
Казвам се Мелоди.
Завърших специалност "Английски език и
литература" през юни 2021 г. Избрах да
продължа обучението си с магистърска
степен по френски като чужд език (ФЛЕ) в
дистанционна форма, тъй като исках да
съчетая това обучение с конкретен опит в
чужбина.

Запалена по пътуванията и нетърпелива да се
срещам  с  нови  хора,  исках  да  споделям,  да 

Разкажете ни за себе си с
няколко думи!

обменям и да бъда в контакт с тях. Именно това ме накара да потърся
доброволческа мисия в област, която да ми позволи да приложа на практика
теоретичните знания, придобити по време на обучението ми, и да се посветя на
значима кауза.

Защо избрахте Алианс франсез Варна в
България?
LАлианс франсез Варна е част от световната мрежа на Френските алианси, чиято
основна мисия е популяризирането на френския език и култура.
Доброволческата мисия в една от тези структури беше истинска възможност за
мен.

Случайно се озовах във Варна, България. България не е от страните, за които се
говори много във Франция. Не знаех много за тази страна и това ми позволи да
пристигна без никакви предубеждения. Открих страна с богато наследство и
разнообразни пейзажи.

Какви бяха вашите роли, задачи и мисии?
Алианс франсез Варна има екип, състоящ се от директора и помощник-
координатора, както и двама доброволци от Европейския корпус за солидарност.
Моята роля беше да участвам в работата на Алианс франсез Варна и да
популяризирам неговите дейности.
С втория доброволец например изнесохме беседи пред различни аудитории в
начални училища, гимназии и висши учебни заведения.Организирахме езикови 



семинари, тематични вечери (викторини, езикови срещи), създавахме
съдържание за социалните мрежи, участвахме в административното управление
на изпитите DELF/DALF, допринесохме за организирането на различни събития,
като например Националния празник на Франция 14 юли - Европейския ден на
езиците, и популяризирахме програмата "Европейски корпус за солидарност",
която дава възможност на младите хора в Европа и в други страни да се включат
в проект.

Както вече казах, не знаех много за България и нито за град Варна, освен че е
морски курорт на Черно море.
Тези 12 месеца бяха белязани от спокойния начин на живот, който цари в
морската столица.
Освен това успях да се възползвам от престоя си, за да опозная страната и да
открия много градове като Велико Търново, Пловдив, Несебър и Созопол, а в
Румъния например пътувах до Букурещ.

България е изненадваща и интересна за опознаване страна. Българската култура
е богата и е резултат от различни влияния.

Как е животът във Варна?

Разговор с дванадесетокласничка от ГПЧЕ "Йоан Екзарх" Варна. Снимката е направена в
рамките на "Ден на отворените врати", организиран от Алианс франсез Варна.



Какво следва?
Връщам се във Франция за
няколко седмици, преди да
отпътувам за нови страни и да
завърша втората година от
магистърската си степен. 

Отидете, не се колебайте! Непознатото може да е спирачка да се включите в
приключението, но да участвате, да правите нещо смислено и да се срещате с
хора от всички сфери е истинско обогатяване и отваря мирогледа ви. Със
сигурност ще има и по-трудни моменти, но това е част от приключението, то ви
позволява да си задавате въпроси и да научавате повече за себе си.

Какво бихте казали на младите хора, които биха
искали да участват в доброволческа мисия в
Европейския корпус за солидарност?

Подготовка на представянето на платформата Parcousup за
български гимназисти, които желаят да продължат
образованието си във Франция.

Ще запомня многото хора, които срещнах, новите неща, които направих, както и
работата ми в Алианс Франсез, която беше първият ми истински професионален
опит в чужбина, както и удовлетворението, което носи подобен ангажимент.

С няколко думи, какво ще запомните от тази
доброволческа мисия?


