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ГОВОРИ С МЕН
ЕЛЕКТРОНЕН ВЕСТНИК НА
СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ
НЕМСКИЯТ ЕЗИК Е ЗАБАВЕН!

В този брой ще прочетете:
1. Малко история
2. Партньорство с Гьоте - институт
3. Модерни, иновативни и разчупени в час
4. И учителите учат
5. Проекти и уъркшопове
6. Сертификати
7. Стипендии за ученици и награди
8. Празнуваме и се забавляваме заедно
9. Детски театър на немски език

Малко история
През 1991 г. в училището започват обучението си две паралелки
подготвителен клас с интензивно изучаване на немски език.

През 1992 г. за първи път
в град Русе,
в СОУЕЕ "Св. Константин
- Кирил Философ" се
въвежда обучението по
немски език в начален
курс.

Повече от 30 години
ученици от първи до
дванайсти клас изучават
немски език като първи,
втори и трети чужд език,
запознават се с немската
култура , обичаи и история.

Партньорство с Гьоте институт

Част от световната мрежа
„Училища: Партньори за бъдещето“

Гьоте-институт е
културният институт на
Федерална република
Германия и работи в
цял свят. Той насърчава
изучаването на немски
език в чужбина,
подпомага
международното
културно
сътрудничество,
изучаването на немски
език в България като
предлага семинари и
многообразни услуги за
българските
преподаватели по
немски език. В
сътрудничество с
български партньори
подпомагаме
национални и
европейски проекти за
изучаване на чужди
езици.

PASCH свързва над 2000
училища в 120 държави,
където немският е
особено важен. Основна
цел и задача е
развитието и
разширяването на
преподаването на
немски език. Особено се
насърчава обменът
между международни и
немски училища PASCH.

PASCH е инициатива на Федералното
министерство на външните работи в
сътрудничество с Централния офис за
училищата в чужбина (ZfA), Гьоте институт,
Германската служба за академичен обмен
(DAAD) и Службата за педагогически обмен
(PAD) на секретариата на Конференцията на
министрите на образованието.

PASCH подкрепя немски учители в
училища PASCH с регионални и
надрегионални курсове за напреднали,
възможности за участие и безвъзмездни
средства за напреднало обучение в
Германия. Заедно със своите ученици
учителите участват в местни, регионални
и национални проекти по PASCH. Тези
образователни проекти насърчават
изграждането на мрежи между
училищата, укрепват езиковите умения
на учащите и допринасят за
междукултурния обмен.

Образователни проекти, състезания, езикови
престои в Германия или многонационални
летни училища на място, учебни материали,
учебни съвети или пробни седмици:
инициативата използва разнообразни
предложения, за да мотивира учениците в
училищата PASCH да учат немски, да
популяризират своите езикови умения и да
допринесат за междукултурното общуване.

Модерни, иновативни и разчупени в час
В часовете по немски език избягваме от
модела фронтална беседа, в който
учителят е основното действащо лице и
даваме възможност на учениците да
участват активно и работят
мотивирано.
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Смело ползваме ресурсите за дигитално
обучение, предоставени ни от Гьоте - институт:
интерактивна дъска и 10 броя IPAD устройства.
Както при присъственото, така и при онлайнобучението работим с интерактивни учебници и
приложения, с помощта на които създаваме
допълнителни упражнения за нуждите на
нашите ученици.

Стипендии и грамоти
Всяка година Гьоте Институт предоставя стипендии за ученици за
участие в международни езикови курсове и лагери в Германия,
Гърция и Турция. Досега 25 ученика имаха възможност да учат
немски, да общуват и да работят по различни проекти със свои
връстници, да се забавляват и да намират нови приятели.
За една седмица, през месец декември, трима ученика от 9 б клас
имаха възможност да надградят своите знания и умения по езика в
онлайн езиков курс.
Тази година много ученици от 8 и 9 клас участваха в конкурс на тема
"Digital Detox – какво бихте направили, ако един месец нямате
интернет."
Победителите ще получат стипендия за провеждане на онлайн езиков
курс през юли и август 2021 г.

И учителите учат

Сътрудничеството ни с Гьоте - институт дава възможност на преподавателите по немски
език да развиват своите умения и да повишават квалификацията си. Участваме в
различни курсове и обучения, фокусирани върху иновативните методи на преподаване и
организация на учебното пространство и занятията.
Използване на разнообразни форми на взаимодействие между самите ученици,
построяване на разчупени часове, повишаване на интереса и мотивацията на учениците
към процеса на учене и бъдещия им успех, е част от обучението по квалификационната
програма DLL.
Тя е разделена на модули, които имат за цел да развият компетентност в областта на
преподаването на немски като чужд език, както и на немски като втори език и са
свързани помежду си с учебна програма, която е в основата на квалификацията за
преподаване на немски като чужд език.
DLL използва изследователска дейност (т.е. проучвания, изследвания и експерименти на
учители), за да осигури практически опит за продължаващо образование. Това означава,
че заедно с изучаването на новата специфична за предмета дидактическа теория,
участниците получават и възможността да изследват, анализират и участват в реалния
инструктаж и да изпробват сами новите практически стратегии. По този начин теорията
се допълва с личен опит.
Като част от всяка DLL единица, участниците провеждат проекти за проучване на
преподавателската практика (PEP), които им позволяват да наблюдават, обмислят и да
променят собственото си преподаване.
Учителите се възползват от възможността да обменят идеи с други преподаватели в
своята област, да разширят своя репертоар от преподавателски стратегии и да получат
представа за много различни ситуации в класната стая.
Aкцентът на тазгодишния модул е: " Изпитване, тестване и оценяване."

Сертификати
Goethe Zertifikat
За трета поредна
година учениците от 4,
7, 8 и 10 клас успешно
положиха изпит за
сертификат за нивата
А1, А 2 и B1.

За удобство на учениците,
изпитите се провеждат в
нашето училище.

Сертификатът не само удостоверява усилията и труда, вложени
при изучаванено на немския език, но им дава самочувствие и
увереност, че могат да боравят с езика в реални житейски
ситуации.

и награди

През ноември тази
година в нашето
училище се проведе
поредното Многоезично
състезание. За това
състезание са
необходими добри
познания както по
първия, така и по втория
чужд език, тъй като
учениците слушат текст
на първия си чужд език,
а възпроизвеждат на
втория такъв. На
Национален кръг се
класира Виктор Стойков
от 11б клас, който получи
грамота за участието си.

Нашите проекти
WESTSÄCHSISCHE
HOCHSCHULE ZWICKAU

В края на миналата учебна година в рамките на
прокет на висши училище "Westsächsische Hochschule
Zwickau" BIDS" ученици от 10 и 11 клас се запознаха с
възможностите за следване в Германия и задаваха
въпроси
свързани
с
по
нататъчното
им
образование. Есента учениците се разходиха
виртуално из университета и получиха полезна
информация
относно
специалностите
и
възможностите за следване там.

Нашите проекти
ELJUB
Вече 12 години учениците от СУЕЕ имат възможността да участват
в един чудесен международен проект, организиран от отдел
младежки дейности в провинция Долна Австрия. Участниците в
него пътуват из Европа и изживяват незабравими моменти с
техни връстници.

Работи се върху два големи проекта. Единият е свързан с
написването на електронна книга, а при другия проект се
заснема късометражен филм по история от електронната
книга от предходната година.

"На тях с младежи от други страни обсъждаме и
коментираме актуални теми и проблеми от нашето
ежедневие. Основната среща, на която се обобщава
всичко изготвено в предходните конференции, се
провежда Кремс, Австрия.", Мартин Кабакчиев, 12 б клас

"Темата на последната ни среща беше:
"Как изглежда светът по време на
пандемията?" За финал всеки от
участниците трябваше да заснеме кратко
видео, в което задава няколко въпроса,
свързани с Коронавируса." ,
Рая Петрова, 12 б клас.

"Едни от любимите ми неща
бяха- свободата на словото и
работата в екип. Група с много
младежи от различни
националности, мислещи по
различно колоритен начин и
имащи безброй идеи и
виждания- определено това
беше идеалната формула за
постигането на успех. Макар и
онлайн, успях да срещна много
нови приятели, с които
искрено се надявам да се
запознаем лично скоро!", Рая
12 б клас

През април предстои
онлайн подготвителна
среща с участниците в
тазгодишната eljub среща в
Австрия, на която ще стане
ясна и новата тема.
През май ще се проведе
младежка среща в град
Jilhava - Чехия.
Първата седмица на месец
юли 5 ученика ще вземат
участие на лятната eljub
среща.

Нашите проекти

Учениците описват с текст и рисунка
или колаж какво е значението на
водата като природен ресурс за тях.
"Wasser ist für mich ....."Най-добрите
работи са събрани в календар за 2021
година.

Към темата за водата е създаден
обширен учебен материал за
часовете по немски език.

Акцентът в дискусията по темата за
водата ще бъде ученически филмов
уъркшоп, който ще се проведе през месец
май .

Нашите проекти
СТАНАХМЕ ЕДНО ОТ ПИЛОТНИТЕ УЧИЛИЩА В ПРОЕКТА "REMOTE SCHOOLS" НА
ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЩЕ УЧАСТВАМЕ В
РЕГИОНАЛЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

В УЪРКШОПОВЕ И ЧРЕЗ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ УЧАСТВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ И
ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ЩЕ ОБМЕНЯТ ПОМЕЖДУ СИ ОПИТ И ЩЕ СЪЗДАДАТ
МРЕЖИ. В ЧЕТИРИ МОДУЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ТЕ ЩЕ
ПОЛУЧАТ БАЗИСНИ ЗНАНИЯ ЗА УСПЕШНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ.
СВЪРЗВАНЕТО НА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЩЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ
УЧАСТНИЦИ ДА ИЗГОТВЯТ ЗАЕДНО В КРАЯ НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА ОБЩИ
НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНО ПРЕПОДАВАНЕ.

Нашите проекти

PASCH-PROJEKT 2021:
CLICKFORMATION

НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕДИЙНАТА И ИНФОРМАЦИОННА
ГРАМОТНОСТ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

ДИГИТАЛНИЯТ СВЯТ ПРЕДЛАГА МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЯ, РАЗШИРЯВАНЕ НА
УЧЕБНИТЕ УМЕНИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ТОЙ ОБАЧЕ КРИЕ И ОПАСНОСТИ. ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ,
РЕЧТА НА ОМРАЗАТА И КИБЕРТОРМОЗА, КАКТО И ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ И ИТ СИГУРНОСТТА СА ВАЖНИ
ЯВЛЕНИЯ, НА КОИТО ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ БИ ИСКАЛ ДА ОТГОВОРИ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНИ
ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТА CLICKFORMATION.
ПРОЕКТЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩА PASCH НА ВЪЗРАСТ МЕЖДУ 12 И 15 ГОДИНИ . ЦЕЛЕВАТА
ГРУПА СА ОКОЛО 25 УЧЕНИЦИ И МАЛКА ГРУПА НЕМСКИ УЧИТЕЛИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБУЧЕНИ ПО
МЕДИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ И ДА БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ С ТЕМАТА, ЗА ДА СТАНАТ ВАЖНИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И
МУЛТИПЛИКАТОРИ В ТЯХНОТО УЧИЛИЩЕ.

В ПАРАЛЕЛНИ ОНЛАЙН СРЕЩИ УЧЕНИЦИТЕ СА ПРИДРУЖАВАНИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕДИИТЕ И СА
ПОМОЛЕНИ ДА ГИ ДОКУМЕНТИРАТ И ОБМИСЛЯТ. ПРОЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 4 МОДУЛА ЗА УЧЕНИЦИ И 2 КУРСА
ЗА НАПРЕДНАЛИ ЗА УЧИТЕЛИ:
МОДУЛ 1: СОЦИАЛНИ МЕДИИ (АЛГОРИТМИ, ТОРМОЗ, РЕЧ НА ОМРАЗАТА И ТРОЛОВЕ)
МОДУЛ 2: ФАЛШИВИ НОВИНИ И МАНИПУЛАЦИЯ НА МЕДИИТЕ
МОДУЛ 3: ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ И ИТ СИГУРНОСТ
МОДУЛ 4: WIKIPEDIA & CO. - ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ, ПЛАГИАТСТВО, ДОСТОВЕРНОСТ НА ОНЛАЙН ИЗТОЧНИЦИ

Празнуваме
Стара легенда разказва за Св. Мартин, известен със своите
добри дела. Най-популярна е историята за разделеното от
него палто.

Като млад войник Мартин яздел в една студена зимна нощ.
Пред градските врати един мръзнещ просяк го помолил за
храна.
И понеже Мартин нямал в себе си нито хляб, нито пари,
разрязал палтото си на две със своя меч и дал едната
половина на студуващия просяк. Другата половина запазил
за себе си.

Заради своето добродушие и дълбока вяра Мартин е
ръкоположен през 371 г. сл. Хр. за епископ на Тур. Понеже бил
много скромен, той се скрил в обор пълен с гъски. Целият
град го търсел с фенери и факли. Гъските го издали. Затова
днес Св. Мартин се почита с шествие с фенери (Laternenumzug),
а за верчеря се приготвя печена гъска (Gänsebraten).

Празнуваме Karneval/Fasching/Die fünfte Jahreszeit
Kölle Alaaf!

Карнавалът в Кьолн е известен като най-лудото
парти на Германия. Той е радостен и пъстър народен
празник. В продължение на една седмица, наричана
още „ лудите дни “, хората от Кьолн излизат
маскирани по улиците и се веселят. Традиционно
„петият сезон“ (карнавален сезон) започва в 11
минути след 11 на 11-ти от 11-ия месец ноември.
Времето на веселията по улиците е официално
обявено за открито на централния площад "Алтер
Марк" в четвъртък преди началото на Великия пост.
Акцент в карнавала е Розовият понеделник
(Rosenmontag).
Шествието продължава около 4 часа по маршрут,
който е близо 7 км., а тримата главни "герои" в него
са Принцът, Селянинът и Девицата (изпълнява от
мъж), които откриват шествието.

Kölner wissen: "Jede Jeck es anders."
(Jeder Narr ist anders.)
Карнавалът през 2021 г.
(11-17.02) е отменен
заради пандемията.
Комитетът обаче решава
да създаде миниатюрна
куклена версия на
шествието в Кьолн.
Съвсем скромно, с
надежда, че следващата
година ще може да се
танцува, пее и празнува
отново.

Обичаите
повеляват хората
да си приготвят
специални пъстри
костюми за
случая, да излязат
на улиците, да
хвърлят на децата
шепи бонбончета
и китки с цветя и
да си разменят
целувки.

Der etwas andere Rosenmontag
КарнавалКарнавалът
през 2021 г. (11-17.02)
е
Различният
понеделник,
15.02.2021
отменен – ътКарнавалът през 2021 гKa(11Карнавалът през 2021 г. (11-17.02) е
отменен – 17.02) е
отменен – през 2021 г. (11-17.02) е отменен –
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Търсене на великденски яйца

Твърди се, че тази традиция е от езически
произход. За да почетат Остара, богинята
на пролетта, се раздават яйца, смятани за
символ на плодородието. Църквата не
харесва този обичай и го забранява.
Резултатът: Яйцата сега са тайно
раздавани, т.е. скривани.
Да хапнем зелено „Gründonnerstag“.
Наричат го
„Зеленият
четвъртък” но
името му не
произлиза от
„зелен“(grün)
названието идва
от старо немски
,където
„grönan“означава
плачещ (плачещ
Исус). На този ден
се хапването на
зелени храни и се
смята носи здраве
и щастие.
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Германските деца знаят, че
Великденският заек ги
посещава на връх
Възкресение Христово и им
донася подаръци – боядисани
или шоколадови яйца, както
и други малки лакомства.
А по това време на годината там
могат да се видят дървета, окичени с
хиляди великденски яйца.

Великденско дърво -Украсяването му започва поне
седмица преди самия празник, като по клоните му
се окачват боядисани кухи яйца, завързани на
цветни панделки. Колкото по голямо и цветно е
дървото, толкова по добри неща ще се случват!

Детски театър на немски език

Вече повече от 20
години в нашето
училище има
Детски театър на
немски език,
където децата
наистина научават
много неща,
докато се
забавляват. Имаме
участия и в
международни
фестивали, както
и специален приз
от Европейската
комисия за
флашмоба,
посветен на
европейския ден
на езиците в
центъра на Русе.

Над броя работиха преподавателите по немски език в СУЕЕ:
Христина Кунчева, Корнелия Романова, Илианка Димитрова и Елица Кюлян

