PROFLE+
PROFLE+ est un outil numérique de professionnalisation en FLE - Français Langue Étrangère - conçu et exploité par
France Education Internationale (FEI, ex CIEP, Sèvres, France) et le Centre National d’Enseignement à distance (CNED,
Poitiers, France), et diffusé dans le monde par le Ministère français des Affaires étrangères, les Ambassades de France,
les Instituts Français et les Alliances françaises. Ce programme de formation est conforme aux nouveaux standards
ukrainiens en matière d’enseignement des langues.
Cette formation à distance, d’une durée complète de 160 heures, vise à :
▪
▪
▪

▪

développer les compétences de l’enseignant ;
faciliter la mise en application des principes pédagogiques décrits dans le Cadre européen commun de référence
pour les langues ;
améliorer la qualité de l’enseignement / apprentissage du français en offrant des outils et un cadre de réflexion
conduisant les professeurs à choisir, dans leur classe, les démarches les plus efficaces pour favoriser
l’apprentissage ;
renforcer la motivation des enseignants et celle des apprenants.

PROFLE+ est composé de quatre modules de quarante heures sur quatre mois chacun, centrés sur des tâches
professionnelles :
Module 1 – Développer ses compétences d’enseignant (module proposé aux Universités partenaires, dans le cadre de
la formation initiale des étudiants futurs professeurs de français)
Module 2 – Construire une unité didactique
modules proposés aux Instituts de Perfectionnement
Module 3 – Piloter une séquence pédagogique
Pédagogiques, dans le cadre de la formation continue des
Module 4 – Évaluer les apprentissages
professeurs de français
Formation interactive, l’enseignant acquiert ou renforce ses compétences professionnelles en réalisant différentes
activités en autonomie ou avec l’aide d’un tuteur. Un parcours initial de 6 heures non tutoré permet de découvrir chaque
module. La formation comprend pour chaque module :
❖ un stage en présentiel en groupe avec le tuteur PROFLE+ à l’Institut de perfectionnement pédagogique régional,
5h au début et 5h à la fin du module
❖ 40 heures à distance (en ligne via la plateforme numérique PROFLE+) :
➢ En autonomie
■ 6 séquences d’activités autocorrectives à partir de documents textuels et audio
■ 1 dossier d’activité de mise en situation guidée
➢ Accompagné par le tuteur
■ évaluation personnalisée du dossier de mise en situation
■ échanges individuels en cas de difficulté méthodologique ou pédagogique
■ animations pédagogiques de groupe sur le forum de la plateforme
Une attestation des compétences acquises (passeport de compétences) et un certificat sont délivrés à chaque
stagiaire ayant suivi la totalité d’un module de perfectionnement.
La formation PROFLE+ est officiellement reconnue par le Ministère de l’Education et de la Science d’Ukraine et
développé par l’Ambassade de France/Institut français d’Ukraine avec les Instituts de perfectionnement pédagogique
régionaux.

PROFLE+
PRO FLE+ є цифровою платформою для підвищення професійного рівня викладачів французької мови як
іноземної (FLE), яку розробили та активно використовують агенція France Education Internationale (FEI, колишній
CIEP, м. Севр, Франція) та Національний центр дистанційної освіти (CNED, м. Пуатьє, Франція). Програма була
поширена на інші країни світу за ініціативи Міністерства закордонних справ Франції, посольств Франції,
Французьких інститутів та Альянс франсез. Навчальна програма PRO FLE+ відповідає новим українським
стандартам у сфері викладання іноземних мов.
Дистанційне навчання загальною тривалістю у 160 год. має такі цілі:
▪
▪
▪
▪

розвиток компетенцій вчителя;
допомога у застосуванні принципів педагогічного процесу, поданих у Загальноєвропейських
рекомендаціях з мовної освіти;
поліпшення якості викладання/вивчення французької мови з наданням базових інструментів та
принципів, які б спонукали вчителів до вибору в класі найефективніших засобів викладання;
посилення мотивації вчителів та учнів.

Програма PRO FLE складається з 4-х модулів тривалістю у 40 грн. кожен, які концентруються навколо таких
професійних завдань:
Модуль 1 - Вдосконалення компетенцій вчителя (модуль пропонується університетам-партнерам в рамках
базової освіти студентів педагогічних факультетів)
Модуль 2 - Побудова дидактичної одиниці
модулі, що пропонуються Інститутам підвищення
Модуль 3 - Пілотування навчального модуля
кваліфікації педагогічних працівників в рамках програм
Модуль 4 – Оцінювання процесу навчання
післядипломної освіти вчителів французької мови
Інтерактивна форма навчання: вчитель здобуває або вдосконалює свої професійні компетенції, виконуючи
завдання самостійно або за допомогою тьютора. Ознайомчий курс тривалістю у 6 годин без супроводу тьютора
допоможе отримати уявлення про кожний модуль. Курс навчання за кожним з модулів включає:
❖ очний груповий семінар за участю тьютора PROFLE+ в обласному інституті післядипломної педагогічної
освіти: 5-годинний семінар на початку та 5-годинний семінар наприкінці кожного модуля
❖ 40 годин дистанційного навчання (за допомогою цифрової інтернет-платформи PROFLE+) :
➢
В автономному режимі
■ 6 блоків завдань з наступною самоперевіркою, побудованих з використанням текстових та аудіоматеріалів
■ 1 практичне завдання з розв’язання конкретної ситуації під керівництвом інтернет-програми
➢
У супроводі тьютора
■ індивідуальне оцінювання практичного завдання з розв’язання конкретної ситуації
■ спілкування в індивідуальному режимі – відповіді на питання методологічного або педагогічного
характеру
■ професійне спілкування в групі на форумі платформи
Підтвердження набутих компетенцій (паспорт компетенцій) та відповідний сертифікат видаються кожному
стажисту, який у повному обсязі виконав той чи інший навчальний модуль.
Програма PROFLE+ є офіційно визнаною Міністерством освіти і науки України. ЇЇ реалізацією займаються
Посольство Франції/Французький інститут в Україні спільно з обласними інститутами післядипломної педагогічної
освіти.

