Langue française – Résultats concours de la francophonie 2020
زبان فرانسه – نتایج کنکور فرانکوفونی۲۰۲۰

Les résultats du concours de la francophonie 2020 sont disponibles ! Bravo à tous les participants
pour leurs contributions enthousiastes.
نتایج کنکور فرانکوفونی۲۰۲۰.اعالم شد! تبریک به تمامی شرکتکنندگان به خاطر آثار شگفتآورشان

Organisé par les Ambassades de Belgique, de France et de Suisse, ce concours est destiné aux
écoliers, collégiens, apprenants des instituts de langue française et étudiants de l’enseignement
supérieur en Iran.
Il vise comme chaque année à soutenir la pratique de la langue française, parlée par 275 millions
de personnes sur les cinq continents, ainsi que le dialogue des cultures.
Le thème du Concours 2020 était « La ville du futur ».
Cette année, 418 élèves issus de 21 écoles enseignant le français, 77 apprenants inscrits dans
22 instituts de langue, et 73 étudiants en licence, master et doctorat de langue française ont
participé au concours. Le jury a été impressionné par la qualité de leur travail et par la grande
vitalité qui ressortait de toutes ces contributions. Il adresse ses félicitations à tous les
francophones en herbe, qui apprennent chaque jour le français dans les institutions éducatives
iraniennes.
Les lauréats du Concours de la Francophonie 2020 sont :

Catégorie 1 : Prix de la Bande dessinée
Sous-catégorie « primaire : 7 – 12 ans »

Ecole Shahid Mahdavi / Téhéran (équipe 3)

» Sous-catégorie « collège : 13 – 15 ans

)Ecole Mehraien Nikan / Ispahan (équipe 1
Prix spécial du jury :

)Ecole Aftab Azarine / Téhéran (équipe 3
)Ecole Mélale des filles / Ispahan (équipe 5
Ecole Tarhé-No des filles / Tabriz

» Catégorie 2 : Prix « Nicolas Bouvier
)Mme Hanieh K. (Institut Jahad Daneshgahi d’Ispahan
Prix spécial du jury :

)Mme Mona K. (Institut Faraguiran, Ispahan

» Catégorie 3 : Prix « Michel Tournier
)Mme Zahra N. (Université de Tabriz
)Mme Elaheh Sh. (Université de Téhéran

A cause des circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire actuelle, la date de la
cérémonie de remise des prix du Concours de la francophonie sera annoncée ultérieurement.
این کنکور به همت سفارت بلژیک ،فرانسه و سوئیس ،ویژۀ دانشآموزان دبستانی و متوسطه ،زبانآموزان مؤسسات و
دانشجویان تحصیالت عالی در ایران برگزار میشود.
همچون سالهای گذشته ،هدف از آن حمایت از اشاعۀ زبان فرانسه است .زبان گفتگوی فرهنگها ،زبانی که  ۲۷۵میلیون
نفر در پنج قاره به آن سخن میگویند.
موضوع کنکور سال « ۲۰۲۰شهر آینده» بود.
امسال تعداد  ۴۱۸دانشآموز از مجموع  ۲۱مدرسه که در آن زبان فرانسه تدریس میشود ۷۷ ،زبانآموز از  ۲۲مرکز
پویایی
زبان و  ۷۳دانشجوی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای زبان فرانسه در این کنکور شرکت کردند .کیفیت و
ِ
آثار ،هیئت داوران را به تحسین واداشت و به تمامی نوآموزانی که فرانسه را در مراکز آموزشی ایران فرامیگیرند،
تبریک میگوید.
اسامی برگزیدگان کنکور فراکوفونی  ۲۰۲۰بدین شرح است:

بخش اول :جایزۀ باند دِسینه (داستان مصور)
زیرگروه «ابتدایی ۷ :تا  ۱۲سال»
مجتمع آموزشی شهید مهدوی  /تهران (گروه سوم)

زیرگروه «متوسطه اول ۱۳ :تا  ۱۵سال»
مجموعۀ مهرآیین نیکان  /اصفهان (گروه اول)
جایزۀ ویژۀ هیئت داوران:
مدرسه آفتاب آذرین  /تهران (گروه سوم)
مدرسه دخترانه ملل  /اصفهان (گروه پنجم)

مدرسه دخترانه طرح نو  /تبریز

بخش دوم :جایزۀ «نیکوال بوویه»
سرکار خانم هانیه ک( .مرکز جهاد دانشگاهی اصفهان)
جایزۀ ویژۀ هیئت داوران:
سرکار خانم مونا ک( .مؤسسه فراگیران اصفهان)

بخش سوم :جایزۀ «میشل تورنیه»
سرکار خانم زهرا ن( .دانشگاه تبریز)
سرکار خانم الهه ش( .دانشگاه تهران)
خاص کنونی مرتبط با بیماری کرونا ،تاریخ برگزاری مراسم اهدای جوایز «کنکور فرانکوفونی» متعاقبا ً اعالم
به دلیل شرایط
ِ
میگردد.

