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Orașul Briançon

Situat la o altitudine de 1326 m cu o priveli te impresionant  a ș ă
mun ilor în regiunea Provence-Alpes-Cote d’Azur, Briançon este ț
un ora  mic cu o istorie bogat . Am avut ocazia s  descoperim ș ă ă
misterul ora ului printr-un tur ghidat care a inut 2 ore, timp în ș ț
care am v zut câteva dintre cele mai importante obiective turistice.ă
Am intrat în ora ul vechi prin poarta Pignerol, care în trecut a ș
fost poart  de control, permi ând accesul în ora . Pe urm , am ă ț ș ă
p it spre partea cea mai înalt  a ora ului prin Chemin De ăș ă ș
Ronde, unde am putut vedea clopotul folosit pentru anun area ț
cet enilor în cazurile de urgen  (precum un incendiu sau un ăț ță
pericol). Din acel loc am putut observa fa ada Fort Du ț
Chateau, o construc ie medieval . Ne-am reîntors pe str zile ț ă ă
ora ului i am vizitat biserica catolic  medieval , Collegiale. De ș ș ă ă
asemenea, am vizitat Place D’Armes  care a avut rolul unei 
pie e publice i care este în vecin tatea lui Cour de Justice unde ț ș ă
înc  p streaz  o macheta uria  a ora ului medieval.ă ă ă șă ș
Dup  incendiul care a distrus întregul ora , Maison Du Templeă ș
a fost una dintre pu inele construc ii care a rezistat focului, fiind ț ț
f cut  din piatr . În momentul de fa , în aceast  cl dire  este ă ă ă ță ă ă
centrul de informare turistic . Am admirat Maison Prat, una ă
dintre cele mai frumoase case din Briançon. Totodat  am primit ă
câteva informa ii despre documentul din secolul al XIII-lea ț
referitor la libert ile cet enilor din Briançon.ăț ăț
La finalul zilei, am r mas impresiona i de ceea ce am v zut.ă ț ă
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În  prima  zi  a  schimbului
de elevi am avut ocazia să
vizităm orologiul  liceului
din  Briançon.  Elevii
români  au  fost
impresionați  să  vadă
ceasul, deoarece nu există
ceva  asemănător  în
România și nu se așteptau
să  vadă  un  orologiu  atât
de  mare  și  vechi  într-un
liceu.
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Am aflat  că ceasul  a  fost  construit  în
1911,  iar  minutarul  se  mișcă,  datorită
unei tije, ce face o rotație completă în
timpul unei ore. Ceasul funcționează pe
baza unui sistem mecanic cu greutăți și
roți  dințate.  Greutățile  trebuie  să  fie
ridicate  în  fiecare  săptămână,  iar
mecanismul trebuie să fie păstrat curat.
Mai mult decât atât, am avut ocazia de
a  vedea  un  ceas  zecimal,  care  a  fost
foarte interesant pentru că sistemul se
folosește  și  în  zilele  noastre  pentru
aplicații practice, de exemplu în cazul
avioanelor. 

Acest sistem a fost, de asemenea, utilizat în timpul
Revoluției  Franceze,  dar a fost  abandonat pentru
că oamenii erau obișnuiți cu sistemul vechi.  Am
văzut  animația  ce  iluminează  ceasul  pe  timp  de
noapte,  în momentul în care se schimbă ora.  De
asemenea, am admirat un model realizat pentru a
ilustra descoperirile lui Galilei și Huygens despre
pendulă.
A fost o experiență interesantă și  educativă,  atât
pentru  elevii  francezi  cât  și  pentru  cei  români,
astfel  am avut  nu numai  șansa de a  vedea  ceva
fascinant,  dar,  de  asemenea,  am avut  parte  de o
lecție de fizică neconvențională.



Comparație a sistemelor de educație 
din Franța și România

Pentru început, sistemele de învățământ primar sunt foarte similare, cu 5 ani de 
școală pentru copii cu vârste cuprinse între 5-6 și 10-11 ani. Înainte de asta, 
copiii merg la grădiniță în ambele țări,
pentru aproximativ 3 ani. În continuare, 
învățământul gimnazial durează 4 ani în
ambele țări.
Diferențele apar la nivel de liceu, 3 ani în

Franța și 4 în România. Sistemul din Franța are 3 filiere separate: 
 teoretic, cu 3 subsecțiuni: L (literatură), ES (economic și științe

sociale), S (științe);
 tehnologic;
 profesional.

În România, deși Bacalaureatul e considerat a fi un singur examen, se iau
în considerare opțiunile anterioare ale elevilor; există 4 specializări
teoretice și multiple filiere vocaționale și tehnologice. Sistemul profesional este subdezvoltat în comparație cu 
Franța, dar pe un trend ascendent.

De asemenea, școlile franceze sunt mixte, fără o filieră proprie, pe când
cele românești tind să se specializeze
pe 1-2 profile. În ambele țări, elevii
au un număr fix de materii pe care
trebuie să le studieze pe parcursul
anilor de liceu și dau un examen
standardizat. 

Vacanțele sunt de asemenea destul de
diferite: elevii francezi au o vacanța
de vară de 10 săptămâni și 4 vacanțe
de câte 2 săptămâni pe parcursul

anului. În România, vacanța de vară de 3 luni și o vacanță mai lungă de Crăciun compensează lipsa vacanțelor 
din timpul anului.

Descoperind Franța și sistemul de educație francez  

La finalul celor două schimburi de elevi, am reușit să tragem câteva concluzii legate atât de diferențele dintre 
sistemele de educație francez și român, cât și de viața în aceste două țări în general.
Ajungem, deci, să menționăm câteva exemple, care deși ar putea părea evidente, se dovedesc a fi totuși 
relevante.
Elevii români au posibilitatea să își folosească telefoanele la școală și să acceseze rețeaua wifi a școlii în scop 
educativ și complementar materiei TIC (tehnologia informației și a comunicării). În plus, în timpul pauzei este 
difuzată muzică în toată școala. Muzica din pauze contribuie la crearea atmosferei cordiale din școală.
Se poate de asemenea observa că toată puterea economică este concentrată în zonele urbanizate, atât în 
România cât și în Franța. Totodată nu se poate nega că zonele rurale din România nu sunt atât de bine 
întreținute ca în Franța, lucru pe care l-am putut constata când am vizitat mina de sare. 

Turismul este o alta chestiune ce merită abordată.
De altfel, dacă în Franța turismul este o sursă importantă de venit, nu același lucru se poate spune și despre 
România.
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Activitate de învățare pe grupe
într-o lecție de matematică în

România

Explicații despre rutele educaționale din
cadrul liceului în FranțaBibliotecă digitală în România

Experiment într-o lecție de fizică în
Franța



De asemenea, transportul în România este mai puțin dezvoltat ca în Franța, unele
vehicule datând de la mijlocul secolului XX, nerespectând normele actuale.

Elevii români au putut și ei să constate câteva
diferențe pe parcursul șederii lor în Franța.
Liceenii din România nu au cantină la școală
fiindcă termină cursurile în general la ora 14,
aceasta în mare parte datorită numărului mai
redus de vacanțe ce permite mai puține ore
într-o săptămână. Printre altele, se poate
constata că în Franța, spre deosebire de
România, există organe de ordine în preajma
școlilor pentru a asigura protecția elevilor ce
merg spre școală dimineața.
De asemenea, în cadrul activităților

mobilităților din cadrul proiectului MatLan, elevii români au fost nevoiți să
folosească tastatura AZERTY în locul celei QUERTY utilizate în România.
Ca o observație mai generală, s-a constatat că mediul montan din Alpi nu este propice așezării unor sate 
compacte, ci doar răsfirate, datorită văilor. 
În plus, în timp ce în România filmele străine sunt redate în limba originală, dar subtitrate în română, în Franța 
este adesea preferată dublarea acestora în franceză.
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Priveliștea unei pârtii de schi
văzută prin fereastra unei săli
de clasă a Lycée d'Altitude de

Briançon

Oră de teatru la Lycée d'Altitude din
Briançon
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Congresul de la Lyon
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Am fost impresiona i nu doar de diversitatea ț
temelor de cercetare ci i de excelenta organizare ș
a Congresului. Fiecare tem  de cercetare a fost ă
prezentat  interactiv, la standuri, de exemplu ă
elevii din echipa care a cercetat tema „Nacela” 
au explicat tema i rezultatele cercet rii cu ș ă
ajutorul unui joc cu o bil  iar echipa „Cre terea ă ș
cristalelor” a oferit fiec rui vizitator al ă
standului ocazia de a- i construi propriul cristal. ș  

Universitatea din Lyon
700 participan iț
42 institu ii ț

Elevii, profesorii i cercet torii ș ă
s-au plimbat printre standuri, s-
au oprit la standurile unde au 
g sit teme de cercetare ă
interesante pentru a schimba idei 
cu elevii care prezentau tema i ș
rezultatele cercet rilor lor. În ă
cele dou  zile, am prezentat, în ă
amfiteatru, apte teme de ș
cercetare i rezultatele la care ș
am ajuns; fiecare expunere a 
fost urmat  de o sesiune de ă
întreb ri-r spunsuri . Atât elevii ă ă
care au prezentat cât i ș
publicul s-au implicat în 
discu iile care au avut loc. Am ț
avut, de asemenea, oportunitatea 
s  audiem expunerea ă
„Trubaduri, permut ri i alte ă ș
pove ti” realizat  de Michèle ș ă
Audin i am avut ansa s  ș ș ă
întâlnim i s  discut m cu ș ă ă
cercet tori profesioni ti.ă ș


