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2. evropský kongres učitelů francouzštiny 

Tisková zpráva 

 

Praha 23. června 2011 – Druhý evropský kongres učitelů francouzštiny se 

uskuteční ve dnech 8. – 10. září 2011 v Praze. Mezinárodní federace učitelů 

francouzštiny (FIPF) zvolila z mnoha kandidujících měst Prahu pro toto prestižní 

setkání evropských pedagogů a významných evropských osobností a pověřila jeho 

uspořádáním Sdružení učitelů francouzštiny v České republice (SUF).  

 

Slavnostní zahájení se koná 8. září ve Smetanově síni v Obecním domě  

za přítomnosti nejvyšších politických představitelů České republiky a Francie.  

Na kongresu vystoupí přední evropští odborníci na francouzský jazyk a evropské 

vzdělávání i osobnosti z jiných společensko-kulturních oblastí např. francouzský 

politolog a historik Jacques Rupnik. 

 

Evropský kongres učitelů francouzštiny s podtitulem S francouzštinou  

k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti je určen  

pro odbornou veřejnost, zejména pro učitele francouzštiny z celé Evropy. Cílem 

kongresu je poskytnout účastníkům prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností  

a celkově je obohatit v oblasti výuky francouzštiny. Kongres představuje možnost 

vyjádřit se na profesionální úrovni k současnému postavení francouzštiny v kontextu 

dnešní multikulturní Evropy. Kongres se koná pod záštitou předsedy vlády ČR pana 

Petra Nečase. Mediální pokrytí této významné události zajistí společnosti RFI (Radio 

France Internationale), TV5 Monde, Český rozhlas 7 - Radio Praha a EDUin. 

 

Na programu slavnostních zasedání v Obecním domě jsou vždy dvě významné 

přednášky. Vlastní kongres se bude odehrávat v prostorách Vysoké školy 
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ekonomické v Praze 3 a obsahuje 13 přednášek předních současných lingvistů, jako 

je např. Michel Boiron, ředitel střediska CAVILAM a dále pak četná jednání  

u kulatého stolu i 250 krátkých vystoupení učitelů francouzštiny ze všech úrovní škol. 

Jejich tématika se týká např. jazykové politiky v rámci Evropské unie, zavádění 

nových technologií do výuky, zvyšování motivace žáků apod. Evropský kongres je 

součástí dalšího vzdělávání učitelů a přispívá ke zkvalitňování výuky francouzštiny, 

která v našem školství zaujímá významné místo mezi tzv. druhými jazyky.  

 

 Pořadatelé kongresu Mezinárodní federace profesorů francouzštiny (FIPF) a 

Sdružení učitelů francouzštiny v České republice (SUF) očekávají významnou účast 

učitelů francouzštiny a odborné veřejnosti z celé evropské oblasti od Reykjavíku až 

po Vladivostok. 

 

První evropský kongres se konal v listopadu 2006 ve Vídni v Rakousku, kde 

sklidil velký ohlas. Nyní je to Praha, která vytváří novou platformu pro dialog učitelů 

francouzštiny a pro společnou „evropskou politiku francouzského jazyka“. 

 

 

Praktické informace:  

2. Evropský kongres učitelů francouzštiny 2011 

Termín konání: 08 – 10/09/2011 

Místo konání: Praha, Obecní dům (Smetanova síň), VŠE (Vysoká škola ekonomická, 

Nám. W. Churchilla, Praha 3) 

Program kongresu a registrační formulář naleznete na: www.prague2011.eu 

Kongres je určen pro frankofonní odbornou veřejnost. Oficiálním jazykem kongresu 

je francouzština.  

Účastnický poplatek pro přednášející činí 100 euro, pro ostatní účastníky 150 euro. 

Oficiální internetové stránky kongresu: www.prague2011.eu 

Oficiální internetové stránky Sdružení učitelů francouzštiny: www.suf.cz  

 

 

http://www.prague2011.eu/
http://www.prague2011.eu/
http://www.suf.cz/
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Pořadatelé: Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF), Sdružení učitelů 

francouzštiny (SUF)  

 
Kongres se koná pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase.  

 

Partneři: Francouzské velvyslanectví v České republice, Ministerstvo školství a 

tělesné výchovy, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo 

zahraničních a evropských věcí Francouzské republiky, Senát Parlamentu České 

republiky, Magistrát hlavního města Prahy, Mezinárodní organizace frankofonie, 

Vysoká škola ekonomická (VŠE), Agence de la promotion du FLE (Agentura pro 

rozvoj francouzského jazyka).  

Mediální partneři : RFI (Radio France Internationale), TV5 Monde, Český rozhlas 7 –  

Radio Praha, EDUin.cz 

 

 

 

 

 

 

 


