
Proiectul Erasmus+- Intalnirea din 
 Boulogne-sur-Gesse- Raport 

 

 

Prima intalnire a echipelor elevi-

profesori din cadrul Proiectului Erasmus + s-a 

desfasurat intre 8-14 martie 2015 la Boulogne-

sur-Gesse, in Franta. Au participat reprezentanti 

din toate tarile implicate in proiect: Scotia, 

Germania, Polonia, Spania, Romania si Franta.  

 

 

 

Tema intalnirii a fost Sarbatori si Traditii populare.   

Echipa romana a fost formata din patru eleve din clasele 6A si 7E: Tanase Antonia, 

Marghescu Maria, Simonescu Leea si Stratan Ana, coordonate de doamnele profesoare diriginte de 

la clasele respective: Stancu Victorita si Popescu Roxana. Aceasta echipa a fost insotita de Doamna 

Directoare Preda Luminita si doamna profesor Golisteanu Elena, coordonatoarea de programe a 

scolii noastre. 

  

Toti participantii s-au intalnit in seara zilei de 8 martie la Colegiul Charles Suran din 

Boulogne-sur-Gesse, un orasel cu 1600 de locuitori, situat la 110 km de Toulouse.  

Echipele au fost intampinate de directorul colegiului, de profesorii francezi implicati in 

proiect si de parintii copiilor francezi, care i-au gazduit pe oaspetii adolescenti. 

A doua zi dimineata, toate grupurile s-au reintalnit la colegiu, unde dupa un mic dejun oferit 

de autoritatile locale, ni s-a urat “la bienvenue” de catre directorul scolii si de reprezentanti ai 

Consiliului Local. In numele grupului de oaspeti a multumit domnul Mark Edie, coordonatorul 

proiectului. A urmat o vizita in scoala, primele discutii si un pranz la cantina scolii. Dupa-amiaza ne-



am familiarizat cu oraselul care ne-a gazduit, printr-o vizita pe jos, insotita de explicatii legate de 

istoria orasului (intemeiat in anul 1280), de principalele obiective: catedrala orasului, primaria, 

cladiri vechi medievale. 

 

Seara, dupa ora sase, elevii musafiri s-au intors la gazdele lor, incercand sa se integreze cat 

mai bine in familiile-gazde si sa afle cat mai multe despre obiceiurile locale, tema intalnirii si a 

activitatilor. Profesorii s-au delectat cu specialitatile bucatariei franceze locale.  

Pe 10 martie toti participantii, elevi si profesori, ne-am deplasat la Toulouse, unde am facut 

un tur al centrului vechi al orasului: am admirat cladirile acoperite cu tigle roz, specifice regiunii, 

Midi-Pyrenees, primaria orasului cu minunatele ei sali impodobite cu picturi, Basilica Saint Servieu. 

 

Dupa pranzul la cantina universitatii din Toulouse am vizitat Cite de l’Espace, un minunat 

muzeu modern dedicat stiintelor tehnice, in special realizarilor din domeniul constructiilor de 

avioane(Toulouse este sediul companiei AirBus) si de rachete, a astronomiei, a ecologiei, a istoriei 

zborurilor umane in spatiu. Copiii s-au putut bucura de un muzeu modern, in pas cu tehnologia, iar 

adultii au simtit si ei bucuria descoperirii si a jocului. Vizita s-a incheiat cu vizionarea unui film despre 

univers si sistemul solar pe un ecran de 360˚. 



 

Ziua urmatoare a fost dedicata discutiilor legate de tema  proiectului si de contactul 

nemijlocit cu obiceiurile locale, prin vizitarea unei piete cu produse alimentare locale, dintre 

care si faimosul foie gras, vinurile locale, fructe si legume si branzeturi. Vizita a fost urmata de 

un picnic cu produse locale. 

     

   

 

 

 

Dupa-amiaza a fost dedicata unei 

excursii de cateva ore , in Pirinei, la 

Biserica Saint Bertrand de Comminges, ce 

reuneste elementele arhitecturale 

romanice, gotice si baroce.  

 

 

 

 

 

 

Frumusetea peisajului, linistea si tihna oraselului ne-au facut, ca pentru cateva momente 

sa ne simtim in afara lumii moderne si a problemelor zilnice.  

 



 

Ziua de joi a fost dedicata lucrului. Dimineata am putut asista la ore (de matematica , 

fizica, spaniola, istorie si chiar occitana). Profesorii si-au impartasit din experienta lor 

comparand sistemele de invatamant din tarile participane, iar elevii si-au insotit gazdele la 

activitatile desfasurate in scoala. In a doua parte a zilei, fiecare echipa si-a prezentat proiectele 

legate de comunitatea locala din care fac parte:obiceiuri si sarbatori specifice. 

Echipa scolii noaste a prezentat cele doua meniuri traditionale, de Craciun si de Paste, 

Sarbatoarea Martisorului, exemplificata prin oferirea de martisoare tuturor doamnelor si 

domnisoarelor prezente. 

Vineri, dupa ce am fost primiti de primarul localitatii, ziua a continuat cu discutii despre 

proiect, calendarul si temele viitoarelor intalniri si cu o scurta vizita intr-o localitate invecinata, 

unde am vizitat o ferma de vaci si rate, iar apoi o mica fabrica de pate de foie gras. Seara s-a 

incheiat cu o masa comuna cu profesorii francezi, copii si parintii acestora, la colegiu. 

A fost o atmosfera foarte placuta, toata lumea s-a distrat, a dansat.  

 

Sambata noaptea, dupa cateva ore in Toulouse, am revenit la Bucuresti. 

Intreaga activitate s-a dovedit a fi foarte utila, in special pentru elevi prin contactul 

direct cu tineri de aceeasi varsta, necesitatea de a se adapta si a comunica intr-o limba straina, 

de a-si aplica in mod direct competentele, de a se adapta la o noua realitate, de a se imprieteni si 

de a reactiona adecvat la ea.  

Pentru profesori, contactul cu realitatile unui alt sistem de invatamant, mai prietenos si 

mai relaxant, dar si cu colegi din atatea tari a constituit o oportunitate de a compara si a incerca 

sa adapteze elementele observate, dar in acelasi timp de a deveni constienti si de punctele forte 

ale invatamantului romanesc. 


