
 

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО  

„Erziehung ist Beispiel und Liebe – sonst nichts“ 

Friedrich Fröbel (deutscher Pädagoge, Gründer des ersten 

Kindergartens) 

„Възпитанието е личен пример и любов - иначе нищо 

друго“ 

Фридрих Фрьобел – немски педагог, основател на първата детска градина 

 

 

     

ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Mариана Живкова Аврамова- старши учител по 

немски език; на работа в Езиковата гимназия от 

1990 г. 

Отговорник по програмата за придобиване на 

немска езикова диплома- втора степен (DSDII) 

  

ОБРАЗОВАНИЕ Германистика в Хумболт университет- Берлин 

Образователна степен- „Дипломиран германист“  

II ПКС 

  

ОБУЧЕНИЯ, 

СЕМИНАРИ, 

КВАЛИФИКАЦИИ 

31.05.2017- „Работа по портфолио; слушане с 

разбиране и странознание на Германия 

(Консултантски отдел по немски език) 

17.05.2017- „Немска езикова диплома- писмено 

общуване“ (Централна служба за обучение в 

чужбина) 



25.04. 2017- „Дигитален живот“ (Централна служба 

за обучение в чужбина) 

02.11.2016- „Техники за създаване на въпроси; 

материали за подготовка на DSDII”(Централна 

служба за обучение в чужбина) 

10.06.2015- „Опреснителен DSD-семинар“ 

(Образователен център за немски език) 

13.04.2016- „ЦентраленDSD-семинар“ (Централна 

служба за обучение в чужбина) 

26.03.2016- „Учене, ориентирано към успех“; 

„Работа с лексика на високо ниво (В1-В2)“ 

(Издателство Клет) 

26.03.2015-„Централен DSD-семинар“ (Централна 

служба за обучение в чужбина) 

28.10.2015- „Изпитен компонент -Устна 

комуникация“ (Централна служба за обучение в 

чужбина) 

27.10.2014- „Техники за създаване на въпроси; 

Мотивация за четене“ (Образователен център за 

немски език) 

08.10.2014- „Писмена и устна комуникация като 

компоненти на изпита за DSDII“ (Централна служба 

за обучение в чужбина) 

11.07.2014- „Немска езикова диплома на Съвета на 

министрите на културата на Федерална република 

Германия“ (Köln/Bonn/Mariaspring- Федерална 

административна служба) 

21.03.2014- -„Централен DSD-семинар“ (Централна 

служба за обучение в чужбина) 

14.02.2014- „Писмена и устна комуникация като 

компоненти на изпита за DSDII“ (Централна служба 

за обучение в чужбина) 

11.06.2013- „Централен DSD-семинар“ (Централна 



служба за обучение в чужбина) 

14.10.2013- „Музика+Х“ (Гьоте-Институт) 

18.102012- „Младежка култура“ (Образователен 

център-партньори на издателствата Hueber, 

LangenscheidtuDuden) 

16.02.2012 „Централен DSD-семинар“ (Централна 

служба за обучение в чужбина) 

 

  

НАГРАДИ И 

ОТЛИЧИЯ 

Почетно отличие „НЕОФИТ РИЛСКИ“ 

(Министерство на образованието и науката 2014 г.) 

2017 г. - ЕГ „Христо Ботев“ 

2016 г. – Първо място в 3. Национално състезание 

по немски език- ниво С1 (Издателство Клет) 

2016 г. – Областен управител 

2016 г. - ЕГ „Христо Ботев“ 

2015 г. - ЕГ „Христо Ботев“ 

2014 г. - ЕГ „Христо Ботев“ 

2013 г. - ЕГ „Христо Ботев“ 

2012 г. – Кмет на община Кърджали 

2010 г. - ЕГ „Христо Ботев“ 

2007 г. – Регионален инспекторат по образованието 

2006 г. – Областен управител 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИ 

РАЗРАБОТКИ И 

АВТОРСКИ 

ПУБЛИКАЦИИ 

Материали и пробни изпити за подготовка на изпита 

за Немска езикова диплома; 

Пробни матури; 



Олимпиади по немски език- общински кръг 

Публикации в печатни издания и електронни 

страници (включително немски) 

 

  

РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИ 
Проект „С грижа за всеки ученик“ /проект в 

рамките на национална програмата „Ученически 

олимпиади и състезания“ модул   „Осигуряване на 

обучението на талантливи ученици за участиев 

ученически олимпиади“ 

 

Проект „Успех“ 

 

Проект „Твоят час“ 

  

НАГРАДИ НА МОИ 

УЧЕНИЦИ 2016/2017г. 
Антоан Русев, Зорница Антонова, Фатме Ибрям, 

Дениз Мустафа, Емре Емурла 
Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълване и актуализиране във всеки 

един момент от дейността на учителя. 


