4.Cursuri de limba franceza
4.1 Informatii generale

4.2 Grupele de studiu

4.1. Informatii generale
In alcatuirea grupelor se tine cont de varsta copilului si de nivelul sau.
Inainte de inscrierea la cursuri, copilul va fi testat, pentru a fi plasat in grupa
corespunzatoare nivelului sau de cunostinte si aptitudini.
Materialele-suport pentru curs (manuale, caiete de exercitii) se platesc independent
de taxa pentru frecventarea cursurilor.
Atat testarea cat si prima sedinta de curs sunt gratuite.
4.2. Grupele de studiu
4.2.1 Cursuri pentru copii (6-10 ani)
4.2.2 Cursuri pentru adolescenţi (11 – 16 ani)
4.2.1 Cursuri pentru copii (6-10 ani)
Doua grupe de varsta:
►

6-7 ani (sensibilizare)

►

7-10 ani (sensibilizare/intermediar/avansat)

Intr-o atmosfera calda, copiii vor patrunde în universul limbii franceze, fiind
antrenati în activitati ce corespund aptitudinilor dobandite si preocuparilor
specifice varstei.
Invatarea limbii franceze se face global, copiii utilizand-o in mod spontan, in
cadrul activităţilor ludice şi creative propuse. Este vizata indeosebi dezvoltarea
capacitatii de intelegere si exprimare orala.
Progresul se realizeaza in spirala, logic si transparent. Este favorizata invatarea
euristica, menita sa sporeasca autonomia si increderea in randul elevilor.
1

De asemennea, nu este neglijat nici lucrul in binom sau in echipe/grupe de elevi, ce
dezvolta abilitatile de socializare ale copiilor, ajutandu-i sa realizeze importanta
colaborarii si a comunitatii in general.
In program: cantece, poezii, simulari, jocuri, activitati de miscare, de exersare a
creativitatii si indemanarii, exercitii variate – totul intr-un cadru armonios, plin de
buna dispozitie.
4.2.2 Cursuri pentru adolescenţi (11 – 16 ani)
Doua grupe de varsta:
►

11 – 13 ani

►

14 – 16 ani

(sensibilizare/intermediar/avansat)
Obiectivele lingvistice si pragmatice ale acestor cursuri sunt adaptate centrelor de
interes si necesitatilor de comunicare ale adolescentilor.
Cursurile sistematizeaza, consolideaza, imbogatesc substantial competenţele
lingvistice si comunicative, dezvoltand strategiile de invatare si autonomia
cursantilor, permitand descoperirea societatii franceze si francofone contemporane,
cu ajutorul unor metode moderne si a unor suporturi pedagogice variate (audio,
video, etc.), prin intermediul unei metodologii active si comunicative.
Nu se va neglija niciuna dintre cele patru competente indispensabile cunoasterii si
folosirii cu succes a unei limbi straine: intelegere si exprimare orala, intelegere si
exprimare scrisa.
Activitatile propuse, perfect adaptate continuturilor si obiectivelor fiecarei lectii,
stimuleaza la cel mai inalt nivel interactiunea in cadrul cursului, situatiile fiind
extrem de variate, antrenante si apropiate de cele din viata reala, avand un mare
potential de motivare a cursantilor in invatarea limbii franceze.
Elevii vor fi evaluati periodic, rezultatele obtinute fiind discutate cu parintii.
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