www.iieje-comenius.com/)

12:00-13:00 Vizita liceului - cancelaria, muzeul de biologie, colecţia de fluturi,
colecţia de roci, biblioteca liceului, Centrul de Documentare şi Informare, laboratoare şi
sǎli de clasǎ.
15:00-16:00 Vizitǎ la Primǎria Municipiului Craiova
16:00-18:00 Descoperirea oraşului Craiova
Marţi, 11 martie
9:00-10:30 - Expoziţie de afişe realizate de elevii francezi, romani si lituanieni, cu
tema Angajamentul nostru pentru o viata demna de respect.
11:00-12:30
Dezbatere in jurul cercetarii anchetei sociologice Interese,
Preocupǎri si Sperante ale Tinerilor Europeni, in Sala Mare a Prefecturii din Craiova.
14:00-16:00 Descoperirea patrimoniului istoric si traditional al regiunii Oltenia.
Vizita la Muzeul de Istorie si la Muzeul de Etnografie( Casa Bǎniei).
16:30-18:30 Vizitarea parcului Nicolae Romanescu.
Miercuri, 12 martie
Excursie in judeţele Vâlcea si Gorj - descoperirea patrimoniului natural, istoric,
religios si tradiţional din nordul Olteniei
Joi, 13 martie
930-1230 Mǎrţişorul românesc - prilej de bucurie - piesǎ de teatru – ateliere handmade
1430-2200 Timp liber pentru elevi, petrecut alǎturi de elevii români
1430-1630 Reuniunea coordonatorilor de proiect
1830-2200 Seara tradiţionalǎ româneascǎ pentru profesori- descoperirea bucǎtǎriei
romaneşti , a muzicii si a dansurilor tradiţionale.
Vineri, 14 martie
800 Pleacarea grupului de lituanieni si francezi , vizitǎ a oraşului Bucureşti .
Întâlnire de proiect plină de satisfacții pentru elevi și profesori, oferind posibilitatea de a
pune în comun activitǎţile desfǎşurate pe parcursul anului școlar, de a participa la un
schimb cultural plin de viață, diversificat, de a cunoaşte mai bine țările participante, de a
avea sufletul şi mintea mai deschise, de a depǎşi frontiere şi a bariere de orice tip. O
experiență vie a Intereselor, Preocupǎrilor şi Speranţelor Tinerilor europeni.

