НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
Училището, чийто наследник е Профилирана гимназия с преподаване на чужди
езици - Плевен е създадено през далечната 1849 година. И само 20 години по-късно е
въведено изучаването на френски език. През годините профилът на училището се
променя, но френският език остава като един от основните предмети. През 1991 година се
открива първата паралелка с интензивно изучаване на френски език, която предлага и
обучение по други дисциплини на френски език. И така до днес. Тази година ще изпратим
24-я випуск франкофони /около 500 ученика/.
За подобряване на качеството на обучение и за да бъдем в крак с времето се сменят
методите, оборудването – от учебниците и черната дъска през магнетофоните ,
сателитната антена и факс, телевизията, интерактивните дъски, Интернет. В училището е
създадена модерна учебна база, която използва последните технологични новости в
обучението.
В гимназията работят учители с много добра квалификация, мотивирани и
ентусиазирани да предадат на учениците си любовта към френския език и култура.
Учениците изучаващи френски език като първи или втори език от години участват
активно в международни проекти Коменски, Еразъм +. Почти винаги наши партньори са и
френски училища. И като следствие от доброто ни представяне на международната сцена
вече 7 години - от 2013 година до сега- имаме двустранен обмен с република Франция гимназия „Етиен Йомишен” в град Шалон –ан –Шампан. Всяка година от 12 до 15
френско говорящи ученика посещават Франция, работят по съвместни проекти с
френските ученици, живеят 10 дни във френски семейства, а после приемат същите тези
кореспонденти в домовете си в България. Този обмен роди много приятелства, научи ни
на много нови неща, мотивира българските ученици да усъвършенстват знанията си по
френски език.
От 25 години организираме и провеждаме празник на Франкофонията. За всеки 20
март подготвяме учениците със сценки, песни , танци, флашмоб. Това е най-дълго
съществуващия празник на език в гимназията и всички ученици си спомнят с умиление за
него /не само от френските класове/.
Всяка година имаме ученици, които са били на призовите места за писане на разказ
или поезия на национален конкурс «Маратон по писане» ,международен конкурс
«Златното перо», конкурс по превод.
Млад български поет - Прованс 2011/2012 - Йоанна Цекова ПЪРВА НАГРАДА,
ПЪТУВАНЕ ДО ФРАНЦИЯ
От 2007 година в България се провежда изпит за ученици от езиковите гимназии за
френска диплома DELF - В1 и В2, удостоверяваща нивото на владеене на езика и вход във
всички френски университети по света. През всичките тези години почти половината от
учениците ни имат тези дипломи.

От 2010 г. се провежда олимпиада по френски език. Всяка година сме имали
класирани ученици на национален кръг, както и лауреати: Йоанна Цекова /2014 г./, Кирил
Височков /2017 г./, Ева Петкова /2018г./, Димана Дачева /2017 г. - второ място/.
Имаме бивши ученици завършили и работещи в Европа и Америка - адвокати,
журналисти, артисти, включително и в Европейския парламент.
2018 г. – Ева Ивова Петкова – ЛАУРЕАТ на Национална олимпиада по френски език
2017 г. – Кирил Миленов Височков –ЛАУРЕАТ на Национална олимпиада по френски
език
Димана Цветелинова Дачева - Отличен 5,75 на Национална олимпиада по френски език
2014 г. Йоанна Людмилова Цекова - ЛАУРЕАТ на Национална олимпиада по френски
език
Класирани ученици на национален кръг на олимпиада по френски език:
2019 г. - Анна- Мария Ангелова, Галя Кирова, Елена Зоркова
2018 г. - Ева Ивова Петкова, Благовест Велизаров Василев, Анна- Мария Ангелова,
Емила –Лилия Емилова.
2017 г. - Кирил Миленов Височков, Димана Цветелинова Дачева, Ева Ивова Петкова
2016 г. - Кирил Миленов Височков, Ева Ивова Петкова, Анна- Мария Ангелова, Емила –
Лилия Емилова
2015 г. - Кирил Миленов Височков, Ева Ивова Петкова, Георги Николаев Гюров
2014 г. - Йоанна Людмилова Цекова, Ева Ивова Петкова, Георги Николаев Гюров
2013 г. - Йоанна Людмилова Цекова - първа на национална олимпиада
2012 г. - Йоанна Людмилова Цекова - първа на национална олимпиада
2011 г. - Йоанна Людмилова Цекова - първа на национална олимпиада
2010 г. - Йоанна Людмилова Цекова - първа на национална олимпиада
Класирани ученици на национален конкурс по превод:
2012 г. - Йоанна Цекова - трето място
2015 г. - Димана Цветелинова Дачева - 3-то място
2016 г. - Димана Цветелинова Дачева - 3-то място
Класирани ученици на национален конкурс „Маратон по писане”
2009/2010 уч. година - Йоанна и Паола Ивова
2010/2011 уч. година - първо място Йоанна Цекова
2014/2015 уч. година - Маринела Пламенова Христова
2014/2015 уч. година - Цветомира Даниелова Петрова

