
Przygoda z językiem francuskim trwa !!!

Wszystko zaczęło się w miejscowości Bestwinka w zeszłym roku szkolnym 2011/2012. 
Uczennice klasy 3 gimnazjum naszej szkoły, Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, wzięły udział w 
organizowanym tam z okazji święta muzyki festiwalu „Magie de la chanson”. Julia Walica i Daria 
Tomica wykonały w języku francuskim znany utwór pt „ Je l'aime à mourir” i tym samym zdobyły 
Grand Prix festiwalu.
Jakże wielka była radość, gdy okazało się, iż nagrodą główną jest coś, o czym marzyły dziewczęta 
uczące się w klasie o rozszerzonym wymiarze języka francuskiego w tzw. Klasie  Frankofońskiej. 
Nagrodą tą mianowicie było ufundowanie przez Ambasadę Francji dziesięciodniowego wyjazdu 
na staż językowo-kulturoznawczy do Aix en Provence we Francji. Do tej pory uczennice znały tę 
część Francji z opowiadań nauczyciela na lekcjach języka, teraz miały okazję odkryć jej urok 
osobiście. 

Przygoda  zaczęła się 6 lipca, gdy z Warszawy wraz z innymi laureatami z całej Polski 
dziewczyny wyruszyły w daleką podróż na południe Francji. Tam czekał na uczestników stażu 
bogaty program turystyczno-edukacyjny pt „Francja dzisiaj – odkrywanie Prowansji 2012” . 
W ramach tego programu organizowane były zajęcia językowe mające na celu doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem francuskim. Uczestnicy byli podzieleni na grupy według 
zaawansowania językowego. Nasze uczennice zakwalifikowały się na poziomie językowym A2 
według europejskiego systemu opisu biegłości językowej. Jak wspominają,  był to prawdziwy 
sprawdzian umiejętności językowych.
Oprócz zajęć językowych uczestnicy poznawali region Prowansji w praktyce na różnych 
warsztatach tzw. atelier;  atelier theatre, atelier cinema, atelier tradition et mentalite francaise
czy atelier cuisine



Oto jak grupa pracowała i doskonaliła swoje umiejętności kulinarne. 

Aż trudno się oprzeć … 



 Program kulturowo- turystyczny był bardzo urozmaicony i bogaty. 

Typowe targowisko pełne smakoszów i zwolenników prawdziwej, dobrej kuchni to element kultury 
Francji znanej na całym świecie z wyrafinowanych specjałów kulinarnych.





Pola lawendowe, bez których nie można byłoby wyobrazić sobie Prowansji.
Dziewczyny musiały uwiecznić tę chwilę !



Jak widać miejsce to  przyciąga wielu turystów.



Widok na kanion Verdon. Prawdziwy raj dla lubiących aktywny wypoczynek blisko natury.



Jak to na południu  Francji ... Słońce, błękit nieba, lazurowe morze oraz piękne dziewczyny …



Pomieszanie starożytności i współczesności



Ten region ma naprawdę swój  niepowtarzalny urok 



W czasie pobytu nie zabrakło też spacerów i słodkiego leniuchowania na plaży Lazurowego 
Wybrzeża oraz kąpieli w ciepłym Morzu Śródziemnym.



Pobyt pozwolił również na nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni



Dobre samopoczucie rosło z każdym dniem wraz z wzrostem integracji grupy.

To był niezapomniany, pełen wrażeń pobyt, zwieńczenie trzyletniej nauki uczennic w Klasie 
Frankofońskiej. 
Gorące podziękowania dla Ambasady Francji za umożliwienie młodzieży doskonalenia 
umiejętności językowych w naturalnych warunkach oraz przeżycia tej niewątpliwie wspaniałej 
przygody z językiem i kulturą francuską. 

Aneta Szpiech-Kosek


