
 

 

20 MARTIE 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI  

România: 30 de ani de aderare la Francofonia instituțională 

„Francofonia viitorului: educație pentru dezvoltare durabilă“ 

 

             

Nucleul interguvernamental al Francofoniei a fost creat la 20 martie 1970, dată în care este 

celebrată în fiecare an Ziua Internaţională a Francofoniei. 

România aniversează 30 de ani de la aderarea la Francofonia instituțională, iar această 

aniversare pune în evidență, printre altele, valoarea și diversitatea contribuției României în 

cadrul Francofoniei, precum și acțiunile întreprinse pentru promovarea Francofoniei și 

valorilor sale. 

În acest context aniversar, Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” marchează Luna Francofoniei și 

30 de ani de apartenență a României la Francofonia instituțională prin participarea unui 

grup de elevi la o mobilitate în FRANȚA, în cadrul proiectului Erasmus+ “Pentru o școală 

prietenoasă, digitală și verde” (nr. ref. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059992). Proiectul este 

axat pe educația pentru dezvoltarea durabilă a mediului înconjurător. 

Elevii: Blebeanu  al II-lea Roxana, Pașcalău-Vese Isabela, Rostaș Larisa, Canceu Raluca, Ceh 

Oana, Titea Marta, Gațu-Ungureanu Diana, Sinkó Cristin, Mladin Cătălin, Lazăr Alexandru 

au fost beneficiari acestei mobilități, însoțiți fiind de prof. Floare GAVRA, prof. Olga TRIF 

și prof. Rodica JUNCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala gazdă a fost Liceul “DON BOSCO” din Nisa, instituție de învățământ care are o 

foarte bună colaborare cu FRANCOPHONIA. Activitățile – teoretice și practice – s-au 

desfășurat în perioada 13-17.03.2023.  



Programul săptămânii a fost foarte dens și variat cuprinzând: ateliere de lucru, participări la 

ore, activități de ecologizare și vizite la studiu. Lecțiile s-au centrat pe problematica protecției 

mediului înconjurător, pe educația pentru dezvoltarea durabilă cu scopul de a le oferi elevilor 

momente în care să reflecteze asupra propriilor acțiuni, ținând seama de impactul atitudinii 

lor asupra mediului. Elevii români și francezi au participat la dezbateri pe teme precum: 

Devenir éco-citoyen, Le monde idéal, Portraits – Europarlementaires roumains. Toate 

evenimente au avut ca limbă de comunicare limba franceză. Multe dintre activități au fost 

prezentate sub formă de jocuri tematice interactive având ca scop dezvoltarea competențelor 

de exprimare orală în limba franceză privind protejarea mediului ambiant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizitele de studiu la: Musée océanographique (Monte Carlo – Principatul de Monaco), 

Maison de l’Environnement, Musée Massena, Universitatea din Nisa Sophia Antipolis au 

reprezentat experiențe instructiv-educative inedite privind dezvoltarea spiritului de 

observaţie, de investigare a realităţii, de cercetare, de prezentare și argumentare în vederea 

consolidării cetățenii europene active în condițiile în care mediul înconjurător se deterioreză 

din ce în ce mai mult. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nice Plogging a fost o activitate de ecologizare a plajei din Nisa.  Această acțiune de 

volutariat a concretizat latura activă a educației pentru dezvoltarea spiritului cetǎţenesc, de 

solidaritate și de respect față de mediul ambiant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului 

Erasmus+ al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și 

sportului. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

echipei de proiect, iar ANPCDEFP şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul 

în care este folosit conţinutul acestor informaţii. 
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