
Le LabelFrancEducation 
 

Водеща инициатива на "Плана за развитие на френското образование в 

чужбина", представен от Ален Жупе на Съвета на министрите на 15 юни 2011 г. , 

LabelFrancEducation се стреми да създаде мрежа от училища в чужди държави 

предлагащи високи постижения в преподаването на  френски език въз основа на  

френските методи на преподаване. Сертифицирайки качеството на преподаване и 

осигурявайки платформа за услуги, тази категоризация ще улесни идентифицирането и 

насърчаването на двуезични учебни програми на франкофоните в целия свят, като 

допълни и  мрежата  към 485 френски  институции в чужбина. 

Цели : 

 

-  Разширяване възможностите за достъп до образование на френските ученици, 

пребиваваши в чужбина и да  се удовлетвори  желанието на някои семейства - 

особено двунационални – да се възползват от образователната система на 

страната, в която пребивават 

- Насърчаване на Франкофонията развивайки преподаването на френски в 

чуждестранни училища, отвъд традиционното преподаване на езика  

( педагогически практики, образователни ценности, интернационализация ...) 

- Укрепване на международното сътрудничество с училища , които имат високи 

постижения и  двуезични секции. 

-  

Условия за присъждане на знзк за качество LabelFrancEducation : 

 

- Знакът за качество, присъждан след одит за период от три години, се обуславя от 

следните изисквания  

1) Най-малко една трета от седмичните часове са на френски език посредством:  

- Засилено изучаване  на  френските език и  култура;  

- Изучаване на най-малко две неезикови дисциплини на френски език 

2) От гледна точка на учебни ресурси:  

- Наличие на поне един учител французин 

Прилагане на план за педагогическа подготовка, насочен специално към 

учителите, които преподават неезикови дисциплини на френски език 

3) По отношение на средата на преподаване 

- Достъп в рамките на учебното заведение до франкофонски образователни 

ресурси (CNED ,TV5MONDE ...),побратимяване с френски училища, 

организиране на пътувания , езикови стажове.... 

 

Услуги за сертифицираните  заведения:  

Всяка акредитирана институция, трябва да плащат годишна такса - понастоящем  

определена на 1200 €  

- Да се възползва от "знак за качество" за подобряване на своя имидж 

- Да получава съдействие при търсенето на френски методи на преподаване 

- Сесии за обучение на учители,  

- Да имат достъп до финансирани  иновационни образователни проекти  

- Да участват в годишните срещи на мрежата  LabelFrancEducation  

- Да имат привилегирован достъп до културни предложения като qu'Ifcinéma- 

онлайн платформа на френското кино в интернет 

- Да се възползват от специфични услуги, като например целево обучение и 

консултации  



Управление  на програма:  

Агенцията за обучение по френски в чужбина AEFE е отговорна за административното 

и финансово управление на LabelFrancEducation 

- В координация с дипломатическите постове, AEFE е отговорна за първия одит  

на институциите,кандидатстващи  за сертифициране   

- Комисия, съставена от представители на Министерството на външните работи и 

европейските въпроси ,представители на Министерството на просветата, на 

директора на AEFE  и главният изпълнителен директор , следва да се произнесе 

по заявленията за сертифициране. 


