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Jud. Suceava 
05 august 2013 – 23 august 2013. Liège. Stagiu de formare obţinut  prin Programul 

Sectorial Comenius, secţiunea Mobilităţi Individuale de Formare Continuă. Participarea mea 
la acest curs a fost posibilă după ce am obţinut un grant finanţat de Comisia Europeană şi 
Fondul Social European, prin ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare 
în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale). Cursul se 
numeşte  Formation continuée pour professeurs de français 
şi a fost organizat de Université de Liège, Institut Supérieur 
des Langues Vivantes, Belgia, www.islv.ulg.ac.be.  Totul e 
nou pentru mine. Nu ştiu decât ce am auzit de la alţii: că  
aceste cursuri obţinute prin intermediul programului 
Comenius  sunt nu numai interesante, ci că te îmbogăţesc la 
nivel personal şi profesional. E incitant.  

 Primul contact: gazda noastră, ms Abino, 
administratorul StudentHotel. Locul de cazare arată 
impecabil. Dotările sunt excelente, atât în ceea ce priveşte 
camerele (de o persoană), cât şi bucătăria (comună pentru 8 
camere). Suntem primiţi cu amabilitate şi profesionalism. 
În plus, aflăm că Universitatea e la doar 5 minute.  

În prima seară reuşim să ne cunoaştem. Prima 
persoană cu care fac cunoştinţă e Rasa, din Lituania, apoi 
Ornella, din Italia. Suntem 6 românce, trei moldovence şi 
trei muntence. Avem colegi din Spania, Italia, Turcia, Lituania, Portugalia, Serbia, Bulgaria, 
Maroc, India, Cuba, China. Sentimentele la început de drum sunt amestecate: nelinişte, 
speranţă, bucurie. Şi o senzaţie că  urmează să trăiesc o experienţă fantastică. 

 Luni, 5 august. Suntem primiţi de d-l Marc Defays, director, şi ceilalţi membri ai 
echipei: Laurence Wery, coordonatoarea stagiului, Marielle Maréchal, responsabila secţiei 
„Franceză” a ISLV, Véronique Gueury, Frédérique Saenen, Samia Hammami – profesorii 

noştri, Kévin Vertenoeil – ghidul nostru 
şi responsabilul activităţilor culturale şi, 
nu în ultimul rând, secretarele Sylvie 
Henrard şi Camille Habay.  

Primele ore de curs facilitează 
socializarea noastră, ne oferă 
posibilitatea de a ne cunoaşte mai bine. 
Grupa din care fac parte, care cuprinde 
profesori cu experienţă, are peste 30 de 
membri din 13 ţări. Urmează  excursia 
practică, în timpul căreia, ghidul nostru, 
Kévin, ne  ajută să ne găsim puncte de 
reper în oraşul care, pentru 3 săptămâni, 
va deveni noul nostru cămin. Primul 



lucru de semnalat: echipa de profesori pare 
grozav de primitoare, atentă şi implicată. Marţi, 
după orele de curs, are loc un „Jeu de piste”, cu 
rolul de a ne oferi un cadru nonformal  pentru a 
socializa, dar şi pentru a ne ajuta să descoperim 
un oraş frumos şi curat.  

Apoi ne intrăm în ritm. Zilele sunt 
pline. Dimineaţa cursuri (trei module, 
cuprinzând un total de 60 de ore:  Cultura 
francofonă a Belgiei - 20 de ore, Ateliere 
didactice FLE – inclusiv TIC – 30 de ore şi 
Lingvistică - cu accent pe belgicisme şi 
limbajul oral – 10 ore). Profesorii noştri merită 
calificativul excelent. Bine pregătiţi, deschişi, relaţionează excelent cu noi şi ne fac să 
relaţionăm unii cu alţii. Ne ţin mereu în priză şi nu avem timp să ne plictisim. Doar bagajele 

noastre de cunoştinţe cresc în volum. 
Învăţăm de la ei şi din experienţa 
colegilor participanţi la curs.  Orele de 
TIC, cu aplicaţii pe platformă deschid 
apetitul pentru lecţiile on-line. 

 După-amiezile şi zilele de 
sâmbătă  sunt rezervate activităţilor 
culturale. Vizităm oraşele Bruxelles 
(Grande Place, Palatul regal, Muzeul 
instrumentelor muzicale, Cartierul 
european, Palatul de Justiţie), Namur 
(cetatea – cea mai mare din Europa), 
Bruges (catedrala Notre-Dame, Muzeul 
Memling, Beguinage, Grand-Place, 
Burg, biserica Saint-Sauveur) şi 

Mastricht. În Liège vizităm Archéoforum-ul, le Musée de la vie wallonne, cartierul 
Outremeuse (unde joi, 15 august, asistăm la o paradă impresionantă care accentuează 
principalele aspecte ale tradiţiilor zonei), 
bisericile, Muzeul de artă modernă şi de artă 
contemporană MAMAC.  Ghidul  nostru, Kévin  
plasează locurile vizitate în context istoric şi 
cultural. Descoperim o ţară  de o frumuseţe 
extraordinară, în care vestigiile trecutului se 
îmbină armonios cu modernul prezentului. O ţară 
relativ tânără,  dar cu rădăcini ce duc departe în 
istorie, tocmai până la împăratul Cezar, primul 
care vorbeşte despre belgi, după  cum subliniază 
prof. Frédérique Saenen, cel care se ocupă de 
modulul de cultură.  

 Intr-o seară organizăm la parterul 
hotelului unde locuim o seară europeană. 



Mâncăruri tradiţionale, muzică, ne prezentăm zonele de unde venim… 
La sfârşitul celor trei săptămâni bucuria  noilor descoperiri  este umbrită de nostalgia 

despărţirii. Toţi suntem emoţionaţi. Unora le sclipesc ochii sub povara lacrimilor. Suntem 
hotărâţi să păstră legătura atât cu colegii, cât şi cu profesorii…  

A fost, într-adevăr, o experienţă fantastică. Organizarea, oamenii, nivelul şi calitatea 
cursurilor, activităţile culturale… toate au fost excelente.   

 


