ОТНОВО В УЧИЛИЩЕ
Презентация на бивша възпитаничка на ПГПЧЕ - Плевен информира учениците за
шансовете на немския език (12.10.2017 г.)
В интерактивна презентация от първо лице бившата възпитаничка на Профилирана гимназия
с преподаване на чужди езици - Маргарита Илиева сподели по какъв начин й е помогнало
изучаването на немски език по време, а и след гимназията
и какви са възможностите, които открива езикът за
реализация в Германия.
Маргарита Илиева завършва през 2013 година гимназията
в паралелка с първи чужд език немски и преподавател г-жа
Румяна Стаменова. Оттогава Маргарита е студентка по
медийни и комуникационни науки в Университет Хамбург
и в момента й предстои завършването на бакалавърска
степен.
В своята презентация Маргарита разказа на учениците от
9-ти и 11-ти клас как е преминал нейният път от първата
година на обучение по немски език до момента и защо е
полезно изучаването на този известен с трудната си
граматика и много изключения език.
Маргарита започва обучението си по езика в Ловешката
Гимназия по чужди езици “Екзарх Йосиф I” през 2008
година. След две интензивни години подготовка на езика
тя решава да прекара една учебна година в Германия,
където живее в приемно семейство и ходи на училище.
Градът отново е Хамбург, разположеният на река Елба многомилионен германски метропол,
където семейство Рийкен я приема като своя дъщеря за 10 месеца. След приключването на
годината семейство Рийкен решават да посетят Маргарита в Бълграия и се влюбват в
българската природа. Няколко месеца по-късно те решават да закупят имот в едно
предбалканско село и от този момент прекарват голяма част от свободното си време в
България. Много техни приятели също са се убедили в българската красота и са посетили
страната. С този и много други примери от своя опит Маргарита показа на учениците по
какъв начин може да им бъде полезно изучаването на чужди езици и по-специално на
немски език. На темите, които вълнуват бъдещите абитуриенти студентката също отдели
внимание, а именно - немската образователна система, висшето образование и студентския
живот. Как изглежда един голям немски университет, какво е “менза” и как се живее в
студентско обежитие - с много снимки, лекота и усмивки учениците се докоснаха до един
възможен сценарий за тяхното по-нататъшно развитие. С примери от реалния живот в
Германия Маргарита назова няколко основни причини и ползи от изучаването на немски

език. Освен световнопризната диплома и образование на отлично ниво, страната на Гьоте и
Шилер предлага много възможности за реализация в безброй области, където е водеща.
Също и в Австрия и Швейцария свободното говорене на немски език се отплаща щедро богатата култура, литература и история
на немскоговорящите страни не остават
недостъпни, а студентите - не само гости
на страната. Дори и решавайки се да
продължат пътя си в родината, уменията
по немски език са високо ценено
качество за много работодатели във
времето
на
все
по-интензивна
глобализация.
Като завършек на събитието учениците
получиха
конкретни
насоки
към
програми за ученически и студентски
обмен, курсове по език, немска телевизия и вестници. Адресирайки специално своите
по-млади последователи, Маргарита ги убеди, че изучаването на нов език не е необходимо
да бъде свързано само със суха граматика и наизустяване на думи. Също и абонирането на
страници във Фейсбук или канали в YouTube със съдържание на немски език могат да
помогнат за неговото изучаване.
А и повторението на вече наученото е от съществено значение за напредъка в един език или
както казва известната немска поговорка: „Übung macht den Meister!“1.
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