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Преамбюл : 

 

Международното френско училище Варна (МФУ-Варна) предлага учебна програма, съобразена с ориентациите и програмите на френското национално образование от 

създаването му на 7 септември 2009 г. 

Първоначално създадено от група родители франкофони и франкофили, подкрепени от Френския алианс във Варна, в момента обучава близо 210 деца от предучилищна 

възраст до клас 2nde (9-ти) клас, позволявайки им да се възползват от преподаване по френски програми и да се изградят двукултурна и триезична среда, благоприятна 

за международното измерение, за което ги подготвя училището. 

 

Това училище, разположено в третия по големина град в страната (с над 350 000 жители), е единственото, което предлага образование, акредитирано от друга 

образователна система, различна от българската, по цялото западно крайбрежие на Черно море. Другите учреждения, акредитирани по френската образователна 

система, се намират в столиците на страните от региона (София е на 450 км, Букурещ - на 300 км и Истанбул – на 450 км). 

 

Благодарение на солидните партньорства, поддържани с Френския институт в България и Френския алианс във Варна, училището работи, за да поддържа, но най-вече да 

популяризира идеята на франкофонията в тази част на Европа. 

Чрез съществуването си училището предлага също така сигурност за френски семейства или фирми, които биха се установили в региона, че могат да се възползват от 

учебно заведение, ясно вписващо се в системата на френските образователни институции (били те на национална територия или в чужбина). 

 

Малката структура, родена през 2009 г., вече е пораснала. Свързано от рано с Френската Светска Мисия, училището е акредитирано за нива CP, CE1 и CE2 през 2011 г. 

Тази акредитация бе разширена за да обхване всички нива на малкото училище и началното образование през 2013 г., а след това до клас 6èmе (пети клас) през 2016 г. 

Днес най-големите ученици в училището се обучават в редовно обучение до втори (9-ти) клас. 

 

Целта на училището е да предлага учебна програма, съответстваща на програмите и ориентациите на френското национално образование от клас PS (3 год.) до клас 

terminale (12-ти клас). 

 

Проекта за училище и учебно заведение се фокусира в настоящия документ, като Международното френско училище във Варна цели да се изгради като училищен 

комплекс. Документът е съставен по инициатива на педагогическия екип в съответствие с препоръките на Инспектората. Те се приемат както от училищния съвет, така и от 

общоучилищния съвет. 

 

Всички действия в хода на изпълнение на тези проекти, са били обект на информация от различните съвети. Учителите са били специално поканени да обмислят проекти 

във връзка с тези документи и да опишат как тези проекти допринасят за изпълнение на приетите тригодишни политики. 

Всяка година се изготвя доклад за напредъка, който показва степента на изпълнение на поставените цели (най-често използваните показатели са броят на извършените 

действия и степента на постигнатите резултати). 

Доклада за напредъка преориентира образователната политика на институцията и дава ход за изменения, които конкретизират специфични насоки за приложение. 

 

Срокът за осъществяване на този проект за училището съвпада с един силен момент в историята му: 

- затваряне на цялостния курс от клас PS (3 год.) до кандидат-студентска възраст; 

- акредитация и партньорство с Националния център за дистанционно обучение (CNED) за пълно признаване на целия курс; 

- признаване на обучението, предлагано от училището от местните власти. 

 

Настоящият документ представя гледните точки за осъществяването му.



 

I. Учебно заведение с френска програма, която покрива всички възрасти от клас PS (3 год.) до кандидат-студенти 

 

1. Организация на обучението 

 

Акредитация на курса чрез Националния център за дистанционно обучение (CNED) в лицея 

 

Целта на учебното заведение е да предложи обучение от предучилищна до кандидат-студентска възраст съобразно програмите на Френското национално 

образование. 

 

Състояние в началото на учебната 2017 г. : 

 

В началото на учебната 2017 г., международното френско училище Варна е акредитирано за първите три цикъла на образование. 

 

Възможности за реализация : 

 

 Етапи Средства Показатели 

Учебна 

2017-2018 

- Откриване на лицея – клас 2nde редовно 

обучение 

- Заявление за удължаване акредитацията за 

всички класове от четвърти цикъл 

- Назначаване на учител по История-

География за учебната 2017 г. 

- Акредитация  

- Извършени назначение 

- Откриване на класове 

Учебна 

2018-2019 

- Внедряване на обучение със свободна 

регистрация в CNED за всички секции на общия 

лицей (отваряне на направления). 

В лицея учениците ще бъдат ръководени от 

учители по предмети, подпомагани от помощник-

учители (с изключение на живите езици и EPS, 

които ще са на редовно обучение, подкрепени от 

CNED) 

За учебната 2017 : 

- Назначаване на главен директор (не е 

разрешен отново командирован директор, 

тъй като заведението предлага акредитирани 

гимназиални курсове) 

- Назначаване на помощник-учител (със 

специализация в науки) 

- Извършени назначения 

- Откриване на класове и секции 

- Резултати от очаквани изпити за средно 

образование (baccalauréat) 

Учебна 

2019-2020 

Разгръщане на плана : Акредитация на цикли от 1 

до 4 + лицея при свободна регистрация в CNED 

- Назначаване на втори помощник-учител 

(специализация в литература, включително 

философия и история-география) 

- Извършени назначения 

- Откриване на класове и секции 

- Резултати от изпити за средно образование 

(baccalauréat) 

 

Така че, от началото на учебната 2018 очакваме училището да бъде акредитирано за всичките 4 начални цикъла на обучение. 

В лицея учениците се ръководят от учители по предмети, подпомагани от помощник-учители (с изключение на живите езици и EPS, които ще са на редовно 

обучение, подкрепени от CNED). 

 



Тази ситуация ще продължи до началото на учебната 2020 година, когато в клас 2nde (девети клас) ще имаме група от 12 ученика. Това ще рестартира процеса на 

акредитация. В клас 2nde (9-ти) ще се възстанови редовното обучение, като класовете от последния цикъл ще продължат да се организират съобразно 

предлаганото от CNED обучение, допълнено с местна подкрепа. 

 

Попълнения : 

 

В началото на учебната 2020, учебното заведение ще трябва да се разполага с нови помещения за настаняване на очакваните ученици. 

Възможно развитие на броя ученици в Международното френско училище Варна 

                      

 
PS MS GS 

Общо 

Малко у-

ще от 3 до 

5 г. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Общо 

начално у-

ще от 6 до 

10 г. 

Общо малко 

+ начално у-

ще 

От 3 до 10 г. 

6e 5e 4e 3e 

Общо 

колеж от 

11 до 14 г. 

2e 1e Te 

Общо 

лицей от 

15 до 17 г. 

Общо за 

учебното 

заведение 

2009-

2010 
10 8 10 28 8 11 3     22 50         0         50 

2010-

2011 
11 16 17 44 12 10 4     26 70     1   1         71 

2011-

2012 
12 15 18 45 18 10 9 4   41 86       1 1         87 

2012-

2013 
17 14 18 49 18 18 11 9 5 61 110         0         110 

2013-

2014 
14 18 18 50 18 18 18 11 4 69 119 8 2     10         129 

2014-

2015 
15 20 21 56 21 20 18 16 6 81 137 6 5 2   13         150 

2015-

2016 
14 19 22 55 22 19 17 18 12 88 143 6 6 6 2 20         163 

2016-

2017 
18 20 22 60 22 23 21 16 16 98 158 14 6 5 6 31         189 

2017-

2018 
22 19 21 62 23 22 22 18 17 102 164 13 13 6 6 38 5     5 207 

Възможно развитие 

2018-

2019 
21 22 21 64 22 23 22 22 17 106 170 17 13 12 6 48 5 5   10 228 

2019-

2020 
21 21 22 64 21 22 23 22 22 110 174 17 17 13 12 59 6 5 5 16 249 

2020-

2021 
21 21 21 63 22 21 22 23 22 110 173 22 17 17 13 69 12 6 5 23 265 

 

Напомняме, че капацитетът на втората сграда за втори цикъл обучение е 210 часа седмично. Този праг ще бъде достигнат през учебната 2019-2020. 



Проучваме три възможности: 

- наемане на трета сграда, намираща се срещу първите две; 

- разширяване на една от сградите; 

- придобиване или изграждане на сграда, обединяваща целия училищен комплекс. 

Тези три възможности вече се проучват ; и трите са осъществими (помещения, пространство или парцели вече са намерени). Решението ще бъде взето първия 

триместър на 2018 г. 

 

График :  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

- Избор на решение 

- Определяне на финансирането в случай на 

строителство 

- Осъществяване на евентуални строителни работи. - Приключване на строителните работи. 

 

 

 

 

Обучение по програма (програми на цикли 1, 2, 3 и 4, включително интердисциплинарно практично обучение - EPI) 

 

 

Всички теми, изучавани на всички нива с редовно обучение, са предмет на програма. 

 

Етапите на усвояване на умения в хода на отделните цикли са приложени към този документ. 

 

Учебни часове и графици 

 

По същество, учебното заведение се съобразява с графиците учебни часове определени от френското Министерство на националното образование. 

 

За целта всеки ден са организирани учебни часове за начално училище, от понеделник до петък от 8:45 часа до 12:00 часа и от 13:30 до 15:30 часа. 

В колежа са организирани учебни часове по програма, един учебен час е 60 мин сутрин и 1 учебен час е 55 минути следобед, всеки ден от понеделник до петък 

при часови граници, вариращи от 8:45 до 12 и от 13:30 до 17:20 часа. 

 

Организирането на училищното време е в съответствие с френските разпоредби. Единствената разлика засяга за момента физическото възпитание и спортните 

часове (EPS): графиците за спортни занимания, които се предлагат на учениците от цикъл 4, се определят на седмична основа от 2 часа, през които се оформя 

група на колежа (20 ученика). 

Тази оптимизация се налага във връзка с броя на учениците и възможността за събиране на всички нива на класoве 4eme, 3eme и 2nde, за да се създаде 

достатъчно голяма група за преподаване на E.P.S. 

Този избор също така дава възможност да се приложи българското езиково обучение за всички, като същевременно се запази определения в програмите за 

колежа хорариум. 

 



Този избор е само временен, а от септември 2018 г. ще се спазва графика за 3 часа спорт. 

 

Точните графици на различните цикли обучение са прикрепени в приложение. 

 

 

Примери за допълнително обучение в колежа : 

 

клас 6eme: 

3 часа седмично са посветени на допълнителни уроци под формата на персонализирана помощ. 

 

Цикъл 4: 

За всеки един клас, 4 часа седмично са посветени на допълнителни уроци под формата на персонализирана помощ (2 часа седмично) и интердисциплинарно 

практическо обучение (2 часа седмично). 

 

Изборът на разпределение на 3-часовите допълнителни курсове бе решен през юни на предходната година с оглед избраните показатели. 

 

Избор на E.P.I. : 

За всяка една от секциите на цикъл 4, е въведено интердисциплинарно практическо обучение. 

Изборът е направен така, че да може всеки ученик да посещава различни области (6 от 8-те през трите години на цикъла). 

Възможности за развитие на интердисциплинарното практическо обучение 

Всяка 

година 
Етапи Средства за проследяване Показатели 

Юни година 

N-1 

Определяне на E.P.I. съгласно педагогическия 

съвет 

Картон за действие по всяко EPI съдържащ : 

- план; 

- цели; 

- интердисциплинарно съдържание; 

- хорариум; 

- ресурси – материални и човешки. 

- Осъществимост на предвидените 

постижения; 

- Връзка на поставените цели с програмите 

на цикъла и нуждите на учениците; 

- Интердисциплинарни приложения; 

- Необходим бюджет. Всеки 

период 

Педагогически съвет за внедряване на различните 

E.P.I. 

Картон за действие с вписани : 

Необходими изменения / срещнати трудности 

Май-юни 
Ден на различните E.P.I. : 

Представяне от учениците на реализирани E.P.I. 
 - Брой и качество на презентациите. 

Юни 

Педагогически съвет : 

 

Равносметка от E.P.I. 

 

Запазване на E.P.I. в каталога с предложения на 

училището (възможни изменения). 

 

Картон за действие с вписана равносметка от 

всяко E.P.I. и обобщение с оглед приетите 

показатели 

- Постижения на учениците; 

- Постигане на определените цели; 

- Интердисциплинарни приложения; 

- Спазване на сроковете; 

- Други фактори от положително естество / 

трудности. 

 



Определяне на бъдещите E.P.I. 

Курсовете по E.P.I. са изведени в приложение. 

Презентациите на различните EPI и моделите на картони за действие са също изведени в приложението. 

 

 2. Образователните пътища (процеси) 

 

Проект за обучение по изкуства и култура (PEAC): 

 

Образователният процес за обучение по изкуства и култура на учениците се основава на трите неразделни области на художествено и културно образование, 

които представляват три стълба: 

- срещи: преки и косвени срещи с художествени произведения и предмети на културно-историческото наследство; с художници, занаятчии, дейци и 

професионалисти в областта на културата ...; с места за преподаване, създаване, опазване, разпространение ...; 

- практики: индивидуални и колективни практики в различни артистични области; 

- знания: усвояване на ориентири; усвояване на лесна специфична лексика, която позволява да се изразят естетически емоции, да се вземат обосновани решения 

за изкуството и да се контекстуализира, опише и анализира дадено произведение; развитие на уменията за преценка и критично мислене. 

 

Организацията и структурирането му позволяват да се обобщят и хармонизират тези различни преживявания и да се осигури непрекъснатост и съгласуваност на 

художественото и културно образование с цялостния образователен процес на ученика в училище. 

 

В последния проект за училището бе създаден каталог на възможностите. 

Всяка година този каталог се обогатява с нови предложения. 

 

В началото на всяка година съветите на учителите по цикли и на педагогическия съвет определят превилигирования подход през учебната година за всички 

ученици в цикъла. 

 

Всяка 

година 
Етапи Средства за проследяване Показатели 

Период 1 

Определяне на действията по PEAC съгласно 

педагогическия съвет / съвети на учителите по 

цикли 

Картон за действие на всяко EPI съдържащ : 

- посещавани области; 

- срещи, практики и знания; 

- хорариум; 

- ресурси – материални и човешки. 

- Приоритетни области и вече посетени от 

учениците области; 

- Осъществимост на предвидените 

постижения; 

- Връзка на поставените цели с програмите 

на цикъла и нуждите на учениците 

- Интердисциплинарни приложения 

- Необходим бюджет. 

Всеки 

период 

Педагогически съвет / съвети на учителите по 

цикли за определяне на P.E.A.C. 

Картон за действие с вписани : 

Необходими изменения / срещнати трудности 

Май-юни 
Ден на PEAC : 

Презентации на учениците на произведенията им 
 - Брой и качество на презентациите. 



Юни 

Педагогически съвет / съвети на учителите по 

цикли: 

 

Равносметка от дейността 

 

Запазване на дейността като възможност в 

каталога с предложения на училището (възможни 

изменения). 

 

Определяне на области за бъдещи действия по 

PEAC 

Картон за действие с вписана равносметка от 

всяко E.P.I. и обобщение с оглед приетите 

показатели. 

- Постижения на учениците; 

- Постигане на определените цели; 

- Спазване на сроковете; 

- Други фактори от положително естество / 

трудности. 

 

 

Курса PEAC за всеки цикъл е представен в приложение. 

Презентациите на различните проведени действия и моделите на картони за действие са също изведени в приложението. 

 

 



 

Образователен път (процес) по здравеопазване : 

 

Образователният процес по здравеопазване ще бъде структуриран около три оси: 

- здравно образование, основано на развитието на психо-социалните умения във връзка с общата основа на знания, умения и култура; 

- превенция: рисково поведение, пристрастяване и др. ; 

- опазването на здравето: благоприятна за здравето и благосъстоянието среда. 

 

Образование по здравеопазване 

Действията в областта на образованието могат да включват следните приоритети: 

- да накарат учениците да развиват навици за здравословен начин на живот; 

- да обобщят прилагането на образованието за хранене и да насърчат физическите действия (интегриране на превенцията на наднорменото тегло и 

затлъстяването); 

- да обобщят сексуалното образование (достъп до контрацепция и профилактика на ППИ и СПИН); 

- да обобщят предотвратяването на пристрастяване; 

- да организират превенция на "опасните игри" и да участват в превенцията и борбата срещу тормоз на ученици; 

- да идентифицират предупредителни знаци, указващи неразположение и, където е уместно, да организират грижи за идентифицирани ученици, и по-специално 

жертви или извършители на тормоз; 

- да засилят образованието по отношение на отговорността към рискове (обучение за оказване на първа помощ). 

 

Превенция 

Действията по превенция в отделните оси са насочени към един или повече приоритетни здравни проблеми с образователни и социални измерения (например 

пристрастяващо поведение, диети и физическа активност, ваксинация, контрацепция, защита на децата ...). 

Инициативите за превенция мобилизират семействата и местните органи в региона. Тези действия трябва да отговарят на нуждите на учениците и да предлагат 

мерки, които са изпълними според наличните ресурси. Това изисква диагностична работа. 

 

Защита 

Действията за защита в рамките на отделните оси имат за цел да създадат благоприятен климат за здравето и благосъстоянието на всички членове на 

образователната общност. Това е колективна инициатива, насочена към подобряване на училищната среда (кетъринг, ергономичност, помещения, санитарни 

помещения). 

Тук се включват и ресурсите, които са на разположение на учениците и техните семейства по отношение на здравето, като медицински и скринингови посещения, 

систематични прегледи и прегледи по желание, проследяването от страна на медицинската сестра, социална подкрепа и местни ресурси за грижи за деца и 

юноши. 

 

Различни аспекти влияят на превантивните действия: прегледи от медицински сестри минимум в клас GS (5 год.) и в клас CE2, проследяване на грижите на 

медицинската сестра през годината, създаване и актуализиране на проект за индивидуален прием при заболявания (PAI). 

Други действия също могат да бъдат включени по отношение на здравното образование (работа по личната хигиена в цикъл 1 и 2, интервенции в борбата срещу 

опасното поведение и пристрастяване, хигиена на хранене и борба с наднормено тегло и затлъстяване, предотвратяване на зависимости и борба с 

тютюнопушенето и алкохолизма, предотвратяването на кибернетичния тормоз, пътна безопасност, ... алтернативно в цикли 3 и 4). 



 

Въпреки това подходът изглежда твърде частичен и твърде зависим от еднократни проекти. Именно затова връзките с науките включени в образователната 

програма трябва да бъдат подсилени. 

Освен това, през учебната 2017-2018 г. училището ще прилага систематичен вътрешен подход "училищен климат". 

През учебната 2017-2018 г. тези подходи ще усъвършенстват структурирането на този курс и ще определят приоритетните действия за учебните години 2018-

2020. 

 

Образователен път (процес) „Бъдещето“ : 

 

Образователният процес "Бъдещето" е за всеки ученик от шести клас до клас терминал. Целта му е придобиване на умения и знания свързани с икономическия, 

социалния и професионалния свят, в контекста на обученията по дисциплини и специфичните форми на диверсифицирано преподаване. Той е част от общото 

ядро знания, умения и култура развивани в програми за колежа и лицея. Утвърждаването му в учението трябва да позволи на ученика да придобие достатъчно 

умения и знания за да си се представи в бъдеще и да направи разумен избор за професионална ориентация. 

 

Образователният процес „Бъдещето“ трябва да позволи на учениците: 

- да разбират икономическия и професионален свят, както и разнообразието от професии и обучение; 

- да развива чувство за ангажираност и инициатива; 

- да разработят личния си проект за училищно и професионално ориентиране. 

 

Той има за цел: 

- Насърчаване на учениците в разработване на личния им проект за ориентиране, така че да имат по-добро разбиране за процедурите, курсовете за обучение и 

възможните решения за лична ориентация; 

- Задълбочаване познанията им за всички професии (включително нововъзникващи професии); 

- Укрепване на диалога в рамките на образователната общност и поставяне на ориентирането като общ обект на работа в концепцията за образователния път 

(процес) и разработване на интердисциплинарни проекти; 

- По-добро познавате на местната икономическа среда, като развива партньорства с цялото гражданско общество за по-добра информираност на учениците; 

- Улесняване и развиване на обмена между училище и участници в икономическия живот чрез местни контакти, които да предоставят на учениците най-подходяща 

за техните нужди информация. 

 

В EFIV този образователен път (процес) е организиран по значими етапи : 

Всяка 

година 
Етапи Средства и ресурси Показатели 

От клас 6
eme 

пети клас до 

клас 

Един път годишно „Среща с професиите“ : 

- в клас; 

- допълнително виртуален форум. 

Средство : Портфолио : „Моята ориентация“ 

 

Ресурси : Местни партньорски предприятия 

- присъствие на ученици и родителите им; 

- брой и разнообразие на партньорите. 



Terminale 

Един път годишно „Форум професионална 

ориентация“ (ученик и семейство) : 

- информационна среща за профилирано обучение 

преди и след матурата („bac“); 

- виртуален форум за професионална ориентация. 

 

Средства : 

- Представени документи. 

 

Ресурси : 

- бивши възпитаници на френските лицеи 

(експертиза на лицеите в зоната); 

- платформа Onisep чрез MLF; 

- Интернет ресурси: Etudiant.fr; 

- Платформа AEFE. 

- присъствие на ученици и родителите им; 

- зрялост на проектите за професионална 

ориентация (по-специално съгласуване 

между семейни желания и предложения на 

съветите на класовете) 

Клас 3eme  

Пет дневен стаж по запознаване с работна среда, 

проследяван от класните ръководители и 

образователния съветник 

Средство : Формуляр „Отчет за стаж“ 

 

Ресурси : 

Местни партньорски предприятия 

- интерес и качество на посрещане; 

- качество на отчетите за стажовете. 

Клас 3eme и 

лицей 

Два пъти годишно (втори и трети триместър), 

среща относно личната ориентация с класния 

ръководител и образователния съветник: 

актуализация на личния проект на ученика. 

Средство : Портфолио : „Моята ориентация“ 

 

Ресурси : 

- налична местна документация; 

- платформа Onisep чрез MLF; 

- Интернет ресурси: Etudiant.fr; 

- Платформа AEFE. 

- зрялост на проектите за професионална 

ориентация (по-специално съгласуване 

между семейни желания и предложения на 

съветите на класовете) 

 

Портфолиото „Моята ориентация“ ще е прикрепено към приложението описващо курса. 

 

За да е завършен този образователен път (процес), трябва да се намерят възможни пресечни точки с учебните програми и да му се придаде учебно съдържание. 



 

Образователен път (процес) „Гражданско съзнание“ : 

 

Образователният път (процес) „Гражданско съзнание“ е насочен към бъдещите гражданите, които постепенно осъзнават своите права, задължения и 

отговорности. 

Подкрепен от всички обучения, особено морално и гражданско образование, информация и медийна грамотност, както и обща база знания, умения и култура, този 

процес допринася за предаване на републиканските ценности и принципи и живота в демократичните общества. 

 

Образователният път (процес)  „Гражданско съзнание“ внася последователност в дългосрочен план на обучението на учениците от началното към средното, но 

също така и на всички образователни сфери на ученика - училище, извънкласни и извънучилищни занятия. 

 

Образователният път (процес)  „Гражданско съзнание“ позволява да се разгледат основните сфери на гражданското образование: 

- предаването на републиканските ценности и принципа на секуларизма; 

- културата на равенство между половете и взаимно уважение; 

- борбата срещу всички форми на дискриминация и по-специално предотвратяване и борба с расизма и антисемитизма, особено чрез отвореност към Европа и 

света; 

- предотвратяване и борба с тормоза; 

- борбата срещу хомофобията; 

- образование за опазване на околната среда и устойчиво развитие; 

- медийно и информационно образование; 

- образованието в областта на националната сигурност и отбрана. 

 

Образователният процес „Гражданско съзнание“ на ученика се основава на: 

- знания, предоставени в контекста на преподаването; 

- срещи с участници или институции с гражданско измерение; 

- ангажименти по проекти или образователни действия с гражданско измерение. 

 

Образователният процес „Гражданско съзнание“ се осъществява чрез различни инстанции, които дават на всички заинтересовани участници необходимото време 

за консултации, за да се гарантира съгласуваност на уроци, средства и проектите. На училищно ниво това са: съвети по цикли, съвет училище-колеж, 

педагогически съвет, комитет по здравно образование и гражданско съзнание. 

 

Цялата образователна общност е отговорна за изграждане и поддържане на образователния процес „Гражданско съзнание“, като осигурява сближаване, 

непрекъснатост и напредък по уроци, средства и проекти. Курсът се основава и на пряко участие на ученика в социалния и демократичен живот на класа и 

училището или учебното заведение. В крайна сметка е изграден в тясна връзка с всички партньори на училището. 

 

Образователният процес „Гражданско съзнание“ засяга всички преподавани предмети, и по-специално: история-география, френски език и литература, физическо 

и спортно възпитание, изкуства, образование в областта на националната сигурност и отбрана, медийно и информационно образование. 

Моралното и гражданско образование спомага за структуриране на непрекъснатост и растеж в ученето и опита на ученика. То се основава на разнообразни 

преподавателски подходи като философски дискусии, аргументирани дебати или ръководени практически упражнения (TPE) в лицея и относно провежданите 



занятия е интердисциплинарно, като част от уроците са интердисциплинарни практически уроци или училищни образователни проекти или на учебното заведение. 

То изгражда трайни връзки между работата, извършвана в училище и извънкласни и извънучилищни занимания. По такъв начин допринася за работата, 

извършена от цялата образователна общност (преподавателски и непедагогически персонал, външни партньори, и особено от гражданското общество). 

 

Освен това, се обогатява чрез ангажиране на учениците в проекти или образователни действия не само по граждански измерения, но и свързани с морален 

обществен избор (участие, по-специално по време на цикъл 4 в юбилейни церемонии, посещение на място от значение за обществената памет или други 

действия в областта на обществената памет, индивидуално или колективно участие в действия или граждански проекти в областта на изкуства, литература, 

история, участие в спортни събития...). 

Тези образователни действия позволяват да се работи върху различни компоненти на гражданското съзнание и да се прилагат области на познанието, включващи 

четирите области на морално и гражданско образование. 

 

Училището, а и учебното заведение са места за обучение на индивидуално и колективно упражняване на гражданското съзнание чрез: 

- повишаване осведомеността относно законите уреждащи действията и правилата, разработени от училищните власти; 

- упражняване в отговорност пред училищните власти и спортните асоциации; 

- участие в действия, свързани с училищни проекти и такива на учебното заведение. 

 

Образователният процес се основава и на мобилизирането на всички участници в гражданското общество. 

 

 

Работи се по програма за преподаване по морално и гражданско образование. 

Прилагат се също и други дейности. 

 

Въпреки това подходът изглежда твърде частичен и твърде зависим от еднократни проекти. Именно затова връзките на програмата по морално и гражданско 

образование (ЕМС) с останалите дисциплини трябва да бъдат подсилени. 

Освен това, през учебната 2017-2018 г. училището ще прилага систематичен вътрешен подход "училищен климат". 

 

През учебната 2017-2018 г. тези подходи ще усъвършенстват структурирането на този образователен процес и ще определят приоритетните действия за учебните 

години 2018-2020. 

 

 



 

Съвети за управление 

 

Създадени са няколко органа, които да следят организацията на обучението и отделните образователни процеси. 

 

За обучение на ученици от цялото начално училище: 

- Съвети на учителите: Съветът на учителите дава становища за организация на обучението и за всички проблеми, свързани с живота в училище. 

- Съвети на учителите по цикли: Разработват педагогическата част на училищния проект за въпросния цикъл и осигуряват проследяване и оценка на 

изпълнението му. 

Съветът на учителите в определен цикъл прави преглед на напредъка на децата по усвояване на различни умения, включени във въпросния цикъл. Той 

формулира предложения относно преминаването на учениците от един цикъл към друг или оставането им в съответния цикъл. 

 

За обучение на ученици в горния курс: 

- Педагогически съвети: Педагогическият съвет заседава по въпроси на координиране на преподаването и организация на преподаването по групи умения; 

- Помощни и допълнителни средства за учениците, координация на отбелязване и оценка на училищни действия, общите условия за съпътстващи изменения в 

професионалната ориентация, методи на езиков и културен обмен. Той формулира предложения за начините на организация на персонализираната помощ, които 

ръководителят на училището предава на общоучилищния съвет. Освен това подготвя, в сътрудничество с образователните екипи, педагогическата част на 

проекта за учебното заведение с оглед приемането му от общоучилищния съвет, предложения за педагогически експерименти и специфични задачи, както и 

тяхното популяризиране. Този съвет подпомага директора на учебното заведение при изготвянето на доклада за педагогическата работа в училището. 

- Съвети на класа: Съветът на класа изготвя периодичен преглед на всеки ученик от класа. Той изучава педагогическите въпроси, които се отнасят до живота на 

класа, по-точно начините на организация на самостоятелната работа на учениците и проследяването на усвоените знания и умения. Съставен е от учителите на 

класа, делегатите на учениците и представителите на родителите, председателстван от директора на учебното заведение или негов представител, той се събира 

най-малко три пъти годишно и всеки път, когато директорът сметне за необходимо. 

 

За обучение на всички ученици: 

- съвети Училище-Колеж: в сътрудничество с местните власти отговарят за провеждане на педагогически действия на всяко ниво и по всички цикли. Проектите, 

които разработват се отнасят до преподаване, преподаватели и ученици от началното училище и горния курс, т.е. както за участниците, така и за съдържанието 

на образователната система. 

 

 

Документите, представящи тези инстанции са прикрепени в приложение. 

 



 

3. Среда и осъществяване на обучението 

 

Училището, където се преподават нивата, за които се кандидатства за настоящата акредитация, гарантира пълно съответствие със здравните условия, 

определени от местното законодателство. 

Всяка година българските здравни служби инспектират нашите помещения, за да разрешат отварянето им за училищната общественост. Последната инспекция е 

от 11 юли 2017 г. 

 

Спазването на условията за безопасност е един от приоритетите на училището и на управителния съвет на сдружението на родителите. 

Училището се разполага в две сгради, в които преди това са се намирали хотели и отговарят на изискванията за този вид експлоатация. 

Въпреки това, като част от стремежа си да бъде призната от българските власти, сдружението се е ангажирало да приведе тези сгради в съответствие със 

стандартите за училищна дейност. За целта през първото тримесечие на 2014 г. бе приет дългосрочен план. 

Втората сграда - тази, в която се помещава колежа - е придобита след началото на този план за съответствие. Междувременно цялата учебна дейност се 

извършва паралелно и в двете сгради. 

 

Двете сгради имат вече различни планове, включително планове за евакуация при бедствия и аварии. Освен това бяха ремонтирани аварийните достъпи и изходи 

разположени на партера, а сградите бяха оборудвани с необходимите пожарогасители. Също така бяха повдигнати парапетите. ... 

 

Предвидени са и други необходими работи: аварийните стълби за лесна евакуация на стаите на втория етаж трябваше да бъдат построени през финансовата 

година 2016-2017. Тези разходи обаче се отлагат, за да се изградят огради около сградите. 

 

Изграждането на тези аварийни стълби ще бъде предмет на заявление за финансиране от Френската агенция за обучение в чужбина (AEFE). По същият начин 

инсталирането на противопожарни врати и прозорци трябва да е предмет на конкретно перо в бъдещ бюджет. 

 



 

Инфраструктурите 

 

Оборудване Уточнения Проекти за периода 2017-2020 г. 

Библиотечен документален център (BCD) 

Училището разполага в първата си сграда с 

библиотечен документален център. Той бе 

преместен през септември 2016 г., за да бъде 

поставен в по-голямо помещение с пряк достъп за 

класовете от цикъл 2. Помещението е около 

тридесет квадратни метра. 

- увеличаване на фондовата база; 

- уредба позволяваща консултации на място.  

Документален и информационен център 

(CDI) 

Документалния и информационен център отвори 

врати през септември 2016 г. във втората сграда. 

Заема площ от около тридесет квадратни метра. 

Състои се от литературен фонд за цикли 3 и 4 и 

документална колекция. Тези средства се състоят 

предимно от книги на френски език. Предлагат се и 

български книги. Понастоящем планът за 

оборудване има за цел да разшири фондовата база 

на английски и испански език. 

Част от стаята за училищен живот е запазена за 

документация и информация за професионалната 

ориентация. Това представлява около десет 

квадратни метра. Учениците имат достъп няколко 

пъти седмично. 

- увеличаване на фонда (особено на английски и 

испански език) 

- диверсификация на фонда, посветен на 

професионалната ориентация 

 

Специализирани кабинети за научно и 

технологично образование 

Във втората сграда има лаборатория, в която се 

организират научни занятия. Тази стая, около 

тридесет квадратни метра, е оборудвана с основен 

остров и плотове с мивки. Това пространство е 

допълнено с подготвителна стая - приблизително 12 

квадратни метра, непосредствено съседни. Могат да 

се организират и технологични курсове. В останали 

случаи тези курсове се провеждат в кабинет, 

споделен между технологии, визуални изкуства и 

втори жив език (LV2) – испански. 

Редовно снабдяване на оборудването на 

лабораторията, по-специално, за да се създадат 

възможности за необходимите манипулации за 

реализацията на програмите от различните секции 

на училището. 



Специализирани кабинети за приложни 

изкуства 

Във всяка сграда една стая от около тридесет 

квадратни метра е посветена на приложните 

изкуства. Тези стаи се използват споделено. В 

първата сграда тя се ползва от учениците от клас GS 

(5 год.). Във втората сграда тази стая се заема 

последователно от курсове по приложни изкуства, 

технологии и испански LV2. Тези стаи разполагат с 

място за разместване на мебелировката и място за 

почистване. 

Като част от изграждането на нови помещения, 

помещението трябва да бъде запазено за 

практикуване на приложни изкуства 

Специализирани кабинети за музикално 

образование и хорово пеене 

Учениците имат достъп до зала за музикално 

образование - около 30 квадратни метра - където 

могат да организират музикални изпълнения и 

хорово пеене. 

Диверсифициране на ресурсите. 

Специализирани кабинети за езиково 

обучение 

В първата сграда една стая е запазена за 

преподаване на български език на клас GS (5 год.) и 

цикъл 2. Преподаването на английски се извършва в 

класните стаи. 

Във втората сграда една стая е запазена за 

преподаване на английски език. Друга – за 

преподаване на български (преподаването на 

български като чужд език се провежда в друга стая). 

Обучението на испански език се организира в стая, 

споделена с приложните изкуства и технологиите. 

 

Специализирани кабинети по 

информационни технологии 

В първата сграда специализираната компютърна 

зала беше преместена през септември 2016 г. Тя е 

оборудвана със 7 фиксирани компютъра, свързани с 

интернет. 

Във втората сграда специализираната зала за 

компютри е преустроена през септември 2017 г. 

Понастоящем има три фиксирани компютъра и 10 

лаптопа (тези компютри могат да се заемат отчасти 

или изцяло за работа в клас ). В тази зала има 

пространство за прожектиране. 

Целта на оборудването е, както следва: 

- След основната реконструкция от септември 2017 

г. във втората сграда, фиксираните компютри, 

инсталирани в залата на първа сграда, трябва да 

бъдат заменени от лаптопи. 

- Оборудването, предназначено за всеки клас, 

трябва да се състои от видео проектор и фиксиран 

компютър. След завършване оборудването за 

класовете във втората сграда, класовете в нея ще са 

приоритетни бенефициенти. 



Компютърно оборудване за не 

специализирани кабинети 

В първата сграда една стая е оборудвана с 

фиксиран видео проектор. 

Във втората сграда в четири стаи са разположени 

фиксирани видео проектори. 

Във всяка от останалите сгради учителите могат да 

заемат един от двата мобилни проектора за уроци в 

останалите две стаи. 

Понастоящем оборудването на няколко от стаите е 

допълнено с един фиксиран компютър. 

Многофункционални стаи 
Във втората сграда има многофункционална зала, с 

приблизителна площ 30 квадратни метра 
 

Спортна зала 

Басейн 

В училището има закрита спортна зала (тип зала за 

танци). Тази зала, разположена в първата сграда, е 

приблизително 40 квадратни метра. 

От началото на учебната 2016 година училището 

наемаше спортната зала в един от съседните хотели 

– за волейбол, хандбал, бадминтон, гимнастика, ... В 

момента обаче, този хотел се ремонтира. Затова 

училището активно търси подобни помещения в 

туристическия курорт. 

Освен това училището разполага с часове за достъп 

до басейни на различни хотели. 

Продължителност на ремонтните работи: 

- Намиране на алтернативни решения 

 

Басейни : 

- да се определят най-подходящите помещения 

според възрастта на учениците; 

- да се стабилизират периодите на ползване. 

Спортни площадки 

Училището продължава да наема постоянно в този 

хотел за практикуване на лека атлетика и отборни 

спортове - около 6000 квадратни метра. 

Продължаване на наема. 

Закупуване на спортно оборудване. 

Двор за междучасия 

Сгради са разположени в паркове с площ над 4000 

квадратни метра. Тези оградени паркове служат като 

развлекателна площадка; учениците имат достъп до 

зоните, наблюдавани от училищния персонал. 

Учебна 2017-2018 :  

- Построяване на ограда около сградата 2; 

- Поставяне на видео наблюдение на входовете. 

Покрити площи 
Не, но в сградите има фоайе, което позволява да се 

посрещат учениците. 
 

 

 



 

Информационни технологии 

 

Тази политика има две направления: интегрирането на цифрови инструменти в учебни практики и използването на цифрови медии за управление на 

информацията и обучение на ученици. 

 

Вече три години са създадени цифрови електронни книжки (в цялото учебно заведение). Те са важна медия в комуникацията със семействата. В същия дух, 

използването на електронни учебни тетрадки и разработването на блогове според единния модел вече заемат важно място. 

 

Неотдавнашното осъвременяване на оборудването в компютърните зали (закупуване на 10 лаптопа, които могат да се използват по групи в класовете и 

инсталиране на три фиксирани компютъра) има за цел все по-голяма интеграция на практики, използващи софтуерни решения. Освен това придобиването на нови 

проектори е насочено към използването на тези медии във всички класни стаи. 

 

В цикъл 3 и цикъл 4, използването на цифрова среда вече е навик за работа. Използват се много модули (медийна библиотека, учебни тетрадки, вътрешни 

съобщения, ...). Те също така служат като платформа за обмен с френските училища - партньори в проекти. 

 

Значителна част от вътрешното обучение е посветено на овладяването на тези инструменти, анализирането и споделянето на опит и разполагането на нови 

инструменти. 

 

Цели : 

 
Начини на представяне на 

оценяването 
Компютърна работна среда Блог 

Цикли от 1 до 3 
Използване на електронното решение 

Livreval във всички класове 

Всеобщо използване на Beneyluschool 

и по-специално модулите : 

- учебни тетрадки; 

- медийна библиотека; 

- съобщения. 

Обобщение - модула блог в 

платформата Beneyluschool или друг 

Цикъл 4 и лицей Използване на платформата Ginkgo 

Всеобщо ползване на модула учебни 

тетрадки Ginkgo. 

 

Използване на решението 

onmicrosoft.com и по-специално 

модулите : 

- съобщения; 

- споделени на файлове. 

 

Освен това за организацията на работата в екип се използват модулите за съобщения и споделянето на файлове, предлагани от решението onmicrosoft.com. 

Всеки служител е с адрес в домейна efiv.onmicrosoft.com 



Освен това, уебсайта, http://efiv.bg, дава достъп до обща информация за учебното заведение и сдружението на родителите. Едно пространство запазено за 

родителите осигурява достъп до протоколите на общоучилищния съвет, училищните съвети и общите събрания.



 

II. Училище, което осигурява проследяване на учениците, диалог и съвместно обучение 

 

1. Училищно досие и оценяване 

 

Училищно досие 

 

В края на всеки триместър на семействата се предава ученическата книжка. Тя представя степента на овладени умения. Тези умения се определят от гледна 

точка на общото обучение. 

 

По време на обучението в училище и колежа, ученическата книжка на ученика включва: 

- резултатите в края на предходните цикли; 

- през първата година от цикъла, периодичните прегледи от предишния цикъл; 

- периодични прегледи на текущия цикъл; 

- вече получените сертификати: PSC1, ASSR 1 и 2, AER, сертификат за училище "Зная да плувам" (ASSN). 

 

 

Периодичните прегледи се отнасят до усвоените умения и напредъка на ученика, елементите на програмата, образователните процеси, евентуалните приети 

специфични методи за персонална помощ, допълнителни занятия в колежа и елементи на училищния живот. 

 

Тези прегледи се придружават от приложение за кореспонденция с цел улесняване на диалога със семействата. 

 

Прегледите в края на цикъла включват оценка на нивото на владеене на следните 8 компонента на общата програма: 

- четирите цели за знания и умения в първа област; 

- останалите четири области. 

Прегледите включват и оценка на усвоените умения в цикъла и, когато е възможно, съвети относно следващия цикъл. 

 

 

От началото на учебната 2015 за подготовката на тези бюлетини бяха използвани ИТ решения. Livreval за цялото начално училище и Ginkgo за горния курс. 

От началото на учебната 2017 Livreval се използва за първите три цикъла на преподаване. Ginkgo в цикъл 4. 

Тези решения дават възможност да се публикуват бюлетини, като се използва модела на ученическия бележник от СР до клас 3ème (осми клас). 

 

 

 



 

Оценяване 

 

В допълнение към редовното оценяване водено от учителите, учениците се оценяват в определени моменти по национални протоколи. 

 

За цикъл 2 от учебната 2015 учениците се оценяват в началото на СЕ2 по първия модел на предложения ученически бележник. От учебната 2017 оценяване се 

предлага и в началото на СР. 

За цикъл 3 училището продължава да използва национални протоколи от юни 2013 г. Учениците от набор 2006 също ще бъдат подложени на оценяване, което ще 

започне, считано от учебната 2017, в клас 6ème (пети клас). 

 

Резултатите началното училище по националните или академични протоколи за оценяване са изведени в приложение. 

 

 

Допълнително оценяване спомага за проследяване на образователния път на учениците: 

 

- в края на всяка учебна година училището подлага учениците от всички нива от клас GS (5год.) до CM2 изпит съгласно протоколи, предложени от академията Екс-

Марсилия. 

Така се събира по-подробна проследяваща информация за всеки набор. 

Резултатите от учебната 2016-2017 са представени в приложение. 

 

- освен това, учениците, записани в курса "българоезични", от цикъл 3 са подлагани на изпити по българското национално оценяване за владеене на български 

език. 

Резултатите от учебната 2016-2017 са представени в приложение. 

 

- като допълнение, всички ученици, от цикъл 3 се подлагат на изпити по българското национално оценяване за владеене на английския език. 

Резултатите от учебната 2016-2017 г. са представени в приложение. 

 

 

 

 



 

2. Отчитане на различията на учениците 

 

Персонализирана помощ за всички (APC, AP, …) 

 

Допълнителни педагогически действия за ученици от началното училище: 

 

Допълнителните педагогически действия се предлагат на ученици в училище според нуждите им, идентифицирани от учители. 

Те дават възможност на учениците да получат специална помощ, за да се справят по-добре с учебната и личната си работа или да участват в дейности, включени 

в училищен проект. 

Те се съсредоточават върху знанията и уменията, които учениците трябва да мобилизират. 

Съдържанието на APC е проектирано в съответствие и допълва ученето, осъществявано през редовните 24 часа седмично преподаване за всички ученици. 

Както всяко действие на училищния проект, персонализираното обучение помага за подобряване на успеха на учениците. 

Помощта за лична работа е предназначена изключително за ученици от началното училище. 

Времето за АРС може да предвижда определени ситуации, които ще бъдат изпитани колективно в класната стая на по-късен етап. 

Помощта може да бъде насочена към подготовка за бъдещи уроци в малки групи. Тя позволява, например, да се подготви за четене текст, който ще бъде включен 

в клас, който да прекъсне обичайната работа на класа, да се мобилизират знания във връзка с изграждане на нови... 

Малката група насърчава обмена между ученици, връстници и учители, есета, преформулиране и изясняване на предприетите стъпки. 

Особено внимание се отделя на действията, включени в училищни проекти, които се предлагат на учениците в контекста на АРС. Планираните действия трябва 

да допринасят за обогатяване на езиковия, спортния, художествения и културния курс на учениците, като им предлагат възможността да прехвърлят или 

консолидират обучение си в различни ситуации, включително тези, които използват компютри. 

 

Един час АРС на седмица се предвижда за всеки учител в началното училище. В зависимост от организацията на работата, тези часове са разделени на два 

периода от по 30 минути - избор на възможни дни преди осъществяването им - от 12:55 до 13:25 часа. 

Референтният период е между две ваканции. Учителите отговарят приоритетно за своите ученици, но също така и за групиране по групи нужди, определени в 

рамките на един цикъл поверен на учител. 

Преди осъществяване на АРС за определен период, съвет на учителите, съставен в края на предходен период посочва какви нужди са установени. 

 

Всяка 

година 
Етапи Средства за проследяване Показатели 

Преди 

началото на 

всеки 

период 

Преглед на действията, извършени през 

приключващия период. 

За всеки набор, определяне на нуждите в 

съответствие със съветите на учителите по цикли 

Картон APC поясняващ : 

- извършени намеси; 

- видове целеви дейности; 

- извършени дейности; 

- продължителност и периодичност. 

- Национално, стандартизирано оценяване в 

рамките на училището или проведено в 

класната стая от учителите 

- Преглед на извършените предишни 

дейности и тяхната ефективност 

Модел на картона за проследяване на APC, както и документите по водените APC по време на този проект на ученото заведение са представени в приложение. 



 

Персонализирана помощ на ученици от горния курс : 

Общия курс на обучение в колежа изисква диференцирани практики, адаптирани към нуждите на учениците. Персонализираната помощ е една от тези практики, 

които трябва да насърчават личностния растеж и изграждане на интелектуална автономия на учениците. Като такава, тя позволява специфичното ангажиране на 

учениците, особено тези, които са в голямо училищно затруднение. 

За да установят нужда от персонализирана помощ, учителите забелязват не толкова затруднението при преподаването, колкото ученика при усвояването на 

материала. Персонализираната помощ взема под внимание собствения подход на ученика към понятията, които трябва да усвои. 

 

Ученици в класовете от горния курс на учебното заведение се ползват от персонализирана помощ, за да задълбочат знанията и уменията си или да преодолеят 

затрудненията си. Прилагането му допринася за диференциация в рамките на педагогическата помощ. Става въпрос за оптимизиране на учебните ситуации за 

всеки ученик. 

Персонализираната помощ е част от допълнителното обучение, предлагано в колежа на всички ученици. 

За клас 6ème (пети клас) са отделени три часа, по два часа за всеки клас от цикъл 4 (5ème, 4ème и 3ème), за клас 2nde и в последния цикъл. Всички ученици от 

едно също ниво на класа имат еднакъв брой часове за персонализирана помощ. 

 

Предложението за персонализирана помощ се представя на общоучилищния съвет, след като се обсъди в съветите свързани с обучението и педагогическите 

съвети. 

Предлаганите персонализирани действия отговарят на анализа на нуждите на ученици в училището. 

Тези часове могат да се предоставят от учителя на ученика или от друг учител в училището. 

Може да се обмисли създаване на малки групи или съвместни интервенции от няколко учители. 

Могат да бъдат предложени различни начини на преподаване (ученическа медиация, уроци, тренировки, ателиета и др.), за да се разнообразят видовете 

групирания (група в клас, група с нужди, умения и т.н.). 

 

Персонализираната помощ се основава на програми за преподаване за овладяване на общата база знания, умения и култура. 

Трите часа, посветени на персонализирана помощ в клас 6ème (пети клас), имат за цел да подкрепят работата на учениците, като им помагат за уроци от този 

клас. 

 

За всички ученици в колежа, дейностите трябва: 

- да насърчават автономността и усвояването на методи на работа, умения от област 2 на обучението, например внимавайки за разбирането на очакваната 

работа и личната организация; 

- да обогатяват общата култура, като предлагат дейности като документално изследване, презентации, интервенции, или като насърчава развитието на 

определени таланти и потенциал за отлични постижения. 

 

Всяка 

година 
Етапи Средства за проследяване Показатели 

Преди 

началото на 

всеки 

период от 8 

Преглед на действията, извършени през 

приключващия период. 

За всеки набор, определяне на нуждите в 

сътрудничество със съветите свързани с 

Картон AP поясняващ : 

- извършени намеси; 

- видове целеви дейности; 

- извършени дейности; 

- Национално, стандартизирано оценяване в 

рамките на учебното заведение или 

проведени в класната стая от учителите 

- Преглед на извършените предишни 



седмици обучението/педагогическия съвет - продължителност и периодичност. дейности и тяхната ефективност 

Модел на картона AP, както и документите по взетите мерки AP по време на този проект на училището са представени в приложение 

 

Специфична помощ : 

 

 

Персонализиран проект за образователен успех (PPRE) 

 

Когато ученикът среща постоянни трудности в учението, трябва да му се осигури помощ чрез мобилизация на всички ресурси на екипа. Начинът, по който става 

това е проект PPRE. Последният се разработва от педагогическия екип, обсъжда се с легалните представители – в рамките на образователния екип - и се 

представя на ученика. Той определя конкретни цели в малки количества. 

В рамките на цикъл 3 (CM1-CM2-клас 6ème) и необходимостта от гарантирана приемственост на знания и умения между училище и колеж, предоставената помощ 

трябва да бъде реализирана като преход чрез PPRE, създаден в рамките на съвместната работа на учители по френски език, математика и основните учители на 

клас 6ème. PPRE остава преходна мярка и трябва редовно да се преразглежда. 

  

Документът, използван в учебното ни заведение е изложен в приложение. 

 

 

План за персонализирана помощ (PAP) 

 

Планът за персонализирана помощ е инструмент на педагогическа помощ, който обслужва учениците изпитващи трайни учебни трудности по един или повече 

предмети в обучението, и които се нуждаят от адаптация на образователния материал, за да могат да продължат обучението си в най-добри условия, като се 

спазват целите на цикъла. 

Документът за PAP е стандартизиран формуляр, който представя удобства и образователни адаптации от полза за ученика. Прикрепен е в приложение. 

Обновяван и обогатяван всяка година документът РАР е инструмент за проследяване, организиран по цикли от малкото училище (3 до 5 год.) до лицея, с цел да 

се избегне прекъсване в приложените адаптации. Планът за персонализирана помощ може да се осъществи или по предложение на съвета на учителите или на 

съветите на класовете, по всяко време на обучението, по искане на ученика, ако е пълнолетен, или на родители, ако е непълнолетен. 

Установяването на трудности може да се извърши със становището на лекаря на учебното заведение след преглед и извършване, ако е необходимо, на 

психологически и парамедицински оценки, проведени с ученика. 

Планът за персонализирана помощ се разработва от педагогическия екип, който включва родители и професионалисти. 

Изпълнението на плана за персонализирана помощ се осигурява от учителите на класа. В горния курс класният ръководител играе координираща роля. 

 

 



 

Проекти за индивидуализиран прием (PAI) 

 

Проектът за индивидуализиран прием (PAI) се отнася за деца и юноши със здравословни разстройства като хронична патология (например астма), алергии, 

хранителни непоносимости.  

PAI е писмен документ, който уточнява адаптациите, които трябва да се извършат в живота на детето или подрастващия в общността (ясла, училище, колеж, 

лицей, ваканционен клуб). 

Може да се отнася за учебно време, но също така и за извънкласни занятия. 

PAI се разработва, по искане на родителите или с тяхното съгласие и участие, от директора на училището или директора на учебното заведение. Създава се въз 

основа на терапевтичните нужди на детето или подрастващия, след консултации, според случая, с лекаря на училището или медицинска сестра на учебното 

заведение. 

Терапевтичните нужди на детето или подрастващия се определят в предписан от лекаря ред, следващ детето или подрастващия като част от неговата патология. 

PAI трябва да включва информация за режима на хранене, условията за прием на храна, адаптиране на графика, освобождаване от определени дейности, 

несъвместими със здравето на детето или подрастващия и предложения за заместващи дейности. 

 

Документът, използван в учебното ни заведение е изложен в приложение. 

 

Персонализиран проект за обучение (PPS) 

 

В P.P.S. е предназначена за ученици с увреждания, които се нуждаят от специални грижи и мерки за достъпност и достъп до училищното обучение. 

В P.P.S. е за ученици, за които образователната адаптация и пригодност, осъществени в рамките на P. P. R. E. и / или P.A.I. не представляват (или вече не са) 

достатъчни за обичайното образование в класната стая. 

Писменият доклад за корекции и адаптации, въведени преди това за значителен период от време, придружава неговото изработване. Изработването се 

координира от директора на учебното заведение и от училищния лекар. 

В P.P.S. позволява приемане на компенсаторни мерки като човешка подкрепа, разпределение на адаптирани учебни материали, насочване към специализирано 

звено или медицинско / социално обслужване / съоръжение. 

Обучението и необходимите адаптации за осигуряване на достъп до училищно обучение, се определят от педагогическия екип. Те съставляват образователния 

компонент на P.P.S. определен от педагогическия екип и се съобщават на семейството. 

  

Семейството подава заявление за P.P.S. до директора на учебното заведение или до училищния лекар 

Ръководителят осигурява редовен мониторинг и оценка на нуждите от P.P.S. 

Той предава докладите от екипа за проследяване на обучението на лекаря. 

Един P.A.I. може по изключение да допълни P.P.S. когато медицинският протокол за спешна помощ трябва да бъде представен на преподавателския екип, за да 

се гарантира сигурността и безопасността на ученика с хронично заболяване. 

Директорът на учебното заведение или на училището отговарят за педагогическото покритие на P.P.S. 

Корекциите при промяна на състояние и педагогическа адаптация са посочени в раздел "Педагогическо осигуряване на P.P.S.“ от преподавателския екип във 

връзка със съответните партньори. 

По правило P.P.S. замества P.A.I. 

Документът, използван в учебното ни заведение е изложен в приложение. 



3. Образователния път (процес) и професионалната ориентация на учениците 

 

В хода на обучението 

 

За началното училище - съветът на учителите по цикли, а за горния курс – съветът на класа, отговорят за изготвяне на предложения за обучение на учениците 

като търсене на оптимални условия за непрекъснатост на учебния процес: 

- преминаване от клас в клас в определен цикъл, 

- преминаване от един цикъл към следващ, 

- оставяне в един цикъл, 

- ранно преминаване. 

 

 

Стъпките са както следва: 

 

За началното училище: 

- Информация и редовно съобщаване на оценките на родителите. 

- Преглед на досието на ученика, което се основава на първоначалните предложения на съответните учители, след това върху анализа на тези предложения в 

съветите на учителите по цикли или в съвета на класа. 

- Веднага след решението, взето на заседание на съвета на учителите по цикли, се осъществява среща с родителите / настойниците, води се дискусия, а след 

срок от петнадесет дни, се отговаря на решението. 

- Писмено уведомление от Директора на учебното заведение или от Директора под ръководството на Директора на учебното заведение за решението на екипа, 

като се посочва на родителите / настойниците, че разполагат с петнадесет дни, за да представят мотивирана жалба (също писмена). 

След този срок отсъствието на отговор се счита за приемане на предложението. Последното става решение. 

 

За горния курс : 

- Информация и редовно съобщаване на оценките на родителите. 

- През втория триместър семейството на ученика представя намеренията си относно преминаване към по-горен клас или повторение. 

Досието на ученика се разглежда в съвета на класа. След това той дава становище, което се основава на първоначалните предложения на съответните учители и 

след това на анализа на тези предложения. 

Това становище се съобщава на семейството. 

В случай на несъгласие, среща с родителите / настойниците и обсъждане. 

- През третия триместър семейството на ученика представя намеренията си относно преминаване към по-горен клас или повторение. 

Досието на ученика се разглежда в съвета на класа. След това той дава решение, което се основава на първоначалните предложения на съответните учители и 

след това на анализа на тези предложения. 

-Писмено съобщение от Директора на учебното заведение за решението на съвета на класа, като се съобщава на родителите / настойниците, че разполагат с 

петнадесет дни да обжалват решението (също в писмен вид). В този срок, среща с родителите / настойниците и дискусия. 

След изтичане на срока за обжалване от петнадесет дни, отсъствието на отговор означава приемане на предложението. Последното става решение. 

 

 



 

 

Във всички случаи, когато родителите оспорват предложението, мотивираната жалба се подава пред комисия, съставена от директора на дипломатическото 

представителство, председателствана от него самия или от посочен от него заместник и съставена от директора на учебното заведение, един представител на 

учителите работещи в същото училищно ниво и от един представител на родителите на ученици посочен по предложение на сдружението на родителите. 

Комисията решава окончателно. 

 

Повторение в цикли трябва да се предлага само като крайна мярка, тъй като е направено всичко, за да се помогне на ученика да напредне в определеното време 

(три години) и всички действия не са дали очаквания прогрес. „В изключителни случаи повторението може да бъде разрешено за да компенсира дълъг период на 

прекъсване на обучението“: болест, инвалидност ... 

В този смисъл ученическата книжка с уменията и писмените работи на ученика са основен инструменти при вземане на решение. Целта е да се гарантира 

придобиване на обща основа знания, умения и култура. 

Скъсяване на цикъла е винаги възможно, ако ученикът е достигнал уменията, които се очакват в края на втората година от цикъла, в който посещава училище. 

 

Примери за използваните документи са изведени в приложения. 

 

Избор на българската образователна система 

 

Учениците могат да напуснат училището, за да продължат образованието си в българската национална система. 

В зависимост от възрастта, приема в българско училище се решава от директора му или се извършва след проверка от комисия експерти на Инспектората на 

българското национално образование. 

Някои институции организират приемни изпити. 

 

МФУ-Варна предоставя на родителите, при поискване, удостоверение за отписване - показващо проследяване на обучение и хорариума на всеки преподаван 

предмет и ученическия бележник на детето заедно с документа, представящ решенията за преминаване от един клас в по-горен. 

Тези документи са изготвени на френски език 

 

 

 

В края на обучението 

 

Една от целите на образователния процес "Бъдеще" е да даде възможност на всеки ученик да развие своя проект за училищна и професионална ориентация. 

 

Обучението в МФУ-Варна се основава на образователни пътища от общообразователната френска система. 

В края на обучението си учениците могат да продължат образованието си: 

- във Франция. Тяхното образование е следвало френската учебна програма. Продължаването във френско висше учебно заведение е в пълна приемственост. 

- в България. Френският baccalauréat е признат като диплом за средно образование. Някои институции обаче изискват приемни изпити и / или проверяват нивото 

на владеене на езика (като се вземат предвид оценките, получени на матурата за тези, които са я взели). 

- другаде по света. Проектът трябва да се изгради в рамките на образователния път "Бъдеще". Той е еквивалентен с този на френския бакалавър. 



 

 

4. Пространство за диалог и съвместно обучение 

 

Управляващи инстанции 

 

В училището са създадени различни инстанции, в които освен членовете на училищния екип участват и ученици или родители на ученици. 

Тяхното точно описание се съдържа в приложенията. 

 

Представителството на учениците се осигурява от система на делегиране - приложен документ. 

Делегатите от клас са по двама за всеки клас. 

Те са отговорни да представят учениците от техния клас при всякакви обстоятелства и са говорители на учениците пред учители и служители свързани с 

обучението, особено по време на съвета на класа, в който заседават. 

По този повод: 

- събират мнения и предложения от учениците, 

- информират участниците по време на съвета на класа, 

- разпространяват пред своите съученици информацията, съобщена им по време на съвета. 

 

Родителите на учениците избират свои представители всяка година. Процедурата е описана в приложен документ. 

 

Персоналът на учебното заведение избира свои представители всяка година. Процедурата е описана в приложен документ. 

 

Инстанции, в които заседават ученици : 

 

- Ученически съвети: образувани във всички класове от CE2 (включени в редовни часове в началното училище и в часа по училищен живот в колежа) дават 

възможност за дебати между учениците, свободно изразяване, предложения, решения по проекти и събития, свързани с живота на техния клас или с 

новините (изработване на правила за работа, време и училищно пространство, уреждане на конфликти между учениците, подготовка на проекти, 

обединяване на събития и др.). Пространство за диалог по проблеми, срещани в клас, разработване на правила за училищния живот и напомнянето на 

закона от страна на самите ученици, ученическият съвет е мощен инструмент за регулиране на живота на класа и позволява да се натрупа демократичен 

опит, като същевременно се допринася за подобряване на училищния климат. Може да бъде и повод за дебати, чрез които учениците могат свободно да 

споделят емоции и впечатления от литературни и художествени произведения, документални изследвания, новинарски събития или преживявания. 

 

- Съвет за живота в лицея (който ще бъде създаден през учебната 2018 г.): Гимназистите дават становища и правят предложения, които се съобщават на 

общоучилищния съвет. Съвета за живот в лицея информира за общите принципи по организация на обучението, за организация на учебното време, за 

изготвянето на  проекта на учебното заведение и правилника за вътрешен ред, въпроси за храненето в стола, общите условия на организацията на личната 

работа, на персонализираната помощ, инструменти за помощ при промени в професионалната ориентация, за подкрепа и помощ на учениците, езиков и 

културен обмен в партньорство с европейски и чуждестранни образователни институции, информация свързана с професионалната ориентация, с 

училищното и университетско образование и професионална кариера, здравеопазване, хигиена и безопасност, развитие на пространства за живота в лицея, 

организиране на спортни, културни и извънкласни дейности. 



 

Инстанции, в които заседават ученици, избрани родители на ученици и представители на персонала : 

 

- Общоучилищен съвет: Общоучилищният съвет е основният орган, който регламентира дейността на училището. Той е компетентен за началното училище и 

горния курс. От негова компетентност е всичко, свързано с педагогическите и образователни въпроси в училището. 

Приема проекта за учебното заведение, по предложение на училищния съвет и съвета на горния курс, правилника вътрешен ред на учебното заведение 

след консултация с подготвителните органи (училищен съвет, съвет на горни курс, и съвет на делегатите за живота в лицея), приема училищния график и 

календара за учебната година, годишния план за обучение по професионална ориентация, планът за продължаващо обучение на персонала на учебното 

заведение във всичките му нива по предложение на отдела за продължаващо обучение. 

Издава становища за работните места (създаване, заличаване и преобразуване) на персонала на учебното заведение, за предложенията за развитие на 

педагогическите структури, програмата за дейността на спортната асоциация, ако съществува, за програмата на дейностите на други сдружения и клубове, 

работещи в рамките на учебното заведение, като взема предвид временните разрешителни за ползване на определени помещения, за въпросите свързани 

с хигиената, безопасността на цялата училищна общност, въпросите относно условията за работа на персонала, въпроси, свързани с приема и 

информирането на родителите на ученици, общите условия за тяхното участие в живота на учебното заведение, планирането и финансирането на 

училищни екскурзии, организацията на образователния живот, прием и грижи за ученици с увреждания, училищно хранене. 

Той може, когато е необходимо, да участва по зададен дневен ред, който включва само въпроси, свързани с хигиената, безопасността и условията на труд 

на персонала. 

 

- Съвет на горния курс: подготвя работата на общоучилищния съвет относно образователните структури в горния курс, организацията на хорариума и училищния 

календар, проекта за учебното заведение в частта за горния курс, като взима предвид, наред с другото, предложенията на педагогическия съвет, условията 

за организиране на обучението на ученици със специални образователни потребности, като отчита местните ограничения, проектите и организацията на 

училищни екскурзии, въпросите, свързани с приема и информиране на родители и общите условия за тяхното участие в училищния живот. 

 

- Съвет за живота в колежа: Привилегировано място за изслушване и обмен на мнения между ученици и възрастни от образователната общност, това е 

инстанцията, където се обсъждат всички конкретни въпроси, свързани с условията на живот в учебното заведение. 

 

- Съвет по дисциплината: Съветът по дисциплината е компетентен, когато е сезиран, да произнесе всички санкции, предвидени в правилника за вътрешен ред на 

учебното заведение, включително такива, които могат да бъдат само от директора на учебното заведение. Съветът по дисциплината може също така да 

предпише мерки за предотвратяване, възстановяване и помощ, предвидени във вътрешния правилник. 

 

- Комисия по хигиена и сигурност: Създадена за областите свързани с хигиената и безопасността на цялата училищна общност, тя бива консултирана относно 

хигиената и безопасността в образователната общност, предложението за действия за обучение в областта на хигиената и сигурността, във връзка с отдела 

за продължаващо обучение, спазването и внимаването за всички законови разпоредби в областта хигиената и сигурността и мерките за сигурност, които 

трябва да се вземат във връзка с посолството и техническия съветник по сигурността. Комисията може да предложи действия или мерки, които да бъдат 

прилагани в различни области в съответствие с разпоредбите на местното законодателство. 

 

-Комисия по столово хранене: Създадена за областите свързани със столовото хранене, организирано за всички членове на училищната общност, тя бива 

консултирана относно хигиената и качеството на сервираната храна, организацията на сервирането на храната, предложенията за действия за обучение в 



областта на хигиената на хранене и организацията на сервиране и спазването и внимаването за всички законови разпоредби по отношение на столовото хранене. 

Комисията може да предложи действия и мерки, които да бъдат прилагани в тези области, най-малко в съответствие с местното законодателство. 

 



 

Органи, в които заседават родители и избрани представители на персонала : 

 

- Училищен съвет: училищният съвет приема вътрешния правилник на училището по предложение на директора на училището. Консултира по всички въпроси, 

свързани с функционирането и живота на училището, включително образователните структури, организацията на учебното време и календара, училищния 

проект или проекта на учебното заведение частта начално училище по предложение на съвета на учителите, конкретните действия, които позволяват да се 

осигури по-добро използване на средствата, предназначени за училището и добро приспособяване към неговата среда, условията за подготовка на 

обучението на учениците със специални образователни потребности, като отчита местните ограничения, проектите и организацията на училищни екскурзии, 

отговаря за въпросите, свързани с приема и информиране на родители и общите условия за тяхното участие в училищния живот, проектите и 

организацията, въпросите, свързани с хигиената, здравето и безопасността на учениците в училищната и извънкласната учебна среда, принципите за избор 

на педагогическите материали и инструменти, въпросите, свързани с приемането, с информацията на родителите на учениците и общите условия за 

тяхното участие в учебния живот. 

 

- Образователна комисия: Нейната мисия е да изследва положението на ученици, чието поведение е неподходящо за правилата на живот в училището и да 

насърчава търсенето на индивидуални образователни решения. Консултира се и в случай на инциденти с участието на няколко ученици или когато 

възникнат сериозни или повтарящи се инциденти. Участва в създаването на ясна политика на превенция, намеса и санкции за борба с тормоза в училищата 

среда и всички форми на дискриминация. Образователната комисия осигурява проследяването на прилагането на мерки за превенция и подкрепа, мерки за 

поемане на отговорност и алтернативни мерки на санкциите. 

 

 

Инстанции, в които заседават представители на персонала : 

 

- Звено за продължаващо обучение: Звеното за продължаващо обучение заседава няколко пъти в годината, за да идентифицира и да даде приоритет на 

потребностите от обучение на персонала на учебното заведение, да анализира индивидуалните заявления за записване и да предложи на директора на 

учебното заведение списък с кандидати, избрани за обучение, и след това да направи преглед (Приложение 3) на обученията, в които са участвали 

служителите на учебното заведение и да направи препоръки за продължаващо обучение през следващата учебна година. 

 

- Комитет по хигиена, безопасност и условия на труд. Анализира и насърчава предотвратяване на професионалните рискове, предлага действия за 

предотвратяване на тормоз по време на работа, предлага всякакви мерки, които могат да подобрят хигиената, безопасността и условията на труд и 

предлага действия за обучение по хигиена и сигурност. 

 

 



 

Информиране на родителите 

 

Освен родителските срещи предвидени в образователните пътища и времето за срещи  

 

Всяка 

година 
Етапи Средства Показатели 

По време на 

третата 

седмица от 

началото на 

годината 

Информационна среща. 

Тази среща се организира на два етапа : 

- първи етап  

- Примерен модел за родителски срещи 

- Национално, стандартизирано оценяване в 

рамките на учебното заведение или 

проведено в класната стая от учители 

- Преглед на извършените предишни 

действия и тяхната ефективност 

В края на 

всеки 

триместър 

Индивидуална среща. 

Всяко семейство се среща с учителя (-ите) на 

детето си. 

- Оценяване на класа 

- Ученически бележник и платформа за 

проследяване на обучението  

- Национално, стандартизирано оценяване в 

рамките на учебното заведение или 

проведено в класната стая от учители 

- Преглед на извършените предишни 

действия и тяхната ефективност 

При 

поискване 

или нужда 

Среща, или индивидуална, или колективна 

информация 

- ученически бележник 

- електронни писма 
променливи 

В началото 

на април 
Ден на отворени врати 

- Прием в часовете и срещи с учителите, 

които представят обучението и проекти; 

- Събрание за представяне на учебното 

заведение, неговия проект, неговата 

политика (налична брошура) 

- Срещи с избраните родители (в училищния 

съвет, общоучилищния съвет или в 

управителния съвет) 

- Брой лица 

- Предаване на досие за кандидатстване 

В края на 

годината 

Информационна среща за родители на нови 

ученици от класове PS и MS (3 и 4 год.) 

- Представяне на организацията на бъдещия 

клас; 

- Представяне на процедурите за прием и 

персонала; 

- Припомняне на проекта и политиката 

следвани от учебното заведение 

- Брой представени семейства 

 

 



 

5. Училищен климат 

 

Всяка година от началото на учебната 2015 година в различните инстанции се обсъждат въпроси, свързани с училищния климат. 

 

Могат да бъдат разглеждани под формата на дебат, конференция, презентация, колективни действия (пример: ден на розовото, излагам грешките си ...). 

Назначаването на образователен съветник спомогна за повишаването на този аспект на обучението - важен аспект, продиктуван от политиката на Зона 

Югоизточна Европа. 

 

Примери за действия: 

 

Учебна 2015-2016: 

- Разясняване на ролята и функционирането на демокрацията; 

- Междучасието; 

- Разхищението; 

- Еволюцията на правата и задълженията по отношение на възрастта. 

 

Учебна 2016-2017: 

- Борба срещу опасното поведение и пристрастяването; 

- Хигиена на храната, намеса на сдружение срещу затлъстяването; 

- Предотвратяване на пристрастяването, намеса на сдружения срещу тютюнопушенето и срещу алкохолизма; 

- Медийно образование (информация, дезинформация ...); 

- Предотвратяване на Интернет-тормоз; 

- Действия по безопасност на движението по пътищата; 

- Приемане на нашите различия. 

 

 

При все това подходът изглежда твърде фрагментиран. 

 

През учебната 2017-2018 училището ще прилага системен вътрешен подход, използвайки приложения модел, предложен в Зоната за Югоизточна Европа. 

 

Този подход ще спомогне за усъвършенстването на структурата на различните образователни процеси и ще определи действията, които да бъдат приоритетни за 

учебните години 2018-2020. 



 

III. Училище в България с цел усвояване на две култури и три езика 

 

1. Образователен процес по езици (без български) и сертифициране 

 

Образователен процес живи езици 

 

Училището предлага, освен преподаване на френски и български, обучение по английски и испански език. Тези обучения преследват целите, определени от 

програмите на Френското национално образование. 

В края на клас terminale générale et technologique (последен клас общ и технологичен профил) нивото на компетентност е: 

- Английски език: B2 (независим потребител - напреднало ниво) * 

- испански: B1 (независими потребителски - прагови нива) * 

 

Обучението по английски започва в клас CP 

Това на испански в цикъл 4 

 

Хорариуми : 

Организация учебни години 2017-2020 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6е 5е 4е 3е 2е 1е Te 

Английски 

   

1ч45 1ч45 1ч45 2 2 4 3 3 3 3 2ч30 2 

Испански       2ч30 2ч30 2ч30 2ч30 2 2 

 

Дори класът да остане привилегированата форма за създаване на езикови групи, трябва да се въведе диференциация, която да позволи на всеки ученик да 

напредва по свое собствено темпо. 

Възможности за създаване на групи между класовете въз основа на нивата, придобити и разгледани от учениците. 

 

Цел през периода: да се определят възможностите за предлагане на немско образование в L.V.2 

 

Сертификатите : DELF, DALF, но също така сертифициране и по английски и испански език 

 

Всяка година желаещите ученици от цикъл 2 и 3 явяват на изпит DELF Prim (организиран под ръководството на Alliance Française). 

Ниво B1 вече е налице и за валидиране за ученици, посещаващи колежа. 

От учебната 2016-2017 година училището предлага на учениците от цикъл 3 и възможност да се явят на изпит за сертификатите Кеймбридж KET, PET и FCE. 

Готово е да се реализира веднага щом се достигне необходимия минимален брой. 

Започвайки от учебната 2017-2018 г., училището ще предложи на учениците явяване на изпит за сертификат за владеене на испански език - моделът Institut 

Cervantes. 

 

Целта е да се развие това сертифициране (показателите са броят на записаните ученици и получените резултати). 

 

Документът, представящ всички предложени сертификати и получените резултати, е представен в приложението. 



 

2. Научаване на български език. Образователен процес за две дипломи 

 

Програмите за преподаване на френски и чужди езици се прилагат внимателно в училището. В допълнение към тези учебни програми се предлага обучение на 

български език за всички ученици. 

 

От клас PS до CE1  

 

Всички ученици се възползват от 26-часова учебна седмица. 

- 24 часа се преподават на френски според френската програма 

- 2 часа се предоставят на български език с напредване успоредно на националните програми 

 

В класове PS и MS (3 и 4 год.), учебните часове с български език не са фиксирани в седмичния хорариум. Въпреки това, използването на български език 

(изключителен или преобладаващ език в училище за 90% от учениците) следва обучението. Привилегирован език по време на уроците по откриване или 

структуриране, след това се използва по-малко, за да се даде превес на френския език в моментите на стабилизиране на уменията на учениците. Тези уроци се 

провеждат от класния ръководител. 

 

От клас GS (5 год.) учениците се възползват от учител, който се занимава само с преподаване на български език и култура. 

 

От клас CE2 

Създават се два образователни процеса: 

- Учениците, изучаващи този език в продължение на няколко години се възползват от уроците на български език 

- Новопристигналите ученици се възползват от часове по български език за чужденци (различни нива се предлагат по отношение на старшинството на ученика, 

тези нива са определени в съответствие с нивата А1 и А2 на CECRL). 

 

Хорариуми : 

 

Организация учебни години 2017-2020 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6е 5е 4е 3е 2е 1е Te 

Образователен процес български език – 

език на обучение 
2* 2* 2 2 2+1** 

2+1** 2 2 3*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 

Образователен процес Български език 

за чужденци 
1 1 1 1 1 1 1 3**** 3**** 3**** 

*: вж. по-горе 

**: допълнителен час, предлаган на желаещи семейства 

***: за желаещи ученици: 2 часа, посветени на регионалния език и 1 час за европейската култура (6ème); 2 часа, посветени на регионалния език и 1 час за 

европейската култура (цикъл 4) 

****: Български LV3: В края на клас terminale générale et technologique, предвижданото ниво на владеене е: A2 (потребител - средно ниво) 



 

 

Организация учебни години 2017-2020 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6е 5е 4е 3е 2е 1е Te 

Курс обучение на български език 
2* 2* 2 2 2+1** 

2+1** 2 2 3*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 4*** 

Курс Български LVE 2 2 2 2***** 2***** 2***** 2***** 3**** 3**** 3**** 

*: вж. по-горе 

**: допълнителен час, предлаган на желаещи семейства 

***: за желаещи ученици: 2 часа, посветени на регионалния език и 1 час за европейската култура (6-ти); 2 часа, посветени на регионалния език и 1 час за 

европейската култура (цикъл 4) 

****: Български LV3:  

***** : за желаещи ученици: 2 часа, посветени на регионалния език и култура 

 

Според броя на учениците от всеки набор са възможни различни прегрупирания. 

 

 

Успоредно с френската програма – подготовка и за българската матура 

 

Образователният процес "Български, език на обучението" има за цел да осигури на учениците усвояването на езика и литературата, съответстващо на 

изискваните нива в националната система. 

 

В края на клас 4е учениците се представят на "малка матура". 

След завършване на образованието си те ще могат да се явят на изпитите по българска литература и българска история-география (част 1) и по френски език 

(част 2). 

 

Всяка 

година 
Етапи Средства Показатели 

2017-2018 : 

- Стабилизиране на програмите според 

изискванията; 

- Определяне; 

- Въвеждане на образователните процеси до клас 

2е; 

- Реорганизиране на групи според броя ученици по 

класове 

- Национални програми 

- Програми на български неделни училища 

(институции извън България, които прилагат 

обучение признато от българското 

министерство по български език, литература, 

история и география на България) 

- Съгласуваност на програмите; 

- Резултати от изпити и национално 

оценяване, стандартизирани в рамките на 

учебното заведение или проведени в клас от 

учителите 

2018-2020 

- Въвеждане на образователните процеси до 

матурата; 

- Реорганизиране на групи според броя ученици по 

класове. 

- Оценяване в клас 

- Национално оценяване 

- Резултати от изпити и национално 

оценяване, стандартизирани в рамките на 

учебното заведение или проведени в клас от 

учителите 



 

3. Езикови и културни мостове 

 

Оригиналното положение на френското училище в чужбина е източник на обогатяване. Образованието в двуезичие и споделена култура е една от целите на 

институцията. 

 

За целта, при реализация на своите проекти или при изпълнение на своето обучение, екипите целят да: 

- Поставят учениците в контакт с българската и / или френската реалности; 

- Използват български и / или френски културни ресурси; 

- Разработват действия в пряк контакт с български и / или френски езици; 

- Укрепват познанията за българската и / или френската култура; 

- Разработват възможности за споделяне на български и / или френски култури. 

 

Познания за Франция и България 

 

Лекции : 

Като част от развитието на достъпа до литература се осъществяват проекти от всеки от центровете за документиране (библиотеките), за да могат учениците да 

заемат книги. 

Тази логика е придружена, доколкото е възможно, от средства, които позволяват на ученика да бъде в центъра на споделянето със семейството си или с другите 

ученици (чанти за албуми в детска градина, сбирки в цикъл 2, разходка с разказване на приказки в цикъл 3 , сценични изяви в цикъл 4, ...) 

 

Редовни културни мероприятия : 

Провеждат се редовни събития по време на учебната година. По повод на тези обичайни тържества във Франция и България, една от целите, които се 

преследват, е да се открие културата и традициите на двете страни. 

Темите могат да бъдат следните: 

- дрехи, традиционни и актуални, и кодове за облекло; 

- календарът на учебната година и на страната, с най-значимите събития.; 

- празнуване на празниците във Франция и България; 

- български танц. 

 

Пример за редовни събития: 

- честванията за края или началото на календарната година; 

- карнавалът; 

- мартениците; 

- Празника на българската азбука; 

- празника на музиката. 

 

Други проекти в клас и по отделни цикли: 

- E.P.I. – интердисциплинарни проекти 



- P.E.A.C. – проекти за артистично и културно обучение 

- Хорово пеене в цикъл 3. 

- … 

 

Тези събития и проекти ще бъдат обект на приложен списък за дейности. 

 

 

Адаптация на програми за преподаване на история в цикъл 3 и цикъл 4 

 

Документи, представящи тези уточнения, са приложени към учебните програмите. 

 

 

Изучаването на френския език от родителите на учениците 

 

В продължение на две години партньорството с Алианс Франсез даде възможност на родителите на учениците да се възползват от курсове по френски език в 

училището по време на извънкласните занимания. 

Това е един от проектите, които училището развива, за да включи родителите в изучаването на френския език. Предложения за абонаменти, заемане на книги, 

споделени четения и литературни представяния допълват инструментите свързващи семейството и училището.  

 

Целта е да се развие това обучение (показателите са броят на записаните ученици и получените резултати). 

 

Обмен и училищни екскурзии 

 

Обменът или училищните екскурзии са незаменима помощ в запознаване със страната и нейната култура. 

Опитът от миналото даде възможност да се определи административната и правна рамка за осъществяване на обмен или пътуване. Само възможностите все 

още са свързани с еднократни проекти без образователна логика. Пример е la transfrontalière   

 

Целта през този период ще бъде да се създаде каталог с възможностите, които да могат да работят в ритъма на образователния процес на ученика в учебното 

заведение. 

 

Етапи: 

- Определяне на партньори и ресурси; 

- Реализация на пътувания и обмен; 

- Структуриране на каталог за възможностите за използване според учебната логика в учебното заведение. 

 



 

IV. Училище част от мрежа учебни заведения (на световно и местно ниво) 

  

1. Обмен с други учебни заведения за изграждане на една обща култура 

 

МФУ-Варна има шанса да е част от няколко мрежи: 

- партньор на мрежата MLF 

- партньор на мрежата AEFE 

- учебно заведение - член на зоната на Югоизточна Европа  

 

Обмен и еднократни проекти 

 

Учебното заведение, чрез тези партньорства, разполага с богати каталози с оферти, които позволяват създаването на интересни партньорства. 

 

В допълнение към учебните цели някои от преследваните цели са от два вида: 

- разширяване на офертата и възможностите; 

- да участват в създаването на обща култура. 

 

Примери за изпълнени действия 

 
Проекти предложени в мрежата MLF 

Проекти на мрежата Зона Югоизточна 

Европа 
Проекти с AEFE или MEN 

Учебна 2017-2018 - Литературни новели, цикъл 4 

- Математическо рали 

 … 

- ZEJo, цикъл 3, май 2017 

- Състезание на цифрите 

… 

- Детски парламент 

- Кажи ми десет думи 

… 

Учебна 2018-2019    

Учебна  2019-2020    

Тези събития и проекти ще бъдат обект на приложен списък с дейности. 

 

 

Освен това, поради собствената си история, училището установява партньорства с други учебни заведения с френска програма. Става въпрос за учебни 

заведения на или извън френската територия. 

Примери за изпълнени действия 

 С учебни заведения на френска територия С учебни заведения по френски програми в чужбина 

Учебна 2017-2018 - Училищна кореспонденция цикъл 2  

… 

- да пеем заедно, цикъл 3 (МФУ-Варна, Френски лицей Виктор 

Юго София, Френско училище - Солун) 

- Посещения на автори (МФУ-Варна, L.A.d.N. Букурещ) 

Учебна 2018-2019   

Учебна  2019-2020   

Тези събития и проекти ще бъдат обект на приложен лист за действие 



 

 

Обмен на обучение 

 

Веднага след акредитирането на желаните нива, МФУ-Варна ще направи постъпки да се регистрира в стипендии за обмен на обучения. 

 

 

 

2. Обмен с учебни заведения в страната 

 

Благодарение на своето местоположение, МФУ-Варна се ползва от привилегировани местни партньорства с Френския институт на България, Алианс Франсез - 

Варна, Община Варна, както и някои учебни заведения (тези, предлагащи езиково обучение по френски език). 

 

В допълнение към специфичните цели на обучението, съвместните действия преследват и други цели като: 

- използване на ноу-хау за прилагане и обогатяване на съвместни проекти. 

- подчертаване на възможните различия в подхода (критикуване, подобряване на ...). 

 

За периода учебното заведение си определя като цели: 

- иницииране на проекти за споделяне 

- да използва предложените проекти - от Франкофонския център или Община Варна - за да ги споделя с партньорските институции. 

- идентифициране на потенциални партньори и увеличаване на техния брой. 

 

Примери за изпълнени действия 

 Проекти предложени от МФУ-Варна на 

други учебни заведения 

Еднократен обмен за проекти, иницииран 

между учебни заведения 

Вписване в местни проекти 

 

Учебна 2017-2018 - Работа около посещения на френски 

автори 

- E.P.I. Интердисциплинарен проект -  

Мулти - култи 

… 

 - Европейски ден на езиците (Френски 

институт България) 

- Месец на франкофонията (Френски 

институт България) 

- Новели на български език (Община 

Варна) 

… 

Учебна 2018-2019    

Учебна  2019-2020    

 

 

 

 



 

3. Обмен със структурите по обучения (във Франция и България) 

 

МФУ-Варна желае да участва или да подпомага курсовете за обучение, създадени от структурите, с които тя създава партньорства. 

 

Преследваните цели са в допълнение към съдържанието на обучението: 

- Свързване на практиките на преподаване и обучение. 

- Споделяне, за научаване и усъвършенстване на практиките. 

 

За тази цел учебното заведение планира да конкретизира и развие: 

- партньорства с местни, международни или френски структури 

- участие или установяване на общи курсове за обучение в МФУ-Варна и други учебни заведения. 

- да допринася за обучението на учители или ученици 

 

 

Участие в професионално обучение 

 

Мястото на взаимно сътрудничество 

 

МФУ-Варна участва в сътрудничеството в района на Югоизточна Европа. 

 

 

Партньорство с Френската светска мисия MLF 

 

МФУ-Варна се възползва от протоколите за обучение, предложени от Френската светска мисия (лице в лице или от разстояние) 

 

 

Местни структури 

 

Община Варна и Инспекторат по образование (френски език и български език) 

Община Варна кани редовно учители от МФУ-Варна на обученията, които организира. 

Същото е в сила и за обученията, организирани от Френския институт, или за някои обучения координирани от Варненския инспекторат относно обучението по 

френски език или Асоциацията на българските учители по френски език. 

 

Франкофонски регионален център за Централна и Източна Европа (CREFECO) 

 

CREFECO е действителен популяризатор на франкофонията. Приносът му за разпространението на френски език и неговите умения в организирането на 

обучението го превърнаха в привилегировано място за консултации и обмен на знания, опит и информация. 



Въз основа на привилегировано партньорство с министерствата, отговарящи за образованието на 6-те държави-членки на OIF, истински център за върхови 

постижения, центъра организира обучения или семинари за всички професионални категории в преподаването на френски език в образователните системи на 

тези шест държави-членки. 

CREFECO също така подкрепя педагогическото развитие и създаване на нови учебни средства и благоприятства партньорството със сдруженията на учителите 

по или на френски език.   

Преподавателите в МФУ-Варна редовно се канят да участват в учредяване на тези стажове. След това могат да участват в предлаганите обучения. 

 

Въвеждане на обучения 

 

 

Шуменски университет 

 

В процес е сключване на споразумение, което да позволи на студентите от Шуменския университет, които са със специалности в образователни професии и по-

специално за преподаване на или по френски език, да провеждат определени стажове по време на обучението си в рамките на МФУ-Варна. 

 

 

Прием на преподаватели или студенти стажанти 

 

В рамките на споразумения, подписани с университети или други учебни заведения, са въведени партньорства за обучение няколко пъти годишно. 

 

Партньорство с ESPE - Лион: 

Целта на това партньорство е прием на един студент от М2 MEEF. Част от стажа на студентите е посветена на рамково запознаване с функционирането на учебно 

заведение по френска програма в България; друга част се отнася до запознаване с българската образователна система и функционирането на определени 

учебни заведения. 

 

Партньорство с професионалната гимназия JEAN QUEINNEC от Malestroit (56) 

Целта на това партньорство е приемане на стаж на ученици подготвящи се за професионален бакалавър "Помощ, грижи и услуги за човека". Една от целите на 

този стаж е да се запознаят с потребностите на хора в друга европейска държава (стажът има за цел също да анализира тази грижа в МФУ-Варна и други 

Варненски училища с малки деца). 

 

 


