
                                                                                                                                    

1 
 

 

 

Proiect european Erasmus K2 ‚Digital vs Traditional’ 

2020-1-TR01-KA229-092872_4. 

 

Nr. 718 /17.02.2022 

 

Raport de activitate 

în urma mobilității din Franța, localitatea Uzerche 

7 – 11.02.2022 

 

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva este implicat în proiectul 

european Erasmus K2 „Digital vs Traditional” alături de alte cinci școli din Turcia, Franța, 

Polonia, Spania și Letonia. Obiectivul principal al acestui proiect este dezvoltarea celor opt 

competențe cheie care stau la baza învățării (comunicarea într-o limbă maternă, comunicarea 

într-o limbă străină, competența matematică, științifică și tehnologică, competența digitală, a 

învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare 

și exprimare culturală) ale elevilor implicați. Proiectul a început în septembrie 2020 dar, din 

cauza pandemiei, acesta s-a derulat până anul octombrie 2021 în mediu online.  

Proiectul poate fi urmărit la următoarele adrese: 

pedagogic-deva-ek2.blogspot.com 

Digital vs. Traditional CNP Regina Maria 

digitalvstraditional_rm 

 

În perioada 7 – 11 februarie 2022 a avut loc a doua mobilitate din cadrul acestui proiect. 

Maria Irina Prisecaru din clasa a IX-a filologie, Mina Mondea din a XI-a A, Karina Lungu și 

Selena Vasile din a IX-a A, de la Colegiul Național Pedagogic ‚Regina Maria’ înșoțite de trei 

profesori din echipa de proiect, Elena Mihu, Dumitru Rus și Alina Bonta, au participat la 

activitățile desfășurate în școala parteneră din Uzerche, o comună din centrul Franței de 

supranumită ‚La Perle du Limousin’. Activitățile care au avut loc în școală au avut ca scop 

dezvoltarea competențelor științifice și tehnologice.  
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Programul săptămânii 

Luni, 7.02.2022 

- Prezentarea școlii, a sistemului de învățământ francez.

  
- Prezentarea echipelor participante. 

- Prezentarea temei „Învățarea științei” și a activităților conexe organizate în cursul 

săptămânii). Pentru a crește interesul pentru științe, au fost organizate două activități 

principale. Prima trebuia să fie despre astronomie cu o observare tradițională a lui 

Marte și o activitate de robotică în grupe în timpul întâlnirii din Franța. Din păcate, 

situația pandemică a făcut imposibilă această activitate: mai întâi, observarea 

mișcării retrograde aparente a lui Marte a trebuit să se facă în toamna anului 2000, 

ceea ce era mult prea devreme în proiect. Rezultatele ar fi trebuit să fie studiate în 

cadrul întâlnirii din Franța planificată inițial în mai 2021 și amânată pentru februarie 

2022. De aici s-a păstrat ideea unei abordări colaborative folosind programarea 

robotică. A doua activitate s-a concentrat pe mișcare și interacțiuni mecanice. 

Diferitele echipe trebuie să construiască și să lanseze rachete cu apă și să filmeze 

decolarea pentru a calcula viteza rachetei prin analiza video (descompunerea 

mișcării). Această activitate realizată în grupuri a avut ca scop îmbunătățirea 

utilizării TIC și a abilităților matematice. 

- Vizitare bibliotecii: elevii, împreună cu o clasă de elevi francezi, au asistat la o 

prezentare a bibliotecii și a resurselor acesteia. 
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- Întâlnire de lucru a  profesorilor: evaluare proiect, diseminare activități realizate, 

abordarea dificultăților întâmpinate) 

- Atelier de muzică: toți elevii au participat la Atelierul de muzică care a fost pregătit 

de profesoara de muzică a școlii Gwladys Zohin cu elevii săi din clasa a VII-a. 

Fiecare echipă a interpretat câte 2 cântece din țara sa. Elevii străini și francezi au 

cântat atunci împreună. 

- Atelierul nr. 1 „programare robotică”, partea 1: programare. După o prezentare 

generală a profesorului de Științe Joël Poussain, 10 grupuri mixte de 4 elevi din 

diferite școli au învățat cum să programeze roboți mici folosind software-ul 

„Scratch”. 

 

Marți, 8.02.2022 

- „Ziua Internațională a siguranței pe Internet”: elevii au participat la o prezentare în 

Bibliotecă despre securitatea parolelor pe Internet. 

- Plimbare în Uzerche: Toți elevii au mers pe jos de la școală până la vechea gară și 

la Fabrica de hârtie pentru a-l întâlni pe primar. După aceea, au vizitat centrul 

vechi al orașului, în special biserica abațială și poarta orașului „Bécharie”. 

- Vizită la primarul din Uzerche: primarul Jean-Paul Grador a salutat toți 

participanții în sala de întruniri a unei foste fabrici de hârtie transformată într-un 
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centru cultural municipal. 

 
- Teachers in class: profesorii predat lecțiile pe care le-au pregătit înainte de a veni în 

Franța. Feedback-urile atât de la elevi, cât și de la profesori au fost pozitive. 

 

- Elevii la ora de engleză: elevii au participat la o lecție de engleză, tema fiind  

stereotipurile despre francezi. 

- Prânz la cantina școlii. 
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- Atelierul nr. 2 „rachetă cu apă”, partea 1: după o prezentare generală a profesorului 

de știință, 12 grupuri mixte de 4 elevi din diferite școli au încercat mai întâi să 

construiască rachete cu apă eficiente. Apoi au avut 2 încercări de a-și lansa racheta, 

și posibilitatea de a-și îmbunătăți construcția. Fiecare decolare trebuia filmată și 

cronometrată. 

 

Miercuri, 9.02.2022 

-  Internat: elevii au vizitat internatul.   

-  Reuniune de lucru a profesorilor.  
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- Atelierul nr. 1 „Programare robotică”, partea 2: concurs de roboți. Cele 10 echipe au 

trebuit să își programeze robotul pentru 2 provocări diferite: „găsește calea cea 

bună” și „ieși din labirint”. 

- Prânz la cantina școlii. 

- Vizită Turenne, Collonges-le-Rouge, Branceilles, Curemonte și Beaulieu-sur-

Dordogne (pentru profesori / activități în familie pentru elevi). 

 

 
 

Joi, 10.02.2022 

 

- Vizită în orașul Limoges (renumită mondial pentru porțelan și emailuri): catedrală, 

piață centrală, străzi medievale, negustori de porțelan. 

- Vizita Școlii Naționale Superioare de Artă: au fost prezentate participanților 

diferitele activități ale școlii, fie tradiționale, cât și digitale, în special printarea 3D 

pe ceramică. 
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- Ceremonie de adio: toți elevii și profesorii au participat la o întâlnire comună cu 

părinții în curtea școlii. 
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Vineri, 11.02.2022 

 

- Atelier de artă: lucrarea inițială s-a dorit a fi despre „glitch art” (distorsiunea unei 

imagini digitale prin introducerea de cuvinte sau propoziții în codul acesteia), dar 

imposibilitatea de a folosi Sala de Informatică a transformat activitatea în artă mai 

tradițională (pictură).  

- Atelierul nr. 2 „racheta cu apă”, partea 2: calculul vitezei. Întrucât niciun videoclip 

cu decolarea rachetelor nu a fost utilizabil pentru calculul vitezei, profesorul de 

Științe le-a oferit elevilor străini alte lucrări digitale deja practicate în școală pentru 

certificarea TIC (PIX), cum ar fi utilizarea metadatelor unei imagini pentru a găsi 

locul exact în care a fost făcută, calcularea distanței și vitezei dintre 2 fotografii de 

făcute în timpul unei drumeții sau decriptarea codului Morse într-un fișier wav. 

- Întâlnirea finală (recompense și evaluare): toți participanții au participat la întâlnirea 

de evaluare. Au fost acordate recompense grupelor de elevi câștigătoare pentru: cele 

mai bune provocări de roboți („urmează calea” și „ieșirea din labirint”): Levin (TR), 

Louane (FR), Ivan (LV) și Lucas (FR) la egalitate cu Maria (RO), Eric (ES) , Simon 

(FR) și Charlotte (FR); cea mai frumoasa racheta: Karina (RO), Coline (FR), Natalia 

(PL) si Claire (FR); cea mai bună decolare: Ahmet (TR), Antonio (ES), Raphaël 

(FR) și Quentin (FR). 

 
 

Participanții au jucat un Kahoot ce a avut ca temă Colegiul Gaucelm Faidit și  

activitățile săptămânii. Apoi au completat un formular de evaluare. 

- Prânz la cantina școlii. 

- Vizită la Brive-la-Gaillarde (pentru profesori / activități în familie pentru elevi). 
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În concluzie, mobilitatea în Franța, Uzerche a fost una reușită, aceasta ducând la 

creșterea competențelor vizate în proiectul nostru.  

 

 

 

 

 

Coordonator proiect 

Prof. Alina Bonta 

 

__________________ 

 




