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În perioada 4-8 aprilie 2022, am participat, în 

cadrul Proiectului Erasmus+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. 

Această experiență a fost deosebit de 

interesantă și de folositoare deoarece a fost 

oportunitatea mea de a intra în atmosfera școlii 

franceze, destul de diferită de cea românească.  

Pe parcursul stagiului am asistat la numeroase 

ore de limba franceza, literatură și comunicare 

predate de două cadre didactice cu o foarte bună 

pregătire de specialitate. Am vizitat întregul  liceu, 

am cunoscut profesori care predau și alte discipline, 

am luat masa de prânz la cantina liceului alături de 

aceștia.  

 Perioada stagiului meu a coincis cu cea a 

mobilitații primului flux de elevi, dar și cu stagiul 

colegei mele de chimie, Aura Tilibașa. Prin urmare, 

anumite activități au fost realizate în grup, cum ar fi 

toate vizitele culturale (Agen,  Toulouse, Bordeaux ), 

serivirea meselor, dar și unele ore, având astfel 

ocazia de a vedea cum reușesc elevele noastre să se 

integreze și să se adapteze unui sistem nou, diferit, 

departe de casă. 

  



 

 Posibilitatea de a asista profesori de limba franceza din Franța a fost o șansă extraordinară, 

a reprezentat posibilitatea de a-mi  deschide orizonturile, de a mă dezvolta ca profesor la nivel 

european, de a-mi însuși ce este bun într-un sistem educațional diferit.  

 Am cunoscut un sistem nou, bine pus la punct, organizat și dotat. Am stabilit legături cu 

profesorii din liceu, am făcut schimb de idei, materiale didactice. Am primit exemple de fișe de 

lucru pe care le putem folosi sau adapta nevoilor elevilor noștri, am discutat despre probleme 

întâlnite frecvent și am constatat că există probleme comune. 

 Participarea în cadrul acestui proiect Erasmus+KA1 este o experiență pe care o recomand 

cu căldură. Un astfel de stagiu te ajută să descoperi care este gradul tău de flexibilitate, cât de ușor 

te-ai putea adapta la un nou stil de viață, la un nou sistem de învățământ.  

Un aspect foarte important este faptul că am descoperit metode și tehnici noi de predare, 

evaluare, cunoștințe de specialitate noi. Am identificat parcursul pedagogic al orelor de literatură, 

am remarcat maniera de abordare a studiului operelor literare. In egală măsură, am analizat 

scenariul didactic al orelor de gramatică și am descoperit câteva site-uri  ce pot fi utilizate la clasă.   

Și nu în ultimul rând, am dobândit noi cunoștințe și noi informații despre istoria și cultura 

Franței. 

Erasmus+ este una dintre cele mai frumoase experiențe trăite, o experiență pe care niciun 

profesor nu ar trebui să o rateze dacă are ocazia. 

 

Profesor de limba franceză, Teletin Ghiorghiu Dorina  

 

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. 

 

 

 


