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Отчет 

на ПК по немски език 

учебна 2018/2019 година 
 

Всеки има в себе си част от добрата новина.  

Добрата новина е, че не знаете колко велик 

можете да бъдете! Колко можете да обичате! 

Какво можете да постигнете!  

И какъв е вашият потенциал! 

      Анне Франк 

 

 

I. Система за работа в ПК по направления  

Ася Кулева – председател на ПК – избор на учебници и учебни 

помагала, популяризиране и прилагане на нови методически знания, 

наставничество на новопостъпил учител, проектна работа с ученици, 

популяризиране на проекти и акции в медиите. 

Ростислава Богданова (по заместване) – систематизиране на 

информацията за нови научни статии по проблеми на чуждоезиковото 

обучение. 

 

II. Учебно-образователна дейност  
Учебни системи:  

-  IX клас – съобразно новия учебен план е въведен нов учебник, 

одобрен от МОН – „Schritte international neu A 1+2“  на издателство Hueber 

Verlag; 

-  X – XII клас - „Schritte international“ на издателство Hueber Verlag. 

 

Ася Кулева 

 

1.  В навечерието на деня на езиковото многообразие с XII б клас, „In 

varietate concordia или Единство в многообразието. Какво ни обединява“ . 

Интерактивен урок с IХ а и IX в 21.09.2018 г. 

2.  Разговорен немски с помощта на съвременни комуникативни 

методи на преподаване и учене. Проектна работа. Група СИП, 

целогодишно. 

3.  „Учим немски език заедно“. Интерактивен немски език. Сборна 

група ФУЧ, IХ клас, целогодишно. 

4.  „Странознание и интеркултурни различия в немскоезичния свят“  

Декември 2018 г, X а, IХ б, IX д. 

5.  Уъркшоп „Английски и немски език заедно“. Съвместно с Калоян 

Начев, ст. учител по английски език, и Фил Бъджел. Участници от IХ а и 

ТТ „МАГИМ“ . гр. Варна, 21 – 22.10.2018 г.  

6. Mahlzeit! Im Restaurant “Schweizer“ . Усвояване и затвърждаване на 

тематична лексика с помощта на ролева игра, плейбек театър и спонтанна 

импровизация. IX a, 28.02.2019 г. 
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7.1.  Провеждане и финализиране на дългосрочен проект на тема 

„Голямата и малката Виена“ с ученици от X до XII клас. Съвместно с 

немската читалня в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе, 

целогодишно. 

7.2.  Финална фаза на проекта: Посещение на гр. Виена, Австрия в 

периода 17 – 22.06.2019 г. като част от акцията на Министерството на 

образованието на Австрия „Младежта на Европа опознава Виена“. 

7.3.  Състав на групата: 

Ася Кулева   -  ст.учител по немски език, ръководител на групата 

1.  Дима Тодорова Крос – ст. учител по ФВС 

2.  Борис Пахомов – X a  

3.  Ина Енева – X a 

4.  Матю Машков – X a 

5.  Габриела Йоргова – X б 

6.  Лорена Милева – X б 

7.  Веселин Милушев – XI а 

8.  Николай Цанков – XI а 

9.  Ивелин Бохосян – XI а 

10. Иван Недков – XI а 

11. Теодор Недев – XI а 

12. Надежда Маркова – XI а 

13. Даная Данева – XI б 

14. Доротея Стефанова – XI б  

15. Йоанна Стефанова – XI д 

16. Кристиан Спасов – XII в 

 

8.  Участие в седмия международен конкурс Gesehen! Gefimt! 

Gelernt! на тема Erfinden – Entdecken – Erfahren, организиран от 

Международното дружество на преподавателите по немски език (IDV) с 

видео Zwei Wienerinnen in klein Wien oder Leckere Wörter eingewandert. 

Тема на проекта и видеото е навлязлата в българския език немска лексика. 

Награда на публиката 

(https://www.youtube.com/watch?v=zwedE_0buxI&t=4s), февруари, март 

2019 г. Консултант: Ася Кулева 

 

Състав на групата, работила по проекта:  

 

1.  Матю Машков – X a (ръководител) 

2.  Борис Пахомов – X a 

3.  Ина Енева  – X a 

4.  Веселин Милушев – XI а 

5.  Николай Цанков – XI а 

6.  Надежда Маркова – XI а 

7.  Доротея Стефанова – XI б 

8.  Йоанна Стефанова – XI д 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwedE_0buxI&t=4s
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9.  Участие в международен конкурс за късометражен документален 

филм на тема „Европа в моя град“ по случай Деня на Европа (9 май), 

проведен под патронажа на Ева Майдел, евродепутат. Филмът участва и 

във Фестивала за детско и младежко медийно изкуство „AРЛЕКИН“. 

Конкурсът има образователна и възпитателна насоченост и цели да 

насърчи и провокира младите хора да покажат на своите връстници как 

Европа и реализираните с европейско финансиране проекти променят 

ежедневието на хората и облика на града, в който живеят. Март – май 2019 

г. Консултант: Ася Кулева 

9.1.  Екип, работил по проекта:  

1.  Теодор Недев – XI а (ръководител) 

2.  Надежда Маркова – XI а 

3.  Матю Машков – X a 

9.2.  Линк към филма: https://youtu.be/PiXFGhNsYUg 

 

10.  Участие в инициативата „Най-големият урок на света 2018“ с три 

открити занятия с ученици от девети клас под наслов „АННЕ ФРАНК И 

АЗ. Заветът на Анне Франк и нашата отговорност за опазване на мира, 

на човешкото достойнство и на равенството между хората“, 29.10.2018 

г. По време на занятията учениците гледаха филма „Вярвам в присъщата 

на човека доброта“, сниман от техни съученици, запознаха се с дневника 

на Анне Франк и с информационните материали от център „Анне Франк“  

в Берлин, Германия. Накрая всички се включиха в изготвения от Ася 

Кулева куиз с въпроси за съдбата на Анне Франк, Втората световна война 

и Холокост. На въпроса „Какво би искал/а да кажеш на Анне Франк, ако тя 

в момента стоеше пред теб“, се получиха интересни и затрогващи 

отговори. Повод за размисъл ми дадоха отговор – въпросите: „Ако 

трябваше да избираш между времето, в което ти си живяла и настоящето, 

кое би избрала?“, „Минавала ли ти е мисълта за самоубийство?“. 

Тематичното занятие имаше за цел и развитието на комуникативната 

компетентност на участниците, която включва четири основни 

компонента: езикова компетентност, дискурсна, социолингвистическа и 

стратегийна. Той е чудесен пример за комуникативно ориентиран метод на 

работа, с чиято помощ те изграждат нови навици за усвояване на знания, 

които са от съществено значение за тяхната по-нататъшна социална и 

професионална реализация и водят до формиране на съзнание за 

европейска културна идентичност. То развива интеркултурната и 

междукултурната компетентност, свързани с културното многообразие, с 

което се обогатяват традиционните схващания за речева комуникация и за 

комуникативна компетентност. Разбирането на другия днес предполага 

общуване, което изисква социокултурни умения. Превръщайки се в 

своеобразни посланици на Анне Франк, участниците в инициативата ще 

продължат да разпространяват своята вяра в доброто. Защото, както пише 

Анне Франк, „всеки има в себе си част от добрата новина. Добрата новина 

е, че не знаете колко велик можете да бъдете! Колко можете да обичате! 

Какво можете да постигнете! И какъв е вашият потенциал!“ 

https://youtu.be/PiXFGhNsYUg
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11.  „Толерантни сме, ако подадем ръка за поздрав и приемем 

чуждото послание“. Отбелязване на Деня на толерантността на 16.11.2018 

г. – денят, на който през 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета 

Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала 

дефиницията на това що е толерантност. Дискусия и тест за самооценка в 

Х а, 16.11.’18 г. 

12.  „Мълчалив разговор с Апостола“. Въпроси, зададени в писмен 

вид от учениците от Х а, напр. „Как успя да постигнеш толкова много, 

Апостоле?“; „Според теб успя ли?“; „Вярваш ли в днешния бълагарин?“; 

„ЗАЩО?“; „Би ли се жертвал за българите сега, в настоящето?“; „А сега 

какво?“  

13.  Изнесен семинар и екскурзия с учебна цел на тема „Българското 

възраждане“ на Х а, съвместно с Цветелина Георгиева, ст. учител по БЕЛ. 

АИК „Боженци“, с. Боженци, 24 – 26.05.2019 г.  

 

Ростислава Богданова 

 

1. „Коледа в Германия“. Учениците направиха разказаха за немския 

празничен календар и традициите, свързани с декемврийските празници и 

коледни пазари, 21.12.2018 г. 

 

2. „Германски и руски празнични традиции“, 11.01.2019 г. Урок с Х 

б/г клас, съвместно с Ирина Андонова.  

 

III. Научно-педагогическа и професионална квалификация на учителите 
 

Ася Кулева 

1.  Участие в 28-годишна конференция на Дружеството на 

преподавателите по немски език в България  за периода от 29.03.2019 г. до 

31.03.2019 г. в град Кърджали на тема Fehler korrigieren – Fehler limitieren. 

Umgang mit Fehlern (Коригиране и ограничаване на грешките. Как да 

работим с тях), организирана в сътрудничество и с подкрепата на 

Посолството на Германия, Гьоте институт – София, Фондация „Ханс 

Зайдел“ и МОН. По време на конференцията участие в две работни групи – 

„Аспекти на валдорфската педагогика при коригирането на грешки“ с 

модератор Кристоф Йохансен (Щутгарт) и „Невролингвистични аспекти на 

допускането и отстраняването на грешки“ с модератор Щефан Рийдл 

(Вюрцбург). На 30 март 2019 г. доклад на тема „Проектната работа като 

мотивиращ фактор в чуждоезиковото обучение“, в които споделих добри 

практики от моята работа и описах подробно нашия проект, свързан с 

Анне Франк и посещението на група ученици в гр. Берлин (1 кв. кредит). 

2.  Участие в DaFWEBKON 2019 – виртуална конференция на 

преподавателите по немски език и книжен панаир на учебни системи и 

помагала по немски език, 7. – 9.03.2019 г. 
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3.  Участие в подготвителен семинар на стипендиантите на Гьоте 

институт – гр. София на тема „Интеркултурни различия и очаквания“, 

София, 14.06.2019 г. 

4.  Участие в Седмата национална конференция „Насърчаване на 

четенето“, организирана от ЦРЧР – Националната агенция, управляваща за 

България най-голямата европейска програма за образование и обучение, 

младеж и спорт „Еразъм+“, 25 – 27 септември 2018 г., град Трявна. Цел на 

конференцията – споделяне на успешни педагогически практики по важни 

за професионалната насоченост теми между учители от училища и детски 

градини, директори, библиотечни работници, университетски 

преподаватели и студенти. На 25.09.2018 г. представяне на моя разработка 

върху нестандартните методи и подходи за насърчаване на четенето сред 

съвременното Z – поколение, за което е от значение визуализиране на 

текста под каквато и да е, но атрактивна форма. 

5.  Участие в международен семинар по странознание за учители по 

немски език на тема Eine Weltstadt – Welten in einer Stadt: München 

(Мюнхен – световен град – световете в един град), с пълна стипендия от 

Гьоте институт – Германия, гр. Мюнхен, 18 – 31.08.2019 г.  

6.  Вътрешноинституционална квалификация: 

-  „Съвременни технологии в обучението“, 18.01.2019 г. 

-  „Стимулиране интереса на 12-18 години ученици към техническите 

науки в клуб „Роботика“, 25.01.2019 г. 

-  „Съвременни интерактивни методи в обучението и изучаването на 

II чужд език“, 24.06.2019 г. (обучител). 

-  „Създаване на учебно съдържание в платформата за електронни 

уроци към сайта на гимназията“, 02.07.2019 г. 

 

Ростислава Богданова 

1.  „Създаване на учебно съдържание с добавена реалност с помощта 

на онлайн инструменти.“ 27 – 28.11.2018 г. Организатор: Джуниър 

Ачийвмънтс съвместно със Самсунг. Място на провеждане: МГ „Баба 

Тонка“ (1 кв. кредит) 

2.  Вътрешноинституционална квалификация: 

-  „Съвременни технологии в обучението“, 18.01.2019 г. /4 ч/. 

-  „Стимулиране интереса на 12-18 години ученици към техническите 

науки в клуб „Роботика“, 25.01.2019 г. /4 ч/. 

- „Съвременни интерактивни методи в обучението и изучаването на 

II чужд език“, 24.06.2019 г. /4 ч/. 

-  „Създаване на учебно съдържание в платформата за електронни 

уроци към сайта на гимназията“, 02.07.2019 г. 

 

Награди и публикации на учители 

 

Ася Кулева 

 

Публикации: 
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1.  Das Projekt“ Weil ich noch immer an das Gute im Menschen glaube“ 

als Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft (http://bdv-bg.eu/wp-

content/uploads/2019/04/BDV-Magazin-2019.pdf) 

2.  „Драма-педагогиката като дейностно ориентиран, креативен и 

интегративен и нтерактивен метод в чуждоезиковото обучение (Drama-

Paedagogy as an Activity-Orienred, Creative and Integrative Interactive Method 

in Foreign Language Teaching“ . В: На езика, за езика, чрез езика. In der 

Sprache, über die Sprache, durch die Sprache. Сборник в чест на проф. д-р 

Марийка Димитрова“ т. 2, Университетско издателство „Св. св. Кирил и 

Методий“ , Велико Търново, 2018 г. с. 408-420 

3.  „Кизомба“  (разказ). В: „Дунавски съзвездия. Литературен 

сборник на автори от Русе и Гюргево”. Изд. ССП – Русе,гр. Русе, 2019 г. с. 

157-160  

 

Ася Кулева – председател на ПК по Немски език 

http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2019/04/BDV-Magazin-2019.pdf
http://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2019/04/BDV-Magazin-2019.pdf

