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ASUPRA îxvÀtÀtvtÂxruI,ul BILINGV

îxrnn

GUVERNUL REPUBLICI FRANCEZE

$r

cuvERNUr nouÂNIEI



Guvemul Republicii Franceze çi GuvernuI României,

Recunoscând cà cele douâ !àri au o relafie profundà çi veche bazatâ pe francofonie çi
alimentatà de multitudinea de schimburi culturale,

Felicitându-se pentru succesul adunârilor generale ale francofoniei din martie 2006,

Dorind sâ elaboreze instrumente specifice pentru ràspândirea francofoniei,

Dorind sà sprijine, în comun, dezvoltarea predàrii limbii franceze çi sâ punà în practicà

màsurile privind învà{àmânful bilingv, certificârile çi formarea de personal,

Au convenit cele ce :urmeazâ:

Articolul 1

Proiectul pilot <de la înva!àmânturl bilingv càhe filierele francofone ) care implicà 15 licee

bilingve çi .ur. s-a desfàçurat în perioada2003-2007 va face obiectul unei extinderi pânâ în

anul2010la 30 de licee bilingve.

Articolul2

$colarizarea urmatâ în secliile bilingve ale liceelor implicate în proiect se va finaliza pdrn

Éacalaureat çi face obiectul unei rnenliuni speciale, < sec{ie bilingvà >r, cate va figura pe

aceastà diplomâ.
Modalitâ1ile de evaluare finalà ale studiilor efectuate în secliile bilingve francofone au fost

definite de càtre cele douà Pâr{i (Anexa 2). Elevii rornâni care au oblinut aceastà diplomâ

primesc un atestat de lirnbà çi civilizalie francezâ destinat sâ faciliteze înscrierea lor într-o

univers itate fr ancezâ,

Art icolul3

Cele douà pârfi elaboreazâîn liceele bitingve din Rorlânia recunoscute de càtre Ministerul

Educafiei çi Cercetàrii român un prograrn ie predare a disciplinelor non lingvistice/în linrba

fralcezâ(iitorie, geografie, matematiàà, fizicâ, biologie, çtiinle economice çi sociale) confonn

curriculumului stabilit de càtre acest minister,



ArticolLrl4

Cele douà Pàrli organizeazâ certificàrile pentru Diploma elementarà de lirnba francezâ
(DELF) çcolarà în clasele intensive çi bilingve având ca obiectiv sà le adLrcà la nivelul de
cornpeten!â 82 diri Cadn-rl elrropean comun de referin!à pentru limbi (CECRL).

Art icolul5

Ministerul Educafiei çi Cercetàrii român recunoaçte formarea formatorilor asiguratà de càtre
Ambasada Franlei în parteneriat cu inspectoratele çcolare din România pe baza aceloraçi
criterii ca çi cele re{inute pentru formàrile asigurate de câtre Partea românà.

Articolul 6

Recrutarea profesorilor de discipline non lingvistice pe posturi de specialitate este efectuatà
pe post cu profil în mod prioritar dintre cadrele didactice care au urmat formàri specifice
(Anexa 1, Articolul 6).

Articolul 7

Cele douà Pàr{i recunosc cà liceul francez din Bucureçti, omologat de càtre Ministerul francez
al Educa{iei Na{ionale, al Învà!âmântului Superior çi al Cercetàrii contribuie la dezvoltarea
unui învàtàmânt bilinev în România.

Articolul 8

1. Fiecare Parte va notifica celeilalte îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în
vigoare a prezentului acord, care intrà în vigoare în ziua primirii ultimei notificàri,

2. Fiecare Parte poate denunla prezentul acord în orice moment prin notificare scrisà adresatà
celeilalte Pàr{i, cu cel pulin zece luni înainte de începerea anului çcolar rornân.

3. Cele trei anexe fac parte integrantà din prezentul acord.



Semnat la Bucureçti, în data de 28 septembrie 2006, în dublu exemplar în limba frarrcezà çi în
limba românà, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvenfl nepublicii F ranceze

TA-+"-Nt)-
Pentru Guvernul României

Philippe Douste-Blaf
Ministrul Afaceril or Externe

Mihai -Râzvan Un gureanu
Ministrul Afacerilor Externe



Anexa 1

MODALTTÀTr DE PLTNERE ÎN ApLTCRRE

ArticolLrl 1

i i)

iii)

La începutul anului çcolar 2006-2007 urmàtoarele 15 licee fac parte din proiectul
bilingv pilot:

Colegiul Nalional Horea, Cloçca çi Criçan, ALBA IULIA
Colegiul Nafional Andrei Mureçanu, BISTRITA
Colegiul Nalional August Treboniu Laurian, BOTO$ANI
Colegiul Nalional Unirea, BRA$OV
$coala Centralâ, BUCURE$TI
colegiul Tehnic de Poçta çi relecomunicalii Gheorghe Airinei, BUCURESTI
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, CLUJ-NAPOCA
Liceul George Càlinescu, CONSTANTA
C ole giul Nali onal Elena Ctza, CRAIOVA
Colegiul Nalional Carol I, CRAiOVA
Colegiul Na{ional Alexandru Ioan Cuza, GALATI
Liceul Mihai Erninescu, IA$l
Colegiul Nafiona[, IA$l
Colegiul Na{ional Petru Rareç, SUCEAVA
Liceul Jean-Louis Caldéron, TIMI$OARA

În funclie de rezultatele obtinute în cadrul proiectului, comitetul de pilotaj definit
la arlicolul 7 din aceastà anexà, îçi rezervà dreptul de a exclude unul din liceele din
proiect çi de a include un altul în locul sàu.

Celelalte unitàli çcolare care doresc sà integreze acest proiect trebuie sâ facà cerere
la Ministerul Educaliei çi Cercetàrii român, cate va hotàrî în colaborarecu Partea
francezâ. Decizia va deveni efectivà cu ocazia reuniunii anuale a comitetului de
pilotaj.

iv)

Arlicolul2

Liceele tehnice pot, de asemenea, sà fie integrate în funclie de proiectul de
dezvoltare al unitalii çcolarà,

Conform directivelor europene care preconizeazâ predarea limbilor în scopuri de
mobil i tate profesionalâ çi de deschidere culturalà, proiectul prevede sà modernizeze
con{inuturi le îrrvà!àmântului l ingvist ic çi non l ingvist ic, precum çi practici le
pedagogice, sà pLrnà în practicà un dispozitiv de formare çi sà propunà o certificare
adaptatâ la acest ciclu. Acest proiect pennite elevilor sà-çi însuçeascà competenfe în
dorneniile urmàtoare: prelucrarea informaliei, dirijarea unei abordàri pluridisgiplinare

çi lucrul în echipà, Demersul adoptat îl face pe elev sà devinà actorul propriei sale
formâri çi îl pregâteçte pentru a învà{a pê tot parcursul vie{ii confôrm finalitalii
preconizate de càtre Uniunea Europeanâ.
Pentnr coordonarea proiectului, Pàr{ile vor elabora un regulament de calitate ai
sec{iilor bilingve,



Articolul 3

Proiectul, în stadiul sàu experimental, se deruleazà pe parcursul a 4 ani începând cu
2003, O prima fazâ, mai 2003 - august 2005, a constat din realizarea organizàrii
globale a proiectr-rlui, lansarea prirnelor acliuni de formare çi evaluarea 1or. Luând în
considera{ie rezultatele acestei evaluàri, o a douà fazâ de extindere la alte unitali
çcolare a fost lansatà în septernbrie 2005, cu 6 licee suplimentare. Inbaza acestui
proiect 15 noi licee vor fi integrate programului între 2007 çi 2010.

ArticolLrl4

Pàr{ile apeleazâ, dacà este cazul,la colaborarea cu urmàtoarele institutii:

î ^
ln Komanla:

- Ministerul Educaliei çi Cercetàrii (MEdC.) ;
- ServiciulNafional de Evaluare çi de Examinare (SNEE),

În Fran{a :

- Ministerul Educa{iei Nalionale, al Învà!àmântului Superior çi al Cercetàrii
(MENESR);

- Centrul Internafional de StudiiPedagogice (CIEP) ;
- $coala Superioarà de Educalie Nalionalà (ESEN) ;
- Coriferin{a Directorilor de Institute Universitare pentru Formarea de Profesori
(cDruFM) ;

- Agenfia pentru Invà!àrnântul Francez în Stràinàtate (AEFE);
- Asociafia Generalà a Profesorilor Pensionari (AGIR) ;

Articolul 5

Modalitàli pedagogice :

i) Elevii care doresc sà fie admiçi în secliile bilingve vizate mai sus se supun unei
probe de cunoagtere a limbii francezn, conform metodologiei aprobate de câtre
Partea românà. Elevii care au terminat prima parte a çcolarizàrii lor într-o unitate

çcolarà în care predarea se face în limba francezâ (sau o unitate de învà!àrnânt
recunoscutà de càtre Statul francez), sunt dispensa{i de proba de cunoaçtere a
lirnbii franceze, Aceçti elevi trebuie sàprezinte documentele çcolare din çcoala de
origine la Ceritrul Na{iorral pentm Recunoaçtere çi Echivalare a Diplomelor
(CNRED) pentru validare,

Secfiile bilirrgve men{ionate mai sus au un ciclu de studii de patru ani ctt predarea
linrbii franceze çi a altor discipline în limba francezâ, cum este indicat în
curriculumul convenit între Pàrli çi precizat în anexa 3.



Programul stabilit prin prezentul acord çi pus în aplicare în liceele nominalizate
mai sus poate sà se refere la clase cu profil çtiinfific sau umanist. În liceele tehnrce
se fac adaptàri pentru clasele bilingve, pebaza avizr"rlui comitetului de pilotaj.

În fiecare liceu pilot, module de învàfàmânt plLrrid.isciplinar predate de manierà
biiingvà sunt integrate în programa clasei a XI a pentru secliile implicate în acest
proiect. În ceea ce priveçte numàruI de discipline implicate în 

^modul, 
praggl

minim este de douà discipline çi pragul maxim este de patru discipline. Alegerea
disciplinelor este în funcfie de resursele materiale çi umane ale fiecàrei unità1i de
învàfàmânt. Alegerea subiectului trebuie sà se înscrie în unul dinhe domeniile
urmàtoare: < culturà economicà çi socialà >>, << culturà çtiin{ificà çi tehnica > çi
a tehnici de expresie çi de comunicare >, çi sâ se articuleze strâns cu programele
oficiale. Subiectul este ulterior validat de càtre inspectorahrl çcolar, Programul
stabilit de càtre cele douà Parli prevede pentru acest modul un numàr de ore de
coordonare pentru echipa pedagogicâ.

ii) Fiecare liceu implicat în proiectul pilot trebuie sà prezinte elevilor care se înscriu
în respectivul liceu çi pàrintilor 1or, cadrul pedagogic çi dispozitiwl de evaluare.
Înscrierea în acest tip de liceu rcprezintâ o angaiat. in raport cu proiecful specific
care duce la oblinerea bacalaureatului op{ir-rnea bilingv, care dà dreptul, în caz de
reuçità çi numai în acest caz,7a eliberarea atestatului francez.

Articolul6

Un dispozitiv de formare este propus çi, dupà validarea de càtre Partea românà.
pus în aplicare de càtre Partea francezâ. El ia în consideralie :
- cerinlele pentru limba fi'ancezâ ca limbà stràinà (FLE) ale profesorilor de

discipline non lingvistice (DNL) cu scopul de a-i aduce la nivelul de
competen!à 82, precizat în Cadrul european colnun de referin(à pentru limbi
stràine (CECRL) ;

- formarea pentru predarea de DNL a profesorilor implica{i în cadrul organizàrii
unui bacalaureat român cu men{iunea bilingvà francezâ;

- nevoile profesorilor de limbà francezâ în ceea ce priveçte pregàtirea noilor
certificâri ale DELF ;

- necesità{ile unei formàri în meseria de documentarist pentnr bibliotecarii din
liceele pilot, în legàturà cu programul na{ionalpentru Centrele de documentare
çi de informare (CDI) ;

- organizarea unei fomràri pentru proiectul de liceu çi pentru concep{ia de
proiecte europene pentru echipele de conducere precum çi pentru personalul
didactic pentru a întàri seclia bilingvà,

În fiecare an, o universitate de varà reuneçte partenerii proiectului pentru o perioadà de
douà sàptàmâni, O evaluare intemà intermediarà este realizatà cu aceastâ ocazie de
càtre comitehrl de pilotaj.

Punerea în practicà a acestor acfiuni se sprijinà pe :
- resursele çi expertiza disponibile local (Ambasada Fran[ei, Centrele culturale

franceze çi Alianlele franceze din România, Liceul francez din Bucureçti) ;
- resursele çi expertiza instituliilor partenere din Fran{a,



Un stagir-r în perfecfionare este organizat pentm profesorii din fiecar-e liceu pilot, într-
un iiceu fi 'ancez cu secfie europeanà din Fran{a, pentru a confrunta practicile
pedagogice çi cu scopul de a încuraja dezvoltarea parteneriatelor între licee fianceze 5irontâne.

Se pot organiza ac{iuni în colaborare cr-r liceui francezdin Bucureçti.

Actiunile de fonnare sr-urt stabilite în fiecare an de càtre cele douà parti.

Articolul T

Cornitetul de pilotaj

Va fi constituit un comitet de pilotaj, format din experli ai ambelor pàr!i, Ataçatr.rl
de cooperare educativa de la Ambasada Franfei din Bucureçti, reprezentanji ai
Ministerului Educatiei çi cercetàrii român, profesori de la r..1iil. bilingve
francofone çi din alte persoane mandatate. Membrii acestui comitet sunt propuçI çi
nurnili de càtre cele douà Pàfi çi numàruI lor poate sà se schimui pe uaza
acceptàrii mutuale a celor douà pà4i.

Acest comitet de pilotaj se reuneçte în fiecare an la initiativa comunà a Ambasadei
Franlei Ia Bucureçti çi a Ministerului Educatiei $i cercetàrii diri Ronrânia,

Articolul 8

Rolul acestui comitet de pilotaj este definit dupà cum urmeazâ..

- sà efectueze în mod regulat, cel pu{in o datà pe an, o evaluare internà a
proiectului çi sà propunà modificàrile necesare sub formà de raport adresat
fiecàreia dintre Pàr.ti ;

- sà decidà excluderea sau includerea liceelor candidate la acest proiect în cadrul
extinderii progresive programate la alte unità1i çcolare ;

- sà stabileascà în fiecare an programul de ac{iuni ce se vor desfàçura;
- sà asigure difuzarea de documente (texte oficiale legate de proiect, produc{ii

realizate în cadrul proiectului, rezultaful anchetelor sau al evaluàrilor privind
proiectul, contribulii sau rezultate ale experirnentàrilor) în spiritul unei politici
de dezvoltare pedagogicà ;

- sà organizeze o comisie pedagogicà çi sà asigure organizarea çi monitorizarea
Iucràrilor sale.

Articolul 9

Cornisia pedagogicà

Comisia pedagogicà este formatà dintr-un comisar francez desemnat de Ministerul
Afacerilor Externe francez, reprezentanfi ai Ministerului Educaliei çi ércetàrii
român, inspectori çi experti ai Instituhrlui de gtiinfe ale educaliei (specialiçti de
francezâ çi de DNL implicate), membri ai sNEE çi de asemenea, profesori din
proiectLrl pilot. Alfi membri pot sà participe în funcfie de necesitàti.



Arlicolul 10

Rolul acestei comisii pedagogice este defînit dupâ cum urmeazà:

- sà elaboreze programa de limbà çi civiliza{ie francezâ confonn cu curriculumul
stabilit (Anexa 2) ;

- sà analizeze propunerile pentru examenele scrise çi orale de lirnbà çi de
discipl inà non l ingvist icà;

- sà valideze conlinutul probelor pentnr bacalaureat;
- sà coordoneze evaluarea modulului pluridisciplinar ;
- sà organizeze urnârirea çi evaluarea proiectr-rlui în fiecare licer-r;
- sà facà propuneri de evolu{ii çi de arnenajàri ale proiectului în func{ie de

tipurile de licee implicate ;
- sà punà în practicà formarea relativà la proiect (pânà la constituirea unei echipe

de formatori nafionali);
- sà elaboreze documentele de difuzat în liceele implicate sau / çi în altele ;
- sà realizeze anchetele preconizate de càtre cornitetul de pilotaj.

Articolul i 1

Modalitàti financiare

a) Parlea francezâ, îrr limita disponibilitàfilor sale bugetare :

- suporlà cheltr"r iel i le de formare ale profesori lor rornâni relativ Ia acest proiect,
atât în Franfa cât çi în România;

- supoftà cheltuielile de cazare çi masà ale profesorilor români în Franla;
- asigurà ansarnbh-rl de cheltuieli pentru profesori cu ocazia întâlnirilor regionale

(Bulgaria, Macedonia, Moldova, Albania);
- furnizeazâ liceelor vizate la articolul I al acordului materialul didactic çi

documentar necesar pentru buna desfàçurare a proiectului;
- se angajeazâ sâ trimità, dacà Partea românà o solicità çi în limita bugetului

aprobat, stagiari / lectori de limba francezâ - limbâ stràinà în fiecare din aceste
unità1i çcolare, Partea francezâ suportà indernnizalia financiarà a acestor
stagiari / lectoritrimiçi din Franfa.

b) Partea românà, în lirnita disponibilitàlilor sale bugetare :

- suporlà toate cheltuielile de deplasare internafionalà pentru stagiile organizate
în Franfa precum çi cheltuiel i le de deplasare çi de cazare pentru personalul
ronrân legate de diferitele forrnàri çi evaluàri organizate de Par"tea francezâîn
România;

- prevede aTocarea de fonduri pentru dezvoltarea infrastmcurii de infonnatizare
specifice fiecarui liceu bilingv;

- suporlà cheltuielile legate de crearea de centre de examen pentru DELF çcolar,
supraveghere, corectarea lucràrilor scrise de exan'len, participarea la juriile de
armonizare;

- suportà cazarea stagiarilor / lectorilor de francezâ - lirnbà stràinà çi îi sprijinà
în dernersurile lor administrative:



autorità! i le române asigLrrà gratuitatea vizei de lung sejur çi gratLritateaeliberàri i  pernrisului de çedere în Rornânia pentru stagiai i i  /  iectori i  din oraçeleromâneçti care au liceele bilingve, participante la prolect;
Ministerul Educa{iei çi Cercetàri i  cbrnunica l iceelor indical i i le çi documenrelenecesare pentru aplicarea acestei proceduri ;
d. 

1..:.T:r.:u autoritàlire centrare çi rocare se stràduiesc sà organizeze în màsuraposibilitàlilor, un bug.et specific pentru a asigura finan1îrea rnodificàrilorstructurale çi a ajustàrilor necesare pentru renovarea bibliotecilor din liceeleimplicate în proiect çi transformarËa lor în centre de Documentare çi deInformare (CDI).

Art icolul 12

In vederea realizârii aceshri proiect, condiliile care perrnit un sprijin practic çimaterial adaptat cerintelor echipelor pedagogice, pràfesorii çi oo.u,o.ntariçtii,
sunt prevâzute încà de ra început în fiecare ricéu pilot. cele do'a pa4i seangajeazâ sà doteze fiecare unitate de învà!àrnânt cu rnijloace materiale çitehnice, în lirnita disponibilitàçilor lor bugerare.

Pentru Partea francezâ:
aport de resurse documentare (càrfi, reviste, programe soft) ;formàri ;
càutare de parleneri francezi.

Pentru Partea românà ;
amenajarea unui centru de documentare çi de informare;
punerea în relea a unità1ii de învàfàmânt çi conectarea la refeaua Internet ;conceperea unui mod de organizare care sà perrnità un acces generalizat laposturile informatice rnultimedia, conectate la ieïeaua Internet :
recrutarea de documentariçti francofoni, daca este posibil.

Art icolul i3

Recrutarea profesorilor

Parcursul bilingv specific presupune recrutarea de profesori cu un profil
particular, capabili sà predea o disciplinà non lingvisiicà în limba francezà.
Candida{ii trec un interviu de evalt'are în prezenla unui inspector de francezà çia unui inspector de specialitate. în urma acestui interviu, candidatul poate fi
consiclerat aot sà predea o disciplina non lingvisticà în limba francezà,

1 0



Anexa2

ORGANIZAREA BACALAUREATULUI

L Licee bilingve din România

Programul biiingv este introdus în
este introdus în clasa a XI-a,

Ciclurile de învà!àrlânt îri sectiile

clasa a IX a, conform anexei 3. Modulul plr.rridisciplinar

bilingve se finalizeazà prinh-un examen de bacalaureat
specific,

Exanrenul de bacalaureat rcprezintà certificarea ciclului de studii absolvit çi permite
continuarea de studii superioare atât înh-o larâ càt çi în cealaltà, conform legislaliei în
vigoare.

1. Organizareaexamenelor

1 .1. La examenul final de bacalaureat specific participà elevii care au absolvit ultirna clasà a
cursului bilingv.

1.2. Examenul constà -din probe scrise çi din probe orale, El se desfàçoarà conform
prevederilor Legii Învàfàrnântuh-riNr. 84/1995, amendatà çi modificatà çi conline, pentru
clasele bilingve vizate de acest acord, urrnàtoarele probe specifice :

a) Limbà çi civilizalie francezâ:

Examen scris 3 ore

Examen oral2} minute

(un examen suplimentar çi specific pentru secfie)

Probele se desfàçoarà obligatoriu în limba francezâ.

b) Disciplinà non lingvisticà :

Examen scris 3 ore (Examenul scris va fi unul dintre examenele
prevâzute pentru probele (d)), (e)) çi (f  > de
câtre legea rornânà)

(un examen suplimentar çi specific pentrlr sectie)Examen oral 15 minute

Proba scrisà pentru disciplina non lingvisticâ este susfinutà la alegere în francezà sau
în românà, Proba oralà pentru aceastà disciplinà se desftçoarâ obligatoriu în limba
francezâ. r

Observalie : Disciplina non lingvistica (DNL) este aceeaçi penfru oral çi scris.

t t
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c) Modulul de învà!àmânt pluridisciplinar bilingv:

Acest modul va fi evaluat intem la sfârçitul clasei a XI a çi evaluarea va fi luatà în
considera{ie pentru trecerea în clasa superioarà.

maximum 3 puncte

ntaximum 7 puncte (din care I punct din oficiu)

l'3' Confinutul prograrnelor de lirnbà çi civilizatie francezâçi al disciplinelor non lingvistice,
prevâzt-tt pentru examenul de bacalaureat, poate fi revàzut çi amendat de càtre cele doLrà
Parti, la cererea r-rneia dintre ele, cu ceipufin trei luni înainte de începutul anului çcolar,

2. Structura çi conlinuful examenelor

Probe scrise:

a) Limbà çi civilizatie francezâ
Proba scrisà urmàreçte sà evalueze competenlele de înlelegere çi de expresie scrise ale
candidatului. Acesta are de ales între douà subiecte care pot avea forme diferite: rezumatul
unui text Llnrat de întrebàri çi de un eseu, comentariu dirijat asupra unui text literar,
compozilie asllpra unui subiect de civiliza{ie, sau altceva. Tipurilà de sr-rbiecte vor fi
anunlate elevilor la începutul anului çcolar terminal. Proba este o probà suplimentarà
specificà secliunii çi va fi susfinutà, în perioada prevàzutà de càtre legea rornâ,rà, pentru
examenul scris al probei < c >.

b) Disciplinà non lingvisticà
Proba se referà la disciplina non lingvisticà predatà în lirnba francezâ, Subiectele hebuie
sà se refere la ansamblul întrebàrilor înscrise în programa de bacalaureat.
Disciplina non lingvisticà face obiectr-rl unui examen prevàzut pentru probele ( d ), ( € D
sau << f > de càtre legea românà,
Aceastà probà scrisà este susfinutà, la alegere, în francezâ sau în românà

Probe orale :

a) Limbà çi civiliza{ie francezâ
Aceastà probà înlocuieçte proba <b > a bacalaureatului român. Subiectul examinârii este
tras la sor{i de càtre candidat çi se regàseçte în programa de bacalaureat. Proba oralà va
avea o duratà de maxinrum 20 minute.

b) Disciplinà non lingvisticà
Cu o duratà de aproximativ cincisprezece minute, examinarea, desfàçuratà în limba
francezâ, se referà la r"ur subiect ales prin tragere la sor{i, din ansamblul întfebàrilor
înscrise în programa de bacaiaureat. El este sus{inut ca probà suplimentarà în perioada
prevâzutâ pentru examenul oral al probei < c >.

Control continuu :

Examen final :

12



c) ModulLrl de învà!àmânt pluridisciplinar bilingv

Evaluarea modulr.rlui are loc la sfârçitul clasei a XI-a. Înailte de sfârçitgl l'nii octombrie
din anul gcolar în cuts, fiecare liceu pilot trebuie sà comunice comisiei pedagogice
disciplinele cuprinse în modulul pluridisciplinar preclurl çi pàrfile din programa care vor fi
abordate în cursul anului scolar.

Notarea ia în considerafie, pentru fiecare dintre elevii grupului:
I' Evaluarea activitàfii efectuate, penku un maximum de 3 puncte din 10. Aceastà 1otà

corespunde evaluàrii interrrenliei personale a elevului çi a modului în care el s-a
remarcat pe parcursul desfàçuràrii rnodulului.

2' O probà oralà, pentru 7 puncte din 10. Nota rezulta din evaluarea de càtre un juriLr
compus din cel pulin 2 profesori, allii decât cei care i-au inclus pe elevi în cadrul
modulului. Aceastà evaluare line cont de :

- finalizarea modulului (o sintezà, redactatà individual de càtre fiecare elev -
maxim douà pagini - pennite individualizarea aprecierii: 3 puncte din 7)

- o sustinere oralà, cu o duratà de 10 minute pentru fiecare candidat (4 puncte
o ln  /  ) .

3. Elaborarea subiectelor

Elaborarea çi selectarea subiectelor propuse candidafilor la probele scrise çi orale pentru limbà
çi civilizalie francezâ precum çi pentru disciplina non lingvisticà sunt plasate sub
responsabilitatea Ministerului Educafiei çi Cercetârii român çi a SNEE. Profesorii responsabili
cu predarea lirnbii çi civilizatiei franceze din fiecare unitate de învà!àmânt implicatà în
proiectul piiot sunt invitali de càtre director sà elaboreze trei propuneri de subiect redactate în
lirnba francezà. Propuneriie sunt transmise comisiei pedagogice, care trebuie sà le valideze.

Profesorii responsabili cu predarea disciplinelor non lingvistice în unitàlile de învà!àmânt
implicate în proiecful pilot sunt invitali de càtre directori sà elaboreze trei propuneri de
subiect, redactate în Iiniba francezâ, care se referà atât lapartea din programa predatà în limba
românà cât çi la cea care este predatà în lirnba francezâ. Aceste propuneri, cu consemnele
redactate în douà limbi, sunt transmise de càtre directori cornisiei pedagogice pentru validare.

Un conrisar desemnat de càtre Partea francezâçivizat la articolul 9 al anexei 1 este asociat la
alegerea definitivà a subiectelor çi vegheazâ la conformitatea lor cu programa çcolarà
bilingvà, Acest comisar poate de asemenea sà urmàreascà derularea examenelor fàrà sà
intervinà nici în modalità1ile nici în con{inutul examenului.

4. Desfâçurarea probelor

La cercrea Pàr{ii franceze, comisarul are dreptul sà asiste Ia probe çi sà punâ întrebàri juriului.
La sfârçiturl examenului, el transmite observaliile sale comisiei pedagogice. Ulterior, o analizâ
a desfàçuràrii examenuiui este efectuatà de càtre aceasta comisie care transmite cotrcluziile
sale comitetulLri de pilotaj
Evaluarea tufuror probelor se face hr furnc{ie de modalità{ile çi în fomra prevâzutâ de càtre
regulamentul în vigoare pentru bacalaureatul român.
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5. Recunoaçterea diplomei finale

Elevii care au reuçit la toate probeie, inclusiv la cele specifice, oblin la sfârçitpl examenului
diploma de bacalaurea.t, prevàzutà de Iegea românà, cu mentiunea specialà vizatâde arlicolr"rl
2 din acord' preclrll'l çi un atestat de lirnlà çi civilizagie fraÀceza. Aceçti elevi benefi ciazàt detoate drepturile care rezultâ din aplicarea acestui acord.

Eievii care au reuçit la toate probele stabilite de càtre legea românà, dar care n-au reuçit la cel
pufin una din probele specifice secfiei bilingve, oblin ia sfârçitLrl examenului diplorna de
bacalaureat rotnân, fàrà menliunea specialà vizatâ de articolul 2 din acord, Aceçti elevi nu
beneficiazà de drepturile care rezultà din aplicarea acestui acord.

Diploma de bacalaureat este recunoscutà pentru înscrierea în universitàlite franceze çi înuniversitàlile rornâneçti, plecând de la examenele suslinute conform modaiitalilor de mai sus
imediat dupà intrarea în vigoare a prezenfului acord.

II. Liceul francez din Bucureçti

Elevii francezi, români sau de alta na{ionalitate ai liceuiui francez din Br.rcureçti sus{i1, la
temrinarea studiilor secundare, probele bacalaureatului francez.
Ministerul Educaliei çi Cercetàrii rornân recunoaçte acest titlu final pentnr înscrierea în
universitàlile române.
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Anexa 3

Sec{ii bilingve francofone

seclie çtiintificà - numàrul de ore sàptàrnânal pe tot parcursui anului

Seclie umanistà - numàrul de ore sàptàmânal pe tot parcursul anului

1 5

DISCIPLINA Clasa a IX a Clasa a X a Clasa a XI a Clasa a XII a Total
Limbà, literaturà çi
civilizatie francezâ

5 5 5 5 z0

Proiect pluridiscipl inar n n 2 0 2
Disciplinà non
linsvist icà

I I 1 I A
1

TOTAL o 6 8 6 26

DISCIPLINA Clasa a IX a Clasa a X a Clasa a XI a Clasa a XII a Total
Limbà, literaturâ çi
civilizatie francezâ

5 5 5 5 20

Proiect pluridisciplinar 0 0 2 0 2
Disciplinà non
linsvist icà

1 I I i 4

TOTAL 6 6 8 6 26


