
Mobilitate Erasmus+ 

Franța - Jurnal de călătorie  

  

 

 În perioada 03-10 mai 2017, Școala Gimnazială Nr. 14 din Brașov a desfășurat cea de-a doua 

mobilitate din cadrul proiectului Erasmus +„Eureka! Past, present and future!” în orașul luminilor, Paris. 

 Astfel, un grup format din două cadre didactice: prof. Rătescu Roxana Elena și prof. Salcă Ottilia, 

împreună cu patru elevi: Ledda Asia (clasa a V-a A), Țintoiu Alessandro (clasa a VI-a B), Baiu Raul (clasa 

a IV-a B) și Dumitrovici Claudia Amalia (clasa a VII-a C) s-a bucurat de o experiență unică la „École   

Saint-Victor” din Paris, Franța. 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua 1: 03 mai 2017 

 

Este ziua în care a început aventura noastră extraordinară. Am plecat la drum noaptea, la ora 03:00, 

cu bagajele în mașină și cu emoții, curiozități și neliniști în suflet. Plini de entuziasm, am pornit într-o   

călătorie necunoscută, care urma să devină cea mai minunată experiență a noastră de până atunci. Drumul 

a fost lung și destul de anevoios. Liniștea nopții și conversațiile scurte dintre noi sporeau temerile din min-

tea fiecăruia.   

  

  

 

 

 

 

 „Am plecat în toiul nopții spre București. Pe la 6-7 am ajuns în aeroport. 

După ce am trecut de toate obstacolele, am ajuns în avion. A fost un zbor plă-

cut și liniștit, a fost primul meu zbor cu avionul și a fost fantastic.” 

Claudia Dumitrovici  

 „Când am aflat vestea, că vom călători la Paris, am fost foarte bucuroasă, deoarece mi-am 

dorit mereu să mă plimb pe străzile pline de farmec ale acestui oraș, dar și să văd cu ochii mei 

locurile care m-au fascinat din albumele de artă.” 

Claudia Dumitrovici 



După o călătorie de aproape 12 ore, în care am schimbat diverse mijloace de transport: microbuz, 

avion, autobuz, mașină, am ajuns, în sfârșit, la școala „Saint Victor” din Paris, unde am fost întâmpinați 

de părinții francezi, gazdele elevilor. 

 

„Fiind fascinată de tot ce înseamnă călătorie și zbor, am așteptat cu nerăbdare 

excursia. Drumul a fost lung și destul de obositor, însă cel mai greu a fost mo-

mentul în care a trebuit să ne despărțim de grup și să pornim cu familiile gaz-

dă, necunoscute pentru noi. Mi-era teamă că nu mă voi înțelege cu familia.” 

Asia Ledda 

  

 

 

 

 

 

Ziua 2: 04 mai 2017 

 În prima zi de activitate la „École Saint-Victor” am făcut primul tur al școlii, am asistat la orele 

de curs și la toate activitățile desfășurate, în intervalul orar: 08:30-17:00: am participat la discuții, am 

urmărit cu atenție fiecare lecție, ne-am jucat, am schimbat impresii și am descoperit tainele sistemului 

de învățământ francez. 

 

 

 

 

 

 

  

 Școala gazdă din Paris, „ École Saint-Victor”, este o școală privată, catolică, unde atât elevii, cât și 

profesorii se angajează pe deplin în învățare. Timp de 8 ore, elevii descoperă misterele ortografiei,     

vocabularului, gramaticii, matematicii, istoriei, englezei prin activități interactive, cântând și practicând 

diverse sporturi. Deși lecția durează aproximativ o oră și jumătate, aceștia au rezolvat cu atenție, serios, 

dar disciplinat și relaxat fiecare sarcină, fugind apoi în curte și jucându-se veseli. Am asistat încântați la 

aceste cursuri și suntem foarte impresionați de acest sistem educațional. Am fost întâmpinați cu căldură, 

iar copiii s-au împrietenit repede în ciuda barierei lingvistice. 

„Conduși de familii, am pornit spre locuințele acestora, entuziasmați, 

curioși, dar și puțin nesiguri, deoarece nu știam cum vor decurge  

lucrurile și cum ne vom descurca singuri într-o casă străină.” 

Alessandro Țintoiu 

„La școala din Paris orele de curs sunt mai interesante, lecțiile mai 

atractive, iar elevii lucrează mai mult pe fișe și rezolvă multe exerciții. 

Nu copiază definiții și nici nu scriu multă teorie în caiete”. 

Raul Baiu 



 „Am mers la scoala lor și am cunoscut două românce, însă m-am 

împrietenit și cu multi copii francezi. A fost minunat, cursurile sunt com-

plet diferite de ale noastre, elevii se comportă diferit de noi, chiar și profe-

sorii. Cel mai mult din Franța mi-a plăcut școala, deși nu mă așteptam.” 

Claudia Dumitrovici 

 „La școala din Paris elevii sunt mai veseli, mai cuminți, se joacă 

mai mult, au pauze mai lungi, în care aleargă fericiți prin curte, se joacă 

cu mingii, cu picioroange și, foarte important, nu au telefoane mobile.” 

Alessandro Țintoiu    

 „Astăzi la Saint Victor am aflat că școala nu este doar locul în care se 

învață,  ci și locul unde copiii sunt apreciați pentru munca lor, se distrează și se 

pregătesc pentru viață. Ei învață lucruri mult mai complicate pentru vârsta lor, 

dar într-un mod integrat.” 

Claudia Dumitrovici 

Ziua 3: 05 mai 2017 

 

Cea de-a treia zi în Paris a fost nu numai minunată, emoționantă și interesantă, dar și plină de      

activități. Dimineața am luat micul dejun tipic franțuzesc în curtea școlii Saint Victor împreună cu elevii, 

profesorii și părinții. Am discutat și ne-am jucat savurând un ceai, o cafea și croissante. Apoi, toții elevi și 

profesorii din cele cinci țări membre: Scoția, Italia, Grecia, Franța și România s-au reunit în vaporul din 

curtea școlii.  

 „Cu siguranță această poză semnifică legătura creată între toți copiii 

care s-au întâlnit în Paris: cinci țări diferite, cinci echipe diferite, dar aceiași 

elevi emoționați, curioși și veseli. Deși vorbeam limbi diferite, am găsit un 

limbaj comun: jocul.” 

Asia Ledda 



Apoi am urmărit spectacolul muzical pregătit special pentru această ocazie, însoțit de o lansare de 

lampioane în curtea școlii și oferit de școala gazdă din Franța. De asemenea, echipa noastră a prezentat 

materialele realizate pentru această etapă: prezentarea PowerPoint cu remodelările celor patru invenții: 

primul aeroplan al lui Traian Vuia, avionul cu reacție al lui Henry Coandă, efectul Coandă și prima       

mașină aerodinamică a lui Aurel Persu. 

„În timpul prezentării, am avut foarte mari emoții. Toți ochii erau îndreptați 

spre mine, iar urechile ascultau cu atenție textul citit în engleză. Deși făcusem 

destule repetiții acasă, aveam impresia că mă voi încurca la un moment dat, 

însă, spre surprinderea mea, totul a fost foarte bine”. 

Alessandro Țintoiu 

„Elevii francezi și doamna lor învățătoare au fost încântați de prezentarea 

noastră și surprinși să descopere legătura inventatorilor români cu orașul lor. 

Ne-au aplaudat în stilul lor liniștit, iar în ochii doamnelor noastre profesoare 

se zăreau bucuria și admirația.” 

Raul Baiu 

  

 După-amiaza a avut loc întâlnirea profesorilor din proiect, iar elevii au participat la ore de Educație 

fizică: înot. Seara, am luat cina la școală împreună cu părinții, am discutat cu doamna primar a arondismen-

tului și ne-am bucurat de mâncarea specific franțuzească într-o atmosferă caldă și prietenească.  

 De asemenea, doamna directoare a școlii, Jeanne Rousselet, a purtat cu mândrie toată ziua ia tradițio-

nală primită. 

„Este uimitor să vezi atâția părinți, profesori și elevi împreună la școală, într-o 

atmosferă prietenoasă, veselă și deschisă, în timp ce mănâncă și beau un pahar 

cu vin. Adulții discutau liniștiți, iar copiii se distrau fericiți, fără să fie stânjeniți 

de prezența acestora.” 

Claudia Dumitrovici 



Ziua 4: 06 mai 2017 

 

 Astăzi am vizitat Muzeul „Arts et metiers” din Paris, împreună cu elevii și profesorii din cadrul     

Proiectului Erasmus+ „Eureka! Past, Present and Future!”. Am admirat, am analizat, am comentat și am 

fotografiat fiecare invenție, iar la sfârșit ne-am documentat la Centrul de documentare, situat în muzeu. 

„Muzeul mi-a plăcut foarte mult. Seamănă cu Muzeul Tehnic din București, pe 

care-l vizitasem anterior, însă este mai mare și are mai multe obiecte. Mi-ar fi 

plăcut să avem și un ghid care să ne prezinte fiecare creație.” 

Alessandro Țintoiu 

„Am văzut o mulțime de exponate frumoase, impresionante și unice. Despre fiecare 

ni se ofereau informații pe plăcuțe și pe ecranele LCD. La ieșire se afla un spațiu 

special amenajat, Centrul de Documentare, unde am poposit și nu ne mai puteam 

dezlipi de cărțile științifice.” 

Claudia Dumitrovici 

Ziua 5: 07 mai 2017 

 

Un moment cu totul special a fost vizitarea muzeului Louvre, unul dintre cele mai vechi și mai 

mari muzee din lume. Arhitectura clădirii de peste 800 de ani și operele găzduite, datând din Evul Mediu 

până în secolul al XIX-lea, printre care sculpturile grecești ca Venus din Milo și Victoria din Samotrace 

sau picturile lui Rembrandt, Goya, Tițian, Leonardo da Vinci sau Rafael ne-au făcut să ne dorim ca    

timpul să se oprească pentru a savura cât mai mult frumusețea acestor capodopere. 

 

„Ființa mea vibra cu totul: ochii voiau să stocheze cât mai multe imagini și culori, 

iar inima trăia plină de emoție grația fiecărei secunde. Jocurile de culori de pe  

pânze, statuile încărcate de energia fiecărui vizitator, precum și celelalte obiecte își 

cereau dreptul de a fi privite și admirate.” 

Asia Ledda 



„Cu cât înaintam, cu atât aveam impresia că totul e un vis, iar jocul formelor 

și al nuanțelor îmi creau o plăcere imensă. Nu mai voiam să părăsesc acel 

cadru minunat … Parcă mă izolasem eu însămi într-un tablou, în care stăpâ-

neau legile frumosului și ale sensibilității”. 

Claudia Dumitrovici 

Ziua 6: 08 mai 2017 

 

În această zi am continuat cu vizitarea obiectivelor turistice și a invențiilor magnifice, corelate cu 

obiectivele proiectului nostru. Astfel, ne-am plimbat cu „Bateaux Mouches” pe Sena, am admirat        

frumusețea legendară a orașului din Roată, am escaladat cele 637 de trepte ale Turnului Eiffel, am       

cutreierat pe „Champs-Elysees” până la Arcul de Triumf. Oriunde priveai, descopereai câte un muzeu, 

câte un monument istoric, câte o clădire impozantă. În Paris, fiecare loc este fascinant, încărcat de istorie 

și de cultură. 

După ce am avut parte de o plimbare impresionantă prin cultura și civilizația franceză, seara       

ne-am răsfățat cu delicioasele clătite din „La Crêperie” și am schimbat impresii cu gazdele și prietenii 

noștri din proiect. 

 „Ce poate fi mai frumos decât o plimbare cu vaporașul pe Sena? Deși nu 

înțelegeam chiar toate explicațiile ghidului, am rămas uimit de grandoarea și 

frumusețea clădirilor aflate de o parte și de alta a Senei.” 

Raul Baiu 

„Din Roată poți vedea întreg Parisul, poți recunoaște fiecare clădire, te uiți 

fermecat pe o parte și pe alta și încerci în cele două ture să nu scapi nimic și să 

cuprinzi totul cu privirea.” 

Alessandro Țintoiu 

„Încă de la sosirea la Paris, ardeam de nerăbdare să vizitez Turnul Eiffel. Însă, 

ajunsă la celebra invenție, m-a cuprins teama în fața impunătoarei construcții. 

Încurajată de grup și de miile de vizitatori am reușit să urc treptele și am      

admirat priveliștea și măreția acestui frumos oraș”. 

Asia Ledda 



Ziua 7: 09 mai 2017 

 

Mobilitatea la Paris din cadrul proiectul nostru Erasmus + „Eureka! Past, present and future!”       

s-a încheiat cu o zi nemaipomenită petrecută la Giverny. După o vizită de dimineață la școala gazdă     

Saint Victor, am călătorit cu trenul spre Vernon. Aici ne-am bucurat de un picnic delicios și o plimbare 

însorită la „La Maison et les Jardins du Claude Monet”într-o atmosferă feerică, plină de flori, liniște și 

culoare. Peisajele spectaculoase ne-au făcut să iubim și mai mult această țară minunată. 

„Așa experiență minunată nu se putea încheia decât cu o plimbare pe măsură. 

Departe de agitația Parisului, mi se părea că sunt într-o altă lume, o lume în 

care domneau liniștea, relaxarea și frumosul. Este imposibil să nu îndrăgești 

mirifica grădină a lui Monet, plină de flori colorate… un adevărat paradis   

natural. Simți că faci parte dintr-un tablou, în care ai vrea să rămâi mereu”. 

Claudia Dumitrovici 

Ziua 8: 10 mai 2017 

 

În zori, când Parisul era cufundat încă în liniște și somn, am pornit cu taxi-ul spre autogara Porte 

Maillot, de unde am luat autobuzul spre aeroportul Beauvais, iar de aici avionul spre București. Deși am 

fi vrut să mai petrecem cel puțin o săptămână în Paris, am părăsit acest tărâm mirific cu bagajele pline de 

impresii bune și experiențe minunate, pe care să le împărtășim cu cei dragi. 

„Participarea la un astfel de proiect Erasmus este o ocazie extraordinară 

și nu ar trebui ratată de niciunul dintre noi, deoarece oferă deschidere și 

experiențe foarte plăcute, care ajută la dezvoltarea personală”. 

Alessandro Țintoiu 


