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Информационен бюлетин n°12/ февруари-март 2020 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА 

ШАРЛ ПЕРО 

Важни дати март, април, май 2020 

 Ден на Отворените врати : Събота 21 март 

2020 от 9h до 12h30 - отложено 

 Край на 2ри триместър : o Неделя 22 март 

2020  

 Комисия по акредитация на клас 2нд o 23 и 

24 март 2020 - отложено 

 Зрелостен изпит по български език ВАС във 

френски лицей Виктор Юго, София –  Bac 

2020 (учениците от клас Терминал) o Сряда 

25 март 2020  - анулирано 

 Съвети на класовете горен курс N°2 : o 24, 25 

и 26 март 2020  

 Училищен съвет n°2 : четвъртък 14 май 2020 

от 16h30  

 Общоучилищен съвет n°2 : четвъртък 21 май 

2020 от 16h30  

 

 

 

 

Карнавал 
 
На 20 февруари @LfiVarna @mlfmonde организира 
цветен карнавал #plurilinguisme на тема « приказки и 
легенди от цял свят ».  
За завършек на спектакъла пяхме песни на различни 

езици             

      Прекрасен 
момент, прекаран 
заедно, който доп-
ринася за изграж-
дането на колек-
тивен дух и при-
надлежност към 
училищната общ-
ност 
#strongerensemble 

 

Откриваме нов спорт - ръгби 
 
Класовете СМ се запознаха с един от любимите спортове на французите - ръг-
би. Целта?  Да се придвижваме и подаваме топката, движейки се НАЗАД, като 
същевременно показваме умение за рефлекси и развит отборен дух.  Страте-
гията преди всичко, а наблюдението на отсрещния преди “ПРЕДИ ВСИЧКО”.  
Какво по- хубаво от мощната динамика на спорта ръгби, за да впрегнем енер-
гията след прекарване на дълго време в седнало положение, изчислявайки 
или спрягайки глаголи? 
Обожаваме тези  моменти! 
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Изработка на предмет от дърво  
 
В рамките на обучението по технология учениците от клас 4е имаха удоволствието да участ-
ват в работилница по тема „изработка на предмет от дърво“ с финален продукт „дъска за 
баланс“ за учениците от начален курс. Учениците съставиха план, изготвиха списък на мате-
риалите и задачите, след което преминаха към техническата част. 
Разчертаха и нарязаха дървените плоскости, продупчиха ги, изпилиха краищата и сглобиха 
всичко заедно. Накрая, като финален елемент, монтираха силиконови стопери, за да защитят 
външните ъгли. 
Младите производители чираци подписаха шедьоврите си, за да ги предадат на учениците от 

начален курс по време на Карнавала, които на свой ред ще ги пирографират.    

Можете да се запишете в списъка на входната 

врата на клас  GS, за да дойдете да разкажете 
история на вашия роден език, в избрана от вас 

сутрин от  9h.  
 

Проект : Магията на приказките 1 „Житената питка“ 

Работата около всяка една приказка позволява на детето да подхранва въображението си, 

навлизайки в чуден свят. Тя им помага за фундаменталното усвояване на четенето и писа-

нето. Приказката спомага на детето да общува по-лесно и да се интегрира в своята среда, 

както и да развива своите познавателни способности. В продължение на три седмици с 

децата от PS работихме над върху двете версии на българ-

ски и френски език  на приказката "Житената питка". Деца-

та участваха в различни ателиета по рисуване, моделира-

не, апликиране и развиваха сценични способности. Те обо-

гатиха речника си на двата езика и се научиха да танцуват 

около френската песен „J‘aime la galette“. Проектът завър-

ши с кулинарно ателие в което приготвихме вкусна питка. 

В @LfiVarna @mlfmonde през месец февруари бе ор-
ганизирана благотворителна продажба на мартенич-

ки в помощ на @karindomcenter. Училищната об-

щност благодари на семействата за тяхната подкрепа.  
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Сърцето на МФЛ Варна бие силно. Всички 

произведения в библиотеката на началното 

училище са регистрирани в @hiboutheque и бе купено 
обзавеждане.  

Concours du Plumier d’or 2020 
 

Бианка Иванова от клас 4° получи поощрителна награ-
да в конкурса Plumier d’or 2020 (Златната писалка), 
престижно състезание, фокусирано върху качеството 
на изказа на френски език.  
В конкурса участваха 255 учебни заведения и 19 000 
ученици от Европа; само 2 % получиха дипломи.  
Постижението на Бианка заслужава поздравления, 
също както и работата на всички ученици от класа, из-
цяло ангажирани в проекта от септември 2019.   

Учениците от 6e и 5e участват в хайку конкурс 
на български език - японско стихотворение от 3 

стиха, което описва пейзаж и цели да предаде чув-

ства.   

Проект на учебното заведение 2020-2023 
 

В МФЛ Варна бяха орга-

низирани работилници   

с участието на родители 

за съставянето на новия 

проект на учебното за-

ведение 2020-2023. Бла-

годарим на представи-

телите на родителите за 

тяхното активно участие 

в този важен проект 

#strongerensemble  

Плуване в Аквахаус  
 

Веднъж седмично учениците от МФЛ Варна участват в сеанси по 

плуване, организирани в Аквахаус на Св. Св. Константин и Елена. 

Чрез различни игри и водни занимания, адаптирани за възрастта на 

учениците, преподавателите работят по усвояването на редица ком-

петентности, които следва да бъдат овладени от учениците според 

френските програми.   
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Училищен театър на испански език 

По предложение и инициатива на преподавателя по испански език група уче-

ници от горния курс участваха в училищен проект за театър на испански, който 

се състоя в София. Поздравления на учениците и преподавателския екип за 

този чудесен динамичен проект.   

 

Снимка: Заминаване на учениците за конкурса в София с нощния влак   

Състезание по английски език 
 
17 ученици от МФЛ Варна са допуснати до втори кръг на състезанието по 
английски език « Longman Competition 2020 ».  
Нашите поздравления и пожелания за късмет!  
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Дистанционно обучение 

Протокол за Управление на Дистанционното Обучение - (PGPad) МФЛ Варна 

Във връзка със затваряне на учебното заведение МФЛ Варна изработи устройство за дистанционно обуче-

ние : PGPad.  

За учениците от начален курс : всички учители и асистенти първо използваха своите вече работещи цифро-

ви инструменти и след това преминаха към използване на цифровата работна среда на Seesaw (ENT). По 

този начин всички ученици получават ежедневно работната програма с писмени задания, аудио и видео 

инструменти.   След  това могат да направят нужните упражнения и да депозират на платформата, за да 

бъдат оценени от учителите.  

В допълнение ежедневно се предлагат една или повече телеконференции в ZOOM в зависимост от нуждите 

и нивата. Това позволява на учениците да се срещнат с техните съученици и да участват в педагогически 

сеанс според програмата на техния клас.  

За учениците от горен курс: инструментът за управление PRONOTE позволява на учениците да следват във 

всяка дисциплина обучението с ежедневни задачи за работа. Платформата Seesaw също се използва в го-

рен курс,  също както и телеконференции в ZOOM : те са посочени на платформата PRONOTE.  

ПРОСЛЕДЯВАНЕ и ОБУЧЕНИЕ : дистанционно обучение 

Зона Югоизточна Европа (ZESE) : начален курс 

- Всяка седмица Педагогическият съветник прикрепен към Инспектора по  национално образование 

(CPAIEN) в зоната Югоизточна Европа организира срещи за различните нива на  началното училище. Тези 

срещи дават възможност на екипите от учебните заведения в зоната да обменят и споделят опит. Впоследс-

твие се предават доклади.  

Френската Светска Мисия (Mlf monde) : начален и горен курс 

- Всяка седмица екипите ни имат достъп до Педагогическия форум на MLF. Онлайн обученията са отворени 

за 112 учебни заведения от мрежата на MLF по света.  Форумът предлага обучения по различни теми всяка 

седмица. В момента темите са свързани с дистанционното обучение : подготовка на материалите, оценява-

не на учениците ... 

Благодарим на целия педагогически екип за реактивността и адаптивността при бързото прилагане на про-

токола за дистанционно обучение. Горещо благодарим на семействата, които подкрепят децата в работата 

им. .  

По този начин учениците в МФЛ Варна продължават тяхното образование, овладявайки знанията и ком-

петентностите, заложени в програмата на всеки клас.  

 

https://1110002z.index-education.net/pronote/eleve.html
https://web.seesaw.me/
https://zoom.us/
https://www.leforumpedagogique.org/C:/Users/User/Documents/Custom Office Templates
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Ориентация след зрелостния изпит ВАС : Посещения  

В рамките на ориентацията на учениците след зрелостния изпит ВАС, МФЛ Варна организира две срещи съв-

местно с Френския институт.   

Нидерландски научни университети 

Презентация на различни висши училища и научни университети в Нидерландия, 

водена от консултант във Варна,  за гимназистите от МФЛ Варна.  

 

Подготвителни класове в Париж : Лицей Янсон дьо Сайи 

Благодарение на Френския институт и госпожа Дикова, аташе по сътрудничеството 

за френския език, гимназистите присъстваха  на среща с господин Фурние,  дирек-

тор на престижния Парижки лицей Янсон дьо Сайи (https://www.janson-de-sailly.fr/). 

Тази среща събуди любопитството и интереса на учениците и даде поле за интере-

сен обмен. Господин Фурние уточни, че има отредени места в подготвителните кла-

сове за десетина гимназисти от френските учебни заведения в чужбина.  

Подготвителните класове във Висшите училища са път за вър-
хови постижения във висшето образование.  Те предлагат на студентите висококачестве-
но образование.  

Работа, усилия, упоритост, кураж и солидарност са отличителните белези  на курса, 
подготвящ кандидатите за конкурс на високо ниво. Курс, който гравитира около уроци, 
контролни работи, пробни конкурси, устни изпитвания и лична работа, неизменно свър-
зана с колективния и споделен труд.     
   

 

Педагогически Съветник Прикрепен към Инспектора по Образование 

: CPAIEN  

Зона Югоизточна Европа : ZESE  
 

В рамките на годишната инспекция на ZESE, педагогическият съветник за нача-

лен курс, г-н Кросуар, извърши двудневна обучителна мисия. Водещата нишка 

на тази мисия бе изградена с педагогическия екип във връзка с приоритетната 

ос на училищния проект : сътрудничеството. По време на мисията се проведо-

ха две събрания (в началото и в края) с индивидуални срещи с учителите.  

Благодарим на г-н Кросуар за качеството на обмена по време на тези срещи.   

https://www.janson-de-sailly.fr/
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Проект « Медия и информация »  

Интервю с г-жа Монева-Попова, учител по български език и литература горен курс, ис-

тория 6е и история на България  

Осъществено от учениците от клас 4e в рамките на проект « Медия и информация »  

1. Какво ви привлича в учителската професия ?   

Възможността да избягам от света на възрастните и да работя с младите.   

2. Какво предпочитате - български език, литература или история ?  

Литературата винаги е била най- голямата ми страст, но историята ме привлича с историите, които разказ-

ва; двете имат много общо.  

3. Какво ви мотивира да правите толкова много проекти с учениците?  

Училището е много динамично и се променя всеки ден. Училището, което съм посещавала аз самата, е раз-

лично от това днес. Учебниците и програмите, обаче, не се променят много.  Училището днес трябва да ви 

подготви за живота утре, а не просто да дава  информация, която изглежда ненужна и безинтересна за вас, 

младите. Ето защо, за мен, най- добрият начин да учим е действайки. А действаме, правейки проекти.  

4. Ако трябва да се опишете с 3 думи …  

Четяща, мечтаеща, пътуваща …  

5. Какво обичате да правите най- много?  

Да общувам с децата, да чета и да пътувам.  

6. Кой е любимият ви литературен жанр и защо?  

Нямам любим жанр. Харесвам фентъзито заради въображението при създаване на нови светове, харесвам 

приключенските книги заради приключенията в тях. По- скоро имам любими автори – Тери Пратчет, Дж. 

Селинджър, Уилям Уортън, Толкин, Виктор Пасков, Рембо, Джейн Остин, Харпър Лий, Стивън Кинг ... 

7. Кое е любимото ви място, на което сте били?  

Следващото, на което ще отида.  

8. Къде срещнахте любовта?  

В бара до морето :)  

  

 


