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Sieć polskich szkół 
zaangażowanych 

w nauczanie języka francuskiego 
oraz poznawanie kultur

krajów francuskojęzycznych

Dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z oddziałami dwujęzycznymi z językiem francuskim,  
w których:

 •  nauczanie jest prowadzone w dwóch językach:  
polskim oraz francuskim będącym drugim językiem 
nauczania 

 •  nauczanie w języku francuskim dotyczy co najmniej 
dwóch przedmiotów, w tym jednego wybranego  
spośród:  fizyki, chemii, biologii, matematyki, historii 
powszechnej, geografii ogólnej  
 

Dla przedszkoli, szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych, w których język francuski 
zajmuje znaczącą pozycję:

w przedszkolach
 •  cotygodniowe zajęcia wprowadzające do języka 

francuskiego 

w szkołach podstawowych
 •  1 godzina języka francuskiego w tygodniu  

(w klasach IV, V i VI)
 •  3 godziny języka francuskiego w tygodniu  

(w klasach VII i VIII) 

w szkołach ponadpodstawowych
 •  4 godziny języka francuskiego w tygodniu przez 4 lata 

i/lub klasa wstępna z językiem francuskim

Dla kogo jest 
RESA?

Przyłącz się do nas
resa@institutfrancais.pl



jest otwarta dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
z całej Polski, które angażują się  
w nauczanie języka francuskiego, 
a zwłaszcza:
 • promują dynamiczny wizerunek  

języka francuskiego 

 • stosują pedagogię, która wyposaża uczniów  
w narzędzia do podróżowania, studiowania  
i pracy w środowisku francuskojęzycznym

WŁĄCZENIE  
DO SIECI 

POMOCE 
EDUKACYJNE  

I NARZĘDZIA
KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ EGZAMINY DELF  

W PREFERENCYJNEJ 
CENIE

WYDARZENIA 
OGÓLNOPOLSKIE

SZKOLENIA
NAUCZYCIELI

POMOC 
W ORGANIZACJI 
IMPREZ

Potwierdzanie kompetencji 
językowych uczniów 
dyplomami 
z języka francuskiego
 • możliwość stania się placówką egzaminacyjną  

DELF pod opieką najbliższego ośrodka 
egzaminacyjnego  
i Instytutu Francuskiego w Polsce 

 •  promocyjne stawki za  
egzaminy DELF Prim i DELF junior/scolaire  
dla dzieci i młodzieży

Przynależność 
do sieci
 • spotkania z nauczycielami,  

wymiana dobrych praktyk, dzielenie się  
narzędziami, realizacja wspólnych  
projektów 

 •  pomoc w poszukiwaniu  
francuskiej szkoły partnerskiej 

 •  interaktywna mapa szkół  
należących do sieci  
RESA

Pomoc w szkoleniu 
nauczycieli
Gwarantowana liczba miejsc  
na różne formy szkolenia oferowane  
przez Instytut Francuski  
w Polsce:

 • szkolenia na egzaminatorów DELF 

 •  szkolenia dydaktyczne 

 •  wyjazdy na staże do Francji  
lub krajów  
Europy Środkowo-Wschodniej

Dostęp do pomocy 
edukacyjnych 
i materiałów promocyjnych
 • „pakiet powitalny” (pomoce dydaktyczne,  

narzędzia do komunikacji i promocji, materiały 
do udekorowania pracowni języka francuskiego) 

 •  preferencyjne stawki abonamentowe  
w Instytucie Francuskim w Polsce 

 •  udostępnienie materiałów  
edukacyjnych  
opracowanych w Polsce 

Udział w wydarzeniach 
i organizacja imprez
 • zaproszenie do udziału w konkursach  

i spektaklach organizowanych  
przez Instytut Francuski w Polsce 

 •  wsparcie imprez  
organizowanych przez szkoły 

 •  wsparcie szkół  
w działaniach propagujących  
język francuski

Sieć RESA KORZYŚCI 
dla szkoły


