
 

 

"Кажи ми и аз ще забравя. Научи ме и ще запомня. 

Накарай ме да го направя и ще се науча."  

Б. Франклин 

 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Галина Ангелова Недялкова, преподавател по 

немски език, galinaaned@abv.bg 

 

  

ОБРАЗОВАНИЕ ПУ “Паисий Хилендарски”, магистър, специалист 

по български език и литература и немски език и 

литература, четвърта ПКС 

 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

От 2013 до момента  

„От прозата към постановката: Увереност при 

сценичното представяне на текст“, 2013 – София 

„От прозата към постановката: Завесата се вдига за 

немски език”, 2013 - Велинград 

Музиката в обучението по немски език, 2013 – 

Кърджали 

Хоспитационна програма в Erich-Gutenberg-



Berufskolleg, 2013 – Германия 

„Организационна култура в екип”, 2013 –София 

Писмена и устна комуникация - DSD изпит, 2014-

София 

Младежки семинар „Европейски ценности”, 2014  -

Правец  

Писмена и устна комуникация -DSD изпит, 

стимулиране на четенето и развиване на говорните 

умения, 2014 – Стара Загора 

Техники за задаване на въпроси  на DSD изпит  , 

стимулиране на четенето, 2014-Кърджали 

DSD – Опреснителен тематичен семинар, 2015 –

Бургас 

Квалификационен семинар –Sprach-und 

Landeskundekurs für ausländische Deutschlehrer, 2015- 

Германия 

Семинар  „Lesefüchse International”, 2015- София 

Развиване на критическото мислене на учениците, 

2015 

Устна комуникация DSD II, използването на игри и 

филми в DSD – занятията, 2015 –Пловдив 

Онлайн обучение „Работа с платформа за 

дистанционно проверяване на тестови форми” 

Иновативна програма на Гьоте Институт, 2016- 

Стара Загора 

Изграждане на учителско портфолио, 2016 –

Кърджали 

Техники за задаване на въпроси, материали за 

подготовка за DSD –изпит, 2016- Кърджали 

Семинар  „Lesefüchse International”, 2016- София 



DSD –семинар- слушане с разбиране, портфолио, 

странознание, 2017-Кърджали 

 

 

 

 

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

ЕГ „Христо Ботев”: 

2013 –Издигане престижа на Гимназията и отлични 

резултати на учениците на национални олимпиади, 

състезания и конкурси 

2014 - Издигане престижа на Гимназията и отлични 

резултати на учениците на национални олимпиади, 

състезания и конкурси 

2015 - Издигане престижа на Гимназията и отлични 

резултати на учениците на национални олимпиади, 

състезания и конкурси 

2016 - Издигане престижа на Гимназията и отлични 

резултати на учениците на национални олимпиади, 

състезания и конкурси 

2017- Издигане престижа на Гимназията и отлични 

резултати на учениците на национални олимпиади, 

състезания и конкурси  

Награда от Областен управител за висок 

професионализъм и принос в развитието на 

просветата в област Кърджали 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Методически разработки, тестове и контролни 

работи за часовете по немски език 

Подготовка на материали за олимпиада по немски 



език 

Подготовка на материали за пробна матура по 

немски език и пробен DSD- изпит 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 

Национална програма „Ученически олимпиади и 

състезания”, модул  „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученически 

олимпиади” 

„Lesefüchse International”  

 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г. 

Еда Мехмедали -11Н3- Първо място на 

националното състезание „Lesefüchse International”, 

Почетно отличие в конкурс по превод за средните 

училища в Европейския съюз (Juvenes Translatores 

2016) 
Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


