ფრანკოფონიის თვის პროგრამა
თბილისი

ლიტერატურა
პარასკევი, 8 მარტი
ტრიო LA COURBE FLOTTANTE
ფრანგული სიმღერის კონცერტი

21:00

კლუბი Backstage 76 - ვაკის პარკი
(ი. აბაშიძის ქუჩის მხრიდან)

ფასიანი
დასწრება

13:00

ბავშვებისთვის 3 წლიდან
ფრანგულ ენაზე
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
მედიათეკა - ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

ფრანგული ყველის დეგუსტაციის
სახელოსნო

19:30

ფასიანი
წინასწარ ჩაწერით

ფრანგულ ენაზე
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 75

პარასკევი, 15 მარტი
16:00
მოსაწვევებით

სენტ-ეგზიუპერის სკოლის
25 წლის იუბილე
სკოლისთვის ფრანგული ენის ხარისხის
Label FrancEducation-ის
დიპლომის გადაცემა
სენტ-ეგზიუპერის სკოლა
ზ. ფალიაშვილის ქ. 42

რენესანსი

19:00

ლევან მოსიაშვილისა და ლორან ბისმუტის
ტილოების გამოფენის გახსნა
თავისუფალი ფრანგულ-ქართული გაზაფხულის ფარგლებში
დასწრება
საქართველოს ეროვნული
ბიბლიოთეკა
ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

შაბათი, 16 მარტი
13:00

ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა

‘‘თავაზიანი მგელი’’ ბავშვებისთვის 3 წლიდან
ფრანგულ ენაზე
ფასიანი
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
წინასწარ ჩაწერით
მედიათეკა
ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

მჭევრმეტყველების კონკურსი

16:00
კონკურსის
მონაწილეთათვის

ფრანგულენოვანი სტუდენტებისთვის
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
აუდიტ. E304
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქ. 3/5

დასწრება
თავისუფალია

კინოჩვენება ბავშვებისთვის

“ნახატი”, ანიმაციური ფილმი ფონდ “მოლიერის”
ბენეფიციარი სკოლების მოსწავლეებისთვის
წინასწარ
ფრანგულ ენაზე
ჩაწერით
კავკასიის ფრანგული სკოლა
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ

ფრანგულენოვანი სტუდენტების
მონაწილეობით და ფრანკოფონიის
საუნივერსიტეტო სააგენტოს
(AUF) მხარდაჭერით
გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კმ

ჟულიენ გრაკის ნაწარმოების
“ქალაქის ფორმა”

18:00

თარგმანის პრეზენტაცია
მთარგმნელი ლალი უნაფქოშვილი
გამომცემლობა ‘‘აგორა’’
ქ. თბილისის და ქ. ნანტის მერიების
ხელშეწყობით
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
მედიათეკა - ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

მოსაწვევებით

თავისუფალი
დასწრება

“ნახატი”, ანიმაციური ფილმი ფონდ “მოლიერის”
ბენეფიციარი სკოლების მოსწავლეებისთვის
წინასწარ
ფრანგულ ენაზე
ჩაწერით
კავკასიის ფრანგული სკოლა
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ
მოლდოვის ფრანგულენოვანი
ისტორია: კულტურული მემკვიდრეობა,
15:00
განათლება, ინტერკულტურა
დასწრება
ელენა პრუსის, კიშინიოვის
თავისუფალია
საერთაშორისო თავისუფალი
უნივერსიტეტის პროფესორის,
საჯარო ლექცია ფრანგულ ენაზე
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს
(AUF) მხარდაჭერით
თსუ, კორპ.5, CNF/AUF, აუდიტ. 309
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 36

“სიმინდის გარჩევა პარლამენტში შვეიცარიული გენია”,
რეჟ. სტეფან ბრონი (შვეიცარია, 2003 წ.)
ფრანგულ და გერმანულ ენაზე, ფრანგული
და ქართული სუბტიტრებით
კინოთეატრი კავეა გალერია, დარბაზი 6
შოთა რუსთაველის გამზ. 2/4

თავისუფალი
დასწრება

მოლდაველი მხატვრის, ცეზარ სეკრიერუს
ტილოების გამოფენის გახსნა
ინფორმაცია ვებგვერდზე: www. ifg.ge

15:00
თავისუფალი
დასწრება

სიტყვათა მაგია

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

18:00
თავისუფალი
დასწრება

დოკუმენტური ფილმების ჩვენება
‘‘წმინდა ანთიმოზ ივერიელი , საქართელოს
შვილი და ვლახეთის მიტროპოლიტი’
ფრანგულ და ინგლისურ ენაზე’
‘‘10 საუკეთესო ადგილი, რომელიც
უნდა მოინახულოთ რუმინეთში’’
საქართველოს სახელმწიფო არქივი
ვაჟა-ფშაველას გამზ. 1

ღია კარის დღე მარი ბროსეს
სახელობის სკოლაში

ხუთშაბათი, 28 მარტი

ფრანგული კოლეჯის დამამთავრებელი
დიპლომების გადაცემა მარი ბროსეს
სკოლის მოსწავლეებისთვის
ზ. ფალიაშვილის ქ. 42

თავისუფალი
დასწრება

ფასიანი, დაჯავშნეთ რესტორნებში

პარასკევი, 29 მარტი

ხუთშაბათი, 21 მარტი

10:0013:00

შაბათი, 23 მარტი
10:00

მუსიკასთან ზიარების სახელოსნო

ფასიანი
წინასწარ ჩაწერით

მშობლებისა და ბავშვებისთვის
10 თვიდან 3 წლამდე, ფრანგულ ენაზე
ანიმატორი - ეფი ცანგარიდუ, მუსიკოსი
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 75

ილიას სახელმწიფო უნივერიტეტის და თსუ-ს
სტუდენტების მონაწილეობით და
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს
(AUF) მხარდაჭერით
რეჟ. მელოდი შომენი.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრი
ილია ჭავჭავაძის გამზ.32

19:30
ფასიანი
წინასწარ ჩაწერით

ოთხშაბათი, 27 მარტი

წინასწარ
ჩაწერით

23-ე საჯარო სკოლა - დ. უზნაძის ქ. 59

TRAVERSEE

20:00

ფრანგული ვახშამი ქართულ
რესტორნებში

მონაწილე რესტორნები სია :
goodfrance.com

ფრანგულენოვანი რომანის საუკეთესო
ქართული თარგმანისთვის
ორგანიზატორი: გამომცემლობა ‘‘აგორა’’
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის
მედიათეკა - ლ. გუდიაშვილის ქ. 7

მოსაწვევებით

სამშაბათი, 26 მარტი

შეხვედრები, დიკუსიები, მასტერკლასები
მდგრადი გასტრონომიის თემაზე
ინფორმაცია ვებგვერდზე :
https://ge.ambafrance.org

გერონტი ქიქოძის სახელობის
ლიტერატურული პრემია

18:30

18-23 მარტი

ფრანკოფონია 2019-ის
კონკურსების გამარჯვებულთა
დაჯილდოება

ჟაკ გოდიეს, ლიტერატურის პროფესორის,
თავისუფალი
საჯარო ლექცია
დასწრება
ფრანგულ ენაზე, ქართული თარგმანით
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
წიგნის სახლი “ლიგამუსი” - ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32

საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
პატრონაჟით

კონკურსი ფრანგულენოვანი მოსწავლეებისთვის
ფრანგული ენის მასწავლებელთა
კონკურსის
ასოციაცია AGPF+
მონაწილეთათვის
სენტ-ეგზიუპერის სკოლა
ზ. ფალიაშვილის ქ. 42

GOÛT DE FRANCE / GOOD FRANCE

ფრანგულენოვანი მოსწავლეების
მონაწილეობით
ფრანგულენოვან სკოლებში

ზოგიერთი სახალხო ამბოხის
შესახებ ფრანგულ ლიტერატურაში

“ფეხშიშველა განთიადზე”, რეჟ. ფრანსის
ლეკლერი (კანადა, 2017 წ.)
ფრანგულ ენაზე, ქართული სუბტიტრებით
კინოს სახლი - ძმები კაკაბაძეების ქ. 2

სხვადასხვა

კვირა, 24 მარტი

თავისუფალი
დასწრება

პოეზიის დღესასწაული

თავისუფალი
დასწრება

თავისუფალი
დასწრება

12:3017:00

ოთხშაბათი, 20 მარტი
14:00

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

20:00

ორშაბათი, 25 მარტი

ოცნებები, სიზმრები

19:00

15:00

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

20:00

სპექტაკლი
შაბათი, 23 მარტი

12:00

კინოჩვენება ბავშვებისთვის

13:00

საუნივერსიტეტო

პარასკევი, 22 მარტი

ფრანგული სამზარეულო

11:00

ორშაბათი, 18 მარტი
13:00

კინო

სამშაბათი, 19 მარტი

აქტივობები პლანშეტის გამოყენებით

ფასიანი
წინასწარ ჩაწერით

საბავშვო

ორშაბათი, 18 მარტი

შაბათი, 9 მარტი

ხუთშაბათი, 14 მარტი

WWW.IFG.GE

კულინარია

პროფესიებისა და განათლების
ფორუმი
კავკასიის ფრანგული სკოლა
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 76ბ

ფრანგული ღვინის დეგუსტაციის
სახელოსნო
ლანგდოკ-რუსიონის მხარე

შაბათი, 30 მარტი
თექაზე მუშობის სახელოსნო

11:00
ფასიანი
წინასწარ ჩაწერით

ოთხშაბათი, 27 მარტი
20:00
თავისუფალი
დასწრება

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები
“დაპირება განთიადისას”, რეჟ. ერიკ ბარბიე
(საფრანგეთი, 2017 წ.)
ფრანგულ ენაზე, ქართული სუბტიტრებით
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 40

უძღვება რევაზ გოშაძე, ენოლოგი,
ღვინის ეროვნული სააგენტო
ფრანგულ ენაზე
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 75

12:00

6-12 წლის ბავშვებისთვის
ფრანგულ ენაზე
ანიმატორი - ნატაშა სანოზი, არტისტი
საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი
დავით აღმაშენებლის გამზ. 75

კულინარიული კონკურსი ფრანგული
ენის მასწავლებლებისთის

მონაწილეებისთვის

ფრანგული ენის მასწავლებელთა
ასოციაცია AGPF+
სენტ-ეგზიუპერის სკოლა
ზ. ფალიაშვილის ქ. 42

ქუთაისი
ხუთშაბათი, 14 მარტი
ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

20:00

“სიმინდის გარჩევა პარლამენტში შვეიცარიული გენია”,
თავისუფალი
რეჟ. სტეფან ბრონი (შვეიცარია, 2003 წ.)
დასწრება
ფრანგულ და გერმანულ ენაზე, ფრანგული
და ქართული სუბტიტრებით
კინოთეატრი ‘‘საქართველო’’ - თამარ მეფის ქ. 14

შაბათი, 16 მარტი
რეგიონული ფრანგულენოვანი
კონკურსი J’AIME LE FRANÇAIS

11:00
კონკურსის
მონაწილეთათვის

აწსუ, კორპ. 3, აუდიტ. 3412
თამარ მეფის ქ. 59

ორშაბათი, 18 მარტი
ფრანგული ენა და კულტურა

12:00

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს
(AUF) მხარდაჭერით
აწსუ, კორპ. 3, აუდიტ. 3317
თამარ მეფის ქ. 59

თავისუფალი
დასწრება

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

14:30

“უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე”,
რეჟ. ჟან-ლიუკ გოდარი
უძღვება კინომცოდნე თამთა თურმანიძე
აწსუ, კორპ. 1, მწვანე დარბაზი
თამარ მეფის ქ. 59

თავისუფალი
დასწრება

სამშაბათი, 19 მარტი

ორშაბათი, 25 მარტი

თავისუფალი
დასწრება

პროფ. სულხან კუპრაშვილის საჯარო ლექცია
ქუთაისის ქალთა კლუბის მხარდაჭერით
აწსუ, კორპ. 3, აუდიტ. 3317
თამარ მეფის ქ. 59

თავისუფალი
დასწრება

TLG ისწავლე და ასწავლე
საქართველოსთან ერთად

13:00
თავისუფალი
დასწრება

სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა
პრეზენტაცია
თავისუფალი
ქუთაისის
სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა
დასწრება
ლ. ნუცუბიძის ქ. 1

ოთხშაბათი, 27 მარტი
ჩვენ გვიყვარს საფრანგეთი

13:00

25-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეების
სპექტაკლი
აწსუ, კორპ. 3, კლუბი - თამარ მეფის ქ. 59

თავისუფალი
დასწრება

ფრანგული ენა და კულტურა

14:00

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
სამეცნიერო კონფერენცია
თავისუფალი
აწსუ, კორპ. 3, აუდიტ. 3317
დასწრება
თამარ მეფის ქ. 59

ხუთშაბათი, 28 მარტი
TLG ისწავლე და ასწავლე
საქართველოსთან ერთად

13:30

პროექტს წარმოადგენს ანკი ბენარი

თავისუფალი
დასწრება

გასართობი და კოგნიტიური
აქტივობები, პედაგოგიური სახელოსნო
მითხარი 10 სიტყვა

თავისუფალი
დასწრება

მოსწავლეების ნახატების გამოფენა
30-ე საჯარო სკოლა - მუსხელიშვილის მე-3 შეს. N 1

“400 დარტყმა”, რეჟ. ფრანსუა ტრიუფო
უძღვება კინომცოდნე თამთა თურმანიძე
აწსუ, კორპ. 1, მწვანე დარბაზი
თამარ მეფის ქ. 59

14:00
თავისუფალი
დასწრება

WWW.IFG.GE

თავისუფალი
დასწრება

პარასკევი, 22 მარტი
14:30
თავისუფალი
დასწრება

14:00
თავისუფალი
დასწრება

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები
“შემოდგომის ზღაპარი”, რეჟ. ერიკ რომერი
უძღვება კინომცოდნე თამთა თურმანიძე
აწსუ, კორპ. 1, მწვანე დარბაზი
თამარ მეფის ქ. 59

რეგიონული ფრანგულენოვანი კონკურსის
J’AIME LE FRANÇAIS გამარჯვებულთა
დაჯილდოება
აწსუ, ბიბლიოთეკა, დარბაზი 208
თამარ მეფის ქ. 59

ორშაბათი, 18 მარტი

ჩვენ ფრანკოფონები ვართ
მოსწავლეთა ფრანგულენოვანი სპექტაკლი
25-ე საჯარო სკოლა
დავითაშვილის ქ. 32

ფრანკოფონიის დღეების დახურვა

ბათუმი

ხუთშაბათი, 21 მარტი
14:00

ფრანგულენოვანი ანიმაციური
ფილმების ჩვენება

თავისუფალი
დასწრება

ფრანგულენოვანი მოსწავლეებისთვის
მე-2 საჯარო სკოლა - ხ. ახვლედიანის ქ. 19

ხუთშაბათი, 21 მარტი
LA PRATIQUE ARTISTIQUE DE LA
PAROLE EN FLE

14:00

პედაგოგიურ სახელოსნოს უძღვება
ელ აზაუი მეისანი, ფრანგი სტაჟიორი
ბსუ – ე. ნინოშვილის ქ. 35

თავისუფალი
დასწრება

ხუთშაბათი, 28 მარტი

ფრანკოფონიის თანამედროვე
გამოწვევები
მოსწავლეთა და სტუდენტთა კონფერენცია
ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო
სააგენტოს(AUF) მხარდაჭერით
ბსუ– ე. ნინოშვილის ქ. 35

14:00
თავისუფალი
დასწრება

მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის
ბსუ– ე. ნინოშვილის ქ. 35

მონბათუმის ალექსანდრე დიუმას
ფრანგულ-ქართული სკოლის მოსწავლეები
გრიბოედოვის ქ. 67

თავისუფალი
დასწრება

უნიკალური ფრანგული წიგნების
გამოფენა
ფრანგული ენის უფასო კურსების
პრეზენტაცია

15:30
თავისუფალი
დასწრება

აკ. წერეთლის სახ. მუნიციპალური ბიბლიოთეკა
ვაჟა ფშაველას ქ. 21

ახალგაზრდა ფრანკოფონი გიდი

16:30
თავისუფალი
დასწრება

მოსწავლეები და სტუდენტები
მუზეუმის გიდის ამპლუაში
ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის
ეროვნული მუზეუმი – ხ. ახვლედიანის ქ. 4

ფრანკოფონიის დღეების დახურვა

18:00

კონფერენციის გამარჯვებულთა დაჯილდოება
სკოლა ‘‘მასტერკლასის მოსწავლეთა
თავისუფალი
ნახატების გამოფენა
დასწრება
კლასიკური მუსიკის კონცერტი
ზ. ფალიაშვილის სახ. სამუსიკო
სასწავლებელი
დემეტრე თავდადებულის ქ. 20

ლანჩხუთი
ოთხშაბათი, 27 მარტი
გურია, ფრანკოფონიის მხარე

14:00

ჩიბათის საჯარო სკოლის, ლანჩხუთის 1
და მე-3 საჯარო სკოლისა და გიმნაზიის
თავისუფალი
მოსწავლეების მონაწილეობით
დასწრება
რეჟისორი ჟულიენ მორისი, პროგრამა TLG
ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად
ლაჩხუთის მუნიციპალური ბიბლიოთეკა

პატარძეული
ხუთშაბათი, 21 მარტი
მხიარული სამეცნიერო პიკნიკი

14:00
თავისუფალი
დასწრება

პატარძეულის ქართულ-ფრანგული
სკოლა-ლიცეუმი
სოფ. პატარძეული, საგარეჯოს რაიონი

სამშაბათი, 26 მარტი

სამშაბათი, 19 მარტი
ფრანგული ფილმების ჩვენება

ბათუმელი ფრანკოფონები

14:00

პარასკევი, 29 მარტი

ფრანკოფონიის 10 სიტყვა
მოსწავლეების ნახატების გამოფენა
მე-17 საჯარო სკოლა
ნიკეას ქ. 44/ანჯაფარიძის ქ. 120

18:00

32-ე საჯარო სკოლა - ავტომშენებლის ქ. 2

პროექტს წარმოადგენს ანკი ბენარი

ფრანგულენოვანი კინოს დღეები

14:30

ზღაპრების ინტერქატიული კითხვა

მოსწავლეების ნახატების გამოფენა

ფრანგები და საფრანგეთი

16:00

TLG -ისწავლე და ასწავლე
საქართველოსთან ერთად

თავისუფალი
დასწრება

პროექტს წარმოადგენს ანკი ბენარი

ეს ფრანგულია!

15:00

სამშაბათი, 26 მარტი

ოთხშაბათი, 20 მარტი
14:00

პროექტს წარმოადგენს ანკი ბენარი

ზღაპრების ინტერქატიული კითხვა
შარლ პეროს ზღაპრების გმირები
მოსწავლეების ნახატების გამოფენა
მე-2 საჯარო სკოლა - ტაბიძის ქ. 58

ქუთაისი ფრანგი მოგზაურების
მოგონებებში

14:00

TLG ისწავლე და ასწავლე
საქართველოსთან ერთად

15:30

ოთხშაბათი, 20 მარტი

14:00
თავისუფალი
დასწრება

მოსწავლე-გამომგონებელთა
კლუბისპროექტების პრეზენტაცია
პატარძეულის ქართულ-ფრანგული
სკოლა-ლიცეუმი
სოფ. პატარძეული, საგარეჯოს რაიონი

GÉORGIE

