PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS
MOBILITĂŞI INDIVIDUALE DE FORMARE CONTINUĂ
“PRATIQUES INNOVANTES DANS L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES”
18.03.2013-29.03.2013, BESANÇON - FRANTA
Beneficiind de sprijinul financiar oferit de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, în cadrul Programului de Invatare pe Tot Parcursul
Vietii (Lifelong Learning), am participat în perioada 18.03.2013-29.03.2013 la stagiul Comenius
de formare continua pentru profesorii de limba franceză: “Pratiques innovantes dans
l’enseignement des langues” (Practici inovatoare în predarea limbilor străine) organizat de către
Centrul de Lingvistică Aplicată din Besancon. Această activitate de formare a permis celor 29 de
cadre didactice din Spania, Romania, Slovacia, Ungaria, Georgia, Letonia, Italia, Germania,
Algeria, să beneficieze pe de o parte, de o imersiune lingvistică şi culturală în Franţa în cadrul
unei deschideri europene, iar pe de altă parte, să descopere instrumente inovatoare interactive în
predarea limbii franceze.
Stagiul de 54 de ore a alternat cursuri, conferinţe, ateliere de lucru, vizite şcolare, activităţi
culturale şi de socializare, vizite şi excursii. Individual sau în echipă, am lucrat şi rezolvat
diverse sarcini de lucru pe marginea documentelor propuse (fotografii, afişe publicitare,
scurtmetraje, videoclipuri) descoperind o varietate de suporturi şi tehnici pentru a declanşa
interacţiunile şi exprimarea orală. Am făcut schimb de experienţă cu ceilalţi colegi, împărtăşind
idei, sugestii din activitatea noastra la catedră in ceea ce priveşte animarea unei clase de elevi.
Vizitele şcolare (Lycée Saint-Paul, Collège Clairs Soleils) au constituit o experienţă
multiculturală foarte interesantă având ocazia de a compara şi de a face schimburi de bune
practici cu colegii noştri. Din programul acestor zile amintesc: descoperirea organizării
pedagogice specifice, asistenţă la ore, prezentarea dispozitivelor de ajutor personalizat, vizită
detaliată a instituţiilor.
Orele de curs au fost completate cu activităţile de animaţie propuse de organizatori. Am
descoperit oraşul Besançon, oraşul natal a numeroase personalităţi precum Victor Hugo, Charles
Nodier, Fratii Lumière, Louis Pasteur, oraş de artă şi istorie ce face parte din categoria oraşelor
înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO datorită geniului Marchizului de Vauban, un
arhitect extraordinar. Pe perioada stagiului am vizitat Citadela, Muzeul de Arte Frumoase şi
Arheologie, Muzeul Timpului, ne-am plimbat pe cheiurile râului Doubs. Situat într-un cadru
natural excepţional, pe şapte coline, adăpostit de impozante fortificaţii, Besancon protejează un
patrimoniu prestigios, o viaţă liniştită şi de înaltă calitate.
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