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I. MÉDIA – MEDIAS___________________________________________ 
 

• TISK / PRESSE  
 
Zdroj /Source : Právo  (deník / quotidien) 
Datum / Date : 09/09/2011  
Rubrika /Rubrique : Studia / Etudes 
Strana / page: 8   
Autor / Auteur : Marek Přibil  
Rozhovor s Marií Fenclovou, předsedkyně vědecké komise kongresu /  
Interview avec Marie Fenclová, présidente de la commission scientifique du congrès  
  
Začal Evropský kongres učitelů francouzštiny / Le Congrès des professeurs 
du français a commencé  
 
Včera v Praze začal Evropský kongres učitelů francouzštiny. Koná se pod záštitou 
premiéra Petra Nečase či ministra zahraniční Karla Schwarzenberga.  

Na otázky Práva odpověděla předsedkyně vědecké komise kongresu Marie Fenclová, 
která je vedoucí Katedry románských jazyků na Fakultě filozofické Západočeské 
univerzity v Plzni. Je i zakládající členkou Sdružení učitelů francouzštiny (SUF) a je 
vyznamenaná francouzským Řádem akademických palmových ratolestí v hodnosti 
rytíř, uděleným roku 1996 za zásluhy o francouzskou kulturu.  
 

Co bude náplní kongresu?  

Nejprve je třeba říct, že Česká republika byla poctěna tím, že byla pověřena 
pořádáním druhého Evropského kongresu Mezinárodní federace učitelů francouzštiny 
(FIPF). Ta sdružuje asociace učitelů francouzštiny téměř všech zemí světa. To, že se 
nyní kongres koná v Praze, je úspěchem naší asociace. Jinak první byl pořádán před 
čtyřmi lety ve Vídni. Slavnostní zahájení se uskutečnilo v Obecním domě, samotný 
kongres se koná na Vysoké škole ekonomické. Třídenní program bude zakončen 
vsobotu závěrečnou přednáškou Pohledy na Evropu z Paříže a Prahy francouzského 
politologa a profesora Jacquese Rupnika.  

 Je kongres otevřen jen pro vyučující francouzštiny, anebo může přijít i veřejnost?  
 

Převážně pro vyučující, ale i pro všechny, kteří se zabývají francouzštinou anebo k ní 
cítí určité sympatie.  

 
Jaké je hlavní téma?  

Kongres si klade hlavní cíle, které jsou tematicky vymezeny podtitulem S 
francouzštinou k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti k 
součinnosti. V této době je totiž nutné se zamyslet nad otázkou francouzštiny jako 
jazyka mateřského či druhého cizího jazyka v kontextu současné a budoucí Evropy i 
globalizovaného světa. Kongres se bude hlavně zabývat potřebami učitelů a žáků a 
způsoby vyučování. Bude se věnovat konkrétním aktuálním didaktickým problémům 
učení, účastníci se zaměří na možnosti zdokonalení výuky a osvojení si francouzštiny 
na všech úrovních. Program zahrnuje 13 hlavních přednášek předních odborníků na 
francouzský jazyk, kulaté stoly, například na téma Jak učit francouzský pravopis, 



proč pravopis reformovaný?, a dvě stě krátkých vystoupení samotných učitelů.Také 
upozorníme na přípravu dalšího, tentokrát světového kongresu učitelů francouzštiny, 
který se uskuteční v roce 2012 v jihoafrickém Durbanu.  
 

Na základních školách je nejfrekventovanějším cizím jazykem angličtina, poté 
němčina. Jak si stojí francouzština? 

  
Zbývá na ni postavení takzvaného druhého cizího jazyka, který se má vyučovat od 
sedmé třídy.  

Je problém s kvalifikací kantorů?  
Nikoli. Právě naopak. Tento problém je u angličtinářů. Pokud jde o vyučující 
francouzštiny, zde je kvalifikovanost prakticky absolutní a velmi dobrá.  

 
 
Zdroj /Source : AFP   
Datum / Date : 08/09/2011  
Autor / Auteur : Jan Marchal 
Titul / Titre : Evropští učitelé francouzštiny se setkají v Praze / Les professeurs du 
français européens se réunissent à Prague  
 

Prague, 8 sept 2011 (AFP) - Le 2e congrès européen de la Fédération Internationale 
des Professeurs de Français (FIPF) s'est réuni jeudi à Prague pour se pencher 
notamment sur la politique linguistique, l'éducation par nouvelles technologies et la 
motivation des élèves, a constaté un journaliste de l'AFP.  

Le congrès, auquel participent quelque 630 professeurs de français et autres 
personnalités d'une cinquantaine de pays, se tient sous le mot d'ordre "Vers 
l'éducation plurilingue en Europe avec le français - De la diversité à la synergie".  

"Je me réjouis que vous soyez rassemblés ici à Prague, la ville de Mozart, de Kafka 
et de Kundera", a déclaré à l'ouverture du congrès Xavier Darcos, directeur de 
l'Institut Français, établissement chargé de mettre en oeuvre la diplomatie culturelle 
française.  

"L'Institut français et la FIPF ont un objectif partagé: promouvoir et diffuser la langue 
française en renforçant la qualité de son enseignement", a souligné M. Darcos, 
ministre de l'Education nationale en 2007-2009, et ministre du Travail, des Relations 
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville (2009-2010).  

Dix-huit conférences semi-plénières et tables rondes, ainsi que 200 communications 
sont prévues d'ici samedi, réunissant des professeurs de français et des 
personnalités du monde francophone.  

"(L'écrivain franco-tchèque Milan) Kundera a dit que l'Europe, c'est le maximum de 
diversité sur le minimum d'espace. Je crois que cette singularité, cet héritage 
européen du pluralisme, il faut le préserver et le développer", a de son côté déclaré 
Jean-Marc Berthon, sous-directeur de la diversité linguistique et du français au 
ministère des Affaires étrangères et européennes.  



"La spécificité de l'Europe, c'est de faire de son plurilinguisme et de sa diversité 
culturelle les ferments d'une société qui sera exemplaire pour le monde de demain", 
a de son côté souligné Jean-Pierre Cuq, président de la FIPF.  

Le congrès est placé sous le haut patronage du Premier ministre tchèque Petr Necas 
et parrainé par le chef de la diplomatie tchèque Karel Schwarzenberg, le ministre de 
l'Education Josef Dobes et le maire de Prague Bohuslav Svoboda.  

 
Zdroj / Source : Lidové noviny (deník / quotidien) 
Datum / Date : 06/09/2011 
Rubrika / Rubrique : Akademie / Académie  
Strana / Page : 23  
Titul / Titre : Evropský kongres francouzštinářů / Le Congrès européen des 
professeurs du français 
Autor / Auteur : Radka Kvačková  
 
 
Evropský kongres francouzštinářů / Congrès européen des professeurs du français 
 
Druhý evropský kongres učitelů francouzštiny se uskuteční ve dnech 8. až 10. září 
2011 v Praze. Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF) zvolila z mnoha 
kandidujících měst Prahu a pověřila jeho uspořádáním Sdružení učitelů francouzštiny 
v České republice (SUF). Na kongresu vystoupí přední evropští odborníci na 
francouzský jazyk a evropské vzdělávání i osobnosti z jiných společensko-kulturních 
oblastí, např. francouzský politolog a historik Jacques Rupnik.  
 
 

• TELEVIZE / TELEVISION  
 

Česká televize / Télévision tchèque  
 
Zdroj / Source : ČT 24  
Datum / Date : 08/09/2011 
Pořad  / Emission : ČT 24 – Události a komentáře / ČT 24 Le Journal commenté du 
soir  
Titul / Titre : O francouzštinu a francouzskou kulturu je v Česku stoupající zájem / Le 
français et la culture française attirent  de plus en plus l’attention des tchèques 
 
Rozhovor s Xavierem Darcosem, prezidentem Francouzského institutu, Jean-Pierrem 
Cuqem, předsedou FIPF a Olivierem Jacquotem, ředitelem Fracouzského institutu v 
Praze a kultrurním radou Francouzského velvyslanectví v ČR / Interview avec Xavier 
Darcos, président de l’Institut français, Jean-Pierre Cuq, le président de la FIPF et 
Olivier Jacquot, le directeur de l’Institut de Prague, conseiller culturel de l’ 
Ambassade de France en République tchèque   
Autor / Auteur : Tereza Radváková  
 
 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/135677-o-francouzstinu-a-francouzskou-
kulturu-je-v-cesku-stoupajici-zajem/  

 
Praha - Zájem o francouzskou kulturu se v Česku po roce 1989 zase pomalu vrací 
téměř k prvorepublikové tradici. Shodli se na tom ve středu účastníci druhého 
evropského kongresu učitelů francouzštiny. Česko se stalo hostitelem právě díky své 
úzké vazbě na zem galského kohouta, a to i ve vztahu k systému vzdělávání. 



 
Ilustrační foto 
Souboj francouzské a anglosaské kultury patří k největším klišé historie. Avšak právě 
kulturní vliv se dnes podle politiků počítá. Podle bývalého francouzského ministra 
školství a zároveň prezidenta Francouzského institutu Xavera Darcose už zemím 
v dnešní době nestačí pouze ekonomická nebo obchodní síla, aby měly vliv. 
Vliv Francie spatřuje Darcos v kultuře. "I když už nepatříme k ekonomicky 
nejsilnějším zemím, jsme velká kulturní mocnost. Je proto důležité, aby byl ve světě 
dál slyšet i náš jazyk." Francie si svůj jazyk pečlivě střeží. V roce 1976 vydal tehdejší 
prezident Valéry Giscard d'Estaing takzvaný jazykový zákon, který zakazuje 
používání cizích slov tam, kde existují francouzská. Prakticky jde hlavně o 
anglicismy. O francouzštinu a francouzskou kulturu je v Česku stoupající zájem. 
Podle posledních výzkumů Eurostatu se v České republice učí francouzsky téměř 
sedm procent obyvatel. Francouzština je tak ve š kolách na třetím místě hned za 
němčinou. Angličtina ale vítězí na jednaosmdesát procent. 

 
 



 
Zdroj / Source : TV METROPOL  
Datum / Date : 07/09/2011 
Pořad  / Emission : Ranní ladění / Télématin  
Rozhovor k 2. Evropskému kongresu učitelů francouzštiny s Helenou Dleskovou a 
Marií Fenclovou, členky Sdružení učitelů francouzštiny / Interview avec Helena 
Dlesková et Marie Fenclová, de l´Association des professeurs de français 
Autor / Auteur : Tereza Kušová  
 
http://www.metropol.cz/porady/ranni-ladeni/743/archiv/ 
 

• RADIO  
mají rádi francouzštinu čím dál ví 
 
RFI / Radio France Internationale  
 
Zdroj / Source : RFI  
Datum / Date : 14/09/2011 
Pořad  / Emission : La Danse des mots  
Titul / Titre : Kongres učitelů francouzštiny v Praze : Co pro Vás znamená používat 
francouzštinu / Congrès des professeurs du français à Prague : Que représente pour 
vous l’usage du français 
Autor / Auteur : Yvan Amar  
 
http://www.rfi.fr/emission/20110914-congres-professeurs-francais-prague-
represente-vous-usage-francais 
 
Congrès des professeurs de français à Prague: Que représente pour vous 
l’usage du français? 

 
Prague 

Le français, une langue pour l’Europe ?  

Usages, pratiques, utilités de la langue française en Europe. Langue européenne et 
langue-pont. Avec Zdenek Velisek, journaliste présentateur à la télévision tchèque. 
Et Jovanka Sotolová, auteure, critique littéraire et traductrice tchèque de Jean 
Echenoz, Michel Houellebecq et Jean-Philippe Toussaint. 

 



 
 
Zdroj / Source : RFI  
Datum / Date : 13/09/2011 
Pořad  / Emission : La Danse des mots  
Titul / Titre : Evropský kongres učitelů francouzštiny / Congrès européens des 
professeurs du français  
Autor / Auteur : Yvan Amar  
 
http://www.rfi.fr/emission/20110913-congres-europeen-professeurs-francais 
 
Congrès européen des professeurs de français 
 

 
 Prague 
 

Le congrès européen des professeurs de langue française vient de se tenir, du 8 au 
10 septembre 2011 à Prague, en République Tchèque. 

Attentes, contenus, réactions.  

 
 
Zdroj / Source : RFI  
Datum / Date : 06/09/2011 
Titul / Titre : Pražský kongres : od rozmanitosti k součinnosti  / Evropský kongres 
učitelů francouzštiny / Congrès de Prague : de la diversité à la synergie  
Rozhovor s Doinou Spitou / Interview avec Doina Spita 
  
http://www.rfi.fr/lffr/articles/141/article_4345.asp 
 
Congrès de Prague : de la diversité à la synergie 
Sous le thème «Vers l'éducation plurilingue en Europe avec le français - De la 
diversité à la synergie », les professeurs de français d’Europe se rencontrent cette 
semaine à Prague. Après Vienne en 2007, ce deuxième Congrès paneuropéen se 
tient pour la première fois dans un pays de l’ancienne Europe de l’Est. Doina Spita 
est roumaine, présidente de la commission des associations d’Europe centrale et 



orientale (la CECO). Elle nous raconte à cette occasion la situation de l’enseignement 
du français dans cette région, ses combats, son histoire, son parcours. 
  
L’histoire récente des pays de l’Est est toujours vivace 
Pour comprendre le contexte d’enseignement des langues en Roumanie et dans les 
autres pays de l’Est, ainsi que le parcours des associations d’enseignants de français 
d’Europe centrale et orientale, on ne peut éviter de se tourner vers ce passé marqué 
par l’expérience récente de régimes totalitaires. 

Le choix du français représentait sans doute pour Doina la chance d’accéder à une 
autre culture. Dans les années 1970, qui correspondent à une relative ouverture 
sous Ceausescu, faire des études en langues étrangères était le moyen pour 
beaucoup de jeunes de sortir de l’isolement. Mais le choix de la langue française 
avait pour Doina une signification très personnelle. Car son arrière grand-mère était 
française. Son aïeul rencontra un Roumain et fonda une école pour jeunes filles dans 
le pays. Mais les parents de Doina n’en parlaient pas ou très peu. Etait-ce pour 
protéger leurs enfants, sous un régime à l’époque très fermé ? 

Mieux connaître ses racines françaises, taboues dans la famille, a peut-être alors été 
une motivation supplémentaire pour Doina. 

En 1973, étudiante à l’université de Iasi, Doina obtient une bourse pour son premier 
voyage en France dans un camp de vacances en Rhône-Alpes. Elle y rencontrera des 
jeunes Français, des francophones marocains et réunionnais, et des francophiles de 
l’Est comme elle. Ce sera la première expérience de contact direct avec le français 
authentique. Mais quelle surprise ! Sélectionnée grâce à ses très bonnes notes – en 
littérature, en linguistique –  elle découvrait avoir du mal à véritablement 
communiquer avec des jeunes qui ne parlaient pas, hélas, le français livresque 
qu’elle avait appris. Il lui a fallu quelques jours de pratique de l’écoute pour oser se 
lancer – se rappelle-t-elle en s’amusant – et cela a finalement très bien fonctionné. 

Doina ne retournera en France qu’en 1990, après la chute du mur de Berlin, pour 
enfin rencontrer ses collègues de l’Ouest en toute liberté. 

Entre-temps, l’enseignante passe du collège et lycée à l’université et devient maître 
de conférences à la faculté de lettres. Chercheuse et enseignante, elle coordonnera 
de nombreux programmes dans le contexte de reconstruction et de renouveau du 
début des années 90.  Sans oublier les projets et évènements francophones propres 
à la vocation de la FIPF, dont la création de l’association de professeurs de français 
de Roumanie, à laquelle elle participe activement. 

De l’isolement à l’ouverture  
Avant la chute du mur de Berlin, il n’y avait pas d’associations de professeurs de 
français dans cette partie de l’Europe. C’était tout simplement impossible de se 
regrouper en associations, quel qu’en soit l’objet. De plus, les enseignants de 
français des pays de l’Est n’avaient à l’époque aucun contact avec la France et ne 
savaient même pas que la FIPF existait ! 

En Roumanie, les premières associations de professeurs de français se mettent en 
place en 1990, dans un contexte d’émulation générale. « Leur création était partie 
prenante de la construction de la société civile et l’apprentissage de la démocratie », 
nous décrit Doina Spita. « Avant même d’être des associations professionnelles, elles 
étaient la conséquence de gestes civiques », rajoute-t-elle. 



Dès 1988, des associations de professeurs de français d’autres pays de l’Est 
rejoignaient la FIPF. Dans la foulée, en 1991, la commission d’Europe centrale et 
orientale est créée au sein de la fédération internationale. 

Doina Spita est témoin et actrice de cette époque d’une grande créativité dans le 
domaine de l’enseignement des langues étrangères : un souffle de liberté et 
d’ouverture au monde naît parallèlement à la libération des peuples. Rattraper le 
temps perdu était le mot d’ordre ! 

Un moteur de renouveau  
La priorité pour les ex pays du bloc communiste est alors de communiquer avec 
l’Ouest pour renouer enfin un contact perdu depuis des décennies ! 

Ils prennent de plus en plus conscience que « ce n’est pas en petits îlots, qui 
s’ignorent et souvent s’envient, que les grands projets vont avancer, mais en 
agissant de concert », témoigne Doina. La CECO a été ainsi utile pour recréer des 
liens entre pays d’Europe centrale et orientale ayant vécu une histoire commune. 

La CECO réunit 35 associations en provenance de 25 pays. Comment franchir les 
frontières et combler les distances quand on recouvre un territoire qui s’étend de 
l’Europe centrale jusqu’à Vladivostok ? Une association est un dispositif de cohérence 
et de solidarité professionnelle – affirme Doina – qui se définit par rapport à des 
objectifs communs. Celui de la CECO au sein de la FIPF est de promouvoir le français 
et la diversité francophone par un enseignement de bonne qualité. Le premier projet 
fédérateur de la commission, développé entre 1995 et 1999, a d’ailleurs pour but 
« La rénovation curriculaire en Europe centrale et orientale ».On découvrait la 
situation de l’enseignement du français dans chacun des pays membres. On 
favorisait en même temps la prise de conscience chez chaque participant de ce 
qu’était la situation de son voisin. Prospection et solidarité deviennent ainsi la 
vocation de la toute nouvelle commission. Les associations deviennent ainsi une 
interface entre les institutions sur place et les réalités du terrain. Elles apprennent à 
exercer leur rôle de conseil, d’expertise, d’expérimentation et de veille, notamment 
pour que les politiques culturelles et linguistiques européennes – « extrêmement 
positives et généreuses » – soient respectées dans leurs pays respectifs. 
« Un moteur du renouveau », résume ainsi Doina. 

Et maintenant, cap sur Prague ! 

À Vienne en 2007 : les associations d’Europe orientale et occidentale étaient pour la 
première fois réunies. Cette fois-ci, la rencontre a lieu à Prague, à l’Est donc. 

Si l’Histoire est sous-jacente à l’organisation et la genèse de ce congrès, elle n’en est 
pas l’objet : il s’agit d’aller de l’avant !   

Le parcours des enseignants de français en Europe se résume dans le slogan choisi 
pour cette rencontre : de la diversité à la synergie. Des mots qui sonnent comme un 
écho à la grande diversité des situations des langues et de leur enseignement d’un 
bout de l’Europe à l’autre. Aujourd’hui, une réponse peut y être apportée : la 
synergie des approches pour une éducation plurilingue, outil de la convergence 
européenne qui ne peut se passer du français. 

C’est le parcours aussi de Doina, qui, à la recherche de la synergie, a consacré son 
propre travail à l’intercompréhension des langues. C’est ainsi que l’étudiante de 
français en Roumanie a bouclé la boucle aujourd’hui : sa thèse de linguistique et une 
longue expérience en didactique du FLE lui servent maintenant à enseigner le 
roumain comme langue étrangère à la Sorbonne. Elle en est fière, étant convaincue 



que « toute langue est à chaque fois essentielle à la constitution du patrimoine 
culturel mondial ». 

 
 
Český rozhlas  / Radio tchèque  
 
Zdroj / Source : ČRo 1 – Radiožurnál  
Datum / Date : 11/09/2011 
Pořad  / Emission : Týden v kultuře / La semaine de la culture  
Autor / Auteur : Jana Klusáková  
Rozhovor s Marií Fenclovou, předsedkyní vědecké komise kongresu /  
Interview avec Marie Fenclová, présidente de la commission scientifique du congrès  
 
 
Zdroj / Source : ČRo 6   
Datum / Date : 10/09/2011 
Pořad  / Emission : Rozmluvy / Entretiens  
Autor / Auteur : Jana Šmídová  
Rozhovor s Marií Fenclovou, předsedkyní vědecké komise kongresu /  
Interview avec Marie Fenclová, présidente de la commission scientifique du congrès  
 
http://media.rozhlas.cz/_audio/2432423.mp3 
  
 
Zdroj / Source : ČRo - Radio Česko  
Datum / Date : 09/09/2011 
Pořad  / Emission : Studio Česko  
Autor / Auteur : Martina Mašková  
Rozhovor s Xavierem Darcosem, prezidentem Francouzského institutu / Interview 
avec Xavier Darcos, président de l’Institut français  
 
V Praze běží velký mezinárodní Kongres učitelů francouzského jazyka. Přijel na něj i 
Xavier Darcos, bývalý francouzský ministr školství, blízký spolupracovník současného 
ministra zahraničí Alaina Juppého a prezident Francouzských institutů ve světě. 
Martina Mašková s ním mluvila o francouzském angažmá v zemích Severní Afriky po 
pádu tamních autoritativních režimů. Zeptala se, jestli šíření francouzské kultury z 
jeho pohledu znamená i tlak na demokratizaci zmíněných zemí...  
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« L’humanité a besoin de langues comme le français » 
Le 2e Congrès européen des professeurs de français a donc débuté ce jeudi à 
Prague. Pendant trois jours, professeurs de français en provenance de toute 
l’Europe, spécialistes de la langue française et de l’éducation, entre autres, sont 
réunis dans la capitale tchèque. Parmi eux, le professeur Jean-Marc Defays, 
professeur et directeur de l’Institut supérieur des langues vivantes de français à 
l’Université de Liège, en Belgique. Au micro de Radio Prague, Jean-Marc Defays a 
expliqué l’intérêt de ce type de congrès : 
 

Jean-Marc Defays « La première chose à laquelle je pense, 
c'est de retrouver mes collègues d’un peu partout en Europe. Je crois que c’est une 
des fonctions essentielles de la Fédération internationale des professeurs de français 
: donner l’occasion à tous les professeurs, dont certains sont parfois isolés, de se 
retrouver pour échanger leurs expériences, leurs pratiques, et surtout de se réjouir 
d’être ensemble et de partager la même passion, qui est d’enseigner le français dans 
leur pays, parfois dans des conditions difficiles. » 
Quels seront les grands thèmes de ce congrès ? 
« Les thèmes abordés sont multiples : ça part dans toutes les directions, même si ça 
porte surtout sur les questions de l’actualité de l’enseignement du français en Europe 
et aussi plus généralement dans le monde. Quelle est la place de cet enseignement ? 
Quelles en sont les formes ? Quels en sont les objectifs ? Il sera question de points 
de vue fort larges comme de questions beaucoup plus techniques concernant, par 
exemple, les pratiques de classe. L’important pour le français est de s’inscrire dans 
un monde plurilingue, interculturel, et de trouver sa bonne place par rapport aux 
autres langues enseignées." 
Sur quel point allez-vous intervenir personnellement ? 

 « La question que je pose est de savoir quelles sont les 
responsabilités, quel est le rôle des professeurs de langues étrangères devant la 
mondialisation et la globalisation. Il faut que nous repensions à ce rôle et que nous 
lui donnions toutes ses dimensions. Nous ne sommes pas seulement des techniciens 



de la langue, des enseignants de la communication, nous avons un rôle de médiateur 
culturel à jouer. Ce que nous lisons et entendons dans les médias nous prouve que 
nous avons vraiment besoin de médiateurs culturels et interculturels. Je pense que 
notre responsabilité est de former la prochaine génération de citoyens européens et 
du monde à pratiquer et à concevoir cette interculturalité pour pouvoir la vivre au 
quotidien. Si les professeurs de langues étrangères ne jouent pas le rôle de 
médiateur interculturel pour cette génération, je me demande qui pourra le tenir, et 
je serai alors très inquiet. » 
Depuis la Belgique où vous vivez et travaillez, avez-vous le sentiment que le 
français continue à perdre du terrain et de l’influence en Europe ? 

 « Il est clair que, au niveau quantitatif, la place du 
français n’est plus la même que celle qu’elle occupait ne serait-ce qu’il y a une 
cinquantaine d’années. Je ne parle pas seulement de l’anglais mais de l’ensemble du 
contexte de l’Europe, et a fortiori du contexte de la globalisation et de 
l’uniformisation. Certains pronostiquent que, à terme, seul l’anglais sera nécessaire 
pour mener des études internationales, des affaires ou une carrière diplomatique. 
Bien sûr, on s’interroge alors sur l’utilité des professeurs qui enseignent les autres 
langues. Mais je pense qu’il faut placer le débat au niveau qualitatif : au niveau de 
l’humanité, et non pas du marché, on a plus que besoin de langues comme le 
français qui véhiculent d’autres valeurs que de simples valeurs marchandes, 
commerciales, de rentabilité, de concurrence, etc. Je veux donc rester optimiste et 
dire qu’il y aura un après-globalisation et qu’il faut s’y tenir prêt. » 
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« Le corps des enseignants de français est un des meilleurs en République 
tchèque » 
 
Le 2e Congrès européen des professeurs de français débute ce jeudi à Prague. 
Pendant trois jours, professeurs et spécialistes de la langue française et de 
l’éducation seront réunis à Prague. Le congrès est organisé par la Fédération 
internationale des professeurs de français en collaboration avec l’Association 
tchèque des professeurs de français. Membre de cette association, Marie Fenclová 
est aussi la présidente de la commission scientifique du congrès. Elle a donné 
quelques informations sur l’enseignement et la place du français aujourd’hui en 
République tchèque : 
 



 « Je crois que l’enseignement du français est réalisé à un 
niveau modéré mais très sérieux. Ce n’est pas une vague de modernité, ce n’est pas 
une langue déformée, c’est à mon avis une langue qui correspond à la réalité. Ce 
que j’attends maintenant, cela pourrait être un soutien plus clair de la part des 
créateurs de la politique linguistique. Il faut que les responsables prennent 
conscience de la nécessité d’une éducation vraiment plurilingue, de la diversité 
linguistique dans l’éducation tchèque. Il faut surtout que les décideurs tchèques se 
rendent compte qu’il est vraiment indispensable que la mentalité en Europe centrale 
et l’opinion publique puissent puiser non seulement dans le discours formulé en 
anglais mais aussi dans les discours formulés dans d’autres contextes, dans d’autres 
paradigmes mentaux et d’autres paradigmes de l’esprit européen. Et c’est ce que 
j’attends éventuellement du congrès. Je n’en suis pas sûre, on verra. » 
 
Aujourd’hui en République tchèque on a quand même le sentiment que pour 
la classe politique et pour le gouvernement une des priorités linguistiques 
est quand même l’anglais, présent même dans les écoles maternelles 
aujourd’hui. Quelle est la place du français par rapport à cela ? 
 
 « Il est difficile de répondre. Si vous me demandez pourquoi dans toutes les écoles 
on enseigne d’abord l’anglais comme première langue, c’est parce que bien sûr la 
vision générale de la modernité est présentée comme l’Amérique. Et je crois que 
c’est pareil dans tous les pays. » 
 
Est-ce que le corps enseignant qui se charge de l’enseignement du français 
en République tchèque est de qualité ? Sait-il répondre à la demande des 
élèves et cela est-il valable pour l’ensemble du pays ? 

 « C’est une bonne question parce que je peux donner 
une réponse absolument affirmative. Vraiment le corps d’enseignants de français est 
à mon avis, sinon le meilleur, sans doute un des meilleurs. En comparaison avec les 
enseignants de l’anglais par exemple. Ce n’est pas la faute de l’anglais, c’est à cause 
de la quantité d’enseignants exigée par les écoles. Mais les enseignants de français 
sont pour la plupart des gens très bien formés et sont capables de s’améliorer tout le 
temps. Ils manifestent un grand intérêt pour la formation continue et souvent ce 
sont des personnes vraiment admirables. » 
Partenaire médiatique de ce 2e Congrès européen des professeurs de français à 
Prague, Radio Prague consacrera prochainement une émission spéciale à 
l’enseignement et à la place du français en République tchèque. 
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« Le français reste essentiel pour le patrimoine universel de l’humanité » 

 
Le 2e Congrès européen des professeurs de français se tiendra à Prague de jeudi 
à samedi. Cinq ans après Vienne, la capitale tchèque accueille cette prestigieuse 
rencontre dont le principal objectif, pour les organisateurs comme pour les 
participants, et en premier lieu les professeurs de français et les spécialistes de la 
langue et de l’éducation en provenance de toute l’Europe, sera d’abord d’initier la 
mise en place d’une politique commune européenne pour le français. Représente 
de la Fédération internationale des professeurs de française organisatrice du 
rassemblement lors de la conférence de presse de présentation, Doina Spita a 
répondu aux questions de Radio Prague. En tant que présidence de la Commission 
pour l’Europe centrale et orientale de cette fédération, Doina Spita a d’abord 
expliqué le choix de Prague : 

Doina Spita « Le premier congrès européen des professeurs 
de français a eu lieu à Vienne. Il réunit les deux commissions européennes : celle de 
l’Europe de l’Ouest, dont Vienne faisait partie, et celle de l’Europe centrale et 
orientale. Pour cette fois nous avons donc orienté notre choix vers un pays de cette 
zone. Nous avons reçu plusieurs candidatures et avons finalement retenu celle de 
Prague d’abord en raison de la force de l’association locale. Tous les ans, divers 
événements à caractère scientifique sont organisés, dont un devenu traditionnel. Il y 
également un soutien de très grande qualité de l’ambassade et de l’Institut français 
ici à Prague. Ils sont très efficaces pour tout ce qui concerne l’enseignement du 
français. Enfin, dernière raison, Prague est très bien situé, au centre du monde 
européen. La ville est accessible et très riche en valeurs culturelles. La candidature 
de Prague était donc très attrayante. » 
Que savez-vous de la place du français en République tchèque ? 
 « Comme partout dans le monde, le nombre d’apprenants choisissant le français est 
en baisse par rapport à l’anglais. Si je me place dans une perspective pragmatique, 
quel est le monde de demain qui commence déjà à se dessiner aujourd’hui ? C’est un 
monde où il y a énormément de mobilité, où pour se comprendre il faut connaître 
des langues. Alors, que faire ? Il y a plusieurs solutions, il y a l’anglais, cette langue 
qui est aujourd’hui connue par la plupart. Mais il y a aussi d’autres solutions. Que 
faisons-nous si nous abandonnons la diversité linguistique ? Si le monde est beau, 
c’est précisément parce qu’il est riche en diversité. Nous ne pouvons pas renoncer 



aux langues. Notre plaidoyer est en faveur du maintien de plusieurs langues, dont le 
français, dans l’enseignement. Nous ne sommes pas en concurrence négative. Le 
français est très riche du point de vue culturel, il est porteur de valeurs 
extraordinaires et de belles traditions. Nous ne pouvons pas abandonner toutes ces 
valeurs en faveur d’un pragmatisme qui nous conduit à considérer la langue comme 
un simple instrument de communication. » 
Une responsable de l’Association tchèque des professeurs de français nous 
disait avant vous que plus que la quantité et le nombre d’étudiants qui 
apprennent le français, c’est la qualité de l’enseignement qui importe le 
plus. Pensez-vous que cette affirmation vaille pour tous les pays ? 
 
 « Oui, c’est vrai pour tous les pays. Notre premier objectif est l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement. Ceci passe notamment par la mise en place de formules 
innovantes, attractives, en accord avec le public qui a énormément changé depuis 
quelques années. Il y a un écart entre les générations et c’est une réelle 
gymnastique de s’adapter aux différents types de public. Je crois qu’un des devoirs 
essentiels du professeur est de rester jeune. C’est un enjeu de plus en plus 
important, mais quel bel enjeu ! Rester jeune ne signifie pas imposer sa manière de 
penser ou de faire, mais essayer de l’adapter au public. Il ne faut pas pour autant 
abandonner les vieilles valeurs mais essayer d’attirer et d’inviter le public. Et cela 
peut se faire par le biais du français. Nous y croyons vraiment ! » 
Beaucoup de tchèques aimeraient apprendre le français mais trouvent cette 
langue trop difficile. Que faire par rapport à cela ? L’enseignement du 
français ne souffre-t-il pas également d’une certaine mauvaise image de la 
France à l’étranger ? 
 « Nous en revenons à la qualité de l’enseignement. Il est de notre devoir de nous 
moderniser, c’est-à-dire changer la représentation que nous avons des langues mais 
aussi de modifier la méthodologie de travail. Je vais citer un professeur de 
l’Université libre de Bruxelles qui, dans une conférence, disait que les professeurs de 
français sont souvent semblables à des « pompiers pyromanes ». Si nous enseignons 
une langue en commençant par donner une règle puis en énonçant la vingtaine 
d’exceptions qui lui font suite, c’est forcément décourageant. Il faut au contraire 
profiter de toutes les acquisitions linguistiques qui se trouvent dans le cerveau des 
apprenants pour les aider à découvrir et à maîtriser d’autres langues. Nous ne 
sommes pas en faveur d’approches normatives, mais nous sommes favorables à des 
approches ouvertes qui vont même en direction de compétences partielles. 
L’enseignement des langues qui est en train de se mettre en place est très différent 
du modèle traditionnel. Selon la représentation classique, je maîtrise une langue si je 
suis capable de la lire, de l’écrire, de la parler et de la comprendre. Si je n’ai pas ces 
quatre compétences, c’est que je ne connais pas cette langue. L’idée actuelle est 
différente. Chaque individu a aujourd’hui divers accès à la langue.  Je peux par 
exemple avoir des acquisitions langagières en regardant des émissions à la 
télévision. Nous ne connaissons plus uniquement les langues grâce au système 
éducatif. Comme je le disais, les gens bougent. Je peux donc avoir des compétences 
dans telle ou telle langue de manière différente. Je peux comprendre un texte écrit 
dans une langue et je peux en même temps, pour la même langue, être incapable de 
la comprendre à l’oral. Est-ce que cela signifie que je ne connais pas cette langue ? 
Non, je la connais, mais partiellement. Je mets en jeu seulement une partie de ces 
quatre compétences. Voilà un exemple de modernisation et d’adaptation de 
l’enseignement en fonction de ce monde qui a changé de configuration.» 
Pour en revenir au congrès qui va se tenir à Prague, quels seront les grands 
axes de réflexion ? Qu’attend la Fédération internationale de ce congrès ? 
 « Le principal objectif est de réaliser des échanges entre les professeurs et des 
transferts de bonnes pratiques et surtout de pratiques innovantes. C’est uniquement 



en faisant un travail de qualité que nous pouvons attirer d’abord puis fidéliser un 
public. L’enjeu le plus important se situe à ce niveau. » 
Etes-vous optimiste concernant l’avenir du français dans le monde ? 

 « Bien sûr que je suis optimiste. Je crois fort, comme je le disais, 
aux valeurs portées par le français. Sa place sera donc toujours essentielle pour le 
patrimoine universel de l’humanité. Mais je dois nécessairement compléter cette 
affirmation en disant que, finalement, nous ne pouvons pas parler de grande ou de 
petite langue car, toutes, elles constituent chacune à leur manière une contribution 
essentielle, incontournable et indispensable à ce patrimoine universel. » 
http://prague2011.fipf.org/ 
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II. EVROPSKÝ KONGRES UČITELŮ FRANCOUZŠTINY 

Praha 8. – 10. září 2011 
 

Hlavní cíle kongresu jsou tematicky vymezeny záhlavím „S francouzštinou 
k vícejazyčnému vzdělávání v Evropě. Rozmanitostí k synergii“.  

Pozornost účastníků bude věnována jak obecně zaměřené problematice 
jazykové vzdělávací politiky v současné a budoucí Evropě a v globalizovaném světě, 
tak konkrétním aktuálním didaktickým problémům učení francouzštiny.  
      K otázkám souvisejícím se vzdělávací politikou náleží místo francouzštiny při 
prosazování vícejazyčnosti občanů evropských zemí, kteří by měly kromě své 
mateřštiny poznat další dva cizí jazyky a umět jimi komunikovat v takové míře, jaká 
je pro ně potřebná. V té souvislosti bude jednáno o bilingvním vzdělávání a o tzv. 
cizojazyčných sekcích š kol, v nichž některý z předmětů je veden francouzsky. 
Aktuálním problémem je zejména způsob odborné přípravy učitelů těchto předmětů. 



      Zajímavým tématem je evropská frankofonie. Obecně bývá chápána jako 
společenství  zemí, v nichž je francouzština oficiálním jazykem, tedy v zásadě 
Francie, Belgie a Švýcarska. Pojem evropská frankofonie je však postupně rozšiřován 
o všechny osoby užívající francouzštinu, a to i jako jazyk cizí, neboť ti všichni 
obohacují vědu, literaturu a umění, sociokulturní prostředí založené na komunikaci 
ve francouzštině, ať pocházejí z Portugalska, Finska, České republiky či od jinud. 
Příkladem může být vynikající postavení Milana Kundery ve frankofonní/francouzské 
literatuře. I o něm bude na kongresu řeč. 
      Největší prostor bude věnován konkrétním didaktickým otázkám vyučování 
francouzštiny. Téma bude uvedeno plenární přednáškou Jeana-Marca Defayse, 
profesora z Univerzity v Lutychu, na téma „Zodpovědnost učitele jazyků tváří v tvář 
globalizaci“.  Pozornost učitelů upoutají jistě přednášky a příspěvky věnované 
reformovanému francouzskému pravopisu, neboť francouzský pravopis je černou 
můrou jak žáků, tak ovšem i učitelů. Stěžejní kulatý stůl na toto téma připravila 
Viviane Youx, předsedkyně Asociace učitelů francouzštiny jako jazyka mateřského.  
      Zajímavý kulatý stůl bude věnován pluralitnímu přístupu k jazykovému 
vzdělávání, tj. takovému vzdělávání, které zohledňuje mnohojazyčnost vjemů, 
kterým je generace dnešních žáků vystavována. Děti v České republice jsou 
obklopeny cizími jazyka v reklamách, na jídelních lístcích, v televizních pořadech, na 
trhu i na hřišti. Všechny tyto vjemy je možno využít v didaktice cizích jazyků a 
jmenovitě v didaktice francouzštiny. K problematice vystoupí řada účastníků v čele 
s profesorem Michelem Candelierem z Université du Maine.  
      Několik přednášek bude věnováno projektovému vyučování, o němž promluví 
např. Janina Zielinska z varšavské university nebo Kateřina Bavorová z Evropské 
komise zodpovídající za program Coménius.  
       Strategie jazykové přípravy za účelem studijní i pracovní mobility tvoří rovněž 
jednu z důležitých tematických os kongresu. Odborný jazyk a francouzština pro 
specifické účely budou prezentovány mimo jiné Jeanem-Marcem Mangiantem 
z Université d´Artois v Arrasu. 
       Mezi účastníky budou význačné osobnosti didaktiky francouzštiny v čele s 
prof. Jeanem-Pierrem Cuqem, předsedou Mezinárodní federace učitelů francouzštiny, 
autorem řady základních publikací z oboru, dále profesor  Jean-Marie Klinkenberg 
z univerzity v Lutychu nebo doc. Josef Hendrich z pražské Univerzity Karlovy, čestný 
předseda Mezinárodní federace učitelů živých jazyků.  
       Třídenní program bude uzavřen závěrečnou přednáškou profesora Jacquese 
Rupnika, v níž se zamyslí nad zajímavými průsečíky mezi Prahou a Paříží v kontextu 
Evropy.  
 
Doc. PhDr.Marie Fenclová, CSc.  
Vedoucí katedry románský jazyků Filozofické fakulty Západočeské Univerzity v Plzni  
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2. EVROPSKÝ KONGRES UČITELŮ FRANCOUZŠTINY – ROZHOVOR S MGR. HELENOU 
DLESKOVOU 

 
 

 
 
Praha, 8. – 10. září 2011 – Rozhovor s Mgr. Helenou Dleskovou, předsedkyní 
Sdružení učitelů francouzštiny v ČR a předsedkyní organizačního výboru 2. 
evropského kongresu učitelů francouzštiny pořádaného v Praze ve dnech 8. – 10. 
září 2011. 
 
Evropský kongres učitelů francouzštiny pořádají Mezinárodní federace 
profesorů francouzštiny (FIPF) a Sdružení učitelů francouzštiny v České 
republice (SUF) podruhé ve střední Evropě. 
Ano, první ročník se konal v r. 2006 ve Vídni a Praha byla vybrána pro rok 
2011.V rámci kongresu se učitelé zamýšlí nad úlohou francouzštiny jako jazyka 
mateřského či druhého cizího jazyka v kontextu současné i budoucí Evropy i 
v kontextu globalizovaného světa, věnují se aktuálním didaktickým problémům, 
zabývají se možnostmi zdokonalení výuky francouzštiny i za přispění techniky. 
V neposlední řadě je kongres místem setkávání učitelské veřejnosti a platformou pro 
výměnu jejich zkušeností. 
  
Slavnostní zahájení a zakončení kongresu se uskuteční ve Smetanově síni 
Obecního domu v Praze. Můžete nám prozradit alespoň některé hosty těchto 
dvou slavnostních dní? 
Jsme rádi, že mezi významnými hosty kongresu budou J. E. pan Pierre Lévy, 
velvyslanec Francouzské republiky v Praze, pan Xavier Darcos, prezident 
Francouzského institutu, samozřejmě pan Jean-Pierre Cuq, předseda FIPF stejně tak 
jako předsedové obou komisí. 
Úvodní plenární přednášku „Zodpovědnost profesora jazyků tváří v tvář globalizaci“, 
přednese pan Jean-Marc Defays z univerzity v Lutychu, na závěr kongresu pak pan 
Jacques Rupnik promluví na téma „Pohledy na Evropu z Paříže a Prahy“. 
  
Samotný kongres se koná na Vysoké škole ekonomické v Praze, jaký je jeho 
program? Kteří přední evropští lingvisté se kongresu zúčastní? 
Po slavnostním zahájení dne 8. září dopoledne se již odpoledne rozběhne vlastní 
program kongresu s přednáškami, diskusemi u kulatého stolu a více než 200 
vystoupeními učitelů. Naprostá většina příspěvků je zaměřena didakticky, učitelé se 
s námi podělí o své zkušenosti s novými postupy při výuce francouzštiny. 
Součástí kongresu bude také další vzdělávání učitelů, účastníci obdrží certifikát FIPF. 
Tento program potrvá až do soboty 10. září, odpoledne pak proběhne slavnostní 
zakončení kongresu. 



Mezi předními lingvisty a didaktiky, kteří prosloví zásadní přednášky, budou např. 
Jean-Marie Klinkenberg a Jean-Marc Defays z univerzity v Lutychu, Michel Boiron ze 
střediska CAVILAM a Michel Candelier z univerzity v Maine. 
  
Můžete nám v krátkosti představit významnou osobnost pana prof. J. 
Hendricha, čestného předsedu Mezinárodní federace učitelů živých jazyků 
(FIPLV) a čestného předsedu Sdružení učitelů francouzštiny (SUF). 
Doc. PhDr. Josef Hendrich, CSc je filolog mezinárodního významu a pedagog, nestor 
českých filologů (nar. 1920). 
Po studiu angličtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK, které ukončil po válce, 
učil na Jazykové škole v Praze a zabýval se strukturou a fonetikou francouzštiny. 
Začátkem 60. let napsal s kolegy učebnici Francouzština běžná a hospodářská, která 
se stala nepřekonanou č eskou učebnicí francouzštiny po dobu více než třiceti let, 
později pak další učebnice. Od r. 1966 učil francouzštinu na Pedagogické fakultě UK, 
kde vychoval mnohé generace učitelů francouzštiny. Od r. 1974 do odchodu do 
důchodu v r. 1985 vedl oddělení postgraduální jazykové výuky vysokoškolských 
odborníků (JASPEX). Docentem byl z politických důvodů jmenován až po roce 1990. 
Až do roku 2000 byl šéfredaktorem časopisu Cizí jazyky. 
Jeho mezinárodní aktivity se soustředily především na práci v Mezinárodní federaci 
učitelů živých jazyků (FIPLV) kde byl po několik funkčních období místopředsedou a v 
letech 1978 až 1980 jejím předsedou. V roce 1995 byl jmenován důstojníkem Řádu 
akademických palem. 
  
Můžete nám přiblížit téma Vaší přednášky? 
Bohužel práce na přípravě kongresu je natolik náročná a trvá již nejméně rok, takže 
jsem neměla čas připravit si vlastní příspěvek. V programu se ale objeví mnoho 
mých českých kolegů, členů našeho sdružení, např. doc. Marie Fenclová ze 
Západočeské univerzity v Plzni s přednáškou „Chvála chyby“ i další kolegové a 
kolegyně. 
  
Pořadatelem kongresu je Sdružení učitelů francouzštiny v České republice, 
jaké jiné aktivity pro učitele francouzštiny vaše nezisková organizace 
připravuje v době konání kongresu? 
Chceme účastníkům kongresu přiblížit naše hlavní město i naši kulturu, proto kulturní 
komise připravila procházky Prahou s pracovními listy, které povedou studenti 
francouzštiny, dále pak prohlídku Obecního domu, představení Laterny Magiky i 
folklorního souboru VŠE Gaudeamus. 
Všichni účastníci jsou pak pozváni na večírek do krásného prostředí Valdštejnské 
zahrady. 
  
Mezinárodní federace profesorů francouzštiny (FIPF) v současné době 
připravuje další světový kongres, kde se bude konat? Jaké další evropské 
město se může těšit na setkání z frankofonní oblasti? 
Mezinárodní federace učitelů francouzštiny pořádá kongresy učitelů francouzštiny na 
světové úrovni každé č tyři roky vždy v jiném významném městě. Můžeme uvést 
např. Paříž, kde se světový kongres konal v r. 2000 za účasti 3000 učitelů 
francouzštiny, dále pak Atlanta v r. 2004. V r. 2008 bylo místem konání město 
Québec, které právě slavilo 400. výročí svého založení. 
Na tomto posledním kongresu bylo rozhodnuto, že v  r. 2012 se místem konání stane 
jihoafrické město Durban. Tento kongres se již připravuje a očekáváme, že budeme 
moci v Praze přivítat své kolegy z Durbanu. 
O místě konání 3. evropského kongresu nebylo zatím rozhodnuto. 
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30 août 2011 - Du 8 au 10 septembre, un grand congrès organisé par la 
Fédération internationale des professeurs de français se déroulera à Prague. 
Le congrès de Prague a cette année pour thème "Vers l’éducation plurilingue en 
Europe avec le français, de la diversité à la synergie". Il doit accueillir de très 
importants représentants politiques français et tchèques, des spécialistes européens 
de la langue française et de l’éducation, mais aussi de grands personnages 
européens d’autres domaines comme par exemple Jacques Rupnik, politologue et 
historien français. Destiné au public spécialisé en pédagogie et surtout aux 
professeurs de français de toute l’Europe, il se propose comme objectif de favoriser 
les échanges, le partage d’expériences et les enrichissements en matière 
d’enseignement du français. Pendant trois jours, des séminaires, tables-
rondes et conférences traiteront de la politique linguistique européenne, de 
l’éducation par les nouvelles technologies dans l’enseignement, de la motivation des 
élèves et de bien d’autres sujets actuels. 

Plus de renseignements sur le site du congrès. 
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Jacques Rupnik -  hostem Evropského kongresu učitelů francouzštiny  

 
Druhý celoevropský kongres učitelů francouzštiny se uskuteční ve dnech 8. – 10. září 
2011 v Praze. Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF) zvolila z mnoha 
kandidujících měst Prahu pro toto prestižní setkání evropských pedagogů a 
významných evropských osobností a pověřila jeho uspořádáním Sdružení českých 
profesorů francouzštiny (SUF).  

Slavnostní zahájení se koná 8. září ve Smetanově síni v Obecním domě  
za přítomnosti nejvyšších politických představitelů České republiky a Francie.  
Na kongresu vystoupí přední evropští odborníci na francouzský jazyk a evropské 
vzdělávání i osobnosti z jiných společensko-kulturních oblastí např. francouzský 
politolog a historik Jacques Rupnik.   

Na programu slavnostních zasedání v Obecním domě jsou vždy dvě významné 
přednášky. Vlastní kongres se bude odehrávat na  Vysoké škole ekonomické v Praze  
a obsahuje 13 přednášek předních současných lingvistů, kulaté stoly, 250 krátkých 
vystoupení učitelů francouzštiny ze  všech úrovní škol.  

Evropský kongres učitelů francouzštiny s podtitulem S francouzštinou  
k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti představuje 
možnost vyjádřit se na profesionální úrovni k současnému postavení francouzštiny 
v kontextu dnešní multikulturní Evropy.  

Oficiální stránky kongresu jsou www.prague2011.eu a www.suf.cz  
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Evropský kongres učitelů francouzštiny 

Jacques Rupnik -  hostem Evropského kongresu učitelů francouzštiny  
 

Druhý celoevropský kongres učitelů francouzštiny se uskuteční ve dnech 8. – 10. září 
2011 v Praze. Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF) zvolila z mnoha 
kandidujících měst Prahu pro toto prestižní setkání evropských pedagogů a 
významných evropských osobností a pověřila jeho uspořádáním Sdružení českých 
profesorů francouzštiny (SUF).  

Slavnostní zahájení se koná 8. září ve Smetanově síni v Obecním domě  
za přítomnosti nejvyšších politických představitelů České republiky a Francie.  
Na kongresu vystoupí přední evropští odborníci na francouzský jazyk a evropské 
vzdělávání i osobnosti z jiných společensko-kulturních oblastí např. francouzský 
politolog a historik Jacques Rupnik.   

Na programu slavnostních zasedání v Obecním domě jsou vždy dvě významné 
přednášky. Vlastní kongres se bude odehrávat na  Vysoké škole ekonomické v Praze  
a obsahuje 13 přednášek předních současných lingvistů, kulaté stoly, 250 krátkých 
vystoupení učitelů francouzštiny ze  všech úrovní škol.  

Evropský kongres učitelů francouzštiny s podtitulem S francouzštinou  
k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti představuje 
možnost vyjádřit se na profesionální úrovni k současnému postavení francouzštiny 
v kontextu dnešní multikulturní Evropy.  

Oficiální stránky kongresu jsou www.prague2011.eu a www.suf.cz  
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Francouzský institut v Praze / Institut français de Prague  
červen / juin 2011 
http://www.ifp.cz/Professeurs-de-francais-europeens 
Francouzština ve školách 

 
Setkání evropských učitelů francouzštiny v Praze 8. - 10. září 2011 

Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (La Fédération Internationale 
des Professeurs de Français, FIPF) a její dvě evropské komise – Komise pro 
střední a východní Evropu a Komise pro západní Evropu pověřily Sdružení učitelů 
francouzštiny (SUF) organizací druhého Evropského kongresu učitelů 
francouzštiny. 

První kongres pořádaný v zóně západní Evropy, který se konal v rakouské metropoli 
Vídni v listopadu roku 2006, sklidil velký ohlas, protože se na něm podařilo vytvořit 
skutečnou řečnickou tribunou, díky níž mohli učitelé francouzštiny ze všech zemí 
„Evropy od Atlantiku až po Ural“ nechat zaznít své hlasy a iniciovat snahu o nastolení 
„společné evropské politiky v oblasti francouzského jazyka“. 

Pro pořádání druhého Evropského kongresu, jehož cílem bude poskytnout 
účastníkům prostor pro diskusi, výměnu poznatků a zkušeností a celkově je obohatit 
v oblasti výuky francouzštiny, byla tedy byla na řadě oblast střední a východní 
Evropy. Výběr Prahy coby místa konání pak vycházel z tradičního vnímání tohoto 
města jako centra tolerance a dialogu mezi slovanským a germánským světem, mezi 
severem a jihem a mezi východem a západem, tedy jako místa, které je příkladným 
symbolem nově vzniklé sjednocené Evropy. 

Správa a řízení kongresu byly svěřeny organizačnímu výboru navrženému SUF, který 
velmi dobře zná místní terén, je schopen účinně zmobilizovat jak své vlastní síly, tak 
i cílovou veřejnost, a který má k dispozici potřebnou databázi kontaktů. Při 
organizaci celé akce jí pak bude oporou FIPF, která se s ní podělí o veškeré své 
zkušenosti z pořádání předchozího ročníku kongresu v roce 2006. 



I přes poměrně značnou geografickou rozlohu starého kontinentu očekává SUF a 
FIPF, že se v Praze na druhém Evropském kongresu sejde více než tisícovka učitelů 
francouzštiny. Díky vynaložené energii a společnému úsilí všech lze očekávat, že i 
tento ročník kongresu bude velmi úspěšný a setká se se značným ohlasem. 

www.prague2011.eu 

www.suf.cz 

 
http://www.ifp.cz/Professeurs-de-francais-europeens?lang=fr 
Le français dans les écoles 
 

 
Professeurs de français européens à Prague 8 - 10 septembre 2011 

La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) et ses deux 
commissions européennes : la Commission de l’Europe Centrale et Orientale et la 
Commission de l’Europe de l’Ouest ont chargé laSUF (Sdružení učitelů 
francouzštiny) Association tchèque des professeurs de français, de 
l’organisation du deuxième Congrès européen des professeurs de français. 

Le premier Congrès, organisé dans la zone de la CEO, s’était tenu à Vienne en 
Autriche en novembre 2006, et avait connu un grand retentissement car il avait 
constitué une véritable tribune grâce à laquelle les professeurs de français de 
« l’Europe de l’Atlantique à l’Oural » avaient pu faire entendre leurs voix et initier 
une volonté de mettre en place « une politique commune européenne pour le 
français ». 

L’organisation de ce second Congrès, dont l’objectif est de favoriser les échanges, le 
partage d’expériences et les enrichissements en matière d’enseignement du français, 
revenait donc à la CECO et le choix de Prague, de par sa tradition de tolérance et de 
dialogue entre le monde slave et germanique, entre le Nord et le Sud et l’Est et 
l’Ouest, constitue un symbole fort du renouveau d’une Europe réconciliée. 

La gestion de ce congrès a été confiée à un comité organisateur proposé par la SUF 
qui apporte sa connaissance du terrain, sa forte capacité de mobilisation et ses 
contacts tout en bénéficiant du soutien de la FIPF qui elle mettra à disposition toute 
son expérience de 2006. En dépit d’une grande dispersion géographique, la SUF et la 
FIPF s’attendent à voir plus de 1000 professeurs de français se réunir à Prague à 



l’occasion de ce deuxième Congrès européen qui, grâce à l’énergie et la coopération 
de tous, devrait connaître de nouveau un éclatant succès. 

www.prague2011.eu 

www.suf.cz 

 
Francouzské velvyslanectví v České republice / Ambassade de France en 
République tchèque  
září / septembre 2011 
http://www.france.cz/Evropsky-kongres-ucitelu-francouzstiny-v 
EVROPSKÝ KONGRES UČITELŮ FRANCOUZŠTINY V PRAZE 
S francouzštinou k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti 
k součinnosti! 
Program 2. evropského kongresu učitelů francouzštiny 
Druhý evropský kongres učitelů francouzštiny, pořádaný Mezinárodní federací učitelů 
francouzštiny a Sdružením učitelů francouzštiny v České republice, se koná od 8. do 
10. září 2011 v Praze v Obecním domě a na Vysoké škole ekonomické. 
Program kongresu je tématicky vymezen podtitulem „S francouzštinou 
k mnohojazyčnému vzdělání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti“ a je věnován 
jak problematice jazykové vzdělávací politiky v současné a budoucí Evropě a 
v globalizovaném světě, tak konkrétním aktuálním didaktickým problémům učení 
francouzštiny. 
Slavnostní zahájení kongresu se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze ve čtvrtek 8. září v 10 hodin za účasti významných evropských politických 
představitelů a věhlasných odborníků na francouzský jazyk. Na zahájení vystoupí 
Xavier Darcos, bývalý francouzský ministr školství, zmocněnec francouzské vlády pro 
šíření francouzské kultury a generální ředitel Francouzských institutů ve světě, J. E. 
Velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy, předseda Mezinárodní 
federace učitelů francouzštiny Jean-Pierre Cuq a další představitelé ministerstev 
Francie a České republiky. Mezi hlavními odborníky nebude chybět pan doc. Josef 
Hendrich z pražské Univerzity Karlovy, čestný předseda Mezinárodní federace učitelů 
živých jazyků. Kongres bude zahájen plenární přednáškou profesora Jeana-Marca 
Defayse z Univerzity v Lutychu na téma „Zodpovědnost učitele jazyků tváří v tvář 
globalizaci“. 
Samotný kongres se odehraje od čtvrtečního odpoledne až do sobotního dopoledne 
v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Na programu je 13 hlavních 
přednášek předních odborníků na francouzský jazyk, kulaté stoly a na 200 krátkých 
vystoupení samotných učitelů francouzštiny. Zajímavé přednášky jsou věnované 
didaktickým otázkám vyučování francouzštiny, reformovanému francouzskému 
pravopisu, evropské frankofonii. „Evropská frankofonie bývá obecně chápána jako 
společenství zemí, v nichž je francouzština oficiálním jazykem, tedy v zásadě 
Francie, Belgie a Švýcarska. Pojem evropská frankofonie je však postupně rozšiřován 
o všechny osoby užívající francouzštinu, a to i jako jazyk cizí, neboť ti všichni 
obohacují vědu, literaturu a umění, sociokulturní prostředí založené na komunikaci 
ve francouzštině, ať pocházejí z Portugalska, Finska, České republiky či odjinud. 
Příkladem může být vynikající postavení Milana Kundery ve frankofonní literatuře. I o 
něm bude na kongresu řeč.“ říká Doc. PhDr. Marie Fenclová, proděkanka Filozofické 
fakulty Západočeské univerzity v Plzni, předsedkyně vědecké komise kongresu. 
Několik příspěvků bude věnováno e-twinningu, o němž promluví Kateřina Bavorová 
z Evropské komise zodpovídající za program Coménius. 
Závěr kongresu se opět přesune do Smetanovy síně Obecního domu. V sobotu 10. 
září v 15 hodin zde bude kongres slavnostně zakončen přednáškou profesora 



Jacquese Rupnika, který se zamyslí nad zajímáni průsečíky mezi Prahou a Paříží 
v kontextu Evropy. 

Praktické informace  
2. Evropský kongres učitelů francouzštiny 2011  

Termín konání: 08 – 10/09/2011  
Místo konání: Praha, Obecní dům (Smetanova síň), VŠE (Vysoká škola ekonomická, 

Nám. W. Churchilla, Praha 3)  
Program kongresu a registrační formulář naleznete na: www.prague2011.eu  

Kongres je určen pro frankofonní odbornou veřejnost.  
Oficiálním jazykem kongresu je francouzština.  

Účastnický poplatek je 150 euro.  
Oficiální internetové stránky kongresu: www.prague2011.eu  

Oficiální internetové stránky Sdružení učitelů francouzštiny: www.suf.cz 
 

Pořadatelé: 
Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF)  
Sdružení učitelů francouzštiny (SUF) 
Kongres se koná pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase, primátora 
hlavního města Prahy pana Bohuslava Svobody, ministra zahraničních věcí ČR pana 
Karla Swarzenberga, ministra školství ČR pana Josefa Dobeše. 
Kontakt pro média: 
Tereza Jiravová, tiskový servis, gsm:+420 603 828 429  
Štěpánská 35, P. O. Box 850, Praha 1, 110 00  
www.prague2011.eu  
www.suf.cz 
 
http://www.france.cz/2e-Congres-europeen-de-la-FIPF-a-Prague 
 
2E CONGRES EUROPEEN DE LA FIPF A PRAGUE 

 
"Vers l’éducation plurilingue en Europe avec le français, de la diversité à la 
synergie." 
Programme du 2e Congrès européen de la FIPF : Prague 2011 
Le deuxième Congrès Européen de la FIPF, organisé par La Fédération Internationale 
des Professeurs de Français (FIPF) et l’Association des professeurs de français en 
République tchèque (SUF), aura lieu du 8 au 10 septembre 2011 à la Maison 
municipale de Prague et à l’Université d’économie de Prague. 
Le programme du congrès de Prague aura pour thème Vers l’éducation plurilingue en 
Europe avec le français, de la diversité à la synergie. Le Congrès est dédié à la 
problématique de la politique linguistique de l’enseignement dans le contexte de 
l’Europe actuelle et de la mondialisation mais aussi aux problèmes didactiques 
concrètes et actuels de l’enseignement du français. 
L’ouverture du Congrès aura lieu dans la Maison Municipale le 8 septembre à 10 
heures en présence de très importants représentants politiques européen, des 
spécialistes de la langue française et de l’éducation de toute l’Europe. Le Congrès 
sera ouvert par Son Excellence Monsieur Pierre Lévy, Ambassadeur de France en 
République tchèque, Marianne Gerber-Szabo, Conseillère de l’Ambassade 
de Suisse en République tchèque, Xavier Darcos, Directeur de l’Institut Français, 



MAEE, Jean-François Baldi, adjoint du délégué général à la langue française et aux 
langues de France, DGLF-LF, ministère de la Culture Kalim Awad, Direction de 
l’Education et de la Formation de OIF, Jean-Marc Berthon, sous-directeur de la 
diversité linguistique et du français, DGM – MAEE, Abderrahmane Rida, Directeur 
régional de l’AUF en ECO, Jean-Pierre Cuq, Président de la FIPF, Ministère des 
Affaires étrangères de la République tchèque, Ministère de l’Education nationale de la 
République tchèque, Josef Hendrich, professeur à l’Université Charles de Prague, 
président d’honneur de la FIPLV. 
La conférence d’ouverture sur le thème Les responsabilités du professeur de langues 
face à la mondialisation sera présentée par Jean-Marc Defays, professeur d’ 
Université de Liège et directeur de l’institut Supérieur des Langues Vivantes. 
Les travaux du congrès se dérouleront dans les locaux de la VŠE – l’Université 
d’économie de Prague. Au programme, il y aura 13 conférences semi-plénières et 
tables rondes, ainsi que 200 communications réunissant des professeurs de français 
et des personnalités du monde francophone. Les thèmes du congrès traiteront de la 
politique linguistique européenne, de l’éducation par les nouvelles technologies dans 
l’enseignement, de la motivation des élèves et de bien d’autres sujets actuels. 
La clôture du 2e Congrès européen de la FIPF aura lieu samedi  
le 10 septembre à 15 heures dans la salle Smetana de la Maison Municipale de 
Prague et la conférence de clôture sur le thème Paris-Prague, regards croisés sur 
l’Europe sera présenté par Jacques Rupnik, directeur de l’Institut des Sciences 
politiques de Paris. 

Informations pratiques  
Dates : 08 – 10 /09 /2011  

Lieu : La Maison municipale de Prague (www.obecnidum.cz), Université d’économie 
de Prague (VŠE, www.vse.cz)  

Programme et fiche d’inscription : http://prague2011.fipf.org/  
Inscription : 150 euros.  

La langue officielle du Congrès est le français.  
Le site officiel du Congrès : http://prague2011.fipf.org/  

Le site de la SUF : www.suf.cz  
Organisateurs 
La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF)  
L’Association des professeurs de français en République tchèque (SUF) 
Le Congrès est soutenu par le premier ministre de la République tchèque M. Petr 
Nečas, par le ministre des Affaires Etrangères M. Karel Schwarzenberg, par le 
ministre de l’Education M. Josef Dobeš et par le maire de Prague M. Bohuslav 
Svoboda. 
Contact pour les médias 
Tereza Jiravová, Relation presse, gsm :+420 603 828 429  
Štěpánská 35, P. O. Box 850, Prague 1, 110 00  
http://prague2011.fipf.org/  
www.suf.cz 
 
Magistrát hlavního města Prahy/ La ville de Prague  
červen / juin – září / septembre 2011  
Reklamní avízo na plaznových obrazovách ve Škodově paláci Magistrátu hlavního 
města Prahy  / Publicité – sur les écrans dans le Palais de Škoda de la Ville de Prague  
 
 
Magistrát hlavního města Prahy/ La ville de Prague  
13/07/2011 
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/zivot_v_praze/skolstvi/evropsky_kongres_ucitelu
_francouzstiny.html 
 



Hlavní stránka » : Život v Praze » : Školství » :  

Evropský kongres učitelů francouzštiny 

Foto: www.prague2011.eu  

Druhý celoevropský kongres učitelů francouzštiny se uskuteční ve dnech 8. – 10. září 
2011 v Praze. 

• Adolf Lacina, redakce portálu  
• 13. červenec 2011  

Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF) zvolila z mnoha kandidujících měst 
Prahu pro toto prestižní setkání evropských pedagogů a významných evropských 
osobností a pověřila jeho uspořádáním Sdružení českých profesorů francouzštiny 
(SUF).  

Slavnostní zahájení se koná 8. září ve Smetanově síni v Obecním domě za 
přítomnosti nejvyšších politických představitelů České republiky a Francie. Na 
kongresu vystoupí přední evropští odborníci na francouzský jazyk a evropské 
vzdělávání i osobnosti z jiných společensko-kulturních oblastí jako je i věhlasný 
francouzský politolog a historik Jacques Rupnik.  

Evropský kongres se koná pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase a 
Magistrátu hlavního města Prahy.  

Kongres pro odbornou veřejnost 

Evropský kongres učitelů francouzštiny s podtitulem S francouzštinou k 
mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti je určen pro 
odbornou veřejnost, zejména pro učitele francouzštiny z celé Evropy. Cílem kongresu 
je poskytnout účastníkům prostor pro diskuzi, výměnu zkušeností a celkově je 
obohatit v oblasti výuky francouzštiny.  

Kongres představuje možnost vyjádřit se na profesionální úrovni k současnému 
postavení francouzštiny v kontextu dnešní multikulturní Evropy.  

Na programu slavnostních zasedání v Obecním domě jsou vždy dvě významné 
přednášky. Vlastní kongres se bude odehrávat v prostorách Vysoké školy 
ekonomické v Praze 3 a obsahuje 13 přednášek předních současných lingvistů, jako 
je např. Michel Boiron, ředitel střediska CAVILAM a dále pak četná jednání u kulatého 
stolu i 250 krátkých vystoupení učitelů francouzštiny ze všech úrovní škol.  



Zlepšování kvality výuky 

Jejich tématika se týká např. jazykové politiky v rámci Evropské unie, zavádění 
nových technologií do výuky, zvyšování motivace žáků apod. Evropský kongres je 
součástí dalšího vzdělávání učitelů a přispívá ke zkvalitňování výuky francouzštiny, 
která v našem školství zaujímá významné místo mezi tzv. druhými jazyky.  

První evropský kongres se konal v listopadu 2006 ve Vídni v Rakousku, kde sklidil 
velký ohlas. Nyní je to Praha, kdo vytváří novou platformu pro dialog učitelů 
francouzštiny a pro společnou „evropskou politiku francouzského jazyka“. 

Oficiální stránky kongresu jsou www.prague2011.eu a www.suf.cz. 

 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / Ministère de l’Education  
08/09/2011 
http://www.msmt.cz/pro-novinare/evropsky-kongres-ucitelu-francouzstiny-8-10-9-
2011-praha 

Evropský kongres učitelů francouzštiny: 8.-10. 9. 2011 Praha 

S francouzštinou k mnohojazyčnému vzdělávání v Evropě, od rozmanitosti 
k součinnosti 

Program 2. evropského kongresu učitelů francouzštiny 

Praha 1. září 2011 – Druhý evropský kongres učitelů francouzštiny, pořádaný 
Mezinárodní federací učitelů francouzštiny a Sdružením učitelů francouzštiny v České 
republice, se koná od 8. do 10. září 2011 v Praze v Obecním domě a na Vysoké škole 
ekonomické. 

Program kongresu je tématicky vymezen podtitulem „S francouzštinou 
k mnohojazyčnému vzdělání v Evropě, od rozmanitosti k součinnosti“ a je věnován 
jak problematice jazykové vzdělávací politiky v současné a budoucí Evropě a 
v globalizovaném světě, tak konkrétním aktuálním didaktickým problémům učení 
francouzštiny. 

Slavnostní zahájení kongresu se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze ve čtvrtek 8. září v 10 hodin za účasti významných evropských politických 
představitelů a věhlasných odborníků na francouzský jazyk. Na zahájení vystoupí 
Xavier Darcos, bývalý francouzský ministr školství, zmocněnec francouzské vlády pro 
šíření francouzské kultury a generální ředitel Francouzských institutů ve světě, 
J. E. Velvyslanec Francie v České republice pan Pierre Lévy, předseda Mezinárodní 
federace učitelů francouzštiny Jean-Pierre Cuq a další představitelé ministerstev 
Francie a České republiky. Mezi hlavními odborníky nebude chybět pan doc. Josef 
Hendrich z pražské Univerzity Karlovy, čestný předseda Mezinárodní federace učitelů 
živých jazyků. Kongres bude zahájen plenární přednáškou profesora Jeana-Marca 
Defayse z Univerzity v Lutychu na téma „Zodpovědnost učitele jazyků tváří v tvář 
globalizaci“. 

Samotný kongres se odehraje od č tvrtečního odpoledne až do sobotního dopoledne 
v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Na programu je 13 hlavních 
přednášek předních odborníků na francouzský jazyk, kulaté stoly a na 200 krátkých 
vystoupení samotných učitelů francouzštiny. Zajímavé přednášky jsou věnované 



didaktickým otázkám vyučování francouzštiny, reformovanému francouzskému 
pravopisu, evropské frankofonii. „Evropská frankofonie bývá obecně chápána jako 
společenství zemí, v nichž je francouzština oficiálním jazykem, tedy v zásadě 
Francie, Belgie a Švýcarska. Pojem evropská frankofonie je však postupně rozšiřován 
o všechny osoby užívající francouzštinu, a to i jako jazyk cizí, neboť ti všichni 
obohacují vědu, literaturu a umění, sociokulturní prostředí založené na komunikaci 
ve francouzštině, ať pocházejí z Portugalska, Finska, České republiky či odjinud. 
Příkladem může být vynikající postavení Milana Kundery ve frankofonní literatuře. I o 
něm bude na kongresu řeč.“ říká Doc. PhDr. Marie Fenclová, proděkanka Filozofické 
fakulty Západočeské univerzity v Plzni, předsedkyně vědecké komise kongresu. 
Několik příspěvků bude věnováno e-twinningu, o němž promluví Kateřina Bavorová 
z Evropské komise zodpovídající za program Coménius. 

Závěr kongresu se opět přesune do Smetanovy síně Obecního domu. V sobotu 10. 
září v 15 hodin zde bude kongres slavnostně zakončen přednáškou profesora 
Jacquese Rupnika, který se zamyslí nad zajímáni průsečíky mezi Prahou a Paříží 
v kontextu Evropy. 

Praktické informace: 

2. Evropský kongres učitelů francouzštiny 2011 
Termín konání: 08 – 10/09/2011 
Místo konání: Praha, Obecní dům (Smetanova síň), VŠE (Vysoká škola ekonomická, 
Nám. W. Churchilla, Praha 3) 
Program kongresu a registrační formulář naleznete na: www.prague2011.eu 
Kongres je určen pro frankofonní odbornou veřejnost. Oficiálním jazykem kongresu 
je francouzština. 
Účastnický poplatek je 150 euro. 
Oficiální internetové stránky kongresu: www.prague2011.eu 
Oficiální internetové stránky Sdružení učitelů francouzštiny: www.suf.cz 
Pořadatelé: Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF), Sdružení učitelů 
francouzštiny (SUF) 
Kongres se koná pod záštitou předsedy vlády ČR pana Petra Nečase, primátora 
hlavního města Prahy pana Bohuslava Svobody, ministra zahraničních věcí ČR pana 
Karla Swarzenberga, ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pana Josefa 
Dobeše. 
 
 
 
 
 

 


