De ce filiera bilingvă francofonă
de la

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca ?
Iată 10 motive de nota 10:

1. Pentru că ai studiat deja limba franceză şi ai un fundament pe care să construieşti mai departe, iar filiera
bilingvă francofonă îţi oferă o şcolarizare de tip european, un învăţământ deschis spre universul francofon
şi nu numai...
2. Pentru că filiera bilingvă francofonă te va susţine în dorinţa ta de a-ţi aprofunda şi desăvârşi cunoştinţele,
studiind limba franceză în grupe de nivel de 12-15 elevi
în clasa a IX-a şi a X-a 5 ore de limba franceză pe săptămână şi 1 oră de disciplină non
lingvistică în limba franceză – Geografia Franţei, apoi Istoria Franţei.
În clasa a XI-a 5 ore de limba franceză şi un Modul interdisciplinar de 2 ore pe săptămână,
pe teme de interes general alese de elevi, ghidaţi de profesori de limba franceză şi de profesori
vorbitori de limba franceză de alte discipline şi de documentaristul Centrului de Informare şi
Documentare. Acest modul este finalizat prin proba anticipată a bacalaureatului cu
menţiunea bilingvă francofonă, la sfârşitul clasei a XI-a. Filiera bilingvă francofonă
presupune şi o disciplină non lingvistică, Geografie sau Matematică, parte integrantă a probelor

bacalaureatului cu menţiunea bilingvă francofonă din clasa a XII-a.
în clasa a XII-a, 5 ore de limba franceză şi 1 oră de disciplină non lingvistică în limba
franceză, Geografia sau Matematică, precum şi 1 oră de Cultură şi Civilizaţie frnceză .
3. Pentru că filiera bilingvă francofonă organizează o serie de activităţi extraşcolare francofone de
tradiţie: Festivalul „Scânteiuţe de iarnă”, Serbările Francofoniei, Bilingvul în sărbătoare, trupa de teatru,
clubul de creaţie francofonă cu publicaţii în revista liceului, L’ESPRIF,concursurile „Questions pour

tous les champions”sau „Bien joué”, schimburi culturale şi proiecte tematice, colaborări cu
parteneri din spaţiul francofon.
4. Pentru că acest parcurs oferă şansa unui bacalaureat cu recunoaştere internaţională, bacalaureatul cu
menţiunea bilingvă francofonă, existent în 29 de licee din România, agreate în reţeaua naţională „De la
învăţământul bilingv la filierele francofone” în urma unui acord interguvernamental dintre Ministerul
Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul de Afaceri Externe din Franţa..

5. Pentru că Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” este Centru Regional DELF Şcolar - Diplôme d’études
en langue française – unde « acasă la tine », în şcoala ta poţi susţine într-o sesiune special destinată
elevilor un examen de competenţe de limbă franceză cu certificare internaţională, pe viaţă, iar pregătirea
este asigurată în şcoală, în orarul profilului, prin programa specifică acestui tip de evaluare.
6. Pentru că pe tot parcursul studiilor în filiera bilingvă francofonă elevii sunt ghidaţi, pregătiţi,
orientaţi şi sfătuiţi de un corp profesoral competent format în România şi Franţa în spiritul
învăţămâtului bilingv francofon cu o tradiţie de peste 20 de ani în şcoala noastră.Încă din 1990

7.
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liceul nostru propune primele programe pentru învăţământul bilingv din România.
Pentru că graţie acestui parcurs francofon complex, limba franceză devine un real instrument de

comunicare pentru cariera universitară şi profesională.
Pentru că diploma de bacalaureat cu menţiunea bilingvă francofonă permite un acces direct, fără teste
şi/sau examene la o serie de facultăţi francofone din ţară şi străinătate, majoritatea cu dublă
certificare româno-franceză.
Pentru că există avantajul de a obţine burse de studii (liceale şi universitare) în ţările francofone prin
Departamentul de Studii Francofone de la UBB-Cluj, prin Agenţia Universitară Francofonă de la
Bucureşti, prin Campus France-organism de consiliere şi orientare spre studii în Franţa la facultăţi publice
fără taxe, cu burse guvernamentale franceze.

10. Pentru că în zona Clujului există peste 200 de societăţi şi firme francofone care recrutează
personal cu competenţe de limba franceză.. Deci, noi îţi oferim şansa să devii unul dintre aceştia!!!

Mult succes în filiera bilingvă francofonă !

