
20 години  - България пълноправен член на  Международната организация  

на Франкофонията 

22  години френски език в ГПЧЕ – гр. Плевен 

             За  20-ти път - месец на франкофонията  в ГПЧЕ 

20 март е Международният ден на Франкофонията и денят, в който всички франкофони 

празнуват.  

75 държави и правителства са част от международната организация на франкофонията – 

890 милиона мъже и жени споделят френския език и неговите ценности. В подкрепа на 

това твърдение е и казаното от Фредерик Митеран, министър на куртурата и 

комуникациите, че 

„Франкофонията – това е гласът на 

културното многообразие.”  

В ГПЧЕ  - гр. Плевен се изучава усилено 
френски език от 1991година. 

От 1994  месец март е месецът на 

Франкофонията. Провеждат се различни 

конкурси - на местно и национално ниво, 

викторини, изложби и спектакли на 

френски език. 

Целта е популяризиране на френския език 

и културата на всички народи, използващи 

го, за да кажат нещо на света. 

Учениците с голямо удоволствие се включват в тези инициативи и с умиление си спомнят 

за тях, след като вече са завършили гимназията. 

В месеца на Франкофонията дойдоха и резултатите на учениците, явили се на изпит за 

френска, международно призната диплома DELF/DALF. И тази поредна година всички са 

се справили повече от успешно.  

Поредно завоевание за ГПЧЕ – гр. Плевен е 

класирането за национален кръг на 

олимпиадата по френски език на Йоанна 

Цекова от 11.е клас и на Георги Гюров от 8.е 

клас. 

Особено приятно е, че Йоанна Цекова е 

поканена на 26.03.2013г. във Френския 

Културен институт в гр. София, за получаване 

на награда за написаното от нея стихотворение 

на Маратона за писане на френски език.  

 



ПРОГРАМА за месеца на Франкофонията в ГПЧЕ – гр. Плевен 

 

 08.03.2013г. – Маратон по писане 

                                                            Участници: 30 ученици от 8, 9, 10, 11 клас 

                                                            Място: кабинет Информатика 

 

 15.03.2013г. – Конкурс за превод 

                                                            Участници:10 и 11 клас 

                                                            Място: Френски център 

 

 19.03.2013г. – Презентация: История на Международната организация  на 

Франкофонията 

                                                            Участници: 8е, 10е, 11е клас 

                                                            Място: Регионална библиотека “Хр. Смирненски” 

                                                            Начало: 12.30ч. 

 

 21.03.2013г. – Традиционен спектакъл на франкофоните от ГПЧЕ 

                                                            Участници: Ученици, изучаващи френски език 

                                                            Място: Актова зала на ГПЧЕ 

                                                            Начало: 12.30ч. 

 

 

 


