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СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО N°2 

Понеделник 18 май 2020, 16h 

УЧЕБНА ГОДИНА 2019-2020 

Извинени отсъстващи : Госпожа Шаперон 

Отсъстващи : представители на PS, CE2, CM2 

Дневен ред : 

1) Приемане на протокола на училищния съвет n°1 от 19 ноември 2019 

2) Епидемиологичен контекст : Позициониране на учебното заведение и възможности  

3) PGPad Протокол за дистанционно обучение начален курс – Период 5 : представяне 

4) Календар за учебната 2020-2021 

5) Брой ученици към 14 май 2019  

6) Проекти : представяне на фишовете за педагогическа дейност 

7) Класовете към началото на учебната 2020-2021 (организация) 

8) Информация на Алианс Франсез : DELF Prim : анулирани изпити тази година 

9) Важни дати  

10) Въпроси на родителите 

 

1) Приемане на протокола на училищния съвет n°1 от 19 ноември 2019 

Ход на училищния съвет  

a. Роля на училищния съвет  

 b. Избори      

  c. Аспекти на функциониране на училищния съвет  

Правилник за вътрешния ред 

Отчет от началото на учебната година 

a. Брой ученици в началото на учебната година и в момента  

b. Персонал : новият персонал и неговите функции   

c. Капацитет на класовете  

 d. Учебен календар 2019-2020 

Родителски срещи  

a. Триместриални срещи : начално училище 

b. Семестриални срещи : детска градина 

Функциониране, дейности и проекти  

a. Диагностично оценяване и национално оценяване за класове CP и CE1 

  b. Учебно проследяване : LivrEval за последна година 

 c. Проект на учебното заведение : въпросник относно очакванията на семействата  
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 d. Образователни пътища : те ще бъдат дефинирани в следващия проект на учебното заведение 

 e. Помощ при трудност  

 f. Езиково обучение 

 g. Допълнителни педагогически дейности  

             h. Обучение : отваряне на учебното заведение като обучителен център : развитие към институционализиране 

i. Образователни проекти : Фиш за Педагогическа Дейност 

Организация на пространството - Преустройство  

a. Преглед на извършените преустройства 

b. Оборудване 

c. Ново лого 

d. Уеб сайт  

e. Профили Туитър на класовете и учебното заведение  

f. Информационен бюлетин  

g. профил фейсбук 

Мисия Фсм (Mlf) 

Тест аларма противопожарно известяване  

Приемане на протокола от 19/11/2019 : 

Общ брой имащи право на глас: 15 

Брой гласували :  За : 15   Против : 0  Въздържали се :  

Решение : Прието 
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2) Епидемиологичен контекст : Позициониране на учебното заведение и възможности 

Според последната официална информация от Министерството на образованието на Р България училищата остават 

затворени за ученици до началото на учебната 2020 година.  

В момента българските власти дискутират относно отварянето на детските градини. В рамките на тази възможност, МФЛ 

Варна ще изучи възможностите за връщане на училище на засегнатите ученици (съгласно местните власти). В този случай 

МФЛВ трябва да спази задължителните здравни разпоредби и наредбата относно броя ученици в един клас. Всички класове 

от PS до CP ще бъдат засегнати. Относно училищното столово хранене трябва да се информираме за възможностите с 

доставчика.  С цел организирането на процеса, на засегнатите семейства ще бъде изпратен документ, с който те ще трябва 

да уведомят официално МФЛ Варна дали детето им ще посещава учебните занятия в училище.  

В този случай, ако това бъде възможно, ваканционният клуб на МФЛ Варна ще се осъществи за период от 5 до 6 седмици.  

Въпрос на Мадам Гри : Това отнася ли се за ниво CP?  

Отговор на г-жа Метева (финансово-административен директор) : Правилата се отнасят за деца до 7 годишна възраст. Това 

касае и клас CP.  

След решение на кметството на гр. Варна да отвори детските градини от вторник, 26 май 2020, по предложение на 

управителния съвет н МФЛ Варна във връзка със силното желание на родителите (след проведено запитване сред 

родителите : повече от 80% от учениците биха се върнали в класната стая),  МФЛ Варна трябва да посрещне учениците от 

сряда, 27 май 2020 (в рамките на възможностите).  

Във връзка с мерките, предприети от Министерството на здравеопазването и тази на образованието, се изготвя протокол за 

осигуряване на приема на учениците и персонала в най-добрите условия.  

Ще бъде осигурено, следователно,  преподаване на тези 4 нива и ще се продължи дистанционното обучение без 

телеконференции на референтните учители от съответните класове с необходимите условия в зависимост от 

възможностите. 

Уроците по английски език и музика трябва да бъдат продължени чрез телеконферентни сесии зуум според програмата на 

учителите.   

 

3) PGPad -  МФЛ Варна : Протокол за Управление на Дистанционното Обучение 

От официалното затваряне на учебните заведения в България МФЛ Варна разработи и внедри дистанционно обучение: 

PGPad – МФЛ Варна (Протокол за Управление на Дистанционното Обучение). Този протокол, разгърнат за период 4 (март - 

април 2020 г.), даде възможност за внедряване и използване на цифрови инструменти : Zoom телеконферентни връзки, 

Дигитално цифрово пространство (ENT) Seesaw за училище, както и някои допълнителни инструменти : Padlet, Google 

classroom, … 

С цел осигуряване на правилното функциониране на дистанционното обучение, учителите изслушаха семействата, за да ги 

подкрепят в използването на предложените средства, както и на предложената педагогика.  

Успоредно с това администрацията и директорът на учебното заведение предложих седмични срещи, всеки понеделник от 

16ч, с представителите на родителите, избрани на училищен съвет, за да обсъдят функционирането, срещаните трудности, 

както и допълнителна информация, така че това преподаване да бъде възможно най- полезно за всички ученици на МФЛ 

Варна.   

Също така е създадена седмична програма за всяко ниво, която включва телеконферентни връзки с класните учители, 

преподавателите по езиците (български език като роден, български език за чужденци, английски) , както и по музика.  

Успоредно с това екипите всеки ден поставят програма с дейностите на платформата Сийсоу (Seesaw). Този инструмент 

позволява на учениците да получат писмени, аудио и видео документи във връзка с учебната програма на съответното ниво. 
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От своя страна те могат да депозират техните учебни продукции, които да бъдат оценени от преподавателите с 

индивидуален коментар.   

Това устройство изисква преподавателските екипи да имат голям капацитет за адаптация, за да разгърнат едновременно 

смислена и ефективна педагогика в рамките на дистанционното обучение. Образователната услуга и образователният 

форум на ФСМ (Mlf), седмичните срещи в зоната Югоизточна Европа и преди всичко седмичните педагогически съвети в 

МФЛ Варна дадоха възможност на екипите да се формират, да обменят опит, да предлагат и да адаптират педагогиката си.  

Що се отнася до учениците от началното училище и особено от детската градина, ролята, наблюдението и ангажираността 

на родителите спрямо работата на детето им допринася значително за успеха и доброто протичане на обучението.  

Дистанционното обучение ще продължи и през последния, 5-ти период  на учебната 2019/2020.  

Седмичните срещи с представителите на родителите, избрани на училищен съвет, се провеждат всеки понеделник от 16ч 

(17ч за горния курс).  

Таблиците по- долу обобщават седмичните среши за всеки клас спрямо броя на телеконферентните среши по часове.  

- PS : 

o Padlet : https://padlet.com/dimitrovalfiv/ydseh80qil91 

o Ежедневни дейности на платформата SEESAW, видео уроци за обогатяване на речника, откриване на 

природата, упражнения по графизъм и математика, книги, упражнения под формата на интерактивни 

игри и занимания за часовете по български език. Видео и аудио записи ще бъдат предложени и 

родителите ще могат да депозират продукциите на децата си – писмени, графически, снимки, аудио 

записи, видео записи.  График на дейностите се депозира всеки ден. При нужда учителите могат да 

върнат коментар, аудио запис по зуум, на работата на учениците за техните продукции, за да стимулират 

усилията им 

o Конферентни уроци по зуум : две срещи на ден заедно с асистента на класа. Според броя на участниците, 

групите могат да бъдат оставени в режим на изчакване в зуум, за да се работи с по-малки групи. Това ще 

бъде, от една страна, обмен за разясняване на работата с родителите относно функционирането и 

очакванията всеки ден от протокола за дистанционно обучение, а от друга страна, взаимодействия между 

учител и ученици, както и между самите ученици (ритуали, песнички, обща песен, четене н книги и обмен 

на френски език).   

o Всеки ден се предлагат видеа с физически упражнения, песнички и броилки, книги, видео уроци за 

обогатяване на речника, запознаване и наблюдение на природата, както и дейности за часовете по 

български език. Още повече, ще има идеи за игри, дейности по пластични изкуства и тематични 

анимационни филмчета (асистент).  

 

PS 

 

Общо образование 
График-Група 

Асистент / 
български език като 

роден 

Музика (Марин 
Попов) 

Английски език 
(Карли Полсън) 

Български език за 
чужденци / друго 

ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 

Всеки ден 
10h30-
11h00  

8h30-12h 
 

10h30-
11h00   

8h30-
13h30 
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11h30-
12h00  

13h30-
17h30  

11h30-
12h00   

14h30-
17h30  

            

Понеделник           20’   

Вторник и 
четвъртък 

            
10h30-
11h00    

9h00  

    
Четвъртък 
12h00-
12h30   

      
11h30-
12h00    

  

- MS : 

o Twitter профил на MS https://twiter.com/ClasseMs?s=09 

o Padlet : https://padlet.com/hristovalfiv/3zwy3gnrbh9  

o Ежедневни дейности върху SEESAW, видео уроци за обогатяване на речника, околен свят, упражнения – 

графизъм и математика, книги, упражнения под формата на он лайн игри и дейности по български език. 

Ще бъдат предложени аудио и видео записи, родителите ще могат да депозират писмените продукции, 

графични упражнения, снимки, аудио записи и видео.  Планингът на ежедневните занятия е депозиран 

всеки ден. При нужда учителите могат да върнат аудио коментар за работата на учениците, за да 

стимулират техните усилия.    

o Видео конференции ZOOM : две ежедневни срещи заедно с асистента. Според броя на участниците, 

групите могат да бъдат оставени в режим на изчакване в зуум, за да се работи с по-малки групи. Това ще 

бъде, от една страна, обмен за разясняване на работата с родителите относно функционирането и 

очакванията всеки ден от протокола за дистанционно обучение, а от друга страна, взаимодействия между 

учител и ученици, както и между самите ученици (ритуали, песнички, обща песен, четене н книги и обмен 

на френски език).   

o Всеки ден се предлагат дейности, видеа, занимания по околен свят и артистични дейности, наблюдение 

на природата и междучасие (асистент).  

o Имейли с родителите 

 

MS 

 

Общо 
образование 
График-Група 

Асистент / български 
език като роден 

Музика (Марин 
Попов) 

Английски език (Карли 
Полсън) 

Български език за 
чужденци / друго 

ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 

Всеки ден 

10h -
10h30 
10h30-
11h00 

8h30-
17h30  

10h-
10h30  
 

8h30-
17h30  

          8h30 

Понеделник, 
вторник и 
сряда  

  
14h30-
15h00 

      Понеделник 8h30   

Четвъртък и 
петък 

  
10h30-
11h00   

     
Четвъртък 
11h-
11h20  

    

  
Четвъртък 
11h-
11h20 

       

Сряда и 
петък  

    
11h00-
11h30   
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- GS : 

o Twitter https://twitter.com/Classe_de_Julie : той поддържа активна връзка с класа и позволява на 

родителите да проследяват случващото се в клас.  

o Падлет период 4 : https://padlet.com/chapeyronlfiv/ft9096omzbmz и падлет период 5: 

https://padlet.com/julie_chapeyron/jrqtb7nep79kl79f съдържа архив на всички ежедневни дейности. Той 

съдържа седмичния план за работа. Всеки ден се предлагат дейности за 5-те области на обучението и 

позволяват точно оценяване в края на учебната година.  

o Всеки ден асистентът предлага занимание, свързано с изработване на предмет (ZOOM + Padlet) : 

https://padlet.com/julie_chapeyron/izcyrxd0iewz 

o Seesaw https://app.seesaw.me/  : онлайн упражнения, без принтиране. Seesaw позволява индивидуален 

подход за всички дейности. Предлагат се индивидуални устни корекции. Всеки ден се оценява по една 

дейност на френски, български и английски.  

o 1 видеокофренеция на ден, в 11h00, зуум с целия клас. Всеки ден присъстват асистентът и учителят по 

български език. Учителят по музика присъства вторник и четвъртък, учителят по английски – в сряда. 

o 4 видеоконференции следобед по 20 минути, в 4 групи. Учениците са сами пред екрана, учителят води 

занятието.  

o Всеки ден в 11h40 има видеоконферентна връзка за родителите. Само за тези, които желаят.  

o Имейли с родителите : всеки родител има възможност да пише имейл на chapeyronlfiv@gmail.com  при 

нужда и въпроси.  

o Un programme d’apprentissage de la Période 5 explicité en deux langues aux familles : https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/74292516/1f87430088743b2fbdf9c7904d6514d6/P_riode_5_GS___BG.pdf 

 

GS 

 

Общо обучение 
График-Група 

Асистент 
Музика (Марин 

Попов) 
Английски език 
(Карли Полсън) 

Български език като 
роден 

ZOOM Seesaw ZOOM Padlet ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 

Всеки ден 
40’ + 4 x 
20’ 
120’ 

 v v v        

Всеки ден 
без сряда 

        30’   

Вторник и 
четвъртък 

    30’      

Понеделник 
и сряда 

       понеделник   

       
Сряда  
20’ 

    

- СР:  

o Padlet с линк към Seesaw 

o Създаване и използване на видеа с обяснение на уроците по математика и френски, които трябва да бъдат 

изпълнени предварително.  

o Коментари на упражненията в Seesaw и zoom 

o Четене на децата в zoom 

o Инструкциите ще бъдат дадени в seesaw 
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o 4 занятия на ден и 2 в четвъртък 

o Учителите по останалите предмети са поканени 

 

CP 

 

Общо обучение 
График-Група 

Музика (Марин 
Попов) 

Английски език (Карли 
Полсън) 

Български език като 
роден 

ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 

Всеки ден без 
четвъртък  

Група A : 40’ 
Група B : 40’  
Група A : 40’ 
 Група B : 40’ 

        

Четвъртък 
Група A : 40’ 
 Група B : 40’ 
 

      40’   

          

Сряда    30’  30’     

Петък    30’      

Понеделник      

Група 1 :  
30’ 
Група 2 : 
30’ 

    

 

NB : Отваряне, предвидено за сряда, 27 май 2020 : Реорганизация за смесено обучение : възможности за функциониране 

(тази точка е добавена информативно след училищния съвет). 

- Педагогическа : Учителите се свързват с педагогическата координация за всякакви въпроси. Седмичните срещи 

(учителски съвет) се извършват в  Zoom.  

- Дистанционно обучение : Учителите продължават да следват установените вече цифрови средства в Seesaw, както 

и останалите специфични платформи (padlet, Google classroom…) с цел продължаване на обучението за учениците, 

които не са присъстващи в класната стая. Уроците зуум в начален курс няма да бъдат поддържани.  

 

- Преподаване на български език  

o PS / MS : учителите от начален курс осигуряват обучението  

o GS : Мерал Апостолова 

o CP български като чужд език : Петя Крон 

o CP български език като роден : Г-жа Андреева трябва да предостави програма и необходими материали 

на г-жа Нина Илиева, подпомогната от г-жа Петя Крон. Г-жа Андреева продължава с уроците в Zoom с 

учениците, които са у дома си.  

 

- Музика и английски език : 

Уроците по zoom ще се провеждат под отговорността на учителите на началния курс (или отговорни за това асистенти) по 

време на часовете през деня, съвместно с преподавателите (Марин Попов и Карли Полсън).  Помощните средства, 

предлагани чрез Padlets/Seesaw, продължават да се поддържат от преподавателите.   
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Уроците по Zoom от PS до CP по английски продължават да се осигуряват от г-жа Полсън и тези по музика от PS до CP от г-н 

Попов. Часовете за срещите по зуум трябва да се определят от учителите, заедно с преподавателите по английски и 

музика. Във връзка с актуалните санитарни условия, двамата преподаватели няма да могат да се движат из учебното 

заведение (без обмен между отделните класове).   

o Английски от PS до CP : 

За клас GS : 4 Zooms срещи на седмица (10 мин всяка) 

За PS, MS и CP учителите искат г-жа Полсън да продължи работа със Seesaw и Zoom единствено з децата, които са у дома 

си. (PS без Zoom, MS – 1  Zoom седмично, CP -  Zoom среща 2 пъти седмично. Всички класове имат занимания в Seesaw 

(образователно видео/ да прочетат книга) всеки понеделник.  

Дирекцията, координацията на началния курс, педагогическите структури на ФСМ са на разположение за подпомагане на 

усилията, образователните материали и необходимото обучение за осигуряване на директно, както и на дистанционно 

обучение чрез  Seesaw (и Padlet). Уроците  Zoom по френски няма да се поддържат. Силно се препоръчва преподавателските 

екипи и асистентите да се включват в обученията, предложени от педагогическия форум на ФСМ.   

- CE1 : 

o Обърната педагогика и Seesaw  

o Всяка сутрин се изпраща документ пауър поинт с учебния материал и упражнения, след това той се 

поставя на Padlet. Упражненията са в Seesaw. 

 https://app.seesaw.me/#/login 

 https://padlet.com/lfivce1/vrivlkwokgpq 

o Линк за ежедневната среща има в Padlet, Seesaw и се изпраща по имейл.  

o В началото на следобеда се прави среща относно изясняване съдържанието на  PowerPoint  документа, за 

въпроси на учениците, за среща с тях и родителите им.  

o Преподавателите по езици и музика депозират дейности в Seesaw, поправят и коментират.  

 

CE1 

 

Общо обучение 
График-Група 

Музика (Марин 
Попов) 

Английски език (Карли 
Полсън) 

Български език като роден 

ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 

Всеки ден 
без петък  

14h00/ група 
клас 
14h35/ 15h 
Група от 5 деца 

          

Вторник и 
сряда 

    

9h-9h30 
Половината 
клас 
9h30-10h 
Половината 
клас 
 9h30-10h 
Целия клас 

   

Понеделник, 
сряда и 
петък  

        

11h30-12h15 
Българоговорящите 
със Стела 
13h30-14h 
Небългароговорящите 
с Мерал 

  

Петък  
SOS maîtresse 
14h00/ група 
клас 

 
14h20-
14h40 
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- CE2 : 

Всяка сутрин мейл с документ power point се изпраща на семействата с дневната програма и 

упражненията, след което се слага на падлет-а на класа. Упражненията са в Seesaw. 

- https://app.seesaw.me/#/login 

- https://padlet.com/blainvillelfiv/11gsle40zqqs 

- Линкът за зуум урока се изпраща по мей mail (има го в Seesaw и Padlet) 

- Преподавателите по езици и музика депозират занимания, поправят, коментират в Seesaw. 

- Всеки ден едно занимание по френски и едно по математика (или в ZOOM с Peardeck, или в SEESAW) 

- + Допълнителни занимания в другите дисциплини през седмицата  

Използвани цифрови средства : 

- Peardeck за занятията в ZOOM в групи от 7/8 

- 5 занимания в LearningApps минимум на седмица,  

- Matheros, Rallye-Lecture, @Calculatice, Lalilo 

- PADLET : актуалната дневна работа, четива, видеа и други допълнителни упражнения + линкове към сайтове 

според изучаваното  

- Ежедневно общуване с родителите : 

- Изпращане на мейл с работата за деня (power point), информация за ZOOM срещите за деня, предаване на 

паролата за Peardeck за деня 

- Обмен чрез съобщения в Seesaw, Skype видеоконферентни индивидуални срещи при запитване 

- Лично съобщение при липсваща работа или разсеяност / неприсъствие на видеосрещите.  

- Профил Twitter на класа 

 

 

 

CE2 

 

Общо обучение 
График-Група 

Български език 
като роден 

Музика 
(Марин Попов) 

Английски език 
(Карли Полсън) 

Български език за 
чужденци / друго 

ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 

Всеки ден 

9H30 
-9H50 
9H50-
10H10 
11h30-
11h50 

Дейности1 ,2 , 
седмично 
предизвикателство 

  

      

Работата до 
края на 
годината вече 
е 
предоставена 
на Дафне от 
Петя Крон 

Понеделник, 
сряда, 
четвъртък 

Сряда  
14h00-
14h40 

    
     

Понеделник 
и петък 

      

10H15-
10H45 
10H45-
11H15 
- 
9h00-
9h30 

  

Вторник и 
четвъртък 

  
Четвъртък  
14H30-
15H15 

 
14h-
14h40 

   
15h30-
16h30 
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- CM1 : 

o Хронология на дейностите от Padlet към Seesaw ; 

o Ежедневна комуникация с родителите чрез мейла на Admin LFIV ; 

o Тест занятие по Zoom с децата е извършен, съгласно протокола „Правила на разговор“, изпратен 

предварително;  

o Сутрин : Ритуали + Френски език + Математика – Следобед : науки и час в Zoom  

15 минути допълнителна помощ (АРС) в група след видеоконференцията в Zoom 

 

 

- CM2 : 

Обърната, синхронна и асинхронна педагогика  
o Използване на Classroom и Seesaw 
o ZOOM : ½ група, 1 група Сутрин и 1 група следобед (2 x 40 мин за всяка група) 
o Български : 2 упражнения + 1 Zoom на седмица (Г-жа Андреева за българоговорящите и г-н Моро за новия ученик)  
o Музика : Съвместно преподаване с г-н Попов - 1 занимание + 1 Zoom на седмица 
o Английски :  Съвместно преподаване с  г-жа Полсън - 1 "Панер" с дейности всеки понеделник да се прави през 

седмицата + 3 сесии ZOOM (1 обща и 2 половин групи според нивото)  
Седмична среща с родителите за отговор на техните въпроси и с цел улесняване не обмена Ученик-Учител-Родители 

 

CM1 

 

Общо обучение 
График-Група 

Български език като 
роден 

Музика (Марин 
Попов) 

Английски език 
(Карли Полсън) 

Български език за 
чужденци / друго 

ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 

Всеки ден 

14h45-
15h40/45 (С  
APC) 
APC  +10/15 
мин повече 

8h45-12h   

      

Понеделник             

Вторник        

10h15 
Гр. 1 
10h45 
Гр. 2 

 13h30   

Четвъртък        
Целия 
клас 

   

Петък      
14h45-
15h30 

   13h30   

CM2 

 

Общо обучение 
График-Група 

Български език като 
роден 

Музика (Марин 
Попов) 

Английски език 
(Карли Полсън) 

Български език за 
чужденци / друго 

ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw ZOOM Seesaw 
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1) Взаимодействие между ученик и учител : видеоконференции чрез платформата « ZOOM » 

 

- Обърната педагогика и персонално проследяване : 

o Даване на нови знания 

o Обясняване на новите понятия и упражнения за затвърждаване 

o Възможност за учениците да задават въпроси, свързани с разбирането на материала 

o Оценяване : синхронно и асинхронно и отбелязване на компетентностите в LivrEval и ученическата 

книжка за детската градина 

o Придружава дистанционното обучение / очакванията по предмета 

o Поддържа връзката между ученика и учебното заведенеи с редовни срещи : мотивация  

o Всяка необходима педагогическа намеса във връзка с овладяването на знанията и проследяването на 

учениците  

 

- Правила при провеждане на онлайн часовете в « Zoom » : 

o Неподходящото отношение и облекло трябва да бъдат докладвани на директора на учебното заведение 

и подлежат на образователна мярка, предложена от учителя 

o Правила за професионално поведение в Zoom МФЛ Варна : 

 Функциониращи микрофон и камера (очаквани) 

 Подходящо облекло 

 Подходящо поведение на ученик по време на видеоконферентна връзка (седнал на стол, без да 

се храни…) 

 Уважение към участниците по отношение на направените коментари 

 Работа в спокойно пространство 

 Ученикът трябва да бъде пред един единствен екран 

 Профил ЗУУМ с името и фамилията на ученика (задължително) 

 Точност 

 Активно участие 

 Без лични съобщения между учениците 

Всеки ден 

 10H20-
11h40 Gr1 
13h30-
14h50 Gr2  

Сутрин – 
Домашно 
гр.2  
Следобед 
домашно 
гр. 1 

  

      

Понеделник     
15h-
15h40 

    
APC : 13h – 
13h30 

 

Вторник и 
четвъртък  

        
15h20-16h 
среща с 
родителите 

 

Вторник, 
четвъртък и 
петък   

           

Четвъртък         
9h00-
9h40 
всички 

   

Петък  
14h10 – 
14h50 
всички 

 
15h-
15H40 

   

9h45-
10h15 
Лондон  
10h15-
10h45 
Кардиф 

 15h-16h   
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Всеки учител трябва да предостави тези 10 правила писмено на всеки ученик.   

Многоезично видео за правилата на поведение, осъществено от екипа на началния курс : 

https://drive.google.com/open?id=1FeuVOnj_SiJbG5maD1kfQVI76fojARnS 

 МФЛ Варна има абонамент за « Seesaw for School », който позволява на целия екип да се включи в акаунта на 

класовете от горния курс с голям капацитет за депозиране и съхранение. Всеки учени има собствен акаунт в класа 

си.  

 Педагогическият отдел на ФСМ : http://www.mlfmonde.org/ предлага помагала и обучения всяка седмица с цел 

подпомагане на обучението и е на разположение на учителите:  

 

Обучения : https://www.leforumpedagogique.org/formations/  

 

Всички учители трябва да се информират ежеседмично за предлаганите безплатни обучения от ФСМ в 

педагогическия форум. Документ, предаден на екипите : Осигуряване на качество в световната мрежа на ФСМ : 

https://drive.google.com/open?id=1YL9PZdJMdODXoYwYbNoOyzPvxHcTanuv  

 L’AEFE (агенцията за преподаване на френски език в чужбина) и ZESE (зоната Югоизточна Европа) (CPAIEN и IEN за 

началния курс) поддържат учебните заведения. Padlet и проследяване : https://www.aefe-

europe.net/index.php/zese  

 Седмична среща със семействата (представители на родителите в училищния съвет) с директор на учебното 

заведение с цел споделяне на трудностите, срещани от учениците и семействата, или даване на разяснения по 

различни въпроси.  

 

Въпрос от г-жа Раева : срещани технически проблеми с учителката по български език по време на он-лайн срещите   

Отговор : ще бъде изпратен мейл (вече е предвидено) от дирекцията до всички преподавателски екипи да информират 

незабавно засегнатите семейства и дирекцията в случай на анулирани часове. Учителят трябва да предложи час за 

наваксване на изгубеното.  

Въпрос от г-жа Раева : Дирекцията упражнява ли контрол относно спазването на процедурата от учителите ? 

Отговор : Таблиците, предоставени на този съвет, ще позволят на семействата да следват програмата. Дирекцията е 

администратор на  « Seesaw for school ».  Писмените помагала, депозирани на платформата, са проследени.  

Относно ЗУУМ конференциите, екипите трябва да спазват ангажимента според предложената от тях програма. 

Въпрос от г-жа Раева  : Ако ученик не може да присъства на ЗУУМ урок, възможно ли е учителят да запише урока и да го 

депозира в Seesaw ? 

Отговор : Онлайн уроците се базират в голяма част на обмена ученик-учител в динамиката на обърната педагогика 

(обърната класна стая).   Съдържанието е носещо за присъстващите ученици.  В същото време повечето от уменията 

(методологически, трансверсални, лингвистични, научни …), работени всеки ден от учениците от начален курс, са 

конструирани от ежедневната програма, депозирана в  Seesaw (уроци, писмени упражнения, аудио, видео, продукции на 

учениците …). Работата на всички ученици се поправя и оценява от учителите, които предоставят индивидуален отговор.   

Забележка относно уроците по музика (г-жа Раева) : Онлайн уроците с използването на музикален инструмент не изглеждат 

добре адаптирани (качество на звука, гласовете на учениците с микрофоните...). Възможно ли е да се депозират записи в 

Seesaw и да се подходи към уроците с друг педагогически подход? 

Отговор :  Това разсъждение ще бъде предадено на преподавателя по музика с цел изучаване на рамките и адаптиране на 

преподаването.   

Въпрос от г-н Женов : Учениците ще се справят ли с всички компетенции от официалната програма за учебната година за 

съответното ниво?  Възможно ли е да се предлагат часове през периода на ваканцията?  

Отговор :  През този период на дистанционно обучение  учениците от детската градина основно, но и тези от началния курс, 

ще се запознаят по-слабо с компетенциите във връзка с колективния живот, правилата на живота в група, взаимодействие 
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и социални конфронтации,   социоконструктивизма в обучението (развиван междувременно по време на 

телеконферентните сеанси), физическите и спортни дейности. Успоредно с това децата още от първата група на детската 

градина развиха редица нови компетентности свързани с използването на цифрови инструменти, взаимодействието пред 

екран, развиване на устната и писмена реч, както и развиване на достъпа до писмения език (условия на задачите и задания 

в Seesaw). Всички тези нови компетентности ще помогнат на учениците да придобият известна самостоятелност пред 

писаното слово, по-добро структуриране на времето, методологически и организационни компетентности.   Това би им 

позволило да подходят по- лесно към писмени езикови компетентности (разбиране на условието на задачата) в процеса на 

обучение във френската система.   

Освен това наистина е важно да се продължи практикуването на френския език и да се развиват социалните контакти по 

време на летния период, което може да се осъществи чрез занимателни и спортни дейности в рамките на ваканционния 

клуб на МФЛ Варна (в случай на възможност за откриване), но също така и в контекста на спортни събития или други 

културни и туристически дейности.  

NB : Допълнителна информация : Чрез платформата Seesaw екипите могат да предлагат адаптирани дейности. Това би 

позволило на учениците да осъществят приемственост в образователния процес на МФЛ Варна.  

4) Календар за учебната 2020-2021 

Календарът се намира на сайта на учебното заведение 

 

5) Брой ученици към 14 май 2020 : Общо ученици начален курс: 167 ученици. 

CM2 17 

1 sa 1 ma PR 1 je 5,2 1 di 1 ma 5,2 1 ve 1 lu 5,2 1 lu 1 je 5,2 1 sa 1 ma 5,2 1 je 5,2

2 di 2 me 5,2 2 ve 5,2 2 lu 2 me 5,2 2 sa 2 ma 5,2 2 ma 2 ve 5,2 2 di 2 me 5,2 2 ve 3,2

3 lu 3 je 5,2 3 sa 3 ma 3 je 5,2 3 di 3 me 5,2 3 me 3 sa 3 lu 3 je 5,2 3 sa

4 ma 4 ve 5,2 4 di 4 me 4 ve 5,2 4 lu 5,2 4 je 5,2 4 je 4 di 4 ma 4 ve 5,2 4 di

5 me 5 sa 5 lu 5,2 5 je 5 sa 5 ma 5,2 5 ve 5,2 5 ve 5 lu 5,2 5 me 5 sa 5 lu

6 je 6 di 6 ma 5,2 6 ve 6 di 6 me 5,2 6 sa 6 sa 6 ma 5,2 6 je 6 di 6 ma

7 ve 7 lu 5,2 7 me 5,2 7 sa 7 lu 5,2 7 je 5,2 7 di 7 di 7 me 5,2 7 ve 7 lu 5,2 7 me

8 sa 8 ma 5,2 8 je 5,2 8 di 8 ma 5,2 8 ve 5,2 8 lu 5,2 8 lu 8 je 5,2 8 sa 8 ma 5,2 8 je

9 di 9 me 5,2 9 ve 5,2 9 lu 5,2 9 me 5,2 9 sa 9 ma 5,2 9 ma 9 ve 5,2 9 di 9 me 5,2 9 ve

10 lu 10 je 5,2 10 sa 10 ma 5,2 10 je 5,2 10 di 10 me 5,2 10 me 10 sa 10 lu 10 je 5,2 10 sa

11 ma 11 ve 5,2 11 di 11 me 5,2 11 ve 5,2 11 lu 5,2 11 je 5,2 11 je 11 di 11 ma 11 ve 5,2 11 di

12 me 12 sa 12 lu 5,2 12 je 5,2 12 sa 12 ma 5,2 12 ve 5,2 12 ve 12 lu 5,2 12 me 12 sa 12 lu

13 je 13 di 13 ma 5,2 13 ve 5,2 13 di 13 me 5,2 13 sa 13 sa 13 ma 5,2 13 je 13 di 13 ma

14 ve 14 lu 5,2 14 me 5,2 14 sa 14 lu 5,2 14 je 5,2 14 di 14 di 14 me 5,2 14 ve 14 lu 5,2 14 me

15 sa 15 ma 5,2 15 je 5,2 15 di 15 ma 5,2 15 ve 5,2 15 lu 5,2 15 lu 5,2 15 je 5,2 15 sa 15 ma 5,2 15 je

16 di 16 me 5,2 16 ve 5,2 16 lu 5,2 16 me 5,2 16 sa 16 ma 5,2 16 ma 5,2 16 ve 5,2 16 di 16 me 5,2 16 ve

17 lu 17 je 5,2 17 sa 17 ma 5,2 17 je 5,2 17 di 17 me 5,2 17 me 5,2 17 sa 17 lu 5,2 17 je 5,2 17 sa

18 ma 18 ve 5,2 18 di 18 me 5,2 18 ve 5,2 18 lu 5,2 18 je 5,2 18 je 5,2 18 di 18 ma 5,2 18 ve 5,2 18 di

19 me 19 sa 19 lu 5,2 19 je 5,2 19 sa 19 ma 5,2 19 ve 5,2 19 ve 5,2 19 lu 5,2 19 me 5,2 19 sa 19 lu

20 je 20 di 20 ma 5,2 20 ve 5,2 20 di 20 me 5,2 20 sa 20 sa 20 ma 5,2 20 je 5,2 20 di 20 ma

21 ve 21 lu 5,2 21 me 5,2 21 sa 21 lu 21 je 5,2 21 di 21 di 21 me 5,2 21 ve 5,2 21 lu 5,2 21 me

22 sa 22 ma 5,2 22 je 5,2 22 di 22 ma 22 ve 5,2 22 lu 5,2 22 lu 5,2 22 je 5,2 22 sa 22 ma 5,2 22 je

23 di 23 me 5,2 23 ve 5,2 23 lu 5,2 23 me 23 sa 23 ma 5,2 23 ma 5,2 23 ve 5,2 23 di 23 me 5,2 23 ve

24 lu 24 je 5,2 24 sa 24 ma 5,2 24 je 24 di 24 me 5,2 24 me 5,2 24 sa 24 lu 5,2 24 je 5,2 24 sa

25 ma 25 ve 5,2 25 di 25 me 5,2 25 ve 25 lu 5,2 25 je 5,2 25 je 5,2 25 di 25 ma 5,2 25 ve 5,2 25 di

26 me 26 sa 26 lu 26 je 5,2 26 sa 26 ma 5,2 26 ve 5,2 26 ve 5,2 26 lu 5,2 26 me 5,2 26 sa 26 lu

27 je 27 di 27 ma 27 ve 5,2 27 di 27 me 5,2 27 sa 27 sa 27 ma 5,2 27 je 5,2 27 di 27 ma

28 ve 28 lu 5,2 28 me 28 sa 28 lu 28 je 5,2 28 di 28 di 28 me 5,2 28 ve 5,2 28 lu 5,2 28 me

29 sa 29 ma 5,2 29 je 29 di 29 ma 29 ve 5,2 29 lu 5,2 29 je 5,2 29 sa 29 ma 5,2 29 je

30 di 30 lu 5,2 30 ve 30 lu 5,2 30 me 30 sa 30 ma 5,2 30 ve 5,2 30 di 30 ma 5,2 30 ve

31 lu 31 sa 31 je 31 di 31 me 5,2 31 lu 5,2 31 sa

heures 0 heures 109 heures 88,4 heures 83,2 heures 72,8 heures 104 heures 104 heures 67,6 heures 114 heures 57,2 heures 114 heures 8,4

jours 0 jours 22 jours 17 jours 16 jours 14 jours 20 jours 20 jours 13 jours 22 jours 11 jours 22 jours 2

юли.21май.21 юни.21фев.21 мар.21 апр.21

924

179

сеп.20août-20

nombre total d'heures de classe sur l'année :

nombre total de jours de classe sur l'année :

дек.20окт.20 ное.20 яну.21
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CM1 16 

Общо сграда 2 33 

CE2 22 

CE1 22 

CP 22 

GS 26 

MS 21 

PS 21 

Общо сграда 1 134 

Общо  167 

6) Проекти : Представяне : 

Учебното заведение има тригодишен проект, който определя, наред с всичко друго, приоритетните оси, с цел с отговори 

възможно най- добре на нуждите на учениците във връзка с реалността в учебното заведение, местната ситуация и 

стремежите на образователната общност. Затова, в допълнение към изпълнението на програмите, определени от 

официалните инструкции на Министерството на националното образование и младежта на Франция, преподавателските 

екипи изпълняват проекти, които интегрират образователните пътища на ученика. Напомняне – 4 образователни пътеки 

определят целия път на ученика от влизането му в учебното заведение до зрелостния изпит Baccalauréat.  

Образователни пътища : 

- Проект гражданско съзнание 

 - Проект за художествено и културно образование   

 - Проект здраве   

- Проект бъдеще (горен курс) 

Педагогическите дейности, свързани с училищния проект, са предмет на специфичен за МФЛ Варна документ : Фиш за 
Педагогическа Дейност. Този документ посочва названието на дейността, част от кой образователен път е, визираните цели, 
протичане и оценка. Това позволява да се направи оценка на проекта на учебното заведение.  

За началото на следващата учебна година ще бъде изготвен нов проект на учебното заведение. Този тригодишен проект 
(2020/2023) определя приоритетните оси с цел постигане на поставените цели. Предлагат се действия за изпълнение и 
оценка.  

За целта учебното заведение организира срещи с педагогическите екипи (учителски съвет на началното училище, 
педагогически съвет на горен курс и съвет училище – колеж), с образователните и административни екипи, два съвета на 
училищния живот в горен курс с избраните делегати представляващи класовете, както и две работилници, организирани с 
представителите на родителите.  

Синтезът на тези различни работилници позволи да се дефинират 3 силни оси, които ще съставляват основата на новия 
проект на учебното заведение.  

Избраните 3 оси са :  

- Сътрудничество  
- Многоезичие  
- Култура на учебното заведение  

https://lfiv.bg/fr/index.html
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Досие ще бъде съставено и представено за началото на учебната 2020.  

https://lfiv.bg/fr/index.html
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Във връзка с проекта на учебното заведенеи 2017/2020 и годишните корекции, педагогическите дейности, разгърнати през 
учебната 2019/2020 в начален курс, са обобщени в следните заглавия : 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 6è

Apprendre la coopération en 

élémentaire
Citoyen

Maîtrise de la langue

Apprendre la coopération et 

travailler en classe flexible
Citoyen

Jeux Olympiques inter cycle

Chant QR codes PEAC

Décembre vivant Citoyen / PEAC

Lettres au Père Nôel PEAC / Citoyen

Et dans 50 ans ? Avenir  

Apprendre à util iser les outils 

numériques
PEAC

Medley PEAC

Langage et réflexion en chanson-rituel 

journalier CM1

Chorales des lycées français Cycle 

3" Développement durable

Éducation aux médias-rituel 

journalier CM1

Ma ville mon futur

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Défis de la semaine Citoyen

Développer par le chant, le langage 

oral
PEAC

Si j'allais en Chine Citoyen / PEAC

Rallye lecture PEAC

Motricité

Alimentation

NOMS DES FAP+A1A1:Q35 PARCOURS

Grande lessive PEAC

Projet Jardin

Semaine de la francophonie PEAC / Citoyen

La magie des contes PEAC

Faire l ire en cycle 2 / Parrainage 

lecture
Avenir / Citoyen

PEACTwitt' en rimes

CitoyenTwitt' Class

L'eau

CitoyenKelso

PEACJe raconte un album

Citoyen

Couleur émotion pluril inguisme PEAC

Clément Aplati Citoyen

Shéma corporel

Co-enseignement et pluril inguisme PEAC

Lecture plaisir quotidienne PEAC

Stratégie collective-Rugby CM

Expression corporelle à travers la 

Mythologie grecque (carnaval) CM

Au fi l  du temps PEAC

Carnaval PEAC / Citoyen

Bonheur PEAC

Bibliothèque PEAC

https://lfiv.bg/fr/index.html
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7) Класовете за началото на учебната 2020-2021 (организация) 

 

o Разположение на класовете и други помещения : 

В началното училище разположението на стаите ще следва логиката, установена за учебната 2019/2020. 

Сграда 1 :  

 Партер : 

- Класовете PS и MS с тяхната стая за дейности и сън 

- Тоалетни момичета / момчета отделно и тоалетни детска градина / Душове персонал   

- Медицински кабинет 

- Кабинет извънкласни дейности / отдел езици  

- Зала за хранене на персонала  

- Миялно помещение  

- Склад (съхранение на храни) 

- Две столови : една за PS и MS и една за GS, CP, CE1 и CE2 (два сервиза) 

- Технически помещения  

 

 1 етаж : 

- Класовете от GS до CE2 ще бъдат все така на първия етаж следвайки логиката на нивата : тръгвайки от дъното на 

коридора : зала за срещи, класна стая  на GS и срещу нея зала за дейности, класна стая на CP, класна стая на CE1, 

класна стая на CE2.  

- Тоалетни момичета / момчета отделни 

- библиотека 

- кабинет по музика 

- кабинет директор и координация начален курс 

- кабинет прием и домакин  

Сграда 2 : 

- Класните стаи на CM1 и CM2 запазват същото разположение. Класовете CM1 и CM2, също както и 6е, принадлежат 

към един и същи цикъл 3.  В рамките на връзката CM2 – 6е (официални инструкции на френската програма) и според 

логиката на цикъла, това разположение отговаря изцяло на нуждите.  Още повече учениците от клас CM2 се 

подготвят за преминаване от начален курс към колеж.   

Всички класни стаи на начален курс са оборудвани с компютър и с новото облачно пространство за съхранение на 

информация на учебното заведение (Synology Cloud), както и с видеопроектор.  

o Учебни помагала : 

Значителна работа в екип се инициира от ръководителя на основното училище за стандартизиране на учебните помагала и 

средства, използвани в началното училище (от CP до CM2) : Учебници, Методики, … както и цифрови инструменти, 

използвани при дистанционното обучение : телеконференции Zoom, платформа Seesaw, Padlet и Google classroom.  

 

 

 

8) Информация от Алианс Франсез : 

Изпитите DEFL Prim са анулирани поради актуалната обстановка.  

9) Важни дати  
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- Резултат от валидиране на смяната на името на МФЛ Варна в Официалния бюлетин на Френското министерство : 
19 май 2020 (ако няма промяна) 

- Общоучилищен съвет n°2 : 21 май 2020 от 16h00  
- Комисия за правилника за вътрешния ред : 3 юни 2020 от 16h00 
- Общо събрание на асоциация МФЛ Шарл Перо : 8 юни 2020 
- Родителски срещи детска градина : от 23 до 25 юни 2020 (планинг на учителите) 
- Информационна среща за новопостъпилите в PS : 24 юни 2020 
- Родителски срещи начален курс : от 23 до 25 юни 2020 (планинг на учителите) 
- Празник на училището : 25 юни 2020 (според възможностите) 
- Училищен съвет n°3 : 30 юни 2020 от 16h00 
- Общоучилищен съвет  n°3 : 1 юли 2020 от 16h00 
- Край на учебната година : 3 юли 2020 

 

10)   Разни въпроси  

- Родител постави въпроса за по-значително намаляване на таксата за 3то дете. Този въпрос не е в компетенциите 

на училищния съвет. Той има правен и финансов характер и трябва да бъде предаден от съответния родител 

директно на управителния съвет на асоциацията, за да може да бъде включен в дневния ред на следващото Общо 

събрание на асоциацията. 

- Друг родител зададе няколко въпроса :  

 

o Качеството на дистанционното обучение в началния курс (клас ?) 

 Протоколът за дистанционно обучение на началния курс е представен и описан на този училищен 

съвет; директорът на учебното заведение е на разположение за уточнения, както и да отговори на 

въпросите, свързани с дистанционното обучение.  Успоредно с това се провежда седмина среща 

веки понеделник от 16ч00 с представителите на родителите в училищните съвети относно 

протокола за дистанционно обучение в МФЛ Варна. Тази система е въведена от 4ти период (март 

2020).  

 Предложеният протокол взема под внимание препоръките на педагогическия отдел на ФСМ / Mlf,  

отчетите от срещите на преподавателите в зоната Югоизточна Европа спрямо другите френски 

учебни заведения в чужбина, екипната работа на преподавателите и координацията на начален 

курс, седмичните срещи с представителите на родителите, както и педагогическите указания на 

директор на учебното заведение.  Целта е да се съчетаят различни видове опит с компетентностите 

в МФЛ Варна, за да се предложи подходящо и резултатно дистанционно обучение.   

o Относно различните забележки, споделени разсъждения, предложения във връзка с решенията от 

финансов или юридически характер (Учебни такси, административно положение на служителите …), те 

трябва да бъдат предадени от засегнатите родители директно на управителния съвет на асоциацията, за 

да бъдат включени в дневния ред на следващото общо събрание на асоциацията. Съобщение ще бъде 

изпратено на семействата (преди края на следващата седмица).  

Утвърден на 27 май 2020 г. 
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