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Информационен бюлетин n° 13/ Септември 2020 

МЕЖДУНАРОДЕН ФРЕНСКИ ЛИЦЕЙ ВАРНА  

ШАРЛ ПЕРО  

Важни дати Октомври и Ноември 2020 

o Петък 9 октомври 2020 : избори за представители на 

родителите и делегати на персонала 

o Сряда 14 октомври 2020, 4è: ASSR 2020 (Атестация за 

пътна безопасност): CPE 

o Четвъртък 15 октомври 2020, 2nde: ASSR 2020 

(Атестация за пътна безопасност): CPE 

o Петък 16 октомври 2020 après les cours : Vacances d’au-

tomne (reprise le 2/11/20 au matin) 

o Четвъртък 5 ноември 2020 от 17h20 в сграда 1 : Ин-

формационна среща BAC 2021 и « ориентация » 

o Вторник 17 ноември 2020, 17h30 : Училищен съвет N°1  

o Понеделник 23 и 24 ноември 2020 : Пробен DNB n°1 

o До 20 ноември 2020 : Записване за BAC 2021  

o Вторник 24 ноември 2020, 17h30 : Общоучилищен съ-

вет N°1 

o Сряда 25 ноември 2020 : Тест противопожарна сигна-

лизация  N°1 (за потвърждение) 

- 9h30 : сграда 1 

- 10h15 : сграда 2 

o 29 ноември 2020 : Край на първи триместър 

Начало на учебната 2020-2021 
 
Добре дошли на учениците, семействата и екипите!  
Във връзка със санитарните условия учебното заведение отдели специ-
ално внимание само на най- малките от класовете в двете сгради - PS и 
CM1.  
Всички екипи на МФЛ Варна, съвместно с аташето за сътрудничество за 
френски език, г-жа Дикова и представители на управителния съвет, ор-
ганизираха предварителна среща, председателствана от директора на 
учебното заведение. Това беше и възможност да се обяснят действащи-
те здравни правила и да се опознаят новите учители. 

« The dot »  

Тази седмица класовете от СР до СМ2 се 

впуснаха в предизвикателство в Сийсоу, 

вдъхновено от книгата „The Dot/ Точката“, за 

да предадат красиво послание – дори нещо да 

изглежда твърде трудно, просто започнете и 

вижте какво се случва. 
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Солидарност за Бейрут : ученически чанти за учениците от държавните училища !  

През този труден за страната период, да подкрепим държавното образование, означава да помогнем на бъдеще-

то и на умението да живеем заедно. Тази материална помощ ще попречи на много ученици да отпаднат от учи-

лище, реалност, която ги заплашва в този критичен момент. Светска солидарност, Френската светска мисия (Mlf), 

Агенцията за преподаване на френски език в чужбина (AEFE), 

Френско-ливанската асоциация за образование и култура 

(AFLEC) и Асоциацията на бившите възпитаници на френските 

училища по света (Union-ALFM) се обединяват, солидарни с 

държавните училища, с цел да помогнат за възстановяването 

на страната, на мира и да очертаят няколко линии на надежда 

за децата от столицата.  

 

Изработване на декаметър в екип 
 
Тази седмица учениците от СЕ2 изработиха екипно 

декаметър. Те експериментираха, изчислиха, след 

което провериха разстоянията в сградата и на двора. 

Прекрасно математическо приключение! Резултат : 

знаем че нашият коридор е с размер 3 декаметра и 

170 см. 

Абонаменти Милан и Байар  

Абонаменти за изданията на Милан и Байар се 

предлагат и тази учебна година. Те ще бъдат пре-

доставени на децата в училище.  
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Избори 2020/ 2021  
 
Както всяка година учебното заведение организира избори относно: 
Представители на родителите в училищния съвет (8 учители и 8 заместници) 

Представители на родителите в общоучилищния съвет (3 досегашни и 3 замест-

ници) 

Представители на персонала (3 преподаватели и 3 заместници, 1 администра-

тивно-технически и 1 заместник) 

Тези избори ще се проведат в петък, 9 октомври 2020 г. от 13:30 до 17:30 часа. Желаещите да гласуват ще депозират 

бюлетината в предвидените за целта урни. В същото време се изпращат и пликове, за да се позволи дистанционно 

гласуване. Тези пликове трябва да бъдат върнати преди затварянето на избирателната секция на 9 октомври 2020 г. 

в 17:30 ч. Избирателната служба ще преброява и обсъжда гласовете след 17.30 ч. на терасата на сграда 1 (отвън). 

           Как да защитим птиците?  

Учениците от клас СЕ2 в МФЛ Варна 

разсъждаваха и намериха решение как да 

защитят птиците, за да не се блъскат в 

големите стъкла на спортната зала. Те 

отрязаха от хартия силуети на птици и ги 

налепиха по прозорците. Мисия : да запазим 

птиците ! 

Иновативна педагогическа практика в МФЛ Варна : работа в „бонус остров“  

В традиционната групова работа, не винаги полезна за всички, така наречената система „бонус остров“ силно стиму-

лира учениците чрез своята бонусна система. Всяка група започва от нула. 

Щом група достигне 20 точки, спираме да броим, даваме оценка на всяка и 

започваме отново ... Следователно ученикът има реален интерес да работи 

ефективно. Малката група позволява на срамежливите ученици да участ-

ват, освен това те са длъжни да го правят, тъй като бонус точки се присъж-

дат само ако цялата група е проявила сериозност и участие, ако всеки член 

е участвал и ако финалният резултат е еднакъв за всички. Това е и чудесен 

начин за учителя да персонализира преподаването си; много е лесно и 

значително по-ефективно да се циркулирате между 3 или 4 острова, за да 

наблюдавате участието и работата на учениците, да идентифицирате вида 

на помощта, която трябва да бъде предоставена, да отговорите на въпрос. 
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Посещение на посланика на  
Франция в България 

 
Посланикът на Франция в България, г-жа 

Робин, удостои МФЛ Варна "Шарл Перо" със 

своето посещение в знак на внимание. 

Конкурс хайку   

Далия Кирилова от клас 4е е сред наградените участници в 16-тото издание на светов-

ния  конкурс за детско хайку на тема „Спортове“. Събитието се организира от японската 

фондация за културен обмен JAL и от Японските авиолинии, като България е една от 55 

страни-участнички. От България участваха 303 деца от различни градове. Конкурсът се 

организира на всеки две години от 1990 г 

насам.  Жури от японската фондация за кул-

турен обмен JAL и учители по хайку от Haiku 

International Association съвместно с жури 

от Български хайку съюз оцениха изпрате-

ните творби.  

Поздравления на Далия и на всички деца, участвали в конкурса.  

Прецизни жестове 

В МФЛ Варна децата а учат да държат правилно молив, 
да пишат с прецизни жестове още от детската градина.  

 

 

Кроманьонците в Праисторията  

Децата от СЕ2 работиха върху Праисторията чрез една история за Нун, малък кроманьонец. Те из-

работиха бои и четки като художниците, украсили пещерата Ласко, след което нарисуваха животни 

от този период.  
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Кралица Елизабет Втора благодари на 5е за Коледната картичка и хубавите пожелания!  

В края на миналата година учениците от бившия 6е,сега 5е изпратиха на 

Нейно Величество кралица Елизабет Втора българска коледна картичка и 

кратко писмо, в което й разказаха за себе си и за своето училище.  

Идеята за писмото дойде от един филм за Бъкингамския дворец, който уче-

ниците гледаха в час по английски език. В него се казваше, че дворецът има 

собствен пощенски код и с присъщото си любопитство децата решиха да го 

тестват.  

И като всеки изпратил писмо, те зачакаха... 

Зимата отмина, дойде Ковид 19, а с него и извънредното положение.  

Дългоочакваният отговор на Бъкингам е пристигнал на 17 март 2020 , когато училището е било вече затворено, 

поради което пликът с кралските инициали е останал заключен в шкафче, незабелязан цели 6 месеца, до 21 

септември! 

Радостта  на децата беше неописуема! 

Нейно Величество Кралица Елизабет Вто-

ра вече е информирана за съществуване-

то на клас 5е и МФЛ Шарл Перо във Вар-

на, България и любезно благодари за 

милите думи! 

Ябълково пюре 

Тази седмица нашата учителка Мелани донесе в учи-

лище ябълки от градината си. Затова в СЕ1 и СЕ2 напра-

вихме ябълково пюре! Обелихме, нарязахме и паси-

рахме сезонните плодове. Това беше добър повод да 

научим думички, свързани с рецептата, както и да уп-

ражняваме глаголите. Ре-

зултатът е вкусно и сочно 

пюре!   

Браво на децата от двата 

класа и до скоро с нова 

рецепта!  

Funny Day  

Последният петък в училище беше Funny Day за 

класовете от сграда 1 : всички дойдоха на учили-

ще с шапка !  
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Удостоверение на пътна безопасност 

Удостоверението за пътна безопасност в училище 1 и Удостоверението за пътна безопасност в училище 2 (ASSR1 

или ASSR2) са френски сертификат, валидиращ основните знания за пътната безопасност. 

Удостоверението се издава в клас 5, а ASSR 2 в клас 3. Те са част от задължителното образование. 

Поради санитарната ситуация между февруари и юни 2020 г. учениците от клас 5 и 3 (съответно 4 и 2 тази година) 

не бяха в състояние да вземат ASSR. 

Също така, обучението ще се проведе от 5/10/2020 до 9/10/2020, 

в края на деня. 

Изпитите ще се проведат на 14 октомври 2020 г. за клас 4 и 15 

октомври 2020 г. за клас 2. 

Ще им бъде дадено официално удостоверение за успешно пре-

минато обучение, което следва да бъде запазено от ученика.  

Европейски ден на езиците 

В рамките на Денят на езиците, събитие, организирано от Френски институт Варна, трима ученици от клас 1 

четоха откъс от романа “Клевската принцеса“ на Мадам дьо Лафайет : срещата й с дюк дьо Немур на бала. 

Този текст е в официалния списък за устния зрелостен изпит. Това бе начин да се запознаят с текста, както и да 

дадат възможност на публиката да чуе откъс от роман от Големия век на френската литература – XVII век. Уче-

ниците се впуснаха с голямо старание и радост в начинанието. Благодарим им за куража да се качат на сцена-

та!  

Техният учител по испански език – г-жа Диаз, ни подари прекрасен 

екзотичен момент, четейки заедно с дъщеря си Сара откъс от първата 

глава на известния роман „Дон Кихот“ на Мигел де Сервантес от съ-

щия век.  

Учениците си тръгнаха с класичес-

ки роман, подарък от Френския 

институт, организатор на събитие-

то на сцена Раковина в Морската 

градина.  
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Интервю с г-н Приоло учител по математика и физика/ химия в колежа 

Проект на клас 4е « Медии и информация »  

1. Кой е любимият ви литературен  жанр? 

 Поезията. 

2. Опишете се с четири думи. 

Голям, пеперуда, космос и спорт. 

3. Кой сезон предпочитате, зимата или лятото и защо? 

Зимата, защото мога да нося пуловери.  

4. Къде сте роден? 

Във Франция. 

5. Има ли предмет, който бихте искал да запазите за цял живот? 

Не, не мисля. 

6. Кое е нещото, което ви мотивира най-много в живота? 

Търсенето на щастие. 

7. Първото ви впечатление от България? 

Има красиви плажове, но за момента съм видял само Варна. 

8. Бихте ли дал съвет на хората, които искат да работят в сфера-

та на образованието в бъдеще? 

Трябва да харесваш предмета, по който преподаваш, да си тър-

пелив с децата и да го правиш, защото на теб ти харесва. 

9. От колко време се занимавате с тази професия? 

От три години. Първоначално бях две години във Франция, след 

това една в Австралия с кенгурутата и сега съм тук - в България. 


