Шановні колеги, інформуємо, що 2018/2019
навчальний рік проголошено Роком французької
мови в Україні.
Про це йшлося під час зустрічі Міністра освіти і науки України Лілії
Гриневич з Послом Франції в Україні Ізабель Дюмон 3 липня 2018 року.
МОН та Посольство Франції в Україні сподіваються залучити до його
проведення всі посольства франкомовних країн.

Рік французької мови покликаний популяризувати мову за допомогою
різноманітних заходів та проектів, що здійснюватимуться на всій території
України.
Основні цілі проекту:
 Підвищення інтересу до французької мови та цінностей, носієм яких є
франкофонія.
 Поширення оновленого іміджу французької мови як сучасної та корисної.
 Підтримка ініціативності та активізація співробітництва.
 Розвиток відкритості зовнішньому світові, зокрема, шляхом розширення
співробітництва з вищими та середніми навчальними закладами франкомовних
країн.
Довідково. Координатором заходу є Міністерство закордонних справ України спільно з
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та
дипломатичними
представництвами країн франкофонії. До участі у проекті запрошуються усі без винятку
державні та приватні установи, які поважають цінності франкофонії, як в Україні, так і
за кордоном, і які можуть ініціювати власні заходи на засадах партнерства та
співробітництва.
Більше інформації на сайті Франкофонії в Україні: http://francophonie.com.ua/рікфранцузької-мови.

Цікаві факти про французьку мову
- Прогнози на 2050 рік вказують, що кількість франкофонів має досягнути 700 мільйонів
(через демографічне зростання на африканському континенті), які представлятимуть 8%
населення планети, у порівнянні з 3% на сьогодні; потенційно, один з найбільших
економічних ринків.
- 274 мільйони людей у світі говорять французькою на 2014 рік (220 мільйонів на 2010
рік). Таким чином, французька є п’ятою найпопулярнішою мовою у світі за кількістю
мовців (мандаринська, англійська, іспанська та, згідно з останніми оцінками, арабська
або гінді), єдиною мовою, поруч з англійською, якою спілкуються на п’яти континентах.
- Французька – 2-га мова за кількістю людей, які її вивчають: 125 мільйонів учнів, 900
000 викладачів французької.

- Французька – 3-тя робоча мова у світі бізнесу, робоча мова багатьох міжнародних
(ООН, СОТ, ОЕСР, МОП …), європейських (Європейський Союз та Рада Європи) та
африканських установ і організацій.
- Французька – 4-та мова за популярністю в Інтернеті зі 180 мільйонами користувачів; 6та мова за кількістю відвідуваних сайтів за місяць; 5-та за популярністю мова у Вікіпедії
та 3-тя на сайті «Amazon».
- Міжнародна організація Франкофонії (OIF), заснована у 1970 році, об’єднує 84 країни та
уряди, серед яких як повноправні члени організації, так і члени-спостерігачі, як
Україна. Таким чином, до Міжнародної організації Франкофонії входить більш ніж
третина країн планети і близько 900 мільйонів людей.
- У Французькій культурній мережі (Французькі інститути та «Альянс франсез») вивчають
французьку близько 620 000 осіб. У шкільній французькій мережі за кордоном, яка
пропонує навчання згідно з навчальними програмами Міністерства національної освіти
Франції, здобувають освіту, у свою чергу, 342 000 учнів, 60% з яких – іноземці; шкільна
французька мережа нараховує 495 заклади у 137 країнах.

Тематичні заходи до року французької мови в Україні, заплановані
у ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»:
1. Виховний захід «Запрошуємо до Франції».
2. «Мовне законодавство і мовні відносини у Франції: погляд крізь віки».
(https://r2u.org.ua/node/164)
3. «Парад-алє героїв французьких книг» - виставки, огляди, буктрейлери:
 «ДЮМА, ЯКОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ» - дайджест (життя та творчість
письменника);
 На допомогу тим, хто любить читати – рекомендаційний список
літератури «50 найкращих французьких романів XIX-ХХ сторіччя.
Список головних книг сторіччя за даними журналу «Ексмо»;
 Слайд-презентація творчості Жуля Верна «Впередсмотрящий и
вдохновитель исканий»;
 «Герої французької художньої літератури запрошують у гості» віртуальна подорож сторінками книг – буктрейлери по книгам
Жуля Верна, Дюма. Стендаля, Гюго;
 Книжкові виставки художніх творів письменників Франції;
 Для допитливих учнів та тих, хто цікавиться наукою: «Фізика у
творах Жуля Верна» (презентація);
 Тощо.
4. Проект «Турагенція. Тур по Франції: віртуальна подорож ».
5. Різдвяна вечірка «Різдвяні та зимові свята у Франції».
6. Тематичний вечір-знайомство: «Я закоханий у тебе, Париж!».
7. Вікторина «Що ти знаєш про історію та сучасність Франції?»
8. Шоу-програма до дня святого Валентина «Любов врятує світ» (Франція –
Україна).
9. Рольова гра «Дебати про освіту. З життя європейців: шкільна та
професійна освіта у Франції».
10.
Квест «Ми – разом!» (Україна – Франція).
11.
Заочна подорож «Стежками Європи: віртуальна екскурсія
франкомовними країнами».
12.
Музичний вечір «Музична Франція: вічно живий шансон».
13.
Вечір цікавої науки «По следам капитана Гранта или
Необыкновенное путешествие по страницам учебников вместе с Жюлем
Верном».

