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Collège Frère André, Saint Calais Saint Calais

 Colegiul Frère 
André este un colegiu 
privat din Saint 
Calais, deschis în 
anul 1986 și care 
găzduiește astăzi 108 
elevi. 



Cursuri

Matematică

Limba engleză

Științe
Istorie



Limba franceză

Limba spaniolă

Desen

Educație fizică



Asociația Les Amis d`Urca

 Comuna Viișoara este înfrățită din anul 1990 
cu orașul Saint Calais. De-a lungul timpului au 
existat schimburi de experiență și vizite culturale 
ale ambelor comunități. 



Paris



Ateliere româno-franceze

Pictură pe lemn - farfurii tradiționale din zona Cluj 

Pictură pe lemn - linguri 

Semne de carte cusute pe etamină

Brelocuri handmade
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-Experienț� me�-
~În Franța~

 Personal, Proiectul Erasmus, m-a ajutat să câștig 
experiență și să am cele mai frumoase amintiri. 
 Nu am mai fost niciodată cu avionul, cu metroul 
sau cu trenul de mare viteza.

 În avion am stat lângă un domn. Eu am început 
conversația deoarece m-am panicat că nu știam să 
îmi pun centura de siguranță. Am povestit multe, iar 
el mi-a cerut ajutorul cu cererea iubitei lui în căsătorie. 
Voia să o ceară la Disneyland, dar nu știa ce inel e mai 
frumos, când să o ceară și ce să îi spună. I-am fost de 
mare ajutor, iar asta m-a bucurat.

 Nu doar in avion am avut parte de asemenea 
evenimente. În trenul de mare viteza, am nimerit 
lângă două doamne mai în vârstă. Am povestit ce am 
povestit în franceză, după care una dintre ele 
primește un telefon. După ce a terminat apelul, ne 
spune fericită 'Je suis une grand-mere!'. Adică 
bătrânica a devenit bunică pentru prima dată. Am 
fost foarte fericite, iar toți pasagerii din vagon au 
început să aplaude.

Matyas Alexia-Roxana
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-Cei Mai Buni Colegi-

~Școala în Franța~

 Aveam foarte mari așteptări de la școală, mai ales fiind 
și școală privată.  
Erau mai multe clădiri în incinta școlii, iar curtea era de vis.  
 Elevii erau foarte sociabili, amabili și activi la ore. Am 
fost ca și niște vedete. I-am întrebat pe colegii noștri 
francezi cum se dau notele la ei. Mi s-a spus că la materiile 
importante se dau note, iar la celelalte, culori. 
Ce mi s-a părut iarăși interesant este că ei folosesc alt tip 
de caiete. Eu m-am speriat când mi s-a dat o foaie din 
acele caiete. Efectiv nu știam cum să scriu pe ele. 
 Mi-a plăcut faptul că ei folosesc mult video-
proiectorul si că nu scriu mult la oră, având foi cu lecțiile și 
temele respective lipite în caiete. 
 Am realizat că francezii merg mai mult pe practică și 
descoperire, nu pe teorie, cum este la noi în România. Deși 
nivelul lor de învățare era mai scăzut decât al nostru. Mi-a 
fost foarte ciudat să văd că folosesc calculatoarele la 
matematică și la o simplă înmulțire. Francezii au stat două 
ore la o lecție pe care doamna profesoară de matematică 
ne-a predat-o în 5 minute. Noi am înțeles-o din prima, 
însă lor le-a trebuit mai mult timp ca să o înteleagă. 
 Ne-am făcut mulți prieteni cu care țin legătura și 
astăzi. Ne-am despărțit foarte greu de ei. Și după ce am 
părăsit incinta școlii, ei mergeau cât mai sus ca să ne vadă 
și să ne facă cu mana.



 Profesorii erau foarte drăguți și au incercat din 
greu să comunice și cu noi. Preferatul meu dintre toți a 
fost profesorul de matematică. Nu știu de ce a fost 
preferatul meu. Îmi plăcea că era vesel și că îi lăsa pe 
elevi să deducă formulele. Este o persoană foarte 
simpatică. Mi-a plăcut că ne-a ascultat și pe noi la ora 
lui. Am fost de două ori la tablă. 

 Când am făcut prezentarea despre Viișoara și 
Urca, ne-am așteptat ca elevii să șoptească sau să râdă 
de pronunția noastră. Am fost surprinși de cât de 
atenți erau la noi. Erau foarte interesați să afle mai 
multe, iar la final au avut o multțime de întrebări. 
 Și profesorii au fost fascinați de prezentarea 
noastra. Am avut emoții să le prezint proiectul.



-Saint-Calais-
 Când am ajuns la destinație, am fost întâmpinați de 
niște persoane extraordinare! Ne-au cântat chiar și la 
acordeon. 
 Deși la inceput singurul lucru pe care l-am zis a fost ' 
Bonjour', 'Oui' și înainte de a pleca le-am zis 'Ravi de vous 
connaitre et merci beacoup de votre ospitalite.'. Pot spune 
că i-am cucerit. Toți erau foarte amabili, fericiți, glumeți și 
dornici de a comunica cu noi.  
 Doamnele profesoare mi-au dat curajul de a comunica 
cu ei, chiar dacă nu vorbesc corect. Ele m-au făcut să 
înțeleg că nu conteaza cum vorbesc atâta timp cât sunt 
înțeleasă. 
 La ultima noastră prezentare, pentru ei, am vrut sa 
profit la maxim. Am vorbit cu toată lumea. Marinette a fost 
prima persoană cu care am vorbit. Mi-a fost foarte dragă! 
Când am aflat că o cheama Marinette, i-am spus că mă uit 
la un desen animat în care Marinette este un personaj. Așa 
am aflat că și ea se uită la serial, toate patru am ras. Patru 
fiind eu, Marinette, Elisabeth și Christiane. Cu ele trei am 
vorbit cel mai mult. Am vorbit și cu bătrâneii de acolo. Ba 
chiar am cântat împreună cântecul 'La mulți ani!'. 
 Am păstrat legătura și pe facebook cu unele persoane. 
Din păcate Marinette nu avea facebook, dar mă bucur când 
prietenele ei imi mai spun că ea este bine.

Am stat și de povești cu 
domnii de la asociație. 

Sunt niște oameni super 
de treabă și glumeți! Mi-au 

plăcut foarte mult și le 
mulțumesc pentru tot ce 
au făcut pentru ca noi să 
avem cea mai frumoasă 

experiență!

Notre-Dames de la Saint-Calais



-Paris-
 Excursia la Paris a fost 'Next Level'. Orașul este 
extraordinar de frumos. Esteticul este unul 
nemaipomenit! 
 Am făcut multe poze și chiar am avut ocazia să mă 
întâlnesc cu matușa și verișorul meu care nu stăteau 
departe de Paris. Deși nu a fost ușor și a trebuit să ne 
adaptăm la diverse situații, a fost și va fi în continuare, 
cea mai frumoasă experiență! 
 Dacă am învățat ceva din această experiență este să 
nu fiu zgârcită. Pentru acei 7 euro amărâți ce nu i-am 
dat pe pelerină, am suferit toată ziua :)
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EXPERIENTA MEA ÎN 
FRANȚA

      Experiența mea în Franța a fost o      Experiența mea în Franța a fost o   
experiență pe care nu o voi uita niciodată.experiență pe care nu o voi uita niciodată.   
       Săptămâna pe care am petrecut-o       Săptămâna pe care am petrecut-o  
acolo a fost de neuitat, ne-am distrat, ne-acolo a fost de neuitat, ne-am distrat, ne-
am speriat, am râs, am plâns, am fostam speriat, am râs, am plâns, am fost   
fericiți și entuziasmați, dar ne-am  întors înfericiți și entuziasmați, dar ne-am  întors în   
România cu idei și cunoștințe noi, dar și cuRomânia cu idei și cunoștințe noi, dar și cu  
inima împăcată.inima împăcată.   
      Școala a fost foarte interesantă, iar      Școala a fost foarte interesantă, iar   
profesorii au fost foarte amabili și dorniciprofesorii au fost foarte amabili și dornici   
să ne facă să învățăm ceva de la ei. Ne-amsă ne facă să învățăm ceva de la ei. Ne-am  
făcut prieteni noi de care ne-am despărțitfăcut prieteni noi de care ne-am despărțit   
foarte greu, dar ne-am schimbat numerelefoarte greu, dar ne-am schimbat numerele  
de telefoane și rețelele de socializare întrede telefoane și rețelele de socializare între  
noi, iar acum vorbim împreună aproape înnoi, iar acum vorbim împreună aproape în   
fiecare zi.fiecare zi.

~Costantea Emilia Maria~~Costantea Emilia Maria~

      Asociația ,, Les Amis d'Urca''      Asociația ,, Les Amis d'Urca''   
a fost foarte amabilă cu noi.a fost foarte amabilă cu noi.   
Ne-au ajutat cu ce au putut șiNe-au ajutat cu ce au putut și   
ne-au făcut să ne simțim ca șine-au făcut să ne simțim ca și   
acasă. Am mâncat, am dansat,acasă. Am mâncat, am dansat,   
am vorbit cum am putut și ne-am vorbit cum am putut și ne-
am simțit bine.am simțit bine.  
      Ziua din Paris a fost      Ziua din Paris a fost  
preferata mea. Mereu am visatpreferata mea. Mereu am visat  
și mereu mi-am dorit să ajungși mereu mi-am dorit să ajung  
să vizitez Parisul. Acolo ne-amsă vizitez Parisul. Acolo ne-am  
plimbat și am explorat uneleplimbat și am explorat unele  
dintre obiectivele pe caredintre obiectivele pe care  
vroiam să le explorez cândva.vroiam să le explorez cândva.  
      Mă bucur că am avut      Mă bucur că am avut  
această ocazie care m-aaceastă ocazie care m-a  
bucurat din tot sufletul și sperbucurat din tot sufletul și sper  
să mai am ocazia la osă mai am ocazia la o  
experiență ca și aceasta.experiență ca și aceasta.                                    
MULȚUMESC!!!MULȚUMESC!!!



*EXPERIENȚA MEA* 
   ÎN FRANȚA

        Pentru mine, experiența din Franța 
a fost de neuitat. M-a ajutat să cunosc 

oameni noi și să văd locuri noi și 
frumoase. Apreciez faptul că am fost 

printre cei 10 copii care au avut această 
ocazie. 

 Această vacanță va rămâne o amintire 
frumoasă și aventuroasă pentru totdeauna. În 
primul rând, școala din Saint Calais a fost și 
va rămâne locul meu favorit, elevii au fost 
grozavi,ne-am împrietenit cu mulți dintre ei și 
încă ținem legătura.  
       Profesorii au fost, de asemenea, buni și ei 
au o metodă de predare diferită așa cum 
elevii au metode de învățare diferite. În 
Franța, copiii stau la școală până la ora 4 și nu 
primesc teme acasă. Fiecare profesor are 
propria sală de clasă, iar elevii trebuie să 
treacă dintr-o clasă în alta la fiecare oră. 
Aceștia au o oră și jumătate de pauză când iau 
prânzul la cantina școlii și se recreează.  

       ASOCIAȚIA cu care ne-am întâlnit în 
prima zi ne-a primit cu brațele deschiseșsi am 
discutat mult. Sunt oameni mai în vârstă, dar 
foarte veseli și respectuoși. 
 Paris a fost ca un vis devenit realitate. 
Locurile pe care le-am vizitat au fost 
impecabile, în special Turnul Eiffel, care a 
fost unul dintre obiectivele turistice pe care 
mi-am dorit mereu să le văd.  
 Am fost la Paris cu trenul, iar pentru 
mine a fost pentru prima data cand am 
calatorit cu trenul. De asemenea, prin Paris 
am fost cu metroul, tot așa, pentru prima 
dată. A fost ceva nou, ceea ce mi-a plăcut.  
 Vremea nu a fost una prea bună, a plouat 
foarte mult și des, din acest motiv eram puțin 
agitați și grăbiți uneori. Am umblat super 
mult, iar când am ajuns înapoi în Saint Calais 
ne simțeam de parcă am traversat tot Parisul 
pe jos. Însă ne-am distrat mult și asta 
contează. Parisul este foarte aglomerat, dar e 
un oraș foarte frumos. 
       Chiar imi doresc și sper ca într-o zi să mai 
am această oportunitate de a merge din nou 
în Franța.
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JURNAL DE CĂLĂTORIE 

TUDOR C.

14.11.2022
 Astăzi a fost o zi frumoasă. Mi-am făcut 
prieteni, mai exact doi, Axel și Gabriel. Ei știau 
foarte bine engleza și Gabriel m-a ajutat să 
înțeleg întrebarile de pe o fișă. Copiii sunt de 
treabă. Mâine o să încerc să vorbesc cu mai 
mulți copii prin intermediul telefonului (Google 
Translate).

15.11.2022

10 00

 Acum a fost prima oră a zilei, Engleza. 
În această oră, copiii francezi și-au 
prezentat Vestiarele, iar cei români (noi) 
au scris o prezentare în engleză, tot 
despre vestiarele noastre.

16.11.2022

6 36

Am plecat spre Paris! 
Toată lumea e obosită 
pentru că ne-am trezit 
la 5 20. Acum ne 
îmbarcăm în trenul de 
mare viteză care merge 
cu 300km/h

7 20 
Am ajuns la Paris. Înainte să ne îmbarcăm, 
francezii ne-au spus să purtăm ghiozdanele pe 
burtă fiindcă există hoți de buzunare. Eu nu îi 
cred.



9 15
Am mers la Turnul 
Eiffel. Am mers drept 
spre magazinul de 
suveniruri. Nu știu ce 
este așa interesant la 
un turn electric mai 
mare.

9 45

CÂTE POZE ÎȘI FAC 
FETELE?!?!10 10

Am mers spre o casă militară, cred. OMG, Iarăși 
POZE?!

10 20
Vom lua autobuzul spre Notre Dame. Mă dor 
puțin picioarele.

La Notre Dame nu am stat mult. Ne-am 
plimbat puțin și am fost la un McDonalds

12 15

13 00
Mergem spre Luvru. 
Vremea nu e prea 
frumoasă, dar până la 
urmă priveliștea e 
impresionantă și mi-am 
cumpărat ceva... Un Selfie 
Stick!13 30
Am plecat cu metroul 
spre un fel de mall.

13 50
Ce Mall mare! (cel puțin așa îi zice profesoara 
mea, Galeriile Lafayettes). Eu nu cred că e un 
mall până nu văd nici măcar un LEGO. Peste 
vreo 15 minute de căutat tot nu am găsit 
nimic.

14 00 Am căutat 
mult și până 
la urmă... nu 
am găsit 
nimic. Mallul 
ăsta e pentru 
femei.



14 30
Woooooo!!!!!!!!! Am găsit jucăriile. Erau 
Ascunse la ultimul etaj. De ce le-au pus așa 
de sus?! Ce LEGO fain! Îl cumpăr!

15 00 

Am plecat cu metroul la Sacre Coeur.

15 15

Experiența în Franța a fost pentru mine  
NEMAIPOMENITĂ: 

-am participat la ore de germană (îmi doream 
de muuullt), la engleză, la spaniolă, la istorie 
(materia mea preferată) 

-am văzut cum arată o școală în străinătate 
(interesantă) 

-am întâlnit copii drăguți și profesori blânzi 

-am văzut Parisul a doua oară - magnific 

-am avut ocazia sa formez o echipă alături de 
colegii mei mai mari și MI-A PLĂCUT TARE 
MULT

Am ajuns! Trebuie să mă rog pentru mușchii și 
tendoanele mele.

M-am rugat și am făcut turul.



 Am fost întâmpinați la sosire în 
Franța de membrii Asociației, iar în Saint-
Calais de reprezentanți ai oficialităților 
locale, ai Colegiului ,,Frère André".

Experienta mea in 
Franta

 Am descoperit limba și cultura țării 
prin diverse activități educative școlare și 
extrașcolare alături de elevii francezi și 
cadrele didactice.

 Activitățile școlare s-au desfășurat la 
Colegiul ,,Frère André" unde am avut 
ocazia să explorăm școala, să cunoaștem 
structura școlii, sălile de clasă, 
laboratoarele școlii și să discutam cu 
cadrele didactice și elevii francezi.

Szoke Tania-Maria



 Pe parcursul șederii, am participat la 
orele de: limba franceză, istorie, geografie, 
științe, matematică și limba engleză.

 De asemenea, am descoperit materii 
noi, precum limba spaniolă și germana.

 Alături de elevii francezi,am participat 
la atelierele de lucru unde le-am arătat 
obiceiurile tradiționale din România. Au fost 
foarte încântați și atenți la detalii să învețe 
și ei obiceiurile noastre.

 Am avut și activități extrașcolare și am 
vizitat orașul ,,Saint Calais". În acest oraș 
am vizitat: Biserica Notre Dame de Saint 
Calais, muzeul, primăria și biblioteca 
orașului.

 Pentru prima dată, am fost cu un 
tren super rapid, cu metroul și am vizitat 
Parisul. În Paris am vizitat: Turnul Eiffel, 
Catedrala Notre Dame, Muzeul Luvru, 
Basilica Sacre Coeur, Trocadero Și 
Galeriile Lafayettes.



 Mă bucur că mi-am facut prieteni 
noi cu care țin legătura și comunicăm 
de fiecare data când ne este dor.

 Ultima seară a fost cu multe discuții 
frumoase și amintiri de neuitat din 
partea tuturor.

 Sper să mai am ocazia și 
oportunitatea să retrăiesc o astfel de 
experiență! 
 Vă mulțumesc tuturor!



EXPERIENȚA MEA ÎN FRANȚA

 În Franța, școala este mult mai diferită față 
de cea de aici. Materia este aceeași, dar 
modul în care este explicată și exercițiile făcute 
la clasă o fac să pară mult mai ușoară. De 
asemenea, m-a mai surprins faptul că la unele 
materii, cum ar fi la biologie, desen etc. nu se 
dau note de la 1 la 10, ci se dau culori. 
Profesorii sunt foarte buni și predau pe 
înțelesul tuturor: chiar și noi am înțeles! 
 Din punctul meu de vedere, elevii acelei 
școli sunt foarte simpatici, silitori și 
comunicativi. Ne-am putut înțelege foarte 
bine cu ei. 
 Vizita noastră la Paris a fost de neuitat! 
Am vizitat multe locuri de acolo, cum ar fi 
Turnul Ei�el și Notre Dame. Totul a fost foarte, 
foarte frumos!

~Rus Bozdoc Flavia Ioana



Experiența mea in Franța 

 Această experiența este de neuitat. Mă 
bucur foarte mult că am avut ocazia 
de a merge cu colegii mei in Franța. Când am 
ajuns acolo, asociația ne-a 
întâmpinat foarte călduros.   

 Mă bucur foarte mult că mi-am făcut 
prieteni cu care inca țin legătura. 
Școala aceea este la fel ca a noastră doar modul 
în care se preda este 
diferit. Acolo sunt încă două materii care se 
învață, spaniola și germana. 
Copiii sunt foarte respectuoși. Mi-au explicat de 
fiecare data când  
am avut nevoie de ajutor.

 Profesori au fost foarte prietenoși și și-
au dat silința că toți elevi să înțeleagă 
materia.

Experiența din Paris 
a fost una incredibilă, 
am putut vedea locuri 
faimoase în realitate, 
nu 
doar în filme. 
In Paris am vizitat turnul 
Eiffel,Notre Dame.

Cotos Raluca 



Busuio� Dari�

 Vizita noastră în Franța a fost cu adevărat o 
experiență unică și incredibilă. Scopul nostru a fost 
de a participa la cursurile unei școli franceze, și de a 
găsi diferențe care există între școlile din România și 
cele din Franța. Ei bine, am observat că aceștia au 
program total diferit față de al nostru, neavând pauza 
doar de 10 minute ci și de 5, 15, respectiv o oră și 
jumătate. Copiii studiază limba spaniolă, ceea ce 
nouă ni s-a părut foarte interesant. Elevii și profesorii 
au fost foarte primitori și sociabili, am reușit să ne 
legăm și câteva prietenii și vom continua să 
comunicăm prin intermediul unor diverse rețele 
sociale.

În această imagine câțiva dintre elevii 
francezi s-au adunat la gardul școlii 
făcându-ne cu mâna, la fel de triști ca și 
noi...

Experienț� me� î� Franț�
 Am avut posibilitatea de a vizita și capitala acesteia, 
Parisul, unde am văzut marele monument care îl reprezintă: 
Turnul Eiffel. Dar și Muzeul Louvre, Catedrala Notre Dame și o 
biserică foarte frumoasă, Sacre Coeur.

 Oamenii de la asociație au fost foarte amabili și au 
încercat pe cât se poate să  ne facă să ne simțim confortabil 
și, prin urmare, au reușit.



Experienta mea in Franta
Lata Cristina Petruta

Pot spune că 
experiența mea 
în Franța a fost 
una de neuitat. 
Am întâlnit 
persoane noi și 
am vizitat locuri 
foarte frumoase.

În Paris

În Paris am avut parte de multe, 
multe evenimente plăcute, dar și de 
unele mai neplăcute...Suișuri și 
coborâșuri.. [ Scările de la metrou, 
sau cele spre Sacre Couer ]



Am fost fericită, 
deoarece am reușit să 
vedem Parisul în 3 
stadii, a fost însorit, 
înnorat și ploios .

Parisul când plouă:

Am fost și la 
Galeriile 
Lafayettes... 
Cu prețuri 
peste 
așteptări 
sau buget:)



Școala

Școala a fost un 

mediu foarte 

primitor. Ne-am 

făcut prieteni și 

încă păstrăm 

legătura. Mi s-a 

părut un loc 

deosebit deoarece 

clădirile din curtea 

școlii erau din 

secolul XIX.

Am fost aplaudați și rugați 
să ne întoarcem în vacanța 
de iarnă...Am râs și am aflat 
multe lucruri de la elevii cu 
care am stat. Chiar dacă 
limba în care conversam 
era o combinație de 
engleză și franceză:)

Elevii strigând după 
noi, la plecare:

Sper ca în viitor să ne 
reîntâlnim..

 Și oamenii de la asociație au făcut tot 
posibilul pentru a ne face să ne simțim bine..Și 
au fost foarte drăguți cu noi..

Asociația



𝔼𝕩𝕡𝕖𝕣𝕚𝕖𝕟ț𝕒 𝕞𝕖𝕒 î𝕟 
𝔽𝕣𝕒𝕟ț𝕒

Uram Eduard

  În călătoria mea în Franța, mi-am făcut 
mulți prieteni de la fete până la băieți. Țin 
încă legătura cu aceștia pe diferite rețele 
de socializare, precum Instagram și 
Discord.

Școala în Franța

 În Franța școala este o experiență 
foarte diferită, începând de la 
metodele de predare până la 
examene si teste, dar elevii se 
descurcă de minune.



Elevi: 

Matyas Alexia Roxana 
Busuioc Daria Cristina     
Szoke Tania Maria 
Lața Cristina Petruța   
Ceclan Bianca Elena   
Cotos Raluca Maria   
Costantea Emilia Maria  
Rus Bozdoc Flavia Ioana  
Crișan Tudor Andrei   
Uram Eduard Cătălin

Profesori: 

Crișan Ana Emilia 
Mihășan Mihaela Codruța


