A SVÁJCI NAGYKÖVET LÁTOGATÁSA
2016. március 16-án délelőtt fél 10-kor a Fazekas Mihály Gimnáziumba
látogatott Magyarország svájci nagykövete Jean-François Paroz. A nagykövet úr
egy diplomáciai-szakmai projekt keretében tartott előadást a gimnázium két
tannyelvűs diákjainak.

A kezdeményezést a ’Frankofónia Barátai’ nevű szervezet indította, amelynek a francia nyelvű nagykövetek a tagjai. A világ 48 országában öt kontinensen
működnek ilyen társaságok, a magyarországi a tizedik legnagyobb, 35 frankofón
nagykövet a tagja.

A szervezet célja a francia nyelv használatának szorgalmazása a nemzetközi szervezetekben, a többnyelvűség és a francia nyelv propagálása, a francia
kultúra és értékeinek terjesztése a világban a közös akciók, konferenciák, előadások során.
A nagykövetek kapcsolatot tartanak fenn az országaikban a francia nyelv
oktatásában és a kultúra terjesztésében kiemelkedő munkát végző intézményekkel.
Mivel gimnáziumunk a francia két tannyelvű oktatás regionális központja, a francia kormány által elismert szakmai műhelye, bekerült a projektben
részt vevő intézmények sorába és ennek egyik eseménye volt a nagyköveti látogatás.
M. Paroz egy rövid megbeszélésen vett részt Aranyi Imre gimnáziumunk
igazgatójával, Pappné Gyulai Katalinnal és Dr. Vántus Andrásnéval a KLIK Debreceni tankerületének igazgatónőjével és referensével, valamint a francia szakos kollégákkal.

A 10. B osztály Svájcot bemutató prezentációja után előadást tartott a nagykövet
úr a diplomáciai munkáról, hazája politikai viszonyairól a diákoknak.

LA VISITE DE L’A MBASSADEUR DE SUISSE
Le 16 mars 2016 à 10 heures du matin M. Jean-François Paroz,
ambassadeur de Suisse en Hongrie a rendu visite au Lycée Fazekas Mihály de
Debrecen. Il est arrivé dans notre établissement dans le cadre d’un projet
diplomatique-linguistique et a tenu une conférence aux éléves de la section
bilingue de l’école. L’initiative est due au Groupe des amis de la Franophonie à
Budapest qui regroupe les ambassadeurs francophones du pays. Ces groupes
fonctionnent dans 48 pays du monde sur les 5 continents, celui de Budapest est
le dixième par sa grandeur comptant 35 ambassadeurs. Le but du regroupement
est de contribuer de manière active à l’usage de la langue française dans les
organisations internationales, la mobilisation pour le multilinguisme, la
promotion de la langue française, la diffusion des positions et des valeurs
francophones au cours des actions, conférences et présentations. Ils coopérent
avec des institutions et des acteurs qui partagent les objectifs de la francophonie
et qui y font un travail excellent.

Étant le centre de l’enseignement bilingue dans la région et un lieu de
qualité reconnu par le gouvernement français, le Lycée Fazekas Mihály s’est mis
au rang des établissements participant au projet et a eu l’honneur de recevoir M.
Paroz. Il a assisté à un entretien avec le proviseur du lycée, avec Mme Gyulai
Katalin et Mme Dr. Vántus Andrásné, directrice et référente du district éducatif
du KLIK et avec les collègues de l’équipe d’enseignants de français. Après la
présentation de la classe 10.b sur la Suisse, il a tenu sa conférence en présentant
son travail diplomatique et les rapports politiques de son pays.

