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În perioada 4-8 aprilie 2022, am participat, în cadrul Proiectului Erasmus+Acțiunea cheie 

1, KA1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, cu nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-

000019206, la stagiul de observare numit „Job Shadowing„ derulat la Liceul Bernard Palissy 

din Agen, Franța. 

Pe parcursul stagiului am asistat la ore 

de științe, de istorie și geografie, am 

vizitat liceul și am făcut schimb de idei 

cu profesorii liceului din Agen. 

În urma participării la 9 ore de chimie și 

biochimie precum și a discuțiilor cu 

profesorii de chimie-fizică și de 

biologie mi s-a întărit convingerea că 

laboratorul este locul în care ar trebui să 

se desfăşoare cea mai mare parte a 

activităţilor didactice, unde elevii să se 

poată familiariza cu tehnicile de lucru 

specifice, spre a-şi forma un stil corect 

de investigare a fenomenelor, prin participarea directă la 

organizarea şi efectuarea experimentelor şi la 

interpretarea rezultatelor. Lucrările practice s-au 

desfășurat în 3 laboratoare bine dotate, cu ustensile și 

aparatură adecvate, care permit elevilor să investigheze și 

în egală măsură să fie în siguranță. Prelucrarea datelor 

experimentale a inclus realizarea unor calcule, calculul 

erorilor și reprezentări grafice folosind diferite aplicații 

web interactive. 

Perioada stagiului meu de shadowing a coincis cu 

mobilitatea de grup a elevilor din primul flux, astfel că, 

am avut posibilitatea să observ entuziasmul și uimirea 

lor, provenite din descoperirea unor laboratoare, în care,  



 

implicându-te activ și responsabil, nu simți când trec 3 ore fără să-ți dorești să mergi în pauză.  

Orele de istorie și geografie la care am fost prezentă, precum și vizitele culturale din Agen, 

Toulouse și Bordeaux au reprezentat un bun prilej de a cunoaște o parte din istoria și cultura 

Franței. 

Participarea la orele de științe, atmosfera caldă, primitoare și relaxantă, obiectivele turistice 

vizitate, au avut un impact pozitiv asupra mea atât din punct de vedere profesional cât și cultural. 

Am dobândit competențe pentru a crea o experiență colaborativă de clasă interactivă, pentru a 

gândi noi direcții de folosire a mijloacelor didactice și am înțeles să adopt o abordare mai 

reflexivă asupra metodelor de lucru folosite. Totodată, mi-am îmbunătățit și competența de 

exprimare orală în limba franceză. 

Experiența Erasmus+  ar trebui trăită de cât mai mulți profesori pentru a cunoaște și implementa 

metode utile în desfășurarea eficientă și atractivă a activității didactice. 

Profesor de chimie, Tilibașa Aura 

     

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material 

reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană 

nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit. 

 

 

  

  

  

   

   

   

   

   

  

 


