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Отчет 

на ПК по немски език 

учебна 2019-2020 година 

 

Абсолютно невъзможно е, 

но има възможности.  

    С. Голдуин 

 

 

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 

Любка Игнатова (по заместване) 

 

Даниела Бухтева (титуляр)  

 

II. Учебно-образователна дейност 

Учебни системи:  

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

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

Verlag 

- XI – XII клас -  „Schritte international” на издателство Hueber Verlag 

 

Ася Кулева 

1. Организация и провеждане на вътрешен кръг на олимпиада по 

немски език, организирана от издателство „Клет – България” – 09.12.2019 г. От 

14 участници 4 допуснати до национален кръг на 18.01.2020 г. в гр. Ловеч 

 

2. Организация и провеждане на вътрешен кръг на олимпиада по 

немски език за ниво А2, организирана от Гьоте институт, България. 22.01.2010 

г. От 41 участници 5 бяха допуснати до национален кръг. За съжаление 

националният и международният кръг на олимпиадата бяха отменени.  

 

3. Ден на езиковото многообразие с XII б клас, “In varietate concordia 

или какво ни обединява”. Интерактивен урок с  IХ а и IX г 26.09.2019 г. 

 

4. Разговорен немски с помощта на съвременни комуникативни 

методи на преподаване и учене. Клуб „Практически немски език”, сборна група 

XI – XII клас, целогодишно  
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5. Немски език и странознание. Клуб „Голямата и малката Виена”, IХ 

– X клас, целогодишно  

 

6.  „Интеркултурни различия в немскоезичния свят”. Декември 2019 г, 

IХ а, IХ г 

 

7. „Mahlzeit! Im Café “Rosen für Dich”. Усвояване и затвърждаване на 

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

импровизация. IXг, 14.02.2020 г. 

 

8. Провеждане 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 

 

9. „Толерантни ли сме”. Отбелязване на Деня на толерантността на 

16.11.2019 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 ХI а, 

15.11.2019 г. 

 

10. „Интерактивна Коледа. Традиционни ястия в Германия и Русия” 

17.12.2019 г. Всички групи от десети клас, изучаващи немски и руски език. 

А.Кулева, Р. Богданова, И.Андонова 

 

11. Ученичката Михаела Колева от XIа с второ място на многоезичното 

състезание (с английски и немски език), проведено на 16.11.2019 г. в гр. Ловеч. 

Преподавател по английски език – Ивета Иванова 

 

Ростислава Богданова 

1. „Интерактивна Коледа. Традиционни ястия в Германия и Русия” 

17.12.2019 г. Всички групи от десети клас, изучаващи немски и руски език. 

А.Кулева, Р. Богданова, И.Андонова 

 

III. Научно-педагогическа и професионална квалификация на учителите 

 

Ася Кулева 

1. 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.  

2. Обучение по БДП в РУ „Ангел Кънчев” на тема „Методика на обучението 

по БДП за VIII-XII клас”. 10.10.2019 г. (2 кредита) 

3. Споделяне на добра практика с преподаватели по чужди езици от област 

Русе на тема „Драма-техники в чуждоезиковото обучение”, включено в плана 

на РУО – гр. Русе. 21.05.2020г. в платформа „Zoom”.  
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Събитието е отразено в: 

-  вестник „Утро” от 28.05.2020 г. 

(https://utroruse.com/article/770572/?fbclid=IwAR1XYCtwqBsRyEworirjZv-

D6poNiLVtQ7MGrvYKtZGIRccWfnn5gqKZf2Y) , 

-  „Дарик нюз” (https://dnews.bg/onlain-lekcia-za-drama-pedagogikata-kato-

inovativen-metod-za-izuchavane-na-chuzd-

ezik.html?fbclid=IwAR2zQuLuZlZtyKbyzVU5qPl5xUBLSGB6ILqyKz60eE_SOD5

6Cukg7We4l4M),  

- страницата на Фулбрайт във фейсбук 

(https://www.facebook.com/100000471795929/posts/4477860365572979/),  

- сайта на РУО – Русе (http://www.rio-ruse.org/?p=10515) 

4. Вътрешноинституционална квалификация  

Ася Кулева (общо 25 часа): 

4.1. „Настройки на Outlook” – 18.03.2020 г.; 2 ч. 

4.2. „Работа с бележници на учениците в OneNote и Teams” – 23.03.2020 г.; 3 

ч. 

4.3. „Работа с OneNote и Assignment” – 08.04.2020г.; 3 ч. 

4.4. „Психологически аспекти на работата с ученици със СОП” – 

30.06.2020г.; 1 час 

4.5. „Създаване на учителско портфолио” – 01.07.2020 г.; 8 часа 

4.6. „Създаване на ученичеси картон в електронен вид” – 02.07.2020 г.; 8 часа 

Даниела Бухтева (общо 20 часа): 

4.1. „Работа с OneNote и Assignment” – 08.04.2020г.; 3 ч. 

4.2. „Психологически аспекти на работата с ученици със СОП” – 

30.06.2020г.; 1 час 

4.3. „Създаване на учителско портфолио” – 01.07.2020 г.; 8 часа 

4.4. „Създаване на ученичеси картон в електронен вид” – 02.07.2020 г.; 8 часа 

  

IV. Награди и публикации на учители 

Ася Кулева 

 

1. Грамота от Националния литературен конкурс „Защо съм учител“ на 

Издателска група „Просвета“, март 2020 г. 

https://utroruse.com/article/770572/?fbclid=IwAR1XYCtwqBsRyEworirjZv-D6poNiLVtQ7MGrvYKtZGIRccWfnn5gqKZf2Y
https://utroruse.com/article/770572/?fbclid=IwAR1XYCtwqBsRyEworirjZv-D6poNiLVtQ7MGrvYKtZGIRccWfnn5gqKZf2Y
https://dnews.bg/onlain-lekcia-za-drama-pedagogikata-kato-inovativen-metod-za-izuchavane-na-chuzd-ezik.html?fbclid=IwAR2zQuLuZlZtyKbyzVU5qPl5xUBLSGB6ILqyKz60eE_SOD56Cukg7We4l4M
https://dnews.bg/onlain-lekcia-za-drama-pedagogikata-kato-inovativen-metod-za-izuchavane-na-chuzd-ezik.html?fbclid=IwAR2zQuLuZlZtyKbyzVU5qPl5xUBLSGB6ILqyKz60eE_SOD56Cukg7We4l4M
https://dnews.bg/onlain-lekcia-za-drama-pedagogikata-kato-inovativen-metod-za-izuchavane-na-chuzd-ezik.html?fbclid=IwAR2zQuLuZlZtyKbyzVU5qPl5xUBLSGB6ILqyKz60eE_SOD56Cukg7We4l4M
https://dnews.bg/onlain-lekcia-za-drama-pedagogikata-kato-inovativen-metod-za-izuchavane-na-chuzd-ezik.html?fbclid=IwAR2zQuLuZlZtyKbyzVU5qPl5xUBLSGB6ILqyKz60eE_SOD56Cukg7We4l4M
https://www.facebook.com/100000471795929/posts/4477860365572979/
http://www.rio-ruse.org/?p=10515
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Публикации: 

1. „Какво би станало, ако… Драма-педагогика и театрална педагогика” 

Университетско издателство „Св.Кл. Охридски’, София, 2020 г. 398 с. ISBN 

978-954-07-4865-8 

2. Репортаж по БНТ 2 във връзка с книгата, 29.01.2020 г. 

(https://www.youtube.com/watch?v=4XgJbUOb4KY) 

3. Участие в програмата „Нощен хоризонт” на БНР с водещ Пламена 

Бачийска, 26.02.2020 г. 

4. Интервю в ефир в Радио Шумен, 10.03.2020 г. 

Връзка към видеоклипа с отчета: 

https://youtu.be/E9ccEDdW1eI  

 

30 юни 2020 г.        Ася КУЛЕВА 

 

 

https://youtu.be/E9ccEDdW1eI

