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   Emoții, noutate, prietenie, aventură, plus de cunoaștere. Iată câteva dintre 

cuvintele capabile să descrie experiența pe care am trăit-o în cadrul proiectului 

ERASMUS. Pe parcursul unei singure săptămâni grupul nostru format din șapte 

elevi și patru profesori a reușit să își facă amintiri cât pentru o viață, să își 

îmbunătățească aptitudinile în plan educațional, cât și relațional.  

     Prin intermediul acestei experiențe, orașul Agen și implicit liceul Bernard 

Palissy, au devenit unele dintre cele mai frumoase locații de pe harta Franței, 

pentru că timp de o săptămână s-au arătat a fi destinația perfectă pentru grupul 

nostru plin de entuziasm. 

      Temerile noastre legate de modul în care o altă națiune ne-ar putea percepe 

s-au disipat încă din prima zi în care am ajuns pe holurile liceului gazdă. Profesorii 

francezi s-au dovedit a fi extrem de răbdători, având răspuns pentru fiecare 

întrebare legată de materia pe care o predau. Explicându-ne pas cu pas tot ceea ce ne-a fost necesar în cadrul 

realizării unor proiecte practice, pentru care de multe ori am folosit o aparatură avansată, am reușit să avem rezultate 

care ne-au impresionat. Cursurile de literatură și gramatică s-au dovedit și ele a fi cu adevărat minunate, cu atât mai 

mult că am avut ocazia de a ne aprofunda cunoștințele în domeniul francezei. Pe parcursul acestor ore am avut ocazia 

să lucrăm și cu elevii francezi, ce s-au arătat mai prietenoși decât ne-am fi așteptat, dorind să interacționeze cu noi, 

să schimbe opinii, să ne cunoască atât din punct de vedere personal cât și cultural. 

     Pentru mine, proiectul ERASMUS a fost o modalitate prin care am 

reușit să îmi reconstruiesc perspectivele și personalitatea. În cadrul 

săptămânii petrecute în Franța am descoperit cum să îmi gestionez 

emoțiile în fața unor oameni noi, cum să îmi expun ideile în franceză, 

având în același timp oportunitatea de a învăța mai multe lucruri în 

plan lingvistic, dar și cum să lucrez mai bine cu cei din jur, să fiu prinsă 

în tumultul competiției care exista de multe ori între echipele formate 

în cadrul orelor. Liceul în care am avut ocazia să fim, chiar și pentru un 

timp scurt, a devenit un loc de 

neuitat în care ne-am creat amintiri 

ale căror umbră se întinde încă peste 

clipele prezentului. 

     Alte două locuri importante regăsit printre amintiri sunt orașele Bordeaux și 

Toulouse pe care le-am vizitat descoperind numeroase obiective turistice precum 

Musée d´Aquitaine, Catedrala Saint-André,  Basilica Saint-Sernin, Place du Capitole, 

precum și multe altele. 

     Astfel, experiența oferită de proiectul ERASMUS va rămâne una dintre cele mai 

speciale, fiind activitatea pe care aș repeta-o fără ezitare. De aceea, recomand cu 

încredere înscrierea în cadrul acestui proiect. (Ciolan Maria) 

 


