
 

Proiectul ERASMUS «ACIDE» continuă cu o nouă etapă – mobilitate medie la Dunkerque 

 

Două eleve ale Colegiului Național ”Petru Rareș” din Suceava vor petrece o lună la 

Liceul ”Jean Bart” din Dunkerque, Franța, în cadrul unui schimb de elevi. Ele vor urma un 

program de studiu complet în limba franceză, asemănător cu al corespondentelor lor, care 

include atât discipline din domeniul literar, cât și științific. Numele lor este Maria - Lucia 

GRAMA și Mălina Ioana ALEXANDRU și sunt eleve ale unui profil bilingv română-franceză al 

colegiului ”Petru Rareș”. Colegii și profesorii le urează mult succes în această aventură a 

imersiunii complete într-un sistem de învățământ diferit de cel în care se formează la Suceava.  

 

Schimbul de elevi între liceele ”Jean Bart” și ”Petru Rareș” se realizează în cadrul unui 

program european de tip Erasmus, denumit ”Apprentissage par les Compétences en Immersion et 

le Développement de l’Entraide – ACIDE, care are perioada de implementare 2019-2021. În luna 

decembrie a avut loc la Suceava mobilitatea corespondentelor Mariei și Mălinei, acestea 

parcurgând un program de studiu ce a inclus discipline predate majoritar în limba engleză. 

Profesorii care au lucrat în acest sistem, dar și elevii claselor gazdă, au derulat orele într-o limbă 

străină, engleză sau franceză, iar experiența, deși deloc facilă, a fost una de succes.  

 

 Dubla imersiune este și un prilej de descoperire culturală, de contact cu elementele de 

istorie, tradiție, civilizație din ambele țări. Timpul nu este niciodată suficient pentru astfel de 

descoperiri.  

In imagine sunt prezente cele patru corespondente, care, de Ziua României, au îmbrăcat și 

purtat cu mândrie ia tradițională românească.  
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Cele patru corespondente în vizită la Salina Cacica 

 

Liceul Jean Bart găzduiește în prezent atât elevi din România, cât și elevi din Italia și 

Spania. Iata cum exprimă liceul bucuria de a face acest lucru: 

 

 

”Nouvelle étape : l’immersion totale de jeunes italiens, roumains et espagnols dans le collège 

Boris Vian et le lycée Jean Bart, partenaires et coordonnateurs du projet. Douze élèves de 14 à 

16 ans s’apprêtent en effet à vivre au rythme de Dunkerque, dans les pas de leurs 

correspondants qui, un mois durant, partageront avec eux leur vie d’adolescent, dans leur école 

et dans leur famille.  

Quatre professeurs, deux Italiennes, une Roumaine et un Espagnol, les ont accompagnés 

jusqu’aux portes de l’aventure, ce qui leur a permis de visualiser les décors dans lesquels 

évolueront leurs ouailles les quatre semaines à venir, et de mesurer, à travers la visite des 

établissements, l’observation de quelques séances de cours et le dialogue avec les enseignants 

français, les écarts entre les différents systèmes éducatifs et les bénéfices à tirer de leur 

rencontre.  

Ces quelques jours riches en échanges se sont achevés sur un déjeuner officiel au lycée Jean 

Bart, réunissant les équipes de Direction des deux établissements et les professeurs français et 

étrangers investis dans ce projet, au cours duquel Monsieur Valmalle, le Proviseur du lycée, a 

remis à ses convives étrangers quelques présents, comme il est de coutume. 

Enfin – tradition oblige – élèves, parents, professeurs et proviseurs se sont retrouvés dans un 

ultime moment convivial, pour une soirée où tous ont partagé symboliquement des plats variés 

confectionnés par les familles d’accueil, puis se sont essayés aux chants et danses typiques de 

notre ville, guidés par un orchestre de musiciens, gage d’authenticité incontournable pour faire 

connaître et faire vivre aux novices en la matière un carnaval dunkerquois.” 

 

 

 

 

 



 

 
 

Maria și Mălina în holul central al Liceului ”Jean 

Bart” 

 

 

 
Maria și Mălina în curtea Liceului ”Jean Bart”, 

mândre de țara din care provin 



 

 
 

Maria și Mălina, în clasă, în cadrul unei grupe de învățare 

multinaționale 

 

 

 
 

Carnavalul din Dunkerque, în faza de debut, la Liceul ”Jean Bart” 

 

 

 

 

 


