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1. Realizati o descriere a aspectelor ce vizeaza activitatea desfasurata. 

 
Simpozionul Innover pour dynamiser ses pratiques pédagogiques en classe de FLE s-a 

adresat profesorilor de limba franceză din gimanziu și liceu din Municipiul București și a avut loc în 

data de 10.05.2018 în sala de proiecte a Colegiului Național Grigore Moisil, începând cu ora 09.00. 

Scopul activităţii a fost creşterea calităţii educaţiei în domeniul limbilor străine în acord cu 

politicile europene în vigoare în contextul plurilingvismului promovat de instituţiile Uniunii Europene 

dar şi favorizarea colaborării între cadrele didactice de limba franceză din Municipiu Bucureşti prin 

implicarea acestora în împărtăşirea experienţelor la clasă şi găsirea împreună a unor soluţii care să 

răspundă nevoilor şcolii de astăzi. 

Activitatea a fost atât cu participare directă în calitate de audient sau de conferenţiar 

cât și indirectă. Lucrările simpozionului urmează a fi incluse în revista simpozionului 

publicată de Editura Atelier Didactic, având ISSN 2559 - 2912 ; ISSN-L 2559 – 2912. 

Un aspect de îmbunătățit este suplimentarea mijloacelor de mediatizare a 

evenimentului pentru a crește numărul de participanți la edițiile următoare. 
 

 

 

       2. Evidentiati impactul activităților asupra beneficiarilor direcți, a grupului ţintă și a școlii 

organizatoare? 

  

 Impactul asupra beneficiarilor direcți a fost unul pozitiv, materialele prezentate în cadrul 

simpozionului fiind de un real folos participanților atât prin modul de abordare a predării – 

învățării limbii franceze cât și prin noutatea materialelor prezentate.  

 

 

 

       3. Prezentati aspecte ce vizeaza diseminarea si sustenabilitatea proiectului. 

 Diseminarea proiectului se va realiza cu sprijinul ARPF (Asociația Profesorilor de Limba 

Franceza) în cadrul acțiunilor comune viitoare. 

 

 

 

             4.  Precizati modalități de monitorizare și evaluare folosite.  

 Modalitatea de evaluarea a activității a fost sub forma unei discuții libere în care participanți la 

simpozion si-au arătat încântarea de a participa la o astfel de manifestare, la care au reușit să-și 

îmbunătățească strategia didactică prin resursele prezentate în cadrul comunicărilor dar să și 

fundamenteze cadrul teoretic în ceea ce privește predarea limbii franceze. Pentru participanții cu 

comunicare în cadrul simpozionului, a fost o ocazie extraordinară de a transmite colegilor 

profesori de limba franceză ultimele noutăți cu privire la strategiile didactice dar și o ocazie de a 

prezenta proiectele la care au participat, încheindu-se astfel parteneriate pentru viitoare proiecte. 
 

 

 

 



 
 

 



 

 


