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Alliance Française Debreceni Kulturális Egyesület  

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár "Elmondom hát mindenkinek" címmel idén 12. alka-
lommal rendezi meg diákkonferenciáját. Az Alliance Française de Debrecen, a nemzet-
közi  Fondation  Alliance  Française  tagjaként  csatlakozik  a  programhoz,  és  „Francia
Kultúra és Civilizáció” témájú szekciót hirdet meg. A magyar nyelvű konferenciára 7 –
8. osztályos általános iskolás és 9 –  10. osztályos középiskolás tanulók jelentkezését vár-
juk.

A konferencia helye és ideje: 2018. december 3. 14:00, 4024. Debrecen, Piac utca 68.

A konferencia témája: Francia Kultúra és Civilizáció

A konferencia célja, hogy a pályázó diákok lehetőséget kapjanak egy számukra idegen közeg-
ben bemutatni nézőpontjukat az alább felsorolt témák egyikében, és hogy megismerkedjenek
a konferencia fogalmával, lényegével.

A pályázóktól egy 4 oldal terjedelmű tanulmányt, és egy 5 perces prezentációt várunk.

Téma kategóriák: 

1. Francia kertek – Történeti kertek, parkok, jardinage, kertművészet, közösségi kertek 
példái Franciaországban és frankofón területeken.

2. Cinéma français, avagy a francia mozi –a film noir-tól Axterix és Obelixen át Mari-
on Cotillard-ig, szabad filmes téma.

3. Haute couture és a francia divat – Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, Jean-Paul 
Gaultier, Pierre Cardin, Givenchy, Julien Fournié, Franck Sorbier és sokan mások.

4. Franciaország és az EU – Franciaország helyzete és szerepe az Európai Unióban.
5. Mon séjour en France – Részletes élménybeszámoló franciaországi utazásomról.
6. Francia tudósok és találmányaik – egy választott francia tudós életútjának és talál-

mányának, és annak hatásának bemutatása

A tanulmány és a prezentáció formai követelményei: 

 Tanulmány: 4 gépelt oldal (±20%), Arial betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5 sor-
köz, 2-2 cm margók. Ábrákat, képeket külön képjegyzékben forrásmegjelöléssel kell
mellékelni.

 Prezentáció: .ppt, .pdf vagy Prezi formátum. 



A részvétel feltételei:

 Pályázók köre: 7 – 8. osztályos általános iskolás és 9 – 10. osztályos középiskolás ta-
nulók jelentkezését várjuk

 Regisztráció: A pályázóknak 2018. november 25. éjfélig regisztrálniuk kell  e-mail-
ben (debrecen@af.org.hu)  vagy személyesen az Alliance Française irodájában a  re-
gisztrációs adatlap kitöltésével. (Lásd következő oldalon.)

 Az előadók számára a konferencia teljes időtartamára kötelező a részvétel. 
 Az előadás teljes szövegét és a prezentációt 2018. november 30. 16:00-ig kérjük lead-

ni elektronikus formában e-mailben (debrecen@af.org.hu) vagy személyesen az Alli-
ance Française irodájában.

 A konferencia minden résztvevője a felkészítő tanárán kívül is hozhat magával vendé-
get.

Az értékelés főbb szempontjai mindkét kategóriában:

 A választott téma feldolgozásának hitelessége (források, egyediség, kreativitás).
 A témában való felkészültség, jártasság (elkerülendőek a tárgyi tévedések).
 Formai követelménynek való megfelelés (formai és időbeli keret tartása).
 Előadásmód, stílus (nyelvezet, prezentációs készség).

Érdeklődni e-mailben, telefonon vagy személyesen lehet.

Alliance Française Debreceni Kulturális Egyesület
4024. Debrecen, Piac utca 68.

+36 52 536 026
debrecen@af.org.hu
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP

Pályázó neve:

Pályamű témája:

1 2 3 4 5 6

Pályamű címe:

Pályázó iskolája, és osztálya:

Pályázó vagy szülő e-mail címe:

Pályázó vagy szülő telefonszáma:

Felkészítő tanár neve:

Felkészítő tanár elérhetősége:
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