
 

Скъпи родители, 

Имаме удоволствието да ви представим първия информационен бюлетин на нашето училище. Ще получавате 
това писмо по електронната поща всеки първи вторник от месеца. Това ще ни позволи по-добра да комуника-
ция относно учeбното заведение, неговото функциониране, важните събития, както и да ви информираме за 
дейностите на вашите деца. Успоредно с това, ще съживим уебсайта на училището и профила във Facebook. 

Някои важни дати за отбелязване: 
 28.01.2019 / 30.01.2019 Срещи на родители с начални и средни учители 
 31.01.2019 г. Общо събрание на Асоциацията 
 21.02.2019 г. Първа комисията по хранене 
 22.02.2019 Карнавал на животните 
 15.04.2019 Информационна среща на гимназията: BAC 2021 
 16.04.2019 Училищен съвет № 2 
 23.04.2019 г. Общо училищен съвет  № 2 

Ремонти и оборудване: Семейство дари 2500 лева на училището. Това дарение позволи да се инвестира в 
техника за класовете. 

Поздравления за  Никола Иванов от 6ème за инициирането на проект за инсталиране на станция за измерва-
не индексите на замърсяване на въздуха в сграда1. Скоро данните от тези замервания ще бъдат на 
разположение на сайта на училището. Благодарности на родителите му, които  инсталираха устройс-
твото безплатно. Това увеличава стойностите на училището ни. 

Четвъртък, 31 януари 2019 г., Общото събрание на 
асоциацията взе решение по 3 точки: 

‐ промяна на статута по отношение на броя на изб‐
раните членове на управителния съвет: от 7 на 5 
члена 

‐ промяна на наименованието на училището: 
"ЕФИВ Шарл Перо" става "МФЛ ‐ Варна ‐ Шарл Пе‐
ро": (Международен Френски Лицей ) 

‐ Беше избран нов Управителен съвет с 5 члена 
(имената ще ви бъдат съобщени веднага след като 
бъдат официално депозирани уставите). 
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ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 
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Възпоменателно събитие на 11 ноември 2018 г. : 

С учениците от 3e, 2nde et 1ère, присъствахме на възпоменателно събитие, 

организирано  от службите на Посолството на Франция в България в памет 

на френските войници, загинали по време на Кримската война (1853г. ‐

1856г.), както и по повод на примирието след Първата световна война 

(1914г.‐1918г.). Организирахме пътуването с автобус до Виница, за да при‐

състваме на това събитие. Присъстваха френски семейства, представители на 

град Варна и други личности от българския обществен живот. 

Учениците имаха честта да се срещнат с Негово превъзходителство послани‐

ка на Франция в България Ерик Лебедел, г‐жа Бриджит Лебедел, г‐жа Севе‐

рина Льо Тутур, консул на Франция, придружена от френското аташе по сът‐

рудничество във Варна, Ерик Перотел. 

Учениците имаха възможност да общуват с г‐н Посланика. 

Ето няколко снимки от това събитие: 

Връчване на  Национални Дипломи на Колежа 2018 

Друго важно събитие беше организирано от МФЛ‐Варна за учениците от  

2nde, които издържаха изпита DNB през юни 2018 г., удостоверяващ за‐

вършване на образователна степен колеж.  

На снимката, връчването на дипломите с г‐н Перотел, аташе по сътрудни‐

чеството към Френския институт на България във Варна, г‐н Пиер Шапе‐

рон, директор на учебното заведение  в присъствието на някои учители и 

семейства. 

Г‐н Перотел направи подаръци на учениците. 

Посещение на Френската Светска Мисия от 19.11.2019 г. до 

21.11.2019 г. : 

След инспекцията на г‐жа Коладо‐отговорник мисия 1ва степен, през 

март миналата година, г‐н Дюбер (Генерален Директор ФСМ придру‐

жаван от Мохамед Хамдун – заместник директор, началник на адми‐

нистративната, финансовата и правна служба и Мишел Бур – заместник 

директор, началник на отдел „Педагогика” посетиха нашето учебно 

заведение в продължение на три дни, за да извършат цялостен одит. 

След посещението си те изпратиха заместник директор  Клеменс Гро‐

жан, назначена в Далас, САЩ и отговорник  мисия 2ра степен Гаел 

Шаркосет в централата на ФСМ в Париж, за да извършат  пълен одит на 

гимназията. 

ФСМ : Френска светска мисия, асоциация с нестопанска цел, призната 

за обществено полезна (относно образованието в чужбина).  



 

Pronote и Synology Cloud LFI : 

‐  Pronote вече  функционира и е отворен 
за всички родители на ученици от гимна‐
зията; семействата, които нямат достъп, 
могат да се обърнат към администрация‐
та 

‐Synology Cloud LFI: вътрешният твърд 
диск ще съхранява всички вътрешни до‐
кументи на учреждението и предлага 
система за споделяне с всички професио‐
налисти, които са  част от екипа. 

Огромни благодарности към родител‐
инженер и към ИТ‐специалиста на учили‐
щето, за  вложеното време, което позво‐
ли функционирането на нововъведения‐
та. 

Записвания 2019‐2020 : 

‐ записванията за следващата учебна 
година са възможни и ще следват 
графика (съгласно правилата, опреде‐
лени в правилника за вътрешния 
ред). 

‐За напомняне, класовете приемат по 
24 ученика на ниво (+1 допълнително 
свободно място) 

Ден на отворените врати: 

МФЛ Варна Шарл Перо предлага ден на отворени врати в събота, 23 март, 2019 година. 

Комисия по хранене: 

‐ Ще бъдат организирани 2 комисии по 
хранене с всички избрани представители 
и администрацията (училищен съвет, об‐
що училищен  съвет, представители на 
персонала, 5 членове на управителния 
съвет и администрация). 

 ‐Първата комисия ще се състои в четвър‐
тък, 21 февруари 2019 г. и ще определи с 
точност очакваните от доставчика специ‐
фикации 

‐ Втората комисия, вторник, 21 май 2019 г. 
ще избере  доставчик за началото на 
учебната 2019‐2020 година 

Изпити : 

‐ 6‐те ученика от клас 1ère  S и L ще отидат в 
Лицей Виктор Юго  в София на 11 март, 2019 
г., за да преминат  тест по ИРВУ 
(Индивидуална работа водена от учителя), 
оценката ще се зачита за дипломата. 

‐ След това учениците от  S и L ще се явят на 
тест по френски език в ЛВЮ София на 17 
юни 2019 г. 

‐ Учениците от 3 ° клас ще преминат  НДБ
(Национална Диплома за Бреве) тестове в 
ЛВЮ в София на 17 и 18 юни 2019 г. 
(писмени тестове) и 19 юни 2019 г. за устен 
изпит. 

Стаж на учениците от 3 °: 

От 11 до 15 февруари 2019 г. 9‐те ученика  от 3‐ти клас ще бъдат на професионален стаж. След това те 
ще съставят доклад, който ще бъде използван за окончателните тестове на DNB (Brevet des colleges). 

 

Карин дом: 

След нашата акция "Поздравителни картички" за Коледа, Карин дом събра 

364.36лв. 

Предстои нова акция '' Мартеничка ''. Във всяка сграда има запечатана кутия. 
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Технологии : 

През месец декември 2018 г. учениците от 6 eme в часовете 

по технологични науки успяха да открият практическата 

страна на темата. С помощта на г‐н Георги Георгиев ‐ 

професионален инструктор по скейтборд и инженер 

"Индустриален дизайн" и г‐н Светлин Тодоров ‐ 

професионален инструктор по скейтборд, инженер в 

"Иновации и технологии", децата практикуваха сглобяването 

и демонтажа на скейтборда с цел да открият номенклатурата 

на съставните му части. Говорихме за материалите и техните 

свойства. Разбрахме, че техническият обект се състои от няколко 

елемента, чиято роля и място са много точни и полезни. 

 

Куклен Театър : 

Четвъртък, 17 януари, учениците от ФМЛ  от PS до  CE2 успяха 
да се насладят на красиво куклено шоу: "Тримата братя и златна-
та ябълка". Благодарим на артистите за това невероятно шоу, 
което зарадва всички ни! 

 

Споделено четене : 

Непосредствено преди коледните празници, учителите на CP, CE1, 
CM1 и CM2 стартираха своя проект "Споделено четене ": 
учениците от  CM1 и CM2 подготвиха  четене на френски 
младежки албуми, адаптирани към възрастта на учениците от СР и 
СЕ1. След това те дойдоха да ни посетят в Сграда 1 за сесия по 
четене и споделяне. Момент, в който децата се наслаждават! Този 
проект ще продължи през цялата година, планирани са 3 други 
срещи. 

 

Коледните празници 
Тази година също, за най-малките подготовката за 
Коледните празници,беше пълна с много изненади 
и емоции. 
Дядо Коледа им изпрати календар с 
подаръци,които трябваше да отварят всеки ден,през 
целия месец декември.В тях имаше подаръ-
ци,забавни игри и коледни занимания. 
Децата написаха писмо на белобрадия 
старец,правиха декорации,приготвиха сами 
коледни меденки и ходиха на куклен театър. 
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Начални учители, които остават динамични и активни в техниките на преподаването си: 
 
Обучителни курсове по #педагогически форум, вътрешни обучения @Mlfmonde, на базата на доброволни нача-
ла в извън училищното време. 
 
Създаване на е интерактивно съдържание с учениците - H5P 
Мислене, преподаване, обучение в многоезична среда 
Бележникът с оценяването следва обучението от 1-ви цикъл 
Клас Twitt в CP 
Развиване чрез игра на устните умения на учениците 
Театрален кът в клас 
Два езика, две култури 
Eduthèque, портал за образователни, културни и научни ресурси 
Създаване на  информационно проследяване в Twitter 
 

 

Детска градина по‐близо до семействата: 

 

От септември 2018, класовете PS, MS и GS имат Twi er акаунт. Всеки ден учениците 

показват на семействата си какво правят в клас. По този начин обучението може да 

бъде предадено у дома. Тези Twi er акаунти позволяват на ученика да обясни по‐

добре какво се случва в клас. Учителите също така добавят успехите на учениците, 

изучавания речник, песните, четенията в клас, съдържанието на часовете по музика, 

образователните анимационни филмчета, творбите по изобразително изкуство и всяко 

положително събитие, касаещо класа. 

 

PS: @ DimitrovaGalia1 

MS: @ClassMs 

GS: @Class_of_Julie 

 
Две коледни събития: 
 
1- Непосредствено преди коледните празници училището подари на 
учениците от PS, MS и GS представление в кукления театър в града. 
Отидохме с автобус и се разхождахме по групи в пешеходните улици на 
центъра на града. Шоуто беше с отлично качество. Веднага след като 
учениците бяха изненадани да видят истинския Дядо Коледа, той им даде 
подарък ... книга! ;-) 
 
 
 
2 - В училище, нашият невероятен учител по музика организира коледно 
събитие. Всички се събрахме в салона, а класовете пяха песни един след 
друг. Това събитие затвърди чувството ни за принадлежност към нашия 
Международен Френски Лицей Варна. 
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Песни за Коледа : 

Последният ден в училище за 2018 година бе белязан от 

песни и музика в двете сгради. За традиционното 

училищно парти за Коледа, класовете от PS до 3‐ти 

създадоха и обработваха песни от малки пиеси и дори 

видео, за да ги представят пред своите приятели. Момент 

на творчество, приятелска обстановка, силно мотивираща   

за младите "артисти". Двете сцени в сграда 1 и 2 бяха 

изпълнени с аплодисменти. 

Вятъра: 

“Какво е вятърът?“ се питат децата от MS . Къде и 
как го откриваме? Кой кара нещата де се движат? Ето 
как малките любопитковци правят опити с въздуха и 
вятъра: 

Малък концерт : 

CM1- поканени сме в при GS ! Страхотно, ще можем да попе-
ем нашето малко сутрешно medley ! 
Френски шансони, популярни  хитове и вечни мелодии- всич-
ко в един формат- представлението е успешно (отдъхваме 
си!) Доволни сме…Приготвяме се да тръгваме, но…
изненада! Децата от GS  ни представят танц на ‘’Baby 
Shark’’ (както и на други песнички) с много енергия и талант! 
Доброто настроение е на лице и изненадите тепърва предсто-

ят!  

 

Спектакъл CM2 

Месец  декември.  Ваканцията  наближава.    СМ2  ни  подаряват  чудесен  спекта‐

къл!  !  Jean‐Jacques Benoît  и  неговата  театрална  трупа ни представят «  La  fausse 

gourde »‐ комична пиеса, която описва интервю за работа. Правопис, комуника‐

тивни умения, междуличностни взаимоотношения са пресъздадени от талантли‐

вите актьори на СМ2. Публиката (всички от сграда 2 сме заедно) е очарована! 

Благодарим на децата и на ръководителя ! 
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Кино по Коледа ; 

Този понеделник, 17 декември 2018, всички 
класове от цикъл 2 (CP / CE1 / CE2), както и CM1 и 
CM2 имаха удоволствието   да видят френски ани-
мационен филм, "Пророчеството на жабите", раз-    
пространен на френски език във Фестивалния ком-
плекс Варна. 

Това беше възможност за учениците да отк-
рият красив филм, награден с няколко международ-
ни награди за оригиналност на историята и графич-
ната си обработка. След края на това пътуване те 
направиха много рисунки на етаж 2 в сграда 1 на 
училището, ето някои от тях: 

 

ESPE обучаващи се студенти: 

От тази учебна година нашето училище е признато във Франция от 4 висши училища за обучение и обра-
зование. ESPE са училищата, които обучават начални учители във Франция. ESPEs от Ница, Руен, Рен и 
Лион ни изпращат общо 13 обучаващи се студенти тази година, за 8 седмици, с цел те да се учат да прак-
тикуват бъдещата си професия в нашите класове. Нашите учители ги обучават по време на тези периоди. 
Това е много положително за нашето училище, знак че качеството на преподаването е признато. 

Съобщение !!! 

Петък 22.02.2019 ‐Карнавал на Живот‐

ните. Започваме в 15.30 часа. Учителите 

ще информират своите ученици за орга‐

низацията на събитието. 
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Временно лого 


