
                                                                                                                                     
 

                                         

 

Покана за Седмиците на немския език/ Wochen der deutschen Sprache (29.5. bis 
15.6.2017) 

 
Уважаеми госпожи и господа,  

 
Гьоте-институт в сътрудничество с Посолството на Федерална република Германия, 
Alumniportal Deutschland и Централната служба за образование в чужбина организира 
за първи път в България поредица от събития под названието:  
 

Wochen der deutschen Sprache – Седмици на немския език 
Немският език традиционно е силно застъпен в българската образователна система. 
Съответно съществуват и много различни възможности за изучаване на немски: като се 
започне от немските детски градини и се мине през началното, основното и 
гимназиалното образование до изучаването на езика в университетите и в езикови 
училища за възрастни.  

 
Поредицата от събития цели да покаже богатството на немския език и многобройните 
възможности, които той предоставя. По време на Седмиците на немския език ще могат 
да се видят ангажиментът и високата компетентност на хората, които работят с 
немския език.  

 
Нашата покана е насочена към:  

• Образователни институции: училища, университети, но също и детски 
градини и библиотеки.  

• Алумни-клубове и професионални сдружения 

• Фирми, които работят със специалисти, владеещи немски език или търсят 
такива.  

 
Сърдечно Ви каним да станете част от инициативата и да предложите свое събитие в 
рамките на Седмиците на немския език в България! По време на седмиците от 29 май 
до 15 юни 2017 то ще стане видимо за голям кръг от хора и ще им позволи да добият 
допълнителна представа за Вашата институция. За вида и формата на събитията няма 
ограничения пред Вашата креативност: Дни на отворените врати, пробни уроци, 
тържества и творчески вечери и много други.  
 
По този начин можете да направите Вашето училище, институция или фирма по-
популярни не само сред немскоезичната общност в България, а и в българското 
публично пространство. Ще имате и възможността да се свържете с всички останали 
организатори на събития в изградените от нас онлайн-платформи.  
Прилагаме отворен списък с различни видове събития, от който можете да вземете 
идея.  

 



                                                                                                                                     
 

                                         

 
Какво трябва да направите? Качете Вашето събитие в Календара за събития на 
Alumniportals Deutschland. (Инструкция ще намерите в приложения файл). Екипът на  
„Седмиците на немския език“ ще качи Вашето събитие, както и всички материали, 
които ни изпратите (снимки, видеоклипове, текстове, аудиофайлове) на всички 
останали платформи като Facebook-страницата  http://fb.me/wochenderdeutschensprache), 

YouTube, страниците на организаторите и българската група в Alumniportal 
Deutschland.  

 
С това Ви каним и на нашите събития: конкурс за есе, курс за повишаване на 
квалификацията за учители по немски език, хоспитации в Гьоте-институт, кариерен 
форум „Trained in Germany“, езиково кафе, дни на отворените врати и много други. 
Повече информация можете да намерите в Календара на събитията и във Фейсбук-
страницата.   

 
Всички организатори на събития ще бъдат поканени на прием в Гьоте-институт на 15 
юни 2017 от 18.30 ч., ул. Будапеща 1, София.  

 
При въпроси относно регистрирането и провеждането на събитията се обърнете към:  
 

• г-жа Сабине Брахман-Босе (Гьоте-институт) за училища, учители, организации и 
сдружения  
Tel. +359-2-9390 100, Email: sabine.brachmann-bosse@goethe.de  

• г-жа Мария Ендрева (Alumniportal Deutschland) за фирми и проблеми при 
регистрацията на събитията в Алумнипортала.  
Тel. +359-879-329383, Email-Adresse: m.endreva@alumniportal-deutschland.org  

 
Допълнителна информация и всички регистрирани до момента събития можете да 

видите на: www.alumniportal-deutschland.de/wochen-bulgarien  
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