
ПРАЗНИК НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА 

В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ПЛЕВЕН 

 

Вече 26 години на една и съща дата - 20 март, в Профилирана гимназия с преподаване на 

чужди езици – гр. Плевен, се празнува международния ден на Франкофонията.  

Този термин е въведен през 1880 г. от френския географ 

Онезим Реклю, за да се назоват както хората, така и всички 

страни, в които се говори френски.  

От 1970 г. /почти 100години по-късно/, или от създаването на 

Агенцията за културно и техническо сътрудничество, 

превърнала се по-късно в Международна организация на 

франкофонията, Франкофоните могат да разчитат на 

институционален орган. Неговата  основна цел е 

популяризирането на френския език и култура, и 

сътрудничество между държавите, членуващи в организацията. 

Според последния доклад на Обсерваторията за френски език, публикуван през 2017 г., 

франкофоните на петте континента наброяват 300 милиона души. България се присъединява 

като пълноправен член към Франкофонската общност през 1993 г. 

Учениците от френските  паралелки на гимназията, също се присъединяват към празника и 

участват активно във всички дейности, организирани от 

Министерството на образованието и Френския културен институт.  

Голяма гордост за училището са класираните за Националния кръг 

на олимпиадата по френски език, която се проведе в Пловдив на 24 

март 2018 г. - Емила- Лилия Петрова 10е, Анна - Мария Ангелова 

11е, Ева Петкова 12е, Благовест Василев 12е и техните учители – г-

жа Калина Пиркова – старши учител по френски език и г-жа Румяна 

Гетманова – старши учител по френски език. 

Щастливи сме да отбележим и учениците, които са успели на изпита 

ДЕЛФ- за владеене на езика към Френския институт, София, и 

вече са носители на сертификат: Ниво B1-10е клас: Емила–Лилия 

Петрова, Георги Буковски, Цветан Кръстев, Цветислава Петкова, 

Дениса Ралчева; Ниво В2- 11е, 12е: Анна-Мария 

Ангелова, Лора Недялкова, Лъчезар Петров. 

Учениците от Х и XI класове от паралелки, в които 

се изучава френския език като първи или втори чужд 

език, взеха активно участие във втората 

международна среща по проект „ VERT – КЛИМАТ 

и КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ” по програма 

Еразъм+ от 5 до 9 март 2018 г. с работен език – 

френски език, при домакинството на Езикова 

гимназия - Плевен. 

Освен учението и забавлението е присърце на плевенските франкофони.  

A la fête comme à la fête! 


