Pregătirea
Abrudean Alexandra-cls. aVII-a H:Am fost foarte bucuroasă când am aflat că voi participa
alături de alţi colegi în Proiectul
Comenius. De la doamna profesoară
Comloşan
Adriana,
coordonatorul
proiectului în şcoala noastră, am aflat cele
mai importante date despre proiectul
„Tineri cetăţeni europeni împotriva
violenţei”, dar şi faptul ca prima deplasare
va fi în Franţa, la Rouen.
Ilca Dragoş, cls. aVII-a H: Trebuie să
recunosc că în unele zile dinaintea plecării
aveam îndoieli, pentru că nu puteam să-mi
imaginez cum va fi deplasarea în Franţa, deşi unele lucruri le-am aflat de la doamnele profesoare
care ne-au însoţit.
Prima zi
Drumul
De la Timişoara am zburat la Bucureşti, apoi la Paris, de unde am luat un tren pentru Rouen.
Ilca Dragoş, cls. aVII-a H:Când am ajuns la aeroport am fost puţin speriat, căci nu mai
călătorisem niciodată cu avionul.Cele două
zboruri au fost în regulă, aşa că am ajuns la
Paris, unde nu am stat prea mult fiindcă
trebuia să prindem trenul de Rouen.
Sosirea.Primirea.
La Rouen, la gară, am fost aşteptaţi
de partenerii noştri. În drum spre prima
întâlnire cu oficialităţile, am văzut câte
ceva din Rouen: Palatul de Justiţie, domul,
locul unde a fost arsă Ioana d`Arc. Am fost
primiţi de reprezentanţii inspectoratului
şcolar al regiunii care ne-au urat bun venit.
După recepţie, am urcat în autocar şi am fost duşi la 1000 de km de Rouen, în satul
Tilfeul Othon, unde am fost cazaţi într-o tabără de vară şi unde se vpr desfăşura şi o serie de
activităţi.
Abrudean Alexandra-cls. aVII-a H:Drumul a fost greu, contra cronometru, dar am fost primiţi
cu căldură de autoriţăşi si de reprezentanţii oficialităţilor. Am făcut cunoştinţă cu celelalte echipe
din ţările partenere:Franţa, Italia şi Ungaria.
Ziua a doua

A fost o zi plină. După micul dejun, cu autocarul, am plecat în oraşul port Fecamp, unde
am vizitat un muzeu al pescarilor aflând aspecte ale muncii acestora din trecut până azi. Am zărit
şi Canalul Mânecii. Apoi, am plecat tot cu
autocarul spre oraşul Bolbec, pentru a ne
întâni cu cei din La Lyceee „Pierre et Marie
Curie”, una dintre şcolile partenere din
Franţa. Din nou, o mică festivitate de bunvenit, cu cuvântări ale conducerii şcolii şi ale
coordonatorului întregului proiect. Au urmat
activităţile propriu-zise. Fiecare echipă şi-a
prezentat motivul pentru care a aplicat
pentru proiectul „Tineri cetăţeni europeni
împotriva violenţei”. Am fost împărţiţi în
două echipe, elevi şi profesori, desfăşurându-ne activitatea separat. Fiecare echipă a prezentat
rezultatele chestionarului iniţial al proiectului, subliniind aspecte referitoare la fenomenul
violenţei în şcolile participante la proiect.Seara ne-am întors cu autocarul la Tilleul Othon.
Abrudean Alexandra-cls. aVII-a H: Era pentru prima oară când vizitam o şcoală din altă ţară.
Am remarcat speţiile largi, deschise şi pereţii şcolii din sticlă . Am lucrat pe echipe, am făcut
fişe.
Ilca Dragoş, cls. aVII-a H:Francezii au fost foarte drăguţi cu noi, ne-au primit cu căldură şi,
când nu înţelegeam ceva, deoarece vorbeau în franceză, ne explicau în engleză. În mod deaosebit
mi-au plăcu mâncărurile specifice, pentru mine numai delicatese. Dacă mă întrebaţi pe mine, am
tras concluzia că e grozavă bucătăria franţuzească.
Ziua a treia
În această zi am rămas în tabăra din Tilleul Othon. Pentru început am făcut echitaţie
pentru că am fost la o herghelie din localitate. Neau plăcu caii, dar mai ales poneii. După-masă au
urmat activităţile pe grupe, în cadrul cărora s-au
realizat afişe, ilustrând modalitatea în care fiecare
grupă vedea medierea conflictelor. În timpul
activităţilor am fost vizitaţi de o echipă a TV
Canal fr 3, care a filmat imagini din activităţi şi a
luat interviuri, materialul fiind prezentat la
jurnalul de seară al Canal fr 3- Normandie.
Abrudean Alexandra-cls. aVII-a H: Am lucrat
pe echipe, am făcut fişe, postere în care ne-am
imaginat situaţii conflictuale în care mediatorul are cel mai important rol în rezolvarea situaţiei.
Ziua a patra
După dejun, am plecat cu autocarul la Beamont la Roger, la College Nationause „Croix
Maitre Renault”, unde activităţile au început în sala festivă. Deodată s-a declanşat alarma şi am
părăsit clădirea, au apărut echipele speciale, deci am reluat activităţile într-un hotel din localitate.
Elevii din Franţa ne-au prezentat scenete-jocuri de rol- şi modul în care se realizează medierea de
conflicte. După prânz ne-am întors la şcoală, pentru că echipele speciale nu au constatat nicio

problemă. După-masă au continuat activităţile cu alte scenete şi prezentarea platformei ETwinning pe care a fost postat şi proiectul nostru. De asemenea, am urmărit reportajul
televiziunii dedicat activităţilor proiectului, difuzat în seara precedantă. Cina a fost în sala festivă
a şcolii, prezent fiind şi primarul localităţiii care a sublinita importanţa proiectelor, în general, şi
a acestuia în special. Au urmat fotografiile de
grup, cuvintele de rămas bun.
Ilca Dragoş, cls. aVII-a H: Ultima zi de
activităţi s-a desfăşurat la un liceu. Nici nu ne-am
aşezat bine că au şi început să leşine copii
francezi din cauza unor emanaţii de gaze.
Pompierii ne-au scos imediat din clădire şi din
această cauză am continuat activităţile în altă
sală. Seara ne-am întors la liceu pentru o cină
festivă încheiată cu cuvintele de rămas bun.
Ziua a cincea
După dejun, am luat autocarul pentru Beaumont le Roger, de unde am plecat cu trenul la
Paris. La Paris, am vizitat împrejurimile Gării Saint Lazare?::::Apoi, am luat metroul pentru a
ajunge la Aeroportul Charles de Gaulle, de unde am zburat la Bucureşti, apoi, acasă, la
Timişoara.
Abrudean Alexandra-cls. aVII-a H: În timpul liber am vizitat împrejurimile oraşului Rouen,
portul Fecamp. Am cumpărat suveniruri, am făcut poze. Până la plecare aveam deja prieteni
buni, cu care ne-am înţeles foarte bine şi ne părea rău că trebuie să ne despărţim.
Ilca Dragoş, cls. aVII-a H: A fost o experienţă de neuitat. Mi-am făcut mulţi prieteni, am
învăţat lucruri utile legate de proiectul nostru şi chiar câteva cuvinte în limba franceză.

