
 

Evropský kongres učitelů francouzštiny: 8.-10. 9. 2011 Praha  

S francouzštinou  
k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti 

 

___________________________________________________________________________
Tereza Jiravová, tiskový servis, gsm:+420 603 828 429 

Štěpánská 35, P. O. Box 850, Praha 1, 110  00 
www.prague2011.eu, www.suf.cz 

 

 

Xavier Darcos zahájí 2. evropský kongres učitelů francouzštiny 

Tisková zpráva 

Praha 7. září 2011 – Xavier Darcos, generální ředitel Francouzského institutu, přijíždí 

do Prahy na slavnostní zahájení 2. Evropského kongresu učitelů francouzštiny. Při 

této příležitosti Xavier Darcos podepíše dohodu o partnerství s Jean-Pierrem Cuqem, 

předsedou Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF).  

 

Slavnostní zahájení kongresu se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu 

v Praze ve čtvrtek 8. září v 10 hodin za účasti evropských politických představitelů  a 

odborníků na francouzský jazyk. Na zahájení vystoupí Xavier Darcos, zmocněnec 

francouzské vlády pro šíření francouzské kultury a generální ředitel Francouzského 

institutu, Jean-Pierre Cuq, předseda Mezinárodní federace učitelů francouzštiny, 

Jean-Marc Berthon z Ministerstva zahraničních a evropských věcí Francie, Jean-

François Baldi z Ministerstva kultury Francie, Kalim Awad z Mezinárodní organizace 

Frankofonie, Jindřich Fryč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. Za odbornou veřejnost promluví pan docent Josef Hendrich z pražské 

Univerzity Karlovy, čestný předseda Mezinárodní federace učitelů živých jazyků.  

 

Kongres bude zahájen plenární přednáškou profesora Jeana-Marca Defayse 

z Univerzity v Lutychu na téma „Zodpovědnost učitele jazyků tváří v tvář globalizaci“. 

Samotný kongres se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze. V sobotu 10. září 

v 15 hodin kongres bude slavnostně zakončen opět v Obecním domě přednáškou 

francouzského profesora a politologa Jacquese Rupnika Pohledy na Evropu z Paříže a 

Prahy. 
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   2. Evropský kongres učitelů francouzštiny pořádají Mezinárodní federace učitelů 

francouzštiny (FIPF www.fipf.info – Komise pro střední a východní Evropu (CECO 

www.ceco-fipf.eu), Komise pro západní Evropu (CEO www.ceo-fipf.org) a Sdružení 

učitelů francouzštiny v České republice (SUF www.suf.cz).  

 

Kongres se koná pod záštitou premiéra České republiky pana Petra Nečase, ministra 

zahraničních věcí pana Karla Schwarzenberga, ministra školství, mládeže a 

tělovýchovy pana Josefa Dobeše, primátora hlavního města Prahy pana Bohuslava 

Svobody.  

 

Oficiální internetové stránky pražského kongresu jsou: http://prague2011.fipf.org/ 

Informace v českém jazyce jsou na webu Sdružení učitelů francouzštiny: www.suf.cz 

 

 

 


