Bienvenue

BINE AŢI VENIT

En France, l’école publique est gratuite

et l’instruction est obligatoire pour les filles et
les garçons âgés de 6 à 16 ans. Le parcours de
l’élève peut commencer à 3 ans (voire 2 ans dans
la limite des places disponibles) et peut se poursuivre au-delà de 16 ans.
Aller à l’école est un droit pour tous les enfants
français et étrangers qui vivent en France.
L’école respecte et enseigne les valeurs de
la République française : tous les enfants sont
accueillis et respectés quels que soient leur origine, leur nationalité, leur religion, leur sexe, leur
statut familial, leur handicap. Les garçons et les
filles étudient dans les mêmes classes et sont traités à égalité.
L’école publique est laïque : elle respecte les
cultures, les langues et la religion de chacun. Ni
les enfants, ni les adultes ne peuvent promouvoir
à l’école, sous aucune forme, leur confession religieuse et/ou leurs opinions politiques.
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À l’école, votre enfant apprend la langue française. Parler français est une nécessité car le français est la langue de la République. À l’école, c’est
en français que votre enfant apprend à parler, lire,
écrire, compter. Cependant, il est important pour
lui de continuer à parler dans sa langue d’origine.
À l’école, les enfants apprennent
à vivre ensemble, à mieux se
connaître, à partager leurs cultures.

In Franţa,

şcoala publică este gratuită
iar învăţământul este obligatoriu atât pentru
fetele, cât şi pentru băieţii care au între 6 şi 16 ani.
Parcursul elevului poate să înceapă la vârsta de 3
ani (chiar şi la vârsta de 2 ani, în limita locurilor
disponibile) şi poate să continue dincolo de vârsta de 16 ani.
A merge la şcoală este un drept de care
beneficiază toţi copiii francezi şi străini
care locuiesc în Franţa.
Şcoala respectă şi transmite valorile
Republicii franceze : toţi copiii sunt
acceptaţi şi respectaţi indiferent de origine,
naţionalitate, religie, sex, statut familial, handicap.
Băieţii şi fetele învaţă în aceleaşi clase şi sunt
trataţi în mod egal.
Şcoala publică este laică : respectă culturile,
limbile şi religia fiecăruia. Nici copiii şi nici adulţii
nu-şi pot promova, în cadrul şcolii, religia şi/sau
opiniile politice.
La şcoală, copilul dumneavoastră învaţă
limba franceză. A vorbi limba franceză este o
necesitate, fiindcă franceza este limba Republicii.
La şcoală, copilul dumneavoastră învaţă să
vorbească, să citească, să scrie şi să numere în
franceză. În acelaşi timp, este important ca el să
continue să vorbeasca în limba lui maternă.
La şcoală, copiii învaţă să interacţioneze, să se
cunoască mai bine şi să descopere alte culturi.

L’école

française
En France, la scolarisation des enfants
est organisée en fonction de leur âge.
De 3 ans (parfois 2) jusqu’à 6 ans, l’enfant peut
être accueilli à l’école maternelle, facultative
et gratuite. L’école maternelle est organisée en
3 niveaux : petite, moyenne et grande sections.
Elle est le lieu des premiers apprentissages qui
favorisent la réussite scolaire.
L’école élémentaire accueille les enfants de
6 à 11 ans. Elle comporte cinq niveaux : le CP
(cours préparatoire), le CE1 (cours élémentaire
1re année), le CE2 (cours élémentaire 2e année),
le CM1 (cours moyen 1re année) et le CM2 (cours
moyen 2e année).
Le collège accueille tous les élèves après l’école
élémentaire. Il est organisé en quatre niveaux : la
6e (sixième), la 5e (cinquième), la 4e (quatrième) et
la 3e (troisième).
Le lycée accueille les élèves qui poursuivent des
études générales, technologiques ou professionnelles après le collège.

Comment votre enfant
apprend-il le français ?
Tous les adultes de l’école sont attentifs à aider
votre enfant dans l’apprentissage de la langue
française.
À l’école élémentaire, au collège ou au lycée,
votre enfant est inscrit dans une classe ordinaire et
bénéficie d’un enseignement spécifique de français
pour quelques heures dans la semaine avec des
élèves nouveaux arrivants de sa classe et d’autres
classes ; dans certains établissements scolaires,
il est inscrit dans une classe spécifique avec
d’autres élèves nouveaux arrivants pour apprendre
le français.
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De votre côté, vous pouvez aider votre enfant
à apprendre plus vite le français en l’inscrivant
à des activités sportives, culturelles ou sociales
dans le quartier.
Une bonne maîtrise de la langue française orale et
écrite est indispensable à votre enfant pour réussir
sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son
avenir professionnel et réussir sa vie en société.

Şcoala în Franţa
În Franţa, şcolarizarea copiilor este determinată
de vârsta acestora.
De la 3 ani (uneori de la 2 ani) până la 6 ani, copilul
poate fi înscris la grădiniţă, care este facultativă şi
gratuită. La grădiniţă sunt trei niveluri : grupa
mică, grupa mijlocie şi grupa mare. Aceasta este
instituţia unde copilul dumneavoastră va
achiziţiona cunoştinţele elementare care vor
favoriza în timp reuşita lui şcolară.
La şcoala elementară (şcoala primară) sunt
înscrişi copiii de la 6 la 11 ani. Aceasta are cinci
clase : CP (curs pregătitor), CE1 (curs elementar –
anul întâi), CE2 (curs elementar – anul al doilea),
CM1 (curs mediu – anul întâi) şi CM2 (curs mediu –
anul al doilea).
La colegiu (şcoala gimnazială) sunt înscrişi toţi
elevii care au absolvit şcoala primară. Acesta are
patru clase : la 6e (la sixième – clasa a VI-a), la 5e (la
cinquième – clasa a V-a), la 4e (la quatrième – clasa
a IV-a) şi la 3e (la troisième – clasa a III-a).
La liceu sunt înscrişi elevii care fac studii generale,
tehnologice sau profesionale după absolvirea
colegiului.

Cum învaţă copilul
dumneavoastră limba franceză ?
Toate persoanele adulte de la şcoală îl sprijină pe
copilul dumneavoastră în procesul de învăţare a
limbii franceze.
La şcoala elementară, la colegiu sau la
liceu, copilul dumneavoastră este înscris într-o clasă obişnuită şi beneficiază,
în fiecare săptămână, de câteva ore
speciale de învăţare a limbii franceze,
împreună cu elevii din clasa lui şi din
alte clase care tocmai au sosit în Franţa.
În anumite şcoli, este înscris într-o clasă
specială de învăţare a limbii franceze, alături
de alţi elevi care tocmai au sosit în Franţa.
Puteţi şi dumneavoastră să-l ajutaţi să înveţe mai
repede limba franceză, înscriindu-l la diverse
activităţi sportive, culturale sau sociale care se
desfăşoară în cartierul în care locuiţi.
O bună cunoaştere a limbii franceze v orbite şi scrise
îi este indispensabilă copilului dumneavoastră
pentru ca şcolarizarea lui să fie încununată de
succes, să-şi continue studiile, să-şi pregătească
viitorul profesional şi să se bucure de o viaţă
reuşită în societate.

Votre enfant entre
à l’école maternelle
Une fréquentation régulière de l’école maternelle permet à votre enfant de bien engager son
apprentissage de la langue française : la maîtrise
de la langue française est absolument nécessaire à la réussite de sa scolarité.
À l’école maternelle, votre enfant apprend à parler
avec les adultes et avec les autres enfants. Il dessine, chante, danse, joue, compte, parle, écoute,
invente… et commence à écrire.
Votre enfant découvre les livres et l’écriture, il se
prépare à entrer à l’école élémentaire.
Votre enfant apprend aussi à vivre avec les a dultes
et les autres enfants de son âge en respectant les
règles de l’école.
À l’école maternelle, vous accompagnez et venez
chercher votre enfant aux horaires fixés. C’est un
moment privilégié pour rencontrer les maîtres
et d’autres parents. Si vous ne pouvez pas venir
chercher votre enfant à l’école, il peut être confié
à un autre adulte à condition que vous en donniez l’autorisation écrite.
Les récréations sont des moments de pause entre
les activités. Elles se déroulent dans la cour sous
la surveillance des enseignants. Elles favorisent
l’activité physique et les échanges entre enfants
d’âges différents.
Le midi, votre enfant a la possibilité de déjeuner à
l’école : les repas sont équilibrés. Ils respectent les
règles alimentaires et, à la demande des parents et
dans la mesure du possible, les règles religieuses.
Votre enfant peut se reposer l’après-midi dans un
lieu spécialement aménagé et surveillé.
Vous pouvez demander à rencontrer le maître ou
la maîtresse de votre enfant ou encore le directeur ou la directrice de l’école maternelle.
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Copilul dumneavoastră
se duce la grădiniţă
O prezenţă regulată la grădiniţă îi permite copilului dumneavoastră să pună bazele învăţării
limbii franceze : cunoaşterea limbii franceze
este absolut necesară unei şcolarizări reuşite.
La grădiniţă, copilul dumneavoastră învaţă să
vorbească limba franceză cu persoanele adulte
din jur şi cu ceilalţi copii. Desenează, cântă,
dansează, se joacă, numără, vorbeşte, ascultă,
inventează… şi începe să scrie.
Copilul dumneavoastră descoperă cărţile şi
scrisul ; se pregăteşte să se ducă la şcoala elementară (şcoala primară).
Copilul dumneavoastră învaţă totodată să interacţioneze cu persoanele adulte din jur şi cu ceilalţi
copii de vârsta lui, respectând regulamentul
grădiniţei.
Îl conduceţi pe copilul dumneavoastră la grădiniţă
şi veniţi să îl luaţi în funcţie de orarul fixat. Este o
ocazie să-i întâlniţi pe educatori şi pe ceilalţi
părinţi. Dacă nu puteţi să veniţi să-l luaţi de la
grădiniţă, copilul dumneavoastră poate fi încredinţat unei alte persoane adulte, cu condiţia să
redactaţi o autorizaţie în acet sens.
Recreaţiile sunt scurtele pauze dintre ore. Acestea
se derulează în curtea grădiniţei sub supravegherea educatorilor. Pauzele favorizează activitatea fizică şi schimburile dintre copii de vârste
diferite.
La ora douăsprezece, copilul dumneavoastră
poate să ia prânzul la grădiniţă : meniurile sunt
echilibrate. Respectă regulile alimentare şi, la
cererea părinţilor şi în măsura posibilităţilor,
preceptele religioase.
Copilul dumneavoastră poate să se odihnească
după-amiază într-o incintă supravegheată şi
special amenajată în acest scop.
Puteţi, la cerere, să vă întâlniţi cu
învăţătorul / învăţătoarea copilului
dumneavoastră sau cu directorul/directoarea grădiniţei pentru a discuta.

Votre enfant entre
à l’école élémentaire
L’école élémentaire est organisée en cinq classes en
fonction de l’âge des enfants : le cours préparatoire
(CP) de 6 à 7 ans ; les cours élémentaires première
et deuxième année (CE1, de 7 à 8 ans et CE2, de 8 à
9 ans), les cours moyens première et deuxième année
(CM1 de 9 à 10 ans et CM2 de 10 à 11 ans).
Chaque classe est placée sous la responsabilité
d’un maître avec qui vous pouvez parler en toute
confiance. N’hésitez pas à lui poser les questions qui
vous paraissent importantes. Vous êtes régulièrement
informé des progrès de votre enfant ou de ses difficultés grâce à un livret scolaire.
À l’école élémentaire, chaque absence ou retard doit
être justifié et les horaires doivent être respectés.
À l’école élémentaire, votre enfant apprend à lire,
à écrire et à compter, il étudie aussi les sciences, la
technologie, l’histoire et la géographie, il fait de la
musique, du sport ; il va à la piscine. Il utilise un ordinateur. Toutes ces activités sont importantes pour son
développement. Elles sont obligatoires.
Pour votre enfant, la priorité est la maîtrise du fran
çais qui va lui permettre d’apprendre dans toutes les
disciplines. Tous les adultes de l’école sont attentifs à
l’aider à maîtriser la langue française. De votre côté,
vous pouvez y contribuer en l’inscrivant à des activités
sportives, culturelles ou sociales dans le quartier.
Le socle commun de connaissances et de compé
tences rassemble les connaissances, compétences,
valeurs et attitudes qui sont nécessaires à votre
enfant pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu
et de futur citoyen.
Un livret personnel de compétences per
met de suivre la progression de chaque élève.
Des évaluations des connaissances et des
compétences des élèves ont lieu au début
du CE1 et du CM2.
Votre enfant pourra bénéficier d’heures d’accompa
gnement personnalisé pour progresser dans ses
apprentissages, notamment de la langue française.
Des stages de remise à niveau peuvent être également proposés à votre enfant : une semaine pendant
les vacances scolaires.
Le soir à la maison, demandez à votre enfant ce qu’il a
fait à l’école, ce qu’il a appris, ce qu’il va faire le lendemain ; parlez avec lui.
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Rassurez votre enfant : soyez attentif à ce qu’il
apprend, à ce qu’il dit de ce qui se passe dans de cette
nouvelle école, dans ce nouveau pays.
Vous pouvez rencontrer le maître de votre enfant ou
le directeur de l’école primaire.

Copilul dumneavoastră
se duce la şcoala

elementară (şcoala primară)
A escola élémentaire (primária) está organizada Şcoala
elementară este organizată în cinci clase, în funcţie de
vârsta copiilor : cursul pregătitor (CP), de la 6 la 7 ani ;
cursurile elementare – anul întâi şi anul al doilea (CE1, de
la 7 la 8 ani, şi CM2, de la 8 la 9 ani), cusurile medii – anul
întâi şi anul al doilea (CM1, de la 9 la 10 ani, şi CM2, de la
10 la 11 ani).
Fiecare clasă se află sub responsabilitatea unui
învăţător căruia puteţi să vă adresaţi în mod deschis. Nu
trebuie să ezitaţi să-i puneţi toate întrebările care vi se
par importante. Veţi fi în permanenţă informat, graţie
unui carnet şcolar, în legătură cu progresele pe care le
face copilul dumneavoastră sau în legătură cu dificultăţile
pe care le întâmpină.
La şcoala elementară, fiecare absenţă sau întârziere
trebuie motivată iar orarul trebuie respectat.
La şcoala elementară, copilul dumneavoastră învaţă să
citească, să scrie şi să numere, studiază totodată ştiinţele,
tehnologia, istoria şi geografia, practică muzica şi
sportul ; se duce la piscină. Lucrează la computer. Toate
aceste activităţi sunt importante pentru evoluţia copilului dumneavoastră. Aceste discipline sunt obligatorii.
Cunoaşterea limbii franceze, care îi va permite să înveţe
la toate materiile, trebuie să fie prioritară pentru copilul
dumneavoastră. Toate persoanele adulte de la şcoală îl
sprijină pe copilul dumneavoastră în învăţarea limbii
franceze. Puteţi şi dumneavoastră să-l ajutaţi, înscriindu-l
la diverse activităţi sportive, culturale sau sociale care se
desfăşoară în cartierul în care locuiţi.
Fundamentul comun de cunoştinţe şi de competenţe
reprezintă suma cunoştinţelor, competenţelor, valorilor
şi comportamentelor care îi sunt necesare copilului
dumneavoastră pentru ca şcolarizarea lui să fie reuşită,
precum şi viaţa sa personală şi de viitor cetăţean.
Carnetul personal de competenţe vă permite să
urmăriţi progresele copilului dumneavoastră.
O evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor are
loc atât la începutul clasei CE1, cât şi clasei CM2.
Copilul dumneavoastră va putea să beneficieze de ore
ajutătoare personalizate pentru a progresa în studierea
diferitelor materii predate, mai ales în studierea limbii
franceze. Ore suplimentare de recuperare îi pot fi de
asemenea propuse copilului dumneavoastră : o saptămână în timpul vacanţelor şcolare.
Atunci când se întoarce seara acasă, întrebaţi-l pe copilul
dumneavoastră ce anume a făcut la şcoală, ce a învăţat,
ce urmează să facă în ziua următoare ; vorbiţi cu el.
Trebuie să-l sprijiniţi pe copilul dumneavoastră : să fiţi
atenţi la ceea ce învaţă, la întâmplările din noua lui şcoală,
din noua lui ţară pe care le povesteşte.
Puteţi să vă întâlniţi cu învăţătorul sau cu directorul şcolii
primare pentru a discuta.

Votre enfant entre
au collège
.

La personne qui dirige le collège est
le principal, que vous pouvez demander
à rencontrer. Il est en général aidé d’un adjoint.
Le collège est organisé en quatre niveaux : la 6e, la 5e et la
4e, la 3e.
Au collège, votre enfant étudie avec plusieurs professeurs ; chacun est spécialiste d’une discipline.
Le professeur principal et le conseiller principal d’éducation (CPE) sont vos premiers interlocuteurs : n’hésitez
pas à demander à les rencontrer pour savoir si tout se
passe bien en classe et dans le collège pour votre enfant.
Vous êtes régulièrement informé du travail de votre
enfant grâce au carnet de correspondance, au bulletin
scolaire trimestriel et aux réunions qui réunissent
professeurs et parents.
Au collège, votre enfant acquiert beaucoup de connaissances dans de nombreux domaines : français, mathématiques, sciences, technologie, histoire, géographie, sport,
musique, langue étrangère… Il utilise un ordinateur.
Votre enfant doit maîtriser la langue française pour
pouvoir étudier dans toutes les autres disciplines. Tous
les professeurs de sa classe sont attentifs à faciliter son
apprentissage. De votre côté, vous pouvez y contribuer
en l’inscrivant à des activités sportives, culturelles ou
sociales dans le quartier.
Votre enfant a besoin de temps pour se familiariser avec
le français oral et écrit.
Une aide individualisée peut être organisée pour aider
votre enfant en français ou dans les autres apprentissages, à raison de deux heures par semaine ; de l’aide
aux devoirs peut également lui être proposée. Enfin, un
projet personnalisé de réussite éducative peut être
convenu entre vous, votre enfant et l’équipe éducative.
La dernière année du collège, les élèves passent un examen national : le diplôme national du brevet (DNB) et
doivent valider les sept grandes compétences du socle
commun de connaissances et de compétences.
Au collège, votre enfant apprend à devenir plus autonome
dans son travail : vous pouvez l’aider à le devenir : vérifiez
avec lui s’il n’a pas un travail à faire pour le lendemain ou
les jours suivants ou bien un document à vous remettre.
Lorsqu’il rentre le soir, demandez-lui ce qu’il a fait dans
la journée et ce qu’il a appris. Parlez avec lui. Manifestez
votre intérêt pour sa scolarité.
À l’issue de la classe de 3e, une procédure d’orientation
permettra à votre enfant, en fonction de ses compétences,
de ses souhaits et des vœux de ses parents, de poursuivre
des études en lycée professionnel ou en lycée général
ou technologique, ou encore de fréquenter un centre de
formation pour apprentis (CFA).
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Copilul dumneavoastră
se duce la colegiu
(şcoala gimnazială)

Colegiul este condus de un director (le principal) pe care
puteţi bineînţeles să-l întâlniţi. În general, este secundat de
un adjunct.
Colegiul are patru clase : la 6e (la sixième/clasa a VI-a – care
corespunde clasei a VI-a), la 5e (la cinquième/clasa a V-a – care
corespunde clasei a VII-a), la 4e (la quatrième/clasa a IV-a –
care corespunde clasei a VIII-a) şi la 3e (la troisième/clasa a
III-a – care corespunde clasei a IX-a).
La colegiu, copilul dumneavoastră va studia cu mai mulţi
profesori; fiecare dintre ei predă o materie aparte.
Dirigintele (le professeur principal) şi consilierul principal de educaţie (CPE) sunt primii dumneavoastră interlocutori. Nu trebuie să ezitaţi să îi întâlniţi pentru a afla dacă totul
se desfăşoară bine în legătură cu copilul dumneavoastră atât
în clasă, cât şi în cadrul mai larg al colegiului.
Veţi fi informat periodic cu privire la situaţia copilului
dumneavoastră graţie carnetului de corespondenţă (carnet
de correspondance), foii matricole trimestriale (bulletin scolaire trimestriel) si şedinţelor cu părinţii.
La colegiu, copilul dumneavoastră va dobândi nenumărate
cunoştinţe în toate domeniile : franceză, matematică, ştiinţe,
tehnologie, istorie, geografie, sport, muzică, limbi străine etc.
Va lucra de asemenea la computer.
Copilul dumneavoastră va trebui să cunoască limba franceză
pentru a putea să studieze celelalte materii. Toţi profesorii îl
vor sprijini în procesul de învăţare. Puteţi şi dumneavoastră
să-l ajutaţi, înscriindu-l la diverse activităţi sportive, culturale
sau sociale care se desfăşoară în cartierul în care locuiţi.
Copilul dumneavoastră are nevoie de un anumit timp pentru
a se familiariza cu limba franceză vorbită şi scrisă.
Pot fi organizate cursuri ajutătoare personalizate pentru
limba franceză sau pentru alte materii : două ore pe
săptămână. În acelaşi timp, copilul dumneavoastră poate să
beneficieze de asistenţă pentru a-şi face temele. Puteţi de
asemnea să aveţi în vedere pregătirea unui proiect individual de reuşită şcolară, în colaborare nu numai cu copilul
dumneavoastră, dar şi cu întreaga echipă pedagogică.
La sfârşitul ultimului an, elevii dau un examen naţional care
se numeşte DNB (Diplôme national du brevet – Brevet/
Examen de capacitate) şi care trebuie să valideze cele şapte
discipline ale fundamentului comun de cunoştinţe şi competenţe.
La colegiu, copilul dumneavoastră învaţă să devină autonom. Puteţi şi dumneavoastră să îl sprijiniţi în acest sens :
verificaţi împreună cu el dacă are teme de făcut pentru ziua/
zilele următoare sau dacă trebuie să vă înmâneze vreun
document din partea şcolii.
Atunci când se întoarce seara acasă, puteţi să-l întrebaţi ce
anume a făcut la colegiu şi ce anume a învăţat. Trebuie să vorbiţi cu el şi să vă arătaţi interesaţi de parcursul lui şcolar.
La sfârşitul clasei a III-a (care corespunde clasei a IX-a), copilul
dumneavoastră va fi orientat, în funcţie de competenţele
sale, de opţiunile sale şi ale părinţilor, spre un liceu profesional ori spre un liceu tehnologic ori spre un liceu general
sau, în cele din urmă, spre o şcoală profesională (CFA/
Centre de formation pour apprentis – Centru de formare a
ucenicilor).

La personne qui dirige le lycée est le proviseur. Il est
aidé d’un proviseur-adjoint : vous pouvez demander à
les rencontrer.
En France, il existe deux types de lycées :
Le lycée d’enseignement général et technolo
gique prépare les élèves à la poursuite d’études
supérieures.
Il comprend trois classes : la classe de seconde,
puis les classes de première et de terminale dans
lesquelles les élèves suivent, selon leurs capacités
et leurs souhaits, des enseignements littéraires,
artistiques ou linguistiques (c’est la série L), scientifiques (c’est la série S) ou économiques (c’est la
série ES).
Le baccalauréat est le diplôme qui sanctionne la fin
des études.
Le lycée professionnel prépare les élèves à une
insertion plus rapide dans le monde du travail ;
certains élèves peuvent cependant poursuivre des
études supérieures.
Plusieurs diplômes peuvent être préparés, du CAP
au baccalauréat professionnel. Les élèves suivent à
la fois des enseignements généraux et des enseignements technologiques et professionnels.
Des stages obligatoires ont lieu en entreprise.
Dans l’emploi du temps de la classe, deux heures
d’accompagnement personnalisé sont prévues
pour aider les élèves à progresser dans les disciplines
où ils rencontrent des difficultés ou à acquérir des
méthodes de travail. Grâce à ces deux heures, votre
enfant pourra progresser dans la maîtrise de la langue
française.
Au lycée, les élèves bénéficient d’une grande auto
nomie. Pour réussir, ils doivent fournir un travail
important à la maison. Assurez-vous que votre enfant
comprend bien en classe ce qu’il doit faire.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le professeur
principal, si vous ou votre enfant êtes inquiets.
Au lycée, la procédure d’orientation est très importante. Votre enfant devra décider s’il souhaite effectuer
des études supérieures ou entrer directement dans
le monde du travail. Ses professeurs l’aideront dans
ce choix.
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Fiica sau fiul
dumneavoastră
se duce la liceu
Liceul este condus de un director (le proviseur),
secundat de un director-adjunct (le proviseur-adjoint),
pe care puteţi bineînţeles să-i întâlniţi.
În Franţa există două tipuri de licee :
Liceul general sau tehnologic îi pregăteşte pe
elevi pentru învăţământul superior.
Are trei clase : la 2nd (la seconde/clasa a II-a – care
corespunde clasei a X-a), la 1re (la première/clasa I –
care corespunde clasei a XI-a) şi la terminale (clasa
terminală – care corespunde clasei a XII-a). În clasa
I şi în anul terminal, elevii urmează, în funcţie de
capacităţile şi opţiunile lor, cursuri cu profil literar,
artistic sau lingvistic (filiera L), cursuri cu profil
ştiinţific (filiera S) sau economic (filiera ES).
Bacalaureatul este diploma care marchează
terminarea studiilor liceale.
Liceul profesional îi pregăteşte pe elevi pentru o
integrare cât mai rapidă în lumea muncii. Anumiţi
elevi pot totuşi să opteze ulterior pentru
continuarea studiilor în cadrul unei universităţi.
Mai multe diplome pot fi avute în vedere la
terminarea liceului profesional : de la CAP (Certificat
de apitutudini profesionale) la Bacalaureatul
profesional.
Liceenii studiază în acelaşi timp materii cu profil
general şi materii cu profil tehnologic şi profesional.
Stagiile în întreprindere fac parte în mod
obligatoriu din parcursul lor şcolar.
Orarul cuprinde două ore de pregătire personalizată
menite să-i ajute pe liceeni să progreseze în domeniile
în care întâmpină dificultăţi şi să asimileze metodologia
de lucru. Copilul dumneavoastră va putea, graţie
acestor două ore, să progreseze de asemenea în
procesul de învăţare a limbii franceze.
La liceu, elevii se bucură de o mare autonomie. Pentru
a reuşi, copilul dumneavoastră trebuie să studieze
foarte mult acasă. Este important să vă asiguraţi că
înţelege perfect ceea ce are de făcut.
Dacă dumneavoastră şi copilul dumneavoastră
sunteţi îngrijoraţi şi aveţi nevoie de lămuriri,
puteţi să vă întâlniţi cu dirigintele clasei
pentru a aborda acest subiect.
La liceu, orientarea este foarte importantă.
Copilul dumneavoastră va trebui să
hotărască dacă doreşte să facă studii
superioare sau să se integreze direct în lumea
muncii. Profesorii lui îl vor ajuta să ia o decizie adaptată.
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Votre fille ou votre fils
entre au lycée

