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Langue bulgare

Langue d’Europe

Клик вместо вдигане 
на ръка :) Български език 
може да се научи и така!

Живеете далеч от българско училище?
Българското училище “Кирил и Методий” в Париж 
предлага дистанционно обучение по български език, 
литература, история и география на България за 
всички деца, които не могат да посещават часовете му 
поради отдалеченост.

 За информация и записване 

Можете да се свържете с директорката 
на училището, г-жа Мария Атанасова.

Телефони: 
09.52.77.36.25
06.71.35.84.71 

Имейл адреси: 
mari_atanasova@hotmail.com 
contact@languebulgare.fr

 Училището ни в цифри 

 :салк VI делс енавянецо оншнъв то акнецо андерС  •
5,17/6

 :салк IIV делс енавянецо оншнъв то акнецо андерС  •
5,23/6

 в отеинавозарбо ан енаважлъдорп онмелборпзеБ  •
други български училища: вече 20 ученици.

 илишръваз оншепсу - 02/61 КАБ ан акнецо андерС  •
вече 33 ученици.

 ан ицинечу 9 ечев :1C и 2B ,1В аз итакифитреС  •
4 успешни сесии на изпитния ни център.

• Дистанционно обучени: 6 ученици.
 ,илетидор дерп ивяорп иншепсу то яиненлъВ  •

височайши гости, посланици, депутати, приятели, 
във Франция и чужбина: БЕЗБРОЙ!
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 Кой може да се запише? 

Дистанционното обучение е отворено за ученици, които  
по обективни причини не могат да следват присъствената 
форма на обучение. Единственото техническо условие е 
да имат компютър, слушалки и добра интернет връзка.

Обучението се провежда за всички класове от начален, 
среден и горен курс, включително и подготовка за изпита 
по български чужд език (трети) в рамките на френската 
матура.

Дистанционното обучение не е предназначено за децата, 
които посещават или могат да посещават часовете ни.

 Кой води часовете? 

Часовете се водят от преподаватели от училището, 
учителите ни по български език и литература, както и по 
история и география, с дългогодишен опит и познаване на 
спецификите на изучаването на български език в чужда 
езикова среда. Те са специално обучени за дистанционно 
преподаване.

 Как протича учебният процес? 

Обучението се извършва чрез интернет, посредством 
специална интерактивна платформа, наречена  
u4ili6teto.bg, разработена от Центъра за образователни 
инициативи (ЦОИ). Вече над 73 училища в България,  
както и българското училище в Брюксел, използват 
подобни платформи.

Работи се във виртуална класна стая, в която “се срещат” 
преподавателят и учениците в реално време. Учителят 
предоставя в системата необходимите за обучението 
материали за учениците - аудио-видео файлове, връзки 
към полезни сайтове и др. От своя страна, учениците 
качват в системата своите домашни. Работата им по 
текстовете и задачите се проследява от преподавателя. 
Има възможност за дискусии във форум.

 Такса 

Таксата е 300 евро за учебната година.

Колкото и далеч да живеете, колкото и да ви е невъзможно да водите детето си в българско 
училище всяка седмица, ние ви предлагаме решението. 

За да отговори на нарастващата необходимост, българското училище “Кирил и Методий”  
в Париж предлага дистанционно обучение по български език за деца.


