
 

 

A FRANCIA NAGYKÖVET LÁTOGATÁSA 

 

 Ebben az évben gimnáziumunk francia nyelvű képzése eddigi legna-

gyobb elismerését kapta, a francia külügyminisztérium és oktatási minisztérium 

a Label France Éducation minőségi védjegyet adományozta a francia két tanítási 

nyelvű tagozatnak, ezzel ismerve el, hogy intézményünkben a francia nyelv és 

kultúra oktatása magas szinten folyik. A világ 26 országában 91 intézmény visel-

heti a védjegyet. 

 2016. január 15-én Hugues Denisot oktatási attasé látogatott el hozzánk és 

adta át a minőségi díj plakettjét Aranyi Imre igazgató úrnak a KLIK debreceni 

tankerületének igazgatónője és tanügy igazgatási referensének jelenlétében. 

 Február 18-án Eric Fournier Franciaország magyarországi nagykövete 

érkezett gimnáziumunkba Hervé Ferrage a Budapesti Francia Intézet igazgatója és 

Jean Régis Catta a nagykövetség munkatársának kíséretében.  

 



Délután két órakor került sor a plakett ünnepélyes felavatására és a díj hivatalos 

átadására.  



Az ünnepségen jelen voltak a tagozat szakmai partnerintézményeinek képviselői, 

Dr. Vántus Andrásné a KLIK tanügy igazgatási referense, Dr. Magyar Attila és Len-

gyelné Ötvös Judit a debreceni Alliance Française elnöke és igazgatónője, az iskola 

vezetése, valamint a tagozat tanárai és diákjai.  

 

 A nemzeti himnuszok elhangzása után Kocsis Erzsébet képzési felelős 

mondott köszönetet a szakmai partnerek támogatásáért, majd Aranyi Imre igaz-

gató úr beszélt arról, hogy az intézményben a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt 

fektettek a nyelvek magas szintű oktatására és kifejezte örömét az elismerés kap-

csán.  

Ezután a nagykövet úr elmondta, hogy országa mindenben támogatja 

azokat az intézményeket, amelyek ilyen kiemelkedő munkát végeznek a francia 

nyelv és kultúra terjesztésében. 

 Az ünnepség végén a tagozat két diákja, Bucsku Viktória a 10.b osztályból 

és Széplaki Éva 13.e osztályos tanuló énekelt egy sanzont és egy musical-részletet 

megköszönve a francia partner elismerését.  

 



A vendégek ezután a könyvtárban egy beszélgetésen vettek részt, ahol a 

tagozat tanárai és diákjai mutatkoztak be, a kollégák beszéltek munkájukról, a 

diákok elmondták milyen motivációik, eredményeik, céljaik vannak a francia 

nyelv tanulásával kapcsolatban. 

 

  

Nagyon örültünk az elismerésnek és a magas szintű látogatásnak, a tá-

mogatás megerősítést és ösztönzést jelent a mindennapi munkában. 



 

 

A képeket Simon Gyula készítette 


