ACORD

îxvÀtÀtvtÂxruI,ul BILINGV
ASUPRA

îxrnn
GUVERNULREPUBLICI FRANCEZE

$r
cuvERNUrnouÂNIEI

GuvemulRepubliciiFrancezeçi GuvernuIRomâniei,
cà cele douâ !àri au o relafie profundàçi veche bazatâpe francofonieçi
Recunoscând
de schimburiculturale,
de
multitudinea
alimentatà
pentru succesuladunârilorgeneraleale francofonieidin martie2006,
Felicitându-se
francofoniei,
specificepentruràspândirea
instrumente
Dorindsâelaboreze
Dorind sà sprijine,în comun, dezvoltareapredàriilimbii francezeçi sâ punà în practicà
bilingv,certificârileçi formareadepersonal,
màsurileprivindînvà{àmânful
Au convenitcelece :urmeazâ:

Articolul 1
) careimplicà15 licee
bilingvcàhefilierelefrancofone
Proiectulpilot <de la înva!àmânturl
va faceobiectulunei extinderipânâîn
în perioada2003-2007
bilingveçi .ur. s-adesfàçurat
anul2010la30 deliceebilingve.
Articolul2
urmatâîn secliilebilingve ale liceelorimplicateîn proiect se va finaliza pdrn
$colarizarea
va figurape
Éacalaureat
çi face obiectulunei rnenliunispeciale,< sec{iebilingvà>r,cate
diplomâ.
aceastà
au fost
în secliilebilingvefrancofone
de evaluarefinalàale studiilorefectuate
Modalitâ1ile
diplomâ
aceastà
oblinut
definitede càtreceledouàPâr{i(Anexa2). Elevii rornânicareau
primescun atestatde lirnbà çi civilizalie francezâdestinatsâ facilitezeînscrierealor într-o
universitatefr ancezâ,
Articolul3
de càtreMinisterul
liceelebitingvedin Rorlâniarecunoscute
Celedouàpârfi elaboreazâîn
linrba
lingvistice/în
non
românun prograrnie predarea disciplinelor
Educafiei
çi Cercetàrii
fizicâ,biologie,çtiinleeconomiceçi sociale)confonn
matematiàà,
fralcezâ(iitorie,geografie,
stabilitde càtreacestminister,
curriculumului

ArticolLrl4
Cele douà Pàrli organizeazâcertificàrilepentru Diploma elementaràde lirnba francezâ
(DELF)çcolaràîn claseleintensiveçi bilingveavândca obiectivsà le adLrcà
la nivelulde
cornpeten!â
82 diri Cadn-rlelrropean
comundereferin!àpentrulimbi (CECRL).

Articolul5
MinisterulEducafieiçi Cercetàriiromânrecunoaçte
formareaformatorilorasiguratàde càtre
parteneriat
Ambasada
Franleiîn
cu inspectoratele
çcolaredin Româniape bazaaceloraçi
de câtrePartearomânà.
criteriica çi celere{inutepentruformàrileasigurate

Articolul6
esteefectuatà
profesorilorde disciplinenon lingvisticepe posturide specialitate
Recrutarea
pe post cu profil în mod prioritar dintrecadreledidacticecare au urmatformàri specifice
(Anexa1,Articolul6).

Articolul7
CeledouàPàr{irecunosccà liceul francezdin Bucureçti,omologatde càtreMinisterulfrancez
Superiorçi al Cercetàriicontribuiela dezvoltarea
al Educa{iei
Na{ionale,al Învà!âmântului
bilinevîn România.
unuiînvàtàmânt

Articolul8
1. FiecareParte va notifica celeilalte îndeplinireaprocedurilor interne pentru intrarea în
vigoarea prezentuluiacord,careintràîn vigoareîn ziuaprimirii ultimei notificàri,
2. FiecarePartepoatedenunlaprezentulacordîn oricemomentprin notificarescrisàadresatà
anuluiçcolarrornân.
Pàr{i,cu cel pulinzeceluni înaintedeînceperea
celeilalte
din prezentulacord.
3. Celetrei anexefac parteintegrantà

Semnatla Bucureçti,în datade 28 septembrie
2006,în dubluexemplarîn limbafrarrcezà
çi în
limbaromânà,ambeletextefiind egalautentice.

Pentru
Guvenfl nepubliciiFranceze

PentruGuvernulRomâniei

TA-+"-Nt)PhilippeDouste-Blaf
Ministrul Afacerilor Externe

Mihai-RâzvanUngureanu
Ministrul Afacerilor Externe

Anexa1
MODALTTÀTrDE PLTNERE
ÎN ApLTCRRE
ArticolLrl1
La începutulanuluiçcolar2006-2007
urmàtoarele
15 liceefac partedin proiectul
bilingvpilot:
ColegiulNalionalHorea,Cloçcaçi Criçan,ALBA IULIA
ColegiulNafionalAndreiMureçanu,
BISTRITA
Nalional
Colegiul
AugustTreboniuLaurian,BOTO$ANI
ColegiulNalionalUnirea,BRA$OV
$coalaCentralâ,BUCURE$TI
colegiulTehnicde Poçtaçi relecomunicaliiGheorgheAirinei, BUCURESTI
LiceulTeoreticMihai Eminescu,
CLUJ-NAPOCA
LiceulGeorgeCàlinescu,
CONSTANTA
Colegiul Nali onal ElenaCtza, CRAIOVA
ColegiulNalionalCarolI, CRAiOVA
ColegiulNa{ionalAlexandru
IoanCuza,GALATI
LiceulMihai Erninescu,
IA$l
ColegiulNafiona[,IA$l
ColegiulNa{ionalPetruRareç,SUCEAVA
LiceulJean-LouisCaldéron,TIMI$OARA
ii)

În funcliede rezultateleobtinuteîn cadrulproiectului,comitetulde pilotaj definit
la arlicolul7 din aceastà
anexà,îçi rezervàdreptulde a excludeunul din liceeledin
proiectçi de a includeun altul în locul sàu.

iii)

Celelalteunitàli çcolarecaredorescsàintegrezeacestproiecttrebuiesâfacàcerere
la MinisterulEducalieiçi Cercetàriiromân,cateva hotàrî în colaborarecu
Partea
francezâ.Decizia va deveniefectivàcu ocaziareuniunii anualea comitetuluide
pilotaj.

iv)

Liceele tehnicepot, de asemenea,
sà fie integrateîn funclie de proiectul de
dezvoltare
al unitalii çcolarà,

Arlicolul2
predarealimbilor în scopuride
Conformdirectiveloreuropenecare preconizeazâ
profesionalâ
proiectulprevedesà modernizeze
mobilitate
culturalà,
çi de deschidere
lingvisticçi non lingvistic,precum çi practicile
con{inuturile
îrrvà!àmântului
pedagogice,
sà pLrnàîn practicàun dispozitivde formareçi sà propunào certificare
în
competenfe
adaptatâ
la acestciclu. Acestproiectpenniteelevilorsà-çiînsuçeascà
informaliei,dirijareaunei abordàripluridisgiplinare
dorneniileurmàtoare:prelucrarea
çi lucrul în echipà,Demersuladoptatîl face pe elev sà devinàactorulproprieisale
formâri çi îl pregâteçtepentru a învà{apê tot parcursulvie{ii confôrm finalitalii
preconizate
de càtreUniuneaEuropeanâ.
Pentnrcoordonareaproiectului,Pàr{ilevor elaboraun regulamentde calitate ai
sec{iilorbilingve,

Articolul3
Proiectul,în stadiulsàuexperimental,
se deruleazà
pe parcursula 4 aniîncepândcu
2003,O prima fazâ, mai 2003 - august2005,a constatdin realizarea
organizàrii
globalea proiectr-rlui,
lansareaprirneloracliunide formareçi evaluarea
1or.Luândîn
considera{ie
rezultateleacesteievaluàri,o a douà fazâ de extinderela alte unitali
2005,cu 6 licee suplimentare.
Inbaza acestui
çcolarea fost lansatàîn septernbrie
proiect15noi liceevor fi integrate
programului
între2007çi 2010.
ArticolLrl4
Pàr{ileapeleazâ,
dacàestecazul,lacolaborarea
cu urmàtoarele
institutii:
î ^

ln Komanla:

- MinisterulEducalieiçi Cercetàrii
(MEdC.);
- ServiciulNafional
deEvaluare
(SNEE),
de
çi Examinare
În Fran{a:
- MinisterulEduca{ieiNalionale,al Învà!àmântului
Superiorçi al Cercetàrii
(MENESR);
- CentrulInternafional
de StudiiPedagogice
(CIEP);
- $coalaSuperioarà
de Educalie
Nalionalà(ESEN);
- Coriferin{a
Directorilorde InstituteUniversitare
pentruFormareade Profesori

(cDruFM)
;

- AgenfiapentruInvà!àrnântul
(AEFE);
Francezîn Stràinàtate
- AsociafiaGeneralà
(AGIR);
a Profesorilor
Pensionari
Articolul5
:
Modalitàlipedagogice
i)

Elevii care dorescsà fie admiçiîn secliilebilingve vizatemai sus se supununei
probe de cunoagterea limbii francezn,conform metodologieiaprobatede câtre
Partearomânà.Elevii careau terminatprima partea çcolarizàriilor într-o unitate
çcolaràîn carepredarease face în limba francezâ(sau o unitatede învà!àrnânt
a
recunoscutàde càtre Statul francez),sunt dispensa{ide proba de cunoaçtere
de
din
documentele
elevi
trebuie
sàprezinte
lirnbiifranceze,
Aceçti
çcolare çcoala
origine la CeritrulNa{iorralpentm Recunoaçtere
çi Echivalarea Diplomelor
(CNRED)pentruvalidare,
mai susau un ciclude studiide patruani cttpredarea
Secfiilebilirrgvemen{ionate
linrbii francezeçi a altor discipline în limba francezâ,cum este indicat în
curriculumulconvenitîntrePàrliçi precizatîn anexa3.

Programulstabilitprin prezentulacordçi pus în aplicareîn liceelenominalizate
mai suspoatesà sereferela clasecu profil çtiinfific sauumanist.În liceeletehnrce
sefac adaptàripentruclaselebilingve,pebazaavizr"rlui
comitetuluidepilotaj.
În fiecareliceu pilot, modulede învàfàmânt
plLrrid.isciplinar
predatede manierà
biiingvàsunt integrateîn programaclaseia XI a pentrusecliileimplicate
în acest
^modul,
proiect.În ceea ce priveçtenumàruIde disciplineimplicateîn
praggl
minim estede douàdisciplineçi pragulmaxim estede patrudiscipline.Alegerea
disciplineloresteîn funcfiede resursele
materialeçi umaneale fiecàreiunità1ide
învàfàmânt.Alegereasubiectuluitrebuiesà se înscrieîn unul dinhe domeniile
urmàtoare:< culturàeconomicàçi socialà>>,<<culturàçtiin{ificàçi tehnica> çi
a tehnicide expresieçi de comunicare
>, çi sâ se articulezestrânscu programele
oficiale.Subiectulesteulteriorvalidatde càtreinspectorahrl
çcolar,Programul
stabilitde càtrecele douàParli prevedepentruacestmodul un numàrde ore de
coordonare
pentruechipapedagogicâ.
ii)

Fiecareliceuimplicatîn proiectulpilot trebuiesàprezinteelevilorcareseînscriu
în respectivul
liceu çi pàrintilor1or,cadrulpedagogic
çi dispozitiwlde evaluare.
Înscriereaîn acesttip de liceu rcprezintâ
o angaiat.in raportcu proiecfulspecific
careducela oblinerea
bacalaureatului
op{ir-rnea
bilingv,caredà dreptul,în cazde
reuçitàçi numaiîn acestcaz,7aeliberarea
atestatuluifrancez.

Articolul6
Un dispozitivde formareestepropusçi, dupàvalidareade càtrePartearomânà.
pusîn aplicarede càtreParteafrancezâ.
El ia în consideralie
:
- cerinlelepentrulimba fi'ancezâ
ca limbà stràinà(FLE) ale profesorilorde
discipline non lingvistice (DNL) cu scopul de a-i aduce la nivelul de
competen!à
82, precizatîn Cadruleuropeancolnunde referin(àpentrulimbi
stràine(CECRL);
- formareapentrupredarea
de DNL a profesorilorimplica{iîn cadrulorganizàrii
unuibacalaureat
româncu men{iunea
bilingvàfrancezâ;
- nevoileprofesorilorde limbà francezâîn ceeace priveçtepregàtireanoilor
certificârialeDELF ;
- necesità{ile
unei formàriîn meseriade documentarist
pentnrbibliotecariidin
liceelepilot,în legàturà
cu programulna{ionalpentru
de documentare
Centrele
(CDI)
de
informare
;
çi
- organizareaunei fomràri pentru proiectul de liceu çi pentru concep{iade
proiecteeuropenepentruechipelede conducereprecumçi pentrupersonalul
didacticpentrua întàrisecliabilingvà,
În fiecarean,o universitate
devaràreuneçte
parteneriiproiectuluipentruo perioadàde
douàsàptàmâni,
evaluare
intemà
intermediarà
O
esterealizatàcu aceastâocaziede
càtrecomitehrldepilotaj.
Punerea
în practicàa acestoracfiunisesprijinàpe :
- resursele
local(Ambasada
Fran[ei,Centreleculturale
çi expertizadisponibile
francezeçi Alianlelefranceze
din România,Liceul francezdin Bucureçti);
- resursele
din Fran{a,
çi expertizainstituliilorpartenere

Un stagir-rîn perfecfionareeste organizatpentm profesorii din fiecar-eliceu pilot,
întrun iiceu fi'ancez cu secfie europeanàdin Fran{a, pentru a confrunta
practicile
pedagogiceçi cu scopulde a încurajadezvoltarea
parteneriatelor
între licee fianceze5i
rontâne.
Se pot organizaac{iuni în colaborarecr-rliceui francezdin Bucureçti.
Actiunile de fonnare sr-urtstabilite în fiecarean de càtre cele douà parti.
Articolul T
Cornitetulde pilotaj

Va fi constituitun comitetde pilotaj,formatdin experliai ambelorpàr!i,Ataçatr.rl
de cooperareeducativade la AmbasadaFranfeidin Bucureçti,reprezentanji
ai
Ministerului Educatiei çi cercetàrii român, profesori de la r..1iil. bilingve
francofoneçi din altepersoane
mandatate.
MembriiacestuicomitetsuntpropuçIçi
nurnili de càtre cele douà Pàfi çi numàruIlor poatesà se schimui pe uaza
acceptàrii
mutualea celordouàpà4i.
Acestcomitetdepilotajsereuneçte
în fiecarean la initiativacomunàa Ambasadei
FranleiIa Bucureçti
çi a MinisteruluiEducatiei
$i cercetàriidiri Ronrânia,
Articolul8
Rolul acestuicomitetde pilotaj estedefinitdupàcum urmeazâ..
-

-

-

sà efectuezeîn mod regulat,cel pu{in o datà pe an, o evaluareinternàa
proiectuluiçi sà propunàmodificàrilenecesaresub formà de raportadresat
fiecàreiadintrePàr.ti;
sàdecidàexcluderea
sauincluderea
liceelorcandidatela acestproiectîn cadrul
extinderiiprogresive
programate
la alteunità1içcolare;
sàstabileascà
în fiecarean programul
deac{iunice sevor desfàçura;
sà asiguredifuzareade documente(texteoficialelegatede proiect,produc{ii
realizateîn cadrulproiectului,rezultafulanchetelorsau al evaluàrilorprivind
proiectul,contribuliisaurezultate
aleexperirnentàrilor)
în spirituluneipolitici
dedezvoltare
pedagogicà
;
sà organizeze
o comisiepedagogicà
çi sà asigureorganizarea
çi monitorizarea
Iucràrilorsale.

Articolul9
pedagogicà
Cornisia
Comisiapedagogicà
esteformatàdintr-uncomisarfrancezdesemnatde Ministerul
Afacerilor Externe francez,reprezentanfiai Ministerului Educaliei çi ércetàrii
român,inspectoriçi expertiai Instituhrluide gtiinfeale educaliei(specialiçtide
francezâçi de DNL implicate),membri ai sNEE çi de asemenea,
profesoridin
proiectLrl
pilot. Alfi membripot sàparticipeîn funcfiede necesitàti.

Arlicolul10
Rolul acesteicomisiipedagogice
estedefînitdupâcum urmeazà:
-

sàelaboreze
programa
de limbàçi civiliza{iefrancezâ
confonncu curriculumul
stabilit(Anexa2) ;
sà analizezepropunerilepentruexamenele
scriseçi orale de lirnbà çi de
disciplinà
nonlingvisticà;
sàvalidezeconlinutulprobelorpentnrbacalaureat;
sàcoordoneze
evaluarea
modululuipluridisciplinar;
sàorganizeze
urnârireaçi evaluarea
proiectr-rlui
în fiecarelicer-r;
sà facà propuneride evolu{ii çi de arnenajàriale proiectuluiîn func{ie de
tipurilede liceeimplicate;
sàpunàîn practicàformarearelativàla proiect(pânàla constituirea
uneiechipe
deformatorinafionali);
sàelaboreze
documentele
de difuzatîn liceeleimplicatesau/ çi în altele;
sàrealizezeanchetele
preconizate
de càtrecornitetuldepilotaj.

Articolul i 1
Modalitàtifinanciare
a) Parleafrancezâ,
îrr limitadisponibilitàfilor
salebugetare
:
-

suporlàcheltr"rielile
de formareale profesorilor
rornânirelativIa acestproiect,
atâtîn Franfacâtçi în România;
supoftàcheltuielile
decazare
româniîn Franla;
çi masàaleprofesorilor
asiguràansarnbh-rl
de cheltuielipentruprofesoricu ocaziaîntâlnirilorregionale
(Bulgaria,
Macedonia,
Moldova,Albania);
furnizeazâliceelor vizate la articolul I al acorduluimaterialuldidactic çi
pentrubunadesfàçurare
documentar
necesar
a proiectului;
se angajeazâsâ trimità, dacàPartearomânào solicitàçi în limita bugetului
aprobat,stagiari/ lectoride limba francezâ- limbâ stràinàîn fiecaredin aceste
unità1i çcolare,Partea francezâsuportàindernnizaliafinanciaràa acestor
stagiari/ lectoritrimiçidin Franfa.

b) Partea
românà,
în lirnitadisponibilitàlilor
salebugetare
:
-

-

-

pentrustagiileorganizate
suporlàtoatecheltuielile
de deplasare
internafionalà
în Franfaprecumçi cheltuielile
de deplasare
çi de cazarepentrupersonalul
ronrânlegatede diferiteleforrnàriçi evaluàriorganizate
de Par"tea
francezâîn
România;
prevedeaTocarea
de fonduri pentrudezvoltareainfrastmcurii de infonnatizare
fiecaruiliceubilingv;
specifice
legatedecrearea
de centrede examenpentruDELF çcolar,
suporlàcheltuielile
participarea
la juriile de
corectarea
lucràrilorscrisede exan'len,
supraveghere,
armonizare;
suportàcazareastagiarilor/ lectorilorde francezâ- lirnbàstràinàçi îi sprijinà
în dernersurile
lor administrative:

autorità!ile
româneasigLrrà
gratuitatea
vizei de lung sejur çi gratLritatea
eliberàrii
pernrisului
de çedere
în Rornânia
pentrustagiaiii
/ iectoriidinoraçele
româneçti
careau liceelebilingve,participante
la prolect;
Ministerul
Educa{iei
cbrnunica
çi Cercetàrii
liceelorindicaliile
çi documenrele
necesare
pentruaplicareaacesteiproceduri
;
d.
centrareçi rocaresestràduiesc
sà organizeze
1..:.T:r.:uautoritàlire
în màsura
posibilitàlilor,un bug.etspecific pentru a asigura
finan1îrearnodificàrilor
structuraleçi a ajustàrilornecesarepentrurenovarea
bibliotecilordin liceele
implicateîn proiect çi transformarËa
lor în centre de Documentare de
çi
Informare(CDI).
Articolul12
In vederearealizâriiaceshriproiect,condiliilecareperrnit
un sprijinpracticçi
materialadaptatcerintelorechipelorpedagogice,
pràfesoriiçi oo.u,o.ntariçtii,
sunt prevâzute
încà de ra începutîn fiecarericéupilot. cele do'a pa4i
se
angajeazâ
sà dotezefiecareunitatede învà!àrnânt
cu rnijloacematerialeçi
tehnice,
în lirnitadisponibilitàçilor
lor bugerare.
PentruParteafrancezâ:
aportderesursedocumentare
(càrfi,reviste,programesoft) ;
formàri;
càutarede parlenerifrancezi.
PentruPartea
românà;
amenajarea
unuicentrudedocumentare
çi de informare;
punerea
în releaa unità1iideînvàfàmânt
la refeauaInternet;
çi conectarea
conceperea
unui mod de organizarecaresà perrnitàun accesgeneralizat
la
posturileinformatice
rnultimedia,
conectate
la ieïeaua
Internet:
recrutarea
dedocumentariçti
francofoni,
dacaesteposibil.

Articoluli3
Recrutarea
profesorilor
Parcursulbilingv specific presupunerecrutareade profesori cu un profil
particular,capabilisà predeao disciplinànon lingvisiicàîn limba
francezà.
Candida{iitrecun interviude evalt'areîn prezenlaunui inspectorde francezà
çi
a unui inspectorde specialitate.
în urmaacestuiinterviu,candidatulpoatefi
consiclerat
aotsàpredeao disciplinanonlingvisticàîn limba francezà,
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Anexa2

ORGANIZAREABACALAUREATULUI
L Liceebilingvedin România
Programulbiiingv esteintrodusîn clasaa IX a, conformanexei3. Modulul plr.rridisciplinar
esteintrodusîn clasaa XI-a,
Ciclurilede învà!àrlântîri sectiilebilingve se finalizeazàprinh-un examende bacalaureat
specific,
Exanrenulde bacalaureatrcprezintàcertificareaciclului de studii absolvit çi permite
continuareade studii superioareatât înh-o larâ càt çi în cealaltà,conform legislalieiîn
vigoare.
1. Organizareaexamenelor
1.1.La examenul
final de bacalaureat
specificparticipàeleviicareau absolvitultirnaclasàa
cursuluibilingv.
1.2.Examenulconstà-din probe scriseçi din probe orale, El se desfàçoarà
conform
prevederilor
Legii Învàfàrnântuh-riNr.
84/1995,
amendatà
pentru
modificatà
conline,
çi
çi
claselebilingvevizatede acestacord,urrnàtoarele
probespecifice:
a) Limbàçi civilizaliefrancezâ:
Examen scris 3 ore

(unexamensuplimentar
çi specificpentrusecfie)

Examen oral2} minute

Probelesedesfàçoarà
obligatoriuîn limba francezâ.
b) Disciplinànonlingvisticà:
Examenscris3 ore

(Examenulscris va fi unul dintre examenele
prevâzute
pentruprobele(d)), (e)) çi (f > de
câtrelegearornânà)

Examenoral 15minute

(un examensuplimentarçi specificpentrlrsectie)

Probascrisàpentrudisciplinanon lingvisticâestesusfinutàla alegereîn francezàsau
în românà,Probaoralà pentruaceastàdisciplinàse desftçoarâobligatoriuîn limba
r
francezâ.
penfruoral çi scris.
Observalie
: Disciplinanon lingvistica(DNL) esteaceeaçi

t t

l l

c) Modulul de învà!àmântpluridisciplinar bilingv:
Acest modul va fi evaluat intem la sfârçitul clasei a XI a
çi evaluareava fi luatà în
considera{ie
pentrutrecereaîn clasasuperioarà.

Controlcontinuu:

maximum3 puncte

Examenfinal :

ntaximum7 puncte(dincareI punctdin oficiu)

l'3' Confinutulprograrnelor
de lirnbàçi civilizatiefrancezâçi
al disciplinelor
nonlingvistice,
prevâzt-tt
pentruexamenulde bacalaureat,
poatefi revàzutçi amendatde càtreceledoLrà
Parti,la cererear-rneia
dintreele,cu ceipufintrei luni înaintede începutulanului
çcolar,
2. Structuraçi conlinufulexamenelor
Probescrise:
a) Limbàçi civilizatiefrancezâ
Probascrisàurmàreçtesà evaluezecompetenlele
de înlelegereçi de expresiescriseale
candidatului.
Acestaarede alesîntredouàsubiectecarepot aveaformediferite:rezumatul
unui text Llnrat de întrebàriçi de un eseu,comentariudirijat asupraunui text literar,
compozilieasllpraunui subiectde civiliza{ie,sau altceva.Tipurilà de sr-rbiecte
vor fi
anunlateelevilor la începutulanului çcolarterminal.Probaeste o probà suplimentarà
specificà
secliuniiçi va fi susfinutà,
în perioada
prevàzutà
de càtrelegearornâ,rà,
pentru
examenulscrisal probei< c >.
b) Disciplinànonlingvisticà
Probase referàla disciplinanon lingvisticàpredatàîn lirnba francezâ,Subiectele
hebuie
sàsereferela ansamblulîntrebàrilorînscriseîn programadebacalaureat.
Disciplinanon lingvisticàfaceobiectr-rl
unui examenprevàzutpentruprobele( d ), ( € D
sau<<f > de càtrelegearomânà,
Aceastàprobàscrisàestesusfinutà,
la alegere,în francezâ
sauîn românà
Probeorale:
a) Limbàçi civiliza{iefrancezâ
Aceastà
probàînlocuieçte
proba<b > a bacalaureatului
român.Subiectulexaminâriieste
trasla sor{ide càtrecandidatçi se regàseçte
în programa
de bacalaureat.
Probaoralàva
aveao duratàde maxinrum
20 minute.
b) Disciplinànonlingvisticà
Cu o duratà de aproximativcincisprezece
minute, examinarea,desfàçuratàîn limba
francezâ,se referà la r"ursubiectales prin tragerela sor{i, din ansamblulîntfebàrilor
înscriseîn programade bacaiaureat.
El estesus{inutca probàsuplimentarà
în perioada
prevâzutâ
pentruexamenul
oralal probei< c >.
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c) ModulLrl
deînvà!àmânt
pluridisciplinar
bilingv
Evaluarea
modulr.rlui
are loc la sfârçitulclaseia XI-a. Înailte de sfârçitgll'nii octombrie
din anul gcolarîn cuts, fiecareliceu pilot trebuiesà comunicecomisieipedagogice
disciplinele
cuprinseîn modululpluridisciplinar
preclurlçi pàrfiledin programacarevor fi
abordate
în cursulanuluiscolar.

Notareaia în considerafie,
pentrufiecaredintreeleviigrupului:
I' Evaluarea
activitàfiiefectuate,penkuun maximumde 3 punctedin 10.Aceastà1otà
corespunde
evaluàrii interrrenlieipersonalea elevului çi a modului în care el s-a
remarcat
pe parcursuldesfàçuràrii
rnodulului.
2' O probàoralà,pentru7 punctedin 10.Nota rezultadin evaluarea
de càtreun juriLr
compusdin cel pulin 2 profesori,allii decâtcei carei-au incluspe eleviîn cadrul
modulului.
Aceastàevaluare
linecontde :
- finalizareamodulului (o sintezà,redactatàindividual de càtrefiecareelev maximdouàpagini- penniteindividualizarea
aprecierii:
3 punctedin 7)
- o sustinereoralà,cu o duratàde 10 minutepentrufiecarecandidat(4 puncte
oln / ).

3. Elaborarea
subiectelor
Elaborarea
subiectelor
propusecandidafilor
la probelescriseçi oralepentrulimbà
çi selectarea
civilizalie
francezâ
precum
pentru
disciplina non lingvisticà sunt plasate sub
çi
çi
responsabilitatea
MinisteruluiEducafieiçi Cercetârii
românçi a SNEE.Profesoriiresponsabili
cu predarealirnbii çi civilizatiei francezedin fiecareunitate de învà!àmântimplicatàîn
proiectulpiiot suntinvitali de càtredirectorsàelaboreze
trei propuneride subiectredactate
în
lirnbafrancezà.
Propuneriiesunttransmise
comisieipedagogice,
caretrebuiesàle valideze.
Profesoriiresponsabilicu predareadisciplinelornon lingvisticeîn unitàlile de învà!àmânt
implicateîn proiecfulpilot sunt invitali de càtre directorisà elaborezetrei propuneride
subiect,redactate
în Iiniba francezâ,
caresereferàatâtlaparteadin programapredatàîn limba
românàcât çi la cea care estepredatàîn lirnba francezâ.Acestepropuneri,cu consemnele
redactate
în douàlimbi, sunttransmisede càtredirectoricornisieipedagogice
pentruvalidare.
Un conrisardesemnat
de càtreParteafrancezâçivizatla articolul9 al anexei1 esteasociatla
alegereadefinitivà a subiectelorçi vegheazâla conformitatealor cu programaçcolarà
bilingvà,Acest comisarpoate de asemenea
sà urmàreascà
derulareaexamenelorfàrà sà
intervinànici în modalità1ile
nici în con{inutulexamenului.
probelor
4. Desfâçurarea
La cercrea
Pàr{iifranceze,
comisarularedreptulsàasisteIa probeçi sà punâîntrebàrijuriului.
La sfârçiturl
examenului,
el transmiteobservaliile
salecomisieipedagogice.
Ulterior,o analizâ
a desfàçuràrii
examenuiuiesteefectuatàde càtreaceastacomisiecare transmitecotrcluziile
depilotaj
salecomitetulLri
Evaluareatufurorprobelorse face hr furnc{iede modalità{ileçi în fomra prevâzutâde càtre
în vigoarepentrubacalaureatul
regulamentul
român.
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5. Recunoaçterea
diplomeifinale
Eleviicareau reuçitla toateprobeie,inclusivla celespecifice,
oblin la sfârçitplexamenului
diplomade bacalaurea.t,
prevàzutàde Iegearomânà,cu mentiuneaspecialàvizatâdearlicolr"rl
2 din acord'preclrll'lçi un atestatde lirnlà civilizagiefraÀceza.
Aceçti elevibeneficiazàtde
çi
toatedrepturile
carerezultâdin aplicarea
acestui
acord.
Eieviicareau reuçitla toateprobelestabilitedecàtrelegearomânà,
dar caren-aureuçitla cel
pufin una din probelespecificesecfieibilingve,oblin ia sfârçitLrl
examenuluidiplornade
bacalaureat
rotnân,fàrà menliuneaspecialàvizatâde articolul2 din acord,Aceçti elevi nu
beneficiazà
de drepturilecarerezultàdin aplicarea
acestuiacord.
Diplomade bacalaureateste recunoscutà
pentruînscriereaîn universitàlitefrancezeçi în
universitàlile
rornâneçti,
plecândde la examenele
suslinuteconformmodaiitalilorde mai sus
imediatdupàintrareaîn vigoarea prezenfuluiacord.
II. Liceulfrancezdin Bucureçti
Elevii francezi,românisau de alta na{ionalitate
ai liceuiuifrancezdin Br.rcureçti
sus{i1,la
temrinarea
studiilorsecundare,
probelebacalaureatului
francez.
MinisterulEducalieiçi Cercetàriirornânrecunoaçte
acesttitlu final pentnrînscrierea
în
universitàlile
române.
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Anexa 3

Sec{ii bilingve francofone
seclie çtiintificà- numàrulde ore sàptàrnânal
pe tot parcursuianului

DISCIPLINA
Clasa a IX a
Limbà,literaturàçi
5
civilizatiefrancezâ
n
Proiectpluridiscipl
inar
Disciplinà
non
I
linsvisticà
TOTAL
o

Clasaa X a
5

Clasaa XI a

n

2
1

0

I

6

8

6

5

Clasaa XII a
5

I

Total

z0
2
A

1

26

Seclieumanistà- numàruldeoresàptàmânal
pe tot parcursulanului

DISCIPLINA
Clasaa IX a
Limbà,literaturâ
5
çi
civilizatiefrancezâ
Proiectpluridisciplinar
0
Disciplinànon
1
linsvisticà
TOTAL
6

Clasaa X a

Clasaa XI a

Clasaa XII a

Total

5

5

5

20

0

2

0

2

I

I

i

4

6

8

6

26
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