
 

             

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
СЕДМИЦА  НА  ФРАНКОФОНИЯТА 

21 – 25  март  2022 г. – СУ „Васил Кънчов“, Враца 
 

                                          Програма  
на проявите  по повод Международния ден на франкофонията  

                                         20 март 2022 г. 
Проявите на тазгодишните чествания са под патронажа на  
г-н Димитър Марков – Директор на СУ Васил Кънчов“- гр. Враца 
 
                                   21 март 2022 г. /понеделник/ 
7,30ч.–8,00ч.Участие на живо в сутрешния информационен блок на 
Телевизия Враца в предаването, посветено на Международния ден на 
Франкофонията под мотото“Франкофонията на пет континента“ 
                       Участници: Рени Хальова-член на УС на КФ Враца 
                                            Красимир Григоров - Първи випуск на ФЕГ  
Във фокуса на събеседването-същност, прояви и цели на 
франкофонията;историческа хроника на създаването и утвърждаване на 
традициите в нашия град, международния обмен на преподаватели; 
езикът като средство и трамплин за личностна реализация; 
популяризиране опита и името на града ни в ЕС; ролята на 
институциите и средните учебни заведения при овладяването на 
френския език; популяризиране на тазгодишната Програма на 
честванията под патронажа на г-н Д . Марков в СУ“В.Кънчов“Враца - 
домакин на проявите 
10,40ч.-10,50ч.Организиране на радиопредаване, посветено на 
Седмицата на Франкофонията на възпитаници по френски език при СУ 
“В.Кънчов“ по училищното кабелно радио 
Същност: Първи стъпки в журналистиката с цел да се вземат 
интервюта на живо и да се разгърне цялостния проект на програмата , 
предвидена в календара на учебното заведение относно проявите, свързани 
с Франкофонията 
                                      
                                  



 
                                       22 март 2022г. /вторник/ 
10,25ч.-10,40ч. Откриване на експозиция с френска художествена и 
научна литература, в т.ч. и оригинални учебни помагала за 
изучаване на френски език. Франкофонски поетичен рецитал под 
надслов „Силата на Думите“в изпълнение на възпитаници от 
паралелките с френски език 
                                       23 март 2022 г. /сряда/ 
10,20ч.–10,45ч. Откриване на 3 експозиции с ученически  рисунки и 
постери 
Първата е под надслов „Франкофонски етюди“, дело на на 
възпитаниците  при СУ“Васил Кънчов“Враца с Худ.ръководител: Живко 
Донков, илюстрираща паметниците на културата от сърцето на Париж  
Изложбата ще бъде експонирана и аранжирана на Партерния етаж в 
училището.  
Втората изложба „Randez-vous de la Francophonie” е експозиция 
майсторски клас на възпитаниците, изучаващи френски език от СУ 
“Отец Паисий“, с Худ. Ръководител: Евгени Генков, които гостуват на 
добра воля, заедно със своите гости от Франция Литва, Полша и Турция 
по време на празниците на франкофонията по един от младежките 
проекти на Ваня Червенкова.  
Изложбата ще бъде експонирана и аранжирана на втория етаж в 
училището.  
Третата експозиция „Силата на франкофонията чрез модерния 
плакат“ съдържа цветни постери с логото на франкофонията и 
запазения знак и проследява силата на традициите през трудните години 
на утвърждаване и умножаване на последователите, разговарящи, 
пишещи и ползващи свободно френски език. Тя е дело на възпитаниците с 
френски език от СУ“Васил Кънчов“ с ръководители – Д.Марков и 
Кр.Григоров. 
Изложбата ще бъде експонирана и аранжирана на четвъртия  етаж в 
училището, на подстъпа към Актовата зала. 
10,45ч.- 11,40ч. Актова зала - Общоградска среща на франкофонията 
с участието на възпитаници от СУ „Васил Кънчов“ Програмата включва 
рецитал относно същността, целите и значението на франкофонията. 
Гостува г-жа Рени Хальова-член на УС на Комитета по Франкофония, 
изявени възпитаници от Първия випуск /1975 г./ на Френската гимназия 
във Враца, представители на Община Враца и Регионалния инспекторат 
по Образованието, членовете на съвместните делегации по проект 
„Еразъм“ на СУ „Отец Паисий“Враца. В програмата са включени още и 
пространна Викторина на френски език с предметни награди и 
самостоятелни художествени изпълнения от възпитаници на двете 
учебни заведения . 
  За финал на срещата са подготвени атрактивни изненади за 
гостите, в т. ч и дегустация на оригинални френски ястия, подготвени 
по автентични рецепти, лично от учениците и аранжирани в нарочна 
експозиция под името „Les gourmandises“ 


