
 

               

 

 

Завесата се вдига за немски език! 

Училищен театър на немски език 

Мото за 2014 год.: Обединени в многообразието 
 

 
  Ако Вашите ученици учат немски език и с удоволствие се 

включват в театрални изяви, ако обичат да се изявяват на сцената и 
там да говорят на немски, тогава най-сърдечно каним Вас и Вашите 

ученици на Завесата се вдига за немски език! Чрез вдъхновението 
на сценичната игра искаме да спечелим българските ученици за 

немския език и да засилим езиковите им умения. 

 
  Всички заинтересовани училища, в които се изучава немски език 

от 5-ти до 12-ти клас, са поканени да участват във второто издание на 
проекта за училищен театър. Заявилите участие училища подготвят с 

група ученици театрална постановка на немски език, изпращат десет 
минутен запис от репетицията на Гьоте-институт и журито избера тези 

постановки, които ще бъдат показани на фестивала за немскоезичен 
училищен театър в Габрово.  

  
Инсценировката трябва да е в рамките на 30 мин. Избраните 

училища ще участват в театралния фестивал в Габрово с театрални 
групи до 10 ученика. В постановката могат да бъдат засегнати теми 

като: 
 Многообразие на културите, езиците и традициите 

 Заедно за мир и благополучие 

 Нашето и чуждото 
 Национална идентичност 

 Европа без граници 
 Приятелство и междучовешки отношения. 

 
Важни дати:  

до 29.11.2013 г.  Училищата заявяват участието си с прикачения 
формуляр.  

до 31.01.2014 г.  Заявилите участие училища изпращат на Гьоте-
институт десет минутен запис от репетиция.   

до 14.02.2014 г.  Училищата получават информация за решението 
на журито.  

24.-26.04.2014 г.  Фестивал на училищния театър в Габрово. 
 

 

 



 

Организатори на проекта са Министерството на образованието и 
науката, Посолство на Германия в София , Фондация Ханс Зайдел 

България и Гьоте-институт в София. 

 
Ако имате въпроси, оставаме на разположение. За съдържателни 

и училищно-организационни въпроси моля да се обърнете към г-жа 
Арсениева (МОН) a.arsenieva@mon.bg , 02 9217 584, а за 

организационни въпроси – към г-жа Радойнов (Гьоте-институт)  
pv@sofia.goethe.org , 02 939 0100. 

 
Ще се радваме на Вашето участие! 
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