
На 29.06.2020 се проведе  представителна изява на клуб по интереси „ФРАНКОФОН“ на 

тема :„50 години от създаването на Международната организация на франкофонията-OIF “ 

Идеята на представителната изява бе членовете на 

клуба„ФРАНКОФОН“ , влизайки в ролята на учители, да  запознаят 

учениците от ПГИ“ Иван Илиев“ със същността и функциите на 

международната организация,чийто пълноправен член от 1993г. е 

и България, с историята на създаването ѝ, с държавата Франция  и 

нейната столица Париж, с известни лица, представители на 

френското изкуство и култура. А отбори съставени от ученици от 9 

и 10 клас, изучаващи френски да премерят сили в състезание върху 

наученото от своите съученици франкофони, чрез електронен 

тест,съставен на платформата Quizziz. За наградата на публиката, 

присътващите в същото време изпълниха също електронен тест , изработен на платформата 

Kahoot.  

За изпълннение на замисъла, учениците, членове на клуб 

„ФРАНКОФОН“, се разделиха на четири екипа: екип „Франкофония“, екип 

„Франция“, екип „Париж“ и екип „Известни френски личности“. Във всеки 

екип се разпределиха задачите: изработване на презентация, изработване 

на постер, представящ темата на френски език и преводач за публиката, 

която не владее френски език, декорация и изработване на надпис в 

залата , в който активно участва  и любезно съдейства и г-жа Галина 

Юнакова, преподавател по БЗО, но и запален франкофон. 

 

На базта на подбраната и представената в 

презентациите и постерите информация по темите, 

ръководителят на клуба състави електронните тестове. 

Водещият на изявата връчи стикер на всеки член от 

публиката „ Je suis Francophon „ който успя да отговори 

правилно на френски език, на зададения му въпрос. 

 

Представителната изява се проведе онлайн  на платформата Тиймс. На представата 

присъствъха ученици от всички  паралелки от 9 и 10 клас, изучаващи френски език: 

9а – Анна, Екатерина, Елеонора, Илияна и Славка; 9б- Анелия, Мария, Елизабет, 

Анахита, Величка, Екатерина, Мария и Костадин; 9в- Ваня, Виктория Митева, Петя и Таня; 9г- 

Николина и Антония; 10 в- Мартин, Елена и Андрияна; 10г- Велизар и членовете на клуб 

ФРАНКОФОН от 10 а и 10 б клас 

Презентациите бяха  изготвени и представени от: 

Денис Табутов, Николета Сотирова, Десислава Петринчева от 10а клас- La Francophonie 

Димитрина Деамандиева,Тома Крумов, Кирил Димитров-10б клас  - Paris – la ville 

lumière 

Екипа на клуба, изработен 
със средства по проекта 

Надписа на залата 

Постер, изработен от Гергана Пендуркова 

Стикер:  

„Аз съм франкофон“ 



Никол Георгиева, Мирослава Секулска, Михаил Тлкеджийски, Елеонора Георгиева,   

Цветелина Чукаринова- 10 б клас – La France ; Les personnes célèbres français 

На финала всички членове на клуб „ ФРАНКОФОН“ и състезателите получиха грамоти.  

КЛАСИРАНЕ на гостите  в играта- тест, с коята приключи 

изявата: 

ПЪРВО МЯСТО: Елена Папанова-10в  и Ваня Павлова- 9в- с 

равен брой точки 

ВТОРО МЯСТО: Илияна Балиова- 9а  

ТРЕТО МЯСТО: Славка Калеова-9а, Антония  Кузманска – 

9г и Велизар Даченски- 10 г – с равен брой точки 

Насладете си на презентациите,  и проверете на какво са ви научили младите 

франкофони от едноимения клуб  за занимания по интереси. 

Линк към игрите, в които може да вземе участие, всеки франкофон, до 27.07.2020г. 

https://quizizz.com/join?gc=8684503 

https://kahoot.it/challenge/0720987?challenge-id=4f0c705c-495e-4d65-b627-

b395d81c1e9d_1593330344680 

 

По първоначален замисъл, представителната изяват на клуб „ФРАНКОФОН“ , трябваше 

да се проведе на 20.03.2020г, на рожденната дата Международната организация на 

франкофонията, ден отбелязван от всички държави-членки на 5-те континета. 

На 20 март 2020 г., се навършват 50 г. от основаването на 

международната франкофонска организация/ OIF- 

Organisation international de la Francophonie/, на която 

пълноправен член от 1993 г. е и България. По идея на 

регионалния франкофонски център за Централна и Източна 

Европа/BRECO/, със седалище в гр.София, от 12.00ч. на 

20.03.2020 г. се организира  голям ФЛАШМОБ, по случай 

Международния ден на франкофонията. 

Тази великолепна хореографска мобилизация бе насочена 

към цялата общност на френски учащи се от 23-те страни 

членки и наблюдатели в Централна и Източна Европа, както 

и към останалите 62 страни от 5- континента, които искат да 

проявят своя интерес към La Francophonie и изучаването на френски език. 

За целта BRECO създаде хореография на песента "Тогава танцуваме" на белгийския 

артист Stromae, която тя повери на малтийския танцьор Souleymane Sanogo, смесвайки 

модерни и улични танци, африкански вдъхновения и танцови движения традиционни 

Балкани. 

Към 21.02, заявили участие са 13 държави, 78 града, 7995 до 8445 участници. 

https://quizizz.com/join?gc=8684503
https://kahoot.it/challenge/0720987?challenge-id=4f0c705c-495e-4d65-b627-b395d81c1e9d_1593330344680
https://kahoot.it/challenge/0720987?challenge-id=4f0c705c-495e-4d65-b627-b395d81c1e9d_1593330344680


„Единни в многообразието, с песен и танц“, бе  и посланието 

и на учениците и учителите от ПГИ “Иван Илиев“- Благоевград, 

един от 4-те града и единственото училище, заявило участие в 

големия флашмоб.  

За съжаление световната пандемея, направи невъзможна 

реализацията и в края на май, организаторите предложиха всеки да танцува  у дома и 

да изпрати своя клип, което направиха и изявилите желание, ученици от ПГИ „Иван 

Илиев 

 

 

 

 

 


