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PROGRAM ACTIVITĂŢI CLUB LITERATURĂ 

2013-2014 

 

 Proiect Comenius Bilateral: 

Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, România 

Selçuk Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

Building a Better World for Us to Live in 

Data întâlnirii  Tematică literatură 

7.10.2013 Întâlnire/înscriere elevi în proiect 

30.10.2013 Selecţia elevilor pentru clubul de literatură 

Organizarea clubului de literatură 

14.11.2013 Crearea bazei de date a clubului 

Stabilirea temelor/operelor literare din literatura română şi universală 

care vor fi analizate 

Stabilirea fişei de evaluare a cazurilor de discriminare care se găsesc în 

operele selectate 

21.11.2013 Stabilirea criteriilor de evaluare 

Stabilirea tipurilor de discriminare care vor fi analizate: rasă, 

naţionalitate, religie, vârstă, statut social, apartenenţă politică 

Discuţii pe baza tipurilor de discriminare descoperite în operele analizate 

9.02.2014 Predarea fişelor de lucru pe secţiunea literatură; 

18.02.2014 Dezbatere pe cazuri de discriminare găsite în literatura română: rasă, 

naţionalitate, religie, vârstă, statut social, apartenenţă politică 

6.03.2014 Dezbatere pe cazuri de discriminare găsite în literatura universală: rasă, 

naţionalitate, religie, vârstă, statut social, apartenenţă politică 

13.03.2014 Dezbatere pe baza operelor analizate 

- Discriminare politică 

- Discriminare statut social 



- Discriminare de vârstă 

24.03.2014 Dezbatere pe baza operelor analizate 

- Discriminare rasială 

- Discriminare religioasă 

- Discriminare naţională 

07.04.2014 Studii de caz pe stereotipuri și tipuri de discriminare abordate în istoria 

literaturii naționale și în domeniul religios. 

Discuții cu partenerii turci 

16.04.2014 Studii de caz pe stereotipuri și tipuri de discriminare abordate în istoria 

literaturii naționale și în domeniul religios. 

Discuții cu partenerii turci 

21.04.2014 Studii de caz pe stereotipuri și tipuri de discriminare abordate în istoria 

literaturii universale 

07.05.2014 Ateliere de lucru și dezbateri pentru a analiza stereotipurile și tipurile de 

discriminare  găsite în operele analizate 

14.05.2014 Pregătire mobilitate Selcuk, Turcia 

17.06.2014 Analiză mobilitate Selcuk, Turcia 

 

 

Profesori coordonatori, 

Anghel Brînduşa 

Berea Maria 
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PROGRAM ACTIVITĂŢI CLUB DICŢIONAR RO-EN-TR 

2013-2014 

 

Proiect Comenius Bilateral: 

Colegiul Naţional de Informatică, Piatra Neamţ, România 

Selçuk Anadolu Teknik Lisesi ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

Building a Better World for Us to Live in 

Data întâlnirii  Tematică literatură 

7.10.2013 Întâlnire/înscriere elevi în proiect 

30.10.2013 Selecţia elevilor pentru clubului pentru realizarea Dicţionarului RO-EN-

TR 

Organizarea clubului pentru realizarea Dicţionarului RO-EN-TR 

15.11.2013 Crearea bazei de date a clubului 

Stabilirea domeniilor Dicţionarului RO-EN-TR 

21.11.2013 Stabilirea criteriilor de evaluare 

Stabilirea formatului Dicţionarului RO-EN-TR 

9.02.2014 Ateliere de lucru pentru Dicţionarul RO-EN-TR 

- interculturalitate 

18.02.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv 

- domeniu juridic 

6.03.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv 

- mentalitate 

13.03.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv 

- religie 

07.04.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv împreună  cu partenerii turci 

09.04.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv împreună  cu partenerii turci 

16.04.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv 

- cultură 



21.04.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv 

- istorie 

07.05.2014 Atelier de lucru pentru dicționar multilingv 

- sentimente 

14.05.2014 Pregătire mobilitate Selcuk, Turcia 

17.06.2014 Analiză mobilitate Selcuk, Turcia 

 

 

Profesori coordonatori, 

Anghel Brînduşa 

Berea Maria 

 

 

 

 


