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Fransızca konuşma dersinin 2. dönemi tamamlandı 

http://bizimokul.org.tr Bizi Takip Edin:  

Nisan 2018’de temel seviyede Fransızca bilgisine sahip olup konuşma pratiği yapma ihtiyacı olan 

yetişkinlere yönelik başlattığımız Fransızca konuşma derslerinin 2. dönemi Aralık sonu itibariyle 

tamamlandı. 

Ekim ayında başlayan ve haftada bir saat olarak gerçekleştirilen derslerde katılımcılar Colette Ta-

ner eşliğinde kelime dağarcıklarını geliştirme ve eğlenceli bir şekilde pratik yapma imkanı buldu-

lar.  

Her hafta farklı bir konunun işlendiği dersler sırasında katılımcılar Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve 

Arkas Sanat Müzesi’ni de gezerek ilgili sergi kapsamında Fransızca bilgi alıp konuşma fırsatı bul-

dular. Derslerin 3. dönemi Şubat ayında başlayacak olup, bilgi almak ve katılmak isteyenler Vakfı-

mız ile irtibata geçebilirler. 

TV5Monde kanalında “Destination İzmir” programı 

Fransız TV5MONDE kanalında yayınlanan 

"Destination Francophonie" programı, Aralık 

ayındaki birkaç bölümünü "Türkiye"ye ayırdı.  

"İzmir"in ayrı bir bölüm olarak yayınlandığı 

programda, Fransızca eğitim ve sanat konuları 

kapsamında İzmir Saint-Joseph Lisesi, İzmir 

Tevfik Fikret Lisesi ve Orion Vakfı Özel Piri 

Reis Okulları ile Arkas Sanat Merkezi ve İzmir 

Fransız Kültür Merkezi’ne yer verildi.   

Programları izlemek için tıklayınız. 

https://www.facebook.com/BizimOkul/
https://twitter.com/BizimOkulVakfi
https://www.linkedin.com/company/bizim-okul-vakf-
https://www.instagram.com/izmirbizimokulvakfi/
http://www.tv5monde.com/emissions/episodes/destination-francophonie
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Adres: Dr. Mustafa Enver Bey Cad.  
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Fransa’da bu ay: Epifani Bayramı ve “Krallar Pastası”  

Fransa’daki dini bayramlardan biri olan ve "krallar gü-

nü" olarak da adlandırılan epifani bayramı,  Ocak ayı-

nın ilk pazarı kutlanıyor. Bu kutlama kapsamında 

“Galette des rois” (krallar pastası) olarak adlandırılan 

bir pasta yeniyor. 

Bölgelere göre farklı şekil ve malzemelerle hazırlanabi-

liyor olsa da, çoğunlukla milföy hamurunun içine ba-

demli krema konularak pişirilen bu hamur işinin içine 

küçük bir porselen figür gizleniyor. Yerken bu figürü 

kim bulursa o kişi günün kral ya da kraliçesi seçiliyor 

ve genelde pastanın yanında satılan kağıttan tacı taşı-

maya hak kazanıyor.  

Günümüzde ocak ayı sonuna kadar pastanelerde bulabileceğiniz bu pasta, İspanya’da roscon de 

reyes, ABD’de king cake, Portekiz’de bolo rei adlarıyla anılıyor. 

Angoulême Çizgi Roman Yarışması 

Fransa Milli Eğitim Ba-

kanlığı himayesinde dü-

zenlenen ve dünya çapın-

da tüm okullara açık olan 

çizgi roman yarışmasına 

başvurular başladı.  

Serbest temalı çizgi ro-

man yarışmasına ana 

sınıfından lise son sını-

fa kadar öğrenciler katı-

labiliyor. Son başvuru 

tarihi 5 Mart olan yarış-

ma ile ilgili ayrıntılı bilgi 

için tıklayınız. 

https://www.facebook.com/BizimOkul/
https://twitter.com/BizimOkulVakfi
https://www.linkedin.com/company/bizim-okul-vakf-
http://www.bdangouleme.com/1352,edition-2018-2019-du-concours-de-la-bande-dessinee-scolaire

