str.NICOLAE IORGA, nr. 19,
710200, BOTOSANI, ROMÂNIA,
tel. 0231/512885, fax 0231/512173,
e-mail : at_laurian@yahoo.com
web : www.laurian.ro

De ce filiera bilingvă francofonă
la Colegiul National „A. T. Laurian” Botoşani ?
1. Pentru că este singurul liceu din judeţ care te ajută să aprofundezi cunoştinţele de limbă
franceză în acest fel:
-Studiul se face în grupe de 12-15 elevi;
-În clasa a IX-a şi a X-a - 5 ore de franceză pe săptămână şi o oră de disciplină non
lingvistică în limba franceză : Geografia Franţei şi Istoria Franţei
-În clasa a XI-a - 5 ore de franceză şi un Modul interdisciplinar cu 2 ore pe săptămână;
-În clasa a XII-a - 5 ore de franceză pe săptamână şi o oră la disciplina non lingvistică în
limba franceză, precum şi o oră de Cultură şi civilizaţie franceză.
2. Pentru că filiera bilingvă francofonă organizează activităţi extraşcolare în limba franceză:
Şcoli de vară în ţară şi în Franţa, cluburi de cinema, corespondenţă cu tineri francofoni,
concursuri de lectură si cultural-artistice, atelier de teatru francofon.
3. Pentru că studiul limbii franceze la filiera bilingv francofonă oferă o şcolarizare de tip
europeană, un învaţământ deschis spre spaţiul francofon.
4. Pentru că acest parcurs oferă şansa obţinerii unei diplome de bacalaureat cu recunoaştere
internaţională, bacalaureatul cu menţiunea bilingv francofonă, existent în 29 de licee din
România care fac parte din reţeaua naţională „De la învăţământul bilingv la filierele
francofone”,ca urmare a unui acord interguvernal între Ministerul Educaţiei Naţionale din
România şi Ministerul Afacerilor Externe din Franţa.
5. Pentru că diploma de bacalaureat cu menţiunea bilingv francofonă permite un acces direct
fără examene la o serie de facultăţi francofone din ţară şi străinătate.
6. Pentru că C.N.A.T.Laurian este centru de pregătire Delf şcolar în parteneriat cu Institutul
Francez Iaşi, ceea ce oferă pregătire organizată pentru obţinerea acestui certificat de limbă.
7. Pentru că profesorii care lucrează la aceste clase au beneficiat de o pregătire specială în
țară și în străinătate, adaptată profilului.
8. Pentru că liceul susţine integrarea asistenţiilor nativi în desfăşurarea cursurilor.
9. Pentru că există un parteneriat între C.N.A.T.Laurian şi Universitatea Ştefan cel Mare
Suceava-Facultatea de Litere care promovează activităţi comune şi oferă avantage la
admitere.
10. Pentru că datorită metodelor si mijloacelor de predare-învăţare folosite, limba franceză
devine un real instrument de comunicare pentru cariera universitară şi profesională.

