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ПРАЗНИК НА ФРАНКОФОНИЈАТА
Петок 24 март 2017 | Младински културен центар

Регионален форум :  
„Францускиот јазик, младите и можностите за работа“
Форумот „Францускиот јазик: предизвик и адут за професионалната 
иднина на младите” има за цел да ги поврзе компаниите, институциите, 
универзитетите и училиштата во Македонија и во регионот.

10:30 ч. - Отворање на форумот: 
Збор на младите - „Освен тоа, зборувам француски!”

11:00 ч. - Прва тркалезна маса : 
„Францускиот јазик, неопходен за меѓународна кариера”

12:00 ч. - Говор на Н.Е. г-дин Кристијан Тимоние, Амбасадор на 
Франција, и доделување на наградите од фото натпреварот „Освен 
тоа, зборувам француски!“. 
Во присуство на амбасадорите на франкофонските земји.
Најдобрите фотографии од натпреварот ќе бидат изложени во холот 
на Младинскиот културен центар.

12:30 ч. - Втора тркалезна маса : 
„Познавањето на францускиот јазик како можност за работа на 
младите на Балканот“

13:30 ч. - Трета тркалезна маса : 
„Франкофонски универзитетски обуки достапни во Европа“

14:30 ч. Коктел

15:30 ч. - Работилница: „Специјализиран француски јазик: како и 
зошто да се предава?”

20 ч. – Концерт на францускиот поп изведувач Шарл Батист
Француски шансони и поп музика во една вечер со младиот пејач, чија 
кариера е во значаен подем. 
 

Бесплатни билети за концертот се подигаат во Францускиот институт во Скопје, 
со претходна резервација на: culture@ifs.mk 

Ве очекуваме во голем број за да ја прославиме заедно Франкофонијата!


