
Diseminare  

Erasmus KA1  

În urma cu 2 săptămâni m-am 

întors din proiectul 

Erasmu+KA1, coordonat de 

Dna profesor de limba franceză, 

Macovei Corina. Ce presupune 

acest proiect? Ei bine, un grup 

de elevi ai liceului nostru pleacă 

timp de o săptămâna în Franța, 

alături de doi profesori 

însoțitori. In cadrul proiectului, 

am vizitat doua orașe 

importante ale Franței, 

Bordeaux și Toulouse,  dar cea 

mai captivantă parte a 

proiectului a fost participarea la ore și activități alături de profesorii și elevii francezi. Deși la 

început am avut mari emoții, neștiind ce mă va aștepta în liceul Bernard Palissy din Agen, am 

fost plăcut surprinsă atât de profesori, cât și de elevi. Profesorii sunt răbdători și săritori, fiind 

gata să ne ajute la fiecare pas și să ne împărtășească din cunoștințele lor, iar elevii sunt de 

asemenea foarte prietenoși, transformând astfel călătoria noastră in Agen, într-una de vis, care 

va rămâne mereu în inima mea. Școala în care am studiat, chiar dacă doar pentru câteva zile, 

pare a fi un mic orășel, care ne-a găzduit cu multă caldura și entuziasm.  

Experiența proiectului Erasmus KA 1 a însemnat pentru mine, regăsire, amintiri prețioase, 

momente de neuitat si nu in ultimul rând, prietenie. M-am întors din Franța plină de motivație 

să muncesc pentru ceea ce îmi place, și dornică să particip la cât mai multe astfel de proiecte 

organizate la nivelul liceului nostru. 

Poza 1 - 4 aprilie- Les parfums- Am învățat cum să realizăm, cu ajutorul unui experiment 

chimic, împărțit pe mai multe etape, un parfum. În urma celor trei ore petrecute într-unul 

dintre laboratoare de chimie ale liceului Bernard Palissy, am învățat cum să observ fiecare 

fenomen, să îl înțeleg și să pun întrebări astfel încât experimentul să fie unul cât mai reușit. 

Mi-am dezvoltat capacitatea de a lucra organizat, urmând toate etapele cu multă atenție și 

răbdare, profesorul care ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit experimentul, fiind foarte 

răbdător, săritor și meticulos. 

Poza 2- 4 aprilie- jeu de piste- ziua în care am descoperit, cu ajutorul jocului, cât de frumos și 

liniștitor este orașul Agen. 

Poza 3 - 8 aprilie- ora de dans la Liceul Bernard Palissy- în ultima noastră zi în Agen, i-am 

ajutat pe elevii francezi, dar și pe profesorul lor de dans, sa învețe dansuri tradiționale 

românești. Ora s-a terminat cu un dans învățat, multe zâmbete și lacrimi de fericire pentru că 



am avut ocazia să cunoaștem atât de mulți oameni frumoși și sa învățam unii de la ceilalți 

timp de o săptămână. 

Poza 4 - 7 aprilie- „Les temps et leurs différentes valeurs en français”- Am participat la o oră 

de reactualizare a timpurilor din limba franceza și am fost încântată de prietenia, ajutorul și 

atenția pe care dna profesor ni le acorda atât noua, cât și elevilor săi.  Modul de lucru, bazat 

pe clasificarea timpurilor si exerciții cu acestea, m-a ajutat sa îmi reaminteasc toate aceste 

informații foarte clar, întrucât am fost încurajați sa participam la curs la fel de mult ca elevii 

francezi. (Darie Nuria) 

 


