Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.

1. Председател – Eмел Карадалиева
2. Зам.председател – Джулия Чаушева
3. Координатори – Мирослава Балабанова,
Рафейка Шерифова и Цветелина Ушева
4. Секретар – Дани Моллова
5. Ръководители: Райка Славчева, Маруся
Лозанова, Ивайло Селяшки

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils et vos compagnes !

МИСИЯ
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!

с. Сатовча
Обл. Благоевград
тел: 07541/ 2117
е-mail: feduc_sousatovcha@abv.bg

Мисията на Клуб “Чужди езици” е да
съдейства за разширяването на светогледа и
знанията за чуждоезиковата култура и
традиции чрез срещи с хора-практици,
срещи с реалния чужд език, литература,
култура и по този начин да разшири
възможностите за междукултурно общуване,
разбиране и приемане на другостта чрез
междукултурен
диалог
и
взаимно
опознаване.
Да направи училището привлекателно за
младите хора.

 популяризиране изучаването на
чужди езици;
 създаване условия за интелектуално
и личностно развитие на учениците;
 подготвяне на учениците за
самостоятелна работа чрез
овладяване на знания и умения за
самоорганизация и творческа изява;
 формиране европейски дух и
европейско съзнание у учениците;
 развиване на комуникативни
способности като осигурява
възможност за контакти с ученици
от страната и други европейски
държави;
 засилване на толерантността и
взаимното уважение, както и
осъзнаване на факта за европейска и
световна
взаимозависимост,
за
нуждата
от
сътрудничество,
разбирателство и солидарност;
 отваряне към света, като се
насърчава
изучаването
и
практикуването на чужди езици.

1. Да се предизвика
интерес, усъвършенстване на
езиковите компетенции и
осъзнаване ползата от
изучаване на чужди езици;
2. Да се формира
положителна и емоционална
нагласа за учебнопознавателна дейност на
базата на успешно справяне с
поставените задачи;
3. Да се натрупа опит за
усвояване и прилагане на
знания и умения за работа в
екип;
4. Да се сформират
театрални трупи за
драматизиране на пиеси на
чужд език;
5. Да се предостави
възможност на учениците сами
да изберат, разработят и
реализират проекти за
междуучилищни партньорства
в страната и чужбина;
6. Да се предостави
поле за развитие и изява на
талантливи деца.

