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Obiective: 

 îmbunătăţirea cunoştinţelor în metodologia predării limbii franceze prin punerea la 

curent cu noile instrumente de inovaţie pedagogică şi de dinamizare a orei de limba 

franceză; 

 împărtăşirea experienţei didactico-pedagogice cu profesorii de diferite nationalităţi, 

precum şi posibilitatea perfecţionării abilităţilor de comunicare în limba franceză; 

 corelarea conținuturile formării cu didactica FLE, metodele comunicative și 

abordările acționale legate de CECRL (Cadrul European Comun de Referință pentru 

Limbi), ținând cont de diversitatea practicilor, a publicului și a contextelor de 

învățare. 

Ariile curriculare implicate: limbă şi comunicare – limba franceză 

Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul 

parteneriatului, al instituţiei şi în afara acesteia  

Produse finale: 

 fişe pedagogice (niveaux CECR) 

 portofolii 

 grile de evaluare a competenţelor lingvistice. 

Rezultate obţinute: 

 prezentarea activităţilor reprezintă un mijloc de promovare a imaginii şcolii; 

 colaborarea între cadrele didactice de la diferite discipline. 

Metodele de evaluare şi de diseminare folosite:  

 prezentarea activităţii în cadrul Consiliului profesoral; 

 folosirea de metode interactive și diversificate în actul didactic; 

 susţinerea unei lecţii demonstrative - “Intouchables” - Bande annonce; 



 prezentarea activităţii în cadrul cercului metodic al profesorilor de limba franceză; 

 postarea pe site-ul Liceului Teoretic «Aurel Lazăr» material conţinând prezentarea 

activităţii de formare şi fotografii  

 

Impactul (asupra instituţiei, personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii locale, etc.) 

Asupra competențelor personale şi profesionale: 

 îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi didactice; 

 îmbogățirea metodelor, tehnicilor, mijloacelor de predare a limbii franceze şi 

cunoştinţelor de limba franceză; 

 facilitarea interacţiunii cu limba și cultura francofonă; 

 facilitarea interacţiunii cu vorbitori nativi de franceză; 

 facilitarea cunoașterii altor sisteme de învățământ europene; 

 dezvoltarea competențelor de utilizare a TIC în orele de curs; 

 motivarea participării la alte activităţi Comenius; 

 motivarea dezvoltării continue a competenţelor profesionale. 

Asupra elevilor și colegilor: 

 atragerea elevilor spre învățarea limbii franceze prin folosirea de metode diversificate 

și atractive; 

 conștientizarea elevilor asupra importanței cunoașterii limbilor străine și cu precădere 

a limbii franceze; 

 încurajarea colegilor de a participa la stagii de perfecționare prin intermediul 

mobilităților individuale; 

 prezentarea de tehnici, metode, mijloace şi bune practici pentru predarea limbilor 

străine. 

Asupra instituţiei şi comunităţii locale: 

 câștigarea unui cadru didactic perfecționat;  

 diversificarea metodelor de predare în școală; 

 motivarea colegilor de a aplica pentru finanțări individuale, prin prezentarea unui caz 

concret de funcționare a acestor programe; 

 crearea de legături de prietenie și posibil de colaborare cu profesori și școli similare 

din diverse țări ale Europei. 

 

Caracterul inovator - formarea competenţelor culturale prin: 



 strategii de identificare a informaţiilor culturale, a diferenţelor, de a împărtăşi, de a 

compara informaţii şi experienţe din cultura românească şi cea străină (învăţarea prin 

descoperire, reflecţie, anticipări etc); 

 stimularea şi susţinerea exprimării identităţii culturale şi lingvistice în facilitarea 

integrării europene şi în asigurarea comunicării între profesorii de limba franceză de 

diferite naţionalităţi. 

Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la 

nivelul parteneriatului: 

 portofoliile, fişele pedagogice, documentele autentice de la acest  stagiu sunt folosite 

ca auxiliar curricular; 

 certificatul de participare obţinut, cât şi diseminarea activităţilor  sunt folosite pentru 

promovarea imaginii şcolii. 

Participant: prof. Floare GAVRA 

 

*Cursul este recunoscut oficial şi susţinut de: 

 Wallonie - Bruxelles international (WBI) 

 La Commission Européenne (Comenius) 

 L’Institut universitaire de formation continue de l’Université catholique de Louvain la 

Neuve 

 Le CECAFOC (Centre Catholique de Formation Continue) 

 L’ABPF (Association belge des professeurs de français) 

 


