
A francia nagykövet a Fazekasban 

 

 
A két tanítási nyelvű tagozat fennállása óta másodjára járt francia nagykövet iskolánkban. 2008-

ban René Roudot úr látogatott el hozzánk, ez év március 5-én pedig M. Roland Gaharague-ot fogadhat-

tunk intézményünkben.  

 
 

A látogatást megelőző este a nagykövet úr fogadásán Aranyi Imre igazgató úr és Kocsis Erzsébet, a 

francia tagozat vezetője képviselte a gimnáziumot. Szerdán délelőtt 10 órakor érkezett a nagykövet úr 

Géraldine Escales alkonzul asszony és a nagykövetség egy fiatal gyakornoka kíséretében. Az üdvözlések után 

igazgató úr bemutatta a gimnáziumunkat, a képzési szerkezetet, beszélt a tagozatok eredményeiről. 

 

 
 



A nagykövet úr érdeklődött a franciául tanulók létszámáról, a tagozat oktatói ellátottságáról, az iskola fran-

cia kapcsolatairól. Kocsis Erzsébet beszélt a tagozaton folyó munkáról, a munkaközösség által szervezett 

országos versenyről, a debreceni és országos szakmai partnerekkel való együttműködésről. 

 

Ezt követően vendégeink a 9. B osztály franciás csoportjával találkoztak. A jó hangulatú beszélge-

tés során a diákok beszéltek a francia nyelv tanulásának szépségéről és nehézségeiről, iskolán kívüli elfog-

laltságaikról, utazásaikról, valamint további terveikről. A diákok kérdéseire válaszolva a nagykövet úr me-

sélt a diplomáciai munkáról, magyarországi élményeiről. 

 

 
 

A továbbiakban a francia tagozat oktatóival és legsikeresebb diákjaival következett megbeszélés. 

Ezen jelen voltak a vendégeken és a tagozatvezetőn kívül Adorján Mária, Lőrinczné Bak Magdolna, Nagy 

Márta, Oláh Anita és Varga Zsuzsa tanárnő és Chloé Favrat lektornő. A francia nyelvet tanuló diákokat Bagoly 

Nikolett (11. B), Kovács Ákos (12. E), Nagy Richárd (13. E), Orosz Dorottya (13.B),  illetve Széplaki Éva (11.E) 

képviselte, aki bejutott a francia sanzonverseny döntőjébe. A diákok beszéltek eddigi eredményeikről, a 

francia nyelvvel kapcsolatos további terveikről. 

A látogatás végén a vendégek megtekintették az iskola közelmúltban felújított épületét és sportud-

varát.  

Bízunk benne, hogy e nevezetes látogatás, a kötetlen beszélgetés a diákokat új nézőpontból moti-

válja mindennapi nyelvtanulásukban. Vendégeinket pedig visszavárjuk, hogy kapcsolatunk még jobban 

mélyüljön, együttműködésünk még sikeresebb legyen. 

 

 

 
(A képeket Simon Gyula készítette) 


