Zagreb, 11. prosinca 2015.

Na Sveučilištu u Zagrebu održat će se okrugli stol Mjesto i uloge

francuskoga
francuskoga jezika i kulture u Hrvatskoj
U auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 14. prosinca 2015. od 10 do 13 sati održat će se
okrugli stol Mjesto i uloge francuskoga jezika i kulture u Hrvatskoj. Okrugli stol zajednički
organiziraju Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet i Veleposlanstvo Francuske Republike u
Republici Hrvatskoj.
Francuski jezik službeni je i radni jezik Europske unije, jezik brojnih europskih institucija i
međunarodnih organizacija, jezik diplomacije, međunarodne politike, kulture i umjetnosti. Unatoč
takvu statusu, u Republici Hrvatskoj francuski je na svim razinama obrazovanja nedovoljno
zastupljen. Cilj je okrugloga stola razmotriti mogućnosti za unaprjeđenje statusa francuskoga jezika u
obrazovnoj vertikali, ali i u tom kontekstu istaknuti vrlo važnu ulogu francuske kulture.
Program skupa započet će pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira
Damira
Borasaa , dekana Filozofskoga fakulteta prof. dr. sc. Vlatka Previšića
Boras
Previšića i prvoga savjetnika u
Veleposlanstvu Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Vincenta Dalmaisa.
Dalmaisa
Okrugli stol održat će se u dvije sekcije : Francuski jezik i hrvatski obrazovni sustav – izazovi te
Francuski – jezik kulture.
U okviru okrugloga stola izlaganje o mogućnostima unaprjeđenja nastave francuskoga jezika te
općenito o jezičnome planiranju održat će prof. Pierre-Yves Roux, stručnjak iz Međunarodnoga centra
za pedagoške studije (Centre international d'études pedagogiques – CIEP) iz Sèvresa.
U popodnevnom terminu profesor Roux održat će, također na Rektoratu, predavanje o poslovnome
francuskom i francuskome kao jeziku struke, a sutradan u Medijateci Francuskoga instituta govorit će
o ranome učenju francuskoga jezika.
Sva događanja održat će se na francuskome jeziku bez prijevoda.

U prilogu Vam šaljem pozivnicu i program okrugloga stola.
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