
                    

Concours photos : 

#EtEnPlusJeParleFrançais #ЗборувамФранцуски 

  

L’Institut français de Paris organise un concours de photos du 16 janvier au 15 février 
2017 en s’appuyant sur la promotion de la langue française intitulée "Et en plus, je parle 
français !". 

Les photos doivent s'inspirer de l'image moderne de la langue française. 

Ce concours s’adresse aux francophones et non-francophones du monde entier, quel 
que soit leur âge. 

Le concours consiste à envoyer une photo de vous-même mis(e) en scène dans un 
environnement identifiable, tenant la pancarte "Et en plus, je parle français !" 
préalablement imprimée. 

Pour participer, vous devez envoyer avec votre photo une petite phrase décrivant leur 
rapport au français, qui commencera par "Avec le français… " et à poster votre photo 
sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) avec deux hachtags : 
#EtEnPlusJeParleFrancais et #ЗборувамФранцуски. 
 
Dans la publication sur ces réseaux; vous devez indiquer votre ville, votre prénom et "leur 
plus". 

L’Institut français de Paris sélectionnera les 10 photos qui reflèteront le mieux l’esprit de la 
campagne. Parmi celles-ci, 2 photos seront distinguées par un prix du jury et un prix du 
public. Ces 2 gagnants se verront remettre un lot.     

Les 10 meilleures affiches seront exposées et seront présentées lors d’un événement dédié à 
la langue française à Paris lors de la Semaine de la Langue française et de la Francophonie 
2017. 

Les dix meilleures photos des participants de Macédoine, sélectionnées par l'Institut 
français de Skopje, seront exposées lors de la célébration de la Francophonie en mars 
2017. 

Le concours est organisé par l'Institut français de Paris avec le soutien de TV5 Monde.  

 



Фото натпревар 

#EtEnPlusJeParleFrançais #ЗборувамФранцуски 

  

Францускиот институт во Париз организира фото натпревар од 16 јануари до 15 
февруари 2017 поаѓајќи од промотивната кампања за францускиот јазик насловена 
како "Et en plus, je parle français !" („Освен тоа, зборувам француски!“). 

Фотографиите треба да се инспирирани од оваа кампања и да ја прикажат модерната 
страна на францускиот јазик. 

На натпреварот можат да учествуваат сите франкофони и нефранкофони од 
целиот свет, без разлика на возраста. 

Учесникот треба да испрати слика од себеси во оригинален и автентичен амбиент со 
испечатен плакат со слоганот "Et en plus, je parle français !". 

За да земете учество на натпреварот, потребно е да ја испратите фотографијата, со 
мала реченица која ја објаснува вашата врска со францускиот јазик и која ќе започне со 
"Avec le français… " (Со францускиот јазик...) и истата да ја објавите на социјалните 
мрежи (Facebook, Twitter, Instagram) со следните два хаштага : 
#EtEnPlusJeParleFrancais и #ЗборувамФранцуски. 
 
При објавување на истите, треба да ги назначите вашиот град, име и вашиот адут 
плус. 

Францускиот институт во Париз ќе ги селектира 10-те најдобри фотографии коишто 
најмногу ќе одговараат на духот на овој натпревар. Од сите 10 селектирани 
фотографии, ќе бидат доделени две први награди: една од жири комисија и една од 
публика.  

Првите десет фотографии ќе бидат изложени во текот на настанот посветен на 
францускиот јазик којшто ќе се одржи во Париз за време на Неделата на Францускиот 
јазик и на Франкофонијата во 2017 година.  

Десетте најдобри фотографии од учесниците од Македонија, коишто ќе бидат 
селектирани од Францускиот институт во Скопје, ќе бидат изложени за време на 
одбележувањето на Франкфонијата во Скопје во месец март 2017 година. 

Натпреварот го организираат Францускиот институт во Париз со поддршката на ТВ5 
Монд. 

 

 



 
 


