PROFIL fle
Liceul Teoretic «Miron Costin» din
Iași a fost desemnat liceu pilot în
cadrul Programului franco-român
de modernizare a predăriiînvățării limbii franceze în
sistemul educativ românesc
(Programme franco-roumain de
renouvellement de l’enseignement
-apprentissage du français dans
le système éducatif roumain),
care se va derula începand cu
anul școlar 2012-2013.
Proiectul, un parteneriat între
Ambasada Franței și
Ministerul
Educației,
Cercetării, Tineretului și
Sportului din România, va
contribui la
promovarea
limbii franceze în unitățile
școlare românești și va ghida
profesorii de limba franceză
în modernizarea practicilor
pedagogice.
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Obiectivele proiectului


Modernizarea practicilor pedagogice ale
profesorilor de limba franceză prin
experimentarea perspectivei acționale în
activitățile educative;



Integrarea unei politici de promovare a
limbilor străine și a multiligvismului în
proiectul de dezvoltare instituțională;



Favorizarea accesului elevilor și al
profesorilor la resurse documentare în limba
franceză prin Centrele de Documentare și
Informare (CDI);





Ameliorarea nivelului de performanță
lingvistică al elevilor și a rezultatelor acestora
la testele naționale și certificările
internaționale (DELF);
Dezvoltarea activităților școlare (disciplinare
și transdisciplinare) inovatoare, a activităților
extrașcolare și a parteneriatelor educative care
încurajează exersarea și dezvoltarea
competențelor lingvistice ale elevilor în limba
franceză.



Îndrumare metodologică a profesorilor
de limba franceză asigurată de către
formatorii din program (ateliere și
schimburi între profesori și formatori,
elaborarea comună de fișe pedagogice);



Parteneriate cu un liceu bilingv francofon
din regiune: schimburi între profesorii de
limba franceză din cele două unități
școlare, activități comune în limba
franceză adresate elevilor;



Schimburi de bune practici: intervenții și
prezentări realizate de către formatori și
de către profesorii din unitatea școlară
implicată în proiect;



Dezvoltarea de activități extracurriculare
pentru elevi (școli de vară, ateliere de
creație etc.);



Identificarea de profesori stagiari
francofoni nativi (asistenți COMENIUS,
voluntari internaționali etc.);



Căutarea de parteneriate educative cu
Franța și țările francofone pentru a
participa la schimburi școlare și a găzdui
elevi români în Franța, schimburi de
profesori.





Dotarea cu resurse pedagogice: manuale,
lucrări de referință, fond documentar
pentru elevi;
Realizarea în CDI a unor «valize
pedagogice» cu resurse documentare
identificate în funcție de nivelul de
competență lingvistică al elevilor;

