
 

 

 
 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii:   Perfectionarea limbii franceze la Paris 

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:   Leustean Maria 

3. Data desfăşurării:    07 – 14  -04  - 2014 

4. Durata activităţii:    7 zile  grupul ţintă:    10 elevi ai scolii 

5. Parteneri implicaţi:   ARAPEN(Association de recherche et d’animation pedagogiques) si 

Asociatia profesorilor de limba franceza din Romania 

6. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Perfectionarea limbii franceze  

b. Cunoasterea culturii si civilizatiei franceze  

c. Dezvoltarea simtului estetic 

7. Resurse: 

a. umane  elevii romani, elevi francezi, profesori francezi  

b. materiale calculatoare, mijloace audio-video, fise, imagini, harti, muzee şi monumente 

 

8. Descrierea activităţilor (max. 5 fraze): 

_In data de 7.04.2014 ne-am deplasat cu avionul din TG.-Mures la Paris , unde am sosit la ora  22 si ne-am 

cazat la Hotelul Roubaix, din centrul Parisului. 

  PROGRAMUL ACTIVITATILOR: 

_Marti – ora 9.00-12.00 cursuri cu profesor francez la Liceul,,Gabriel Faure’’ ; dupa - masa vizita  Paris  –

Catedrala Notre-Dame si Centrul Gerges Pompidou 

_Miercuri –ora  8.30- 12.30 cursuri ; dupa-masa vizita Paris- Atelierul lui Brancusi , Champs- Elysees , Arcul 

de Triumf 

_Joi- ora  8.30- 12.30 cursuri; dupa- masa -vizita Paris –Turnul  Eiffel  

_Vineri-ora 8.30- 12.30 cursuri; dupa- masa - vizita Paris – Bazilica  Sacre –Coeur          

 -Sambata – ora 9.00-12.00 cursuri ; dupa - masa  - vizita  Paris  -Grădina Louxembourg, Les Halles   

_Duminica –vizita Paris –Muzeul Louvre , plimbare pe malurile Senei, Opera Garnier 

_Luni dimineata –vizita –casa lui Victor Hugo , iar dupa –amiaza ,in  jurul orelor 17, ne-am deplasat la     

Aeropotul Beauvais de unde am luat avionul spre Romania. La ora 6 dimineata am sosit  in Falticeni. 

 

9. Rezultate: 

a. Elevii au acumulat noi cunostinte de limba franceza 

b. Si-au facut prieteni francezi cu care corespondeaza  

c. Au facut cunoscuta cultura si civilizatia romana in Franta  

d. Am discutat despre dezvoltarea unui proiect  Comenius cu ,,Liceul Gabriel Faure’’ 

e. Au luat contact cu civilizatia si cultura franceza si si-au dezvoltat gustul pentru arta 

 

10. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Evaluare orala prin conversatii 

b. Jocuri,cantece, filme 

c. Fise 

d. Vizite, întâlniri 

 

11. Sugestii, recomandări: 

a. Elevii ar trebui sa manifeste mai mult respect si interes  fata de formarea si dezvoltarea 

simtului estetic ___ 

b. Respectarea regulamentului de convietuire in grup 

c. Respectul fata de cei din jur si mediul inconjurator 

d. Cultivarea simtului civic 

 

 

 

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare 

        Leuştean Maria 



 

 



 

 


