
În anul 2014 stagiile s-au desfăşurat la Vichy 

în luna mai şi la Saint Malo în luna noiembrie 

. Beneficiile elevilor sunt  în primul rând  din 

punct de vedere financiar , datorită reducerii 

în procent de 30%  a taxei pentru stagiu în 

baza parteneriatului încheiat cu colegiul. De 

asemeni programul şi confortul oferit de 

furnizorul de formare este foarte bun . 

Permanent este asigurată protecţia tinerilor 

din toate punctele de vedere. Starea de 

sănătate a acestora este monitorizată şi se 

intervine la timp astfel încât elevii să poată 

parcurge în bună stare tot programul 

prestabilit. Pentru că programul zilnic de 

cursuri este foarte încărcat sunt organizate 

activităţi complementare de relaxare – sport , 

excursii , vizite etc.    

 

 STAGIU LINGVISTIC  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

Însoţiţi şi antrenaţi de profesorii de limba franceză Mircea Baganagiu şi Adelina Elena  

Venete şi supervizaţi de director Rodica Popescu de două ori pe an echipe de 50-60 de elevi 

participă la un stagiu lingvistic de Civilizaţie Franceză , în baza unui parteneriat pe care l-a 

încheiat colegiul cu Alianţa Franceză din Vichy, Saint Malo , Paris – Franţa . 

   

 

În premieră s-a  propus şi realizat un stagiu la 

Saint Malo. Am acceptat cu oarece reţinere 

această propunere pentru simplul fapt că era 

destul de departe faţă de celelalte centre cu 

care am colaborat. Surpriza mare a fost să 

constatăm că organizatorii sunt cu totul diferiţi 

de cei cu care am mai colaborat. Toate acţiunile 

acestora au primit admiraţie din partea noastră 

a tuturor ,elevi şi profesori. Elevii au fost foarte 

încântaţi şi de frumuseţea locului , a zonei 

turistice şi magnifice a fluxului şi refluxului care 

le-a fost dat să le vadă de două ori pe zi. Elevii 

noştri au impresionat gazdele care nu prea au 

înţeles cum este posibil să mai existe elevi 

deştepţi ,atât de cuminţi , bine educaţi şi români. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aceştia sunt elevii cuzişti. Pentru noi profesorii lor nu era nici o surpriză. Ştiam lucrul 

acesta. Nici de data aceasta elevii noştri nu ne-au dezamăgit. Iarăşi mi-am amintit  şi 

de cei ce sunt în spatele cortinei . cei care nu erau cu noi acolo, ceilalţi dascăli care 

participă la educaţia lor prin cunoştere, părinţii acestora care-i susţin şi-i îndeamnă 

spre studiu şi implicare.Am consemnat câteva impresii ale elevilor după stagiu  

 

MIHAI CORVIN CLASA  XA  

  Pentru mine, acest stagiu a fost o 

provocare pentru aptitudinile si cunostintele mele. 

In acest stagiu am putut cunoaste o multime de 

oameni noi cu opinii diferite care m-au ajutat sa 

imi creez un punct de vedere asupra tarii in care 

mă aflam.  Acolo, eu am stat intr-o familie care era 

foarte simpatica si foarte primitoare cu mine si 

colegul meu. Dupa cursuri, unde ne-am dezvoltat 

nivelul de comunicare, am facut acelasi lucru si in 

famile, unde noi am vorbit despre diverse 

subiecte.In concluzie, acest stagiu a fost o 

experienta de viata pe care nu o voi uita niciodata 

si o saptamana care m-a facut sa gandesc si sa 

vad lucrurile diferit.  

 

RADU ALEXANDRA   XB 

     Stagiul la care am participat a reprezentat o 

oportunitate elocventă în dezvoltarea noastră din 

punct de vedere lingvistic.Organizarea stagiului a 

fost exemplară din toate punctele de vedere, 

bucurându-ne de ospitalitatea si solicitudinea 

tuturor  persoanelor cu care am interacţionat. 

Cursurile au fost interesante dar şi creative, 

cadrele didactice remarcându-se prin metodele 

inovative abordate. În urma acestei experienţe  am 

deprins atât calităţi de natură comunicativă cât şi 

calităţi de natură teoretică fiind antrenate atât 

personalitatea cât şi gradul de cunoştinţe al 

elevilor. Programul, sârguincios realizat, a împletit 

dobândirea cunoştinţelor cu vizitarea celor mai 

semnificative atracţii turisitice având ca scop 

cunoaşterea împrejurimilor şi totodată destinderea 

elevilor. In concluzie, acest stagiu şi-a lăsat 

amprenta asupra deprinderilor în domeniul limbii 

franceze dar şi asupra personalităţii noastre. 

 

STOICA RALUCA XD 

Pentru mine, stagiul în Franţa a fost o 
experienţă nouă, din care am învăţat o mulţime 
de lucruri. În afară de gramatica limbii, la 
cursuri am învăţat şi despre  obiceiurile şi 
tradiţiile Bretaniei. Profesorii cu care am lucrat 
au fost deschişi şi mereu dornici să ne ajute şi 
să ne explice lucrurile pe care nu le-am înţeles.  
Am vizitat oraşe  şi obiective turistice aflate în 
apropiere de Saint-Malo, aflând astfel o mică 
parte din istoria bogată a acestei regiuni. 
Familia la care am stat a fost foarte grijulie şi 
atentă şi m-am înţeles foarte bine cu ei. După 
acest  stagiu, vocabularul meu s-a îmbogăţit 
substanţial şi mă pot exprima mult mai uşor. 
Mi-am îmbogăţit cunostiintele din toate 
punctele de vedere şi acest lucru ni s-a 
întâmplat tuturor. A fost o experienţă benefică, 
care m-a  ajutat foarte mult şi m-a făcut să 
vreau să-mi depăşesc limitele 

 


