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АНОТАЦИЯ  

НА КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ 
 

 Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ планира провеждането 

на обучение по немски език (ниво B1) за преподаватели по проект BG05M2OP001-2.016-

0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната 

екосистема“. 

 Курсът е с продължителност 160 академични часа и ще се реализира в периода от 3 

април 2023 г. до 3 юли 2023 г. според приложения график, като в началото се предвижда 

полуинтензивно обучение 2 пъти седмично по 3 академични часа, което след приключване 

на летния семестър ще премине в интензивно – всеки ден по 4 академични часа. Ще се 

работи с учебна система, която включва интернет технологии и е на водещото световно 

издателство „Hueber“ със 100-годишна традиция в чуждоезиковото обучение по немски език, 

което гарантира достигане на ниво B1 на Общата европейска езикова рамка. Участниците в 

курса ще приключат обучението си с полагане на финален тест, чрез който ще бъдат оценени 

четирите умения: слушане, четене, говорене, писане. След успешно завършване на курса 

обучаемите ще получат сертификат за завършено ниво и степен на владеене на езика, и 

трябва да могат: 

 

• да разбират съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и 

става дума за познати теми, свързани с работа, свободното време и т.н.,  

• да схванат основната идея на различни радио- и телевизионни предавания за 

актуални събития или теми, към които проявяват личен или професионален 

интерес, при условие, че се говори сравнително бавно и отчетливо. 

• да разбират текстове, написани предимно на всекидневен език или отнасящи се 

до работата им, да разбират описания на събития, изразяване на чувства и 

пожелания в лични писма. 

• да се справят с повечето ситуации, в които попадат, когато пътуват в страна, 

където се говори съответният език.  

• да участват без предварителна подготовка в разговори по теми, които са им 

познати, лично ги интересуват или се отнасят до всекидневието им (напр. 

семейство, свободно време, работа, пътуване, актуални събития). 

• да се изразяват по начин, по който да могат да разкажат за преживявания, събития, 

мечти, надежди или цели, да посочат накратко причини и да дадат обяснения за 

мненията или намеренията си.  

• да разкажат случка, книга или филм и да изразя отношението си. 

• да напишат свързан текст по познати теми или по теми, към които проявяват личен 

интерес.  

• да напишат лични писма, в които да опишат преживени случки и впечатления. 
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Чрез овладяването на уменията, предвидени за ниво В1 от Общата европейска 

езикова референтна рамка ще се надградят лингвистичните знания, съответните 

социокултурни и езикови компетентности на обучаемите за справяне в реални 

комуникативни ситуации, както в областта на своите интереси така и професионално. 

 

Изготвили:  

Доц. д-р Даниела Кирова 

Доц. д-р Айля Илиязова 
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