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Съдържание на обучението
Видове обучениие
Общ френски

Специализиран
френски

Съдържание и методи

% Приблизителен процент на обучението,
посветено с приоретет по този аспект*

● Четене с разбиране, слушане с разбиране, писмено и
устно изразяване. Граматика.
● Френски за математика (изчисляване, мерки, геометрия,
алгебра, анализ, логика и т.н.).
● Базисен френски на физическите науки и информатиката
(за информатици, химици, физици и биолози...).
● Исторически и географски ориентири на френски (за
икономисти и тези, които се занимават с хуманитарни
науки).

70%

от15%
до25%
(според
специалностите)

Специалност

● Персонализирани занимания за усъвършенстване на
знанията, преговор.

от 0 до 12%

Френска култура

● Курсове по френска култура в класни стаи, както и
дейности по ателиета и извън учебното заведение.

20% +
специални
дейности

Методология на
обучението и
запознаване със
спецификата на
френското висше
образование

● Упражнения по водене на записки чрез лекция, без това
да бъде под диктовка.
● Търсене на информация.
● Устна публична презентация (защита на дипломна
работа).
● Писане и оформяне на критичен анализ.

20%

* Сборът надвишава 100%, тъй като част от обученията имат двойна цел. В частност, методологичните
аспекти на обучението се наслагват върху лингвистичното съдържание.

Педагогика
 Студентите са записани в курс според специалността им:

● Курс ТЕН Точни и експериментални науки – химия, физика, биология, информатика
● Курс ХИН Хуманитарни и икономически науки – икономика, приложна матемaтика за икономика,
география, история
 Педагогическите дейности са разнообразни:

● Традиционни курсове в класни стаи.
● Езикова практика и откриване на културната среда чрез многобройни симулации и дейности, именно:
> За курса ТЕН: дейности и курсове по специализиран френски > За курса ХИН: проекти с
в стаи, специализирани за научни упражнения, симулации на
документални анкети в града или на
опити, физико-химия на приготвянето на храната и т.н.
кампуса.
> За всички
● Излизания в Льо Ман и близките околности с посещения на места с историческо, естетическо,
социално и икономическо значение.
● Вечери с аниматорите на DUFOS.
● Срещи с местни известни личности.
 2-3 пътувания за един или два дни:

● Френското крайбрежие
● Романско и готическо
изкуство във френските църкви
● Париж

● Еволюция на архитектурата на френските замъци, укрепленията
на градовете през Средновековието от класическите кралски палати,
минавайки през замъците на река Лоара
● Френска енология (известни изби на вината по река Лоара)
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Прогресиране на обучението
Прогресиране за 10 седмици в 3 етапа чрез седмична тематична програма
Етап 0

Интеграция. Настаняване. Педагогическо откриване на града, кампуса и протичането на
обучението. Курсове в класни стаи, организирани педагогически дейности из града и на
кампуса, многобройни ателиета по устна практика.

Етап 1

Придобиване и консолидация на базите (общ френски, научен френски и методология)

Етап 2

Подготовка за изпита:
● 3 тематични седмици (социо-икономически и научни теми).
● Увеличаване на подготовката по водене на записки.
● Реализация на индивидуален ръководен проект – представяне на тема, свързана със
специалността на студента, търсене на информация, интервюта, съставяне на план на
устно експозе и писане на критичен текст

Седмичнo разпределение на времето
От 27 до 30 часа педагогически дейности, от които:
● 20-22 часа курсове в класни стаи
● 4-5 часа практика (най-вече устна подготовка) в малки групи от 5 до 8 студента)
● Един преговор и една писмена работа за синтеза – под наблюдение и оценена
● Индивидуална подготовка – оценена
Брой студенти в клас – около 15
Устна практика и накои курсове по специализиран френски – малки групи (от 4 до 10 студентa)

Педагогическа и логистична опора
● Студентите са посрещнати на гарата. Имат запазена квартира. Секретариатът на DUFOS им помага
да разрешат всички административни проблеми.
● Всеки клас е ръководен от преподавател-координатор на пълно работно време и който бди за
свързаността на курсовете и разилчните културни и педагогически дейности.
● Много помощник-преподаватели (студенти франкофони в литературни или научни области,обучени
в преподаването) помагат на преподавателите и осигуряват приятелско и уютно организиране на
ателиетата по разговор, различните излизания и срещи.

Оценяване и заверки
 Постоянна контролна

Присъствие на дейностите + участие в клас + седмично оценяване на устните и писмени умения.
 Краен изпит

Устен и писмен изпит, оценяващ по глобален начин:
● Нивото на общия и научен френски
● Способността да се мобилизират езикови умения в дадена комуникативна дейност в университетски
контекст
● Разбиране на френските методи на обучение
След успешно положен изпит се издава диплома DUFOS

Предположим календар за 2014
30 юни-13 юли

Етап 0

15 юли-3 август

Етап 1

4-24 август

Етап 2

25 август-5
септември

Преговор, подготовка за изпита
(календарът на изпитите на DUFOS варира в зависимост от дисциплините)

dufos@univ-lemans.fr
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