Завесата се вдига за немски език!
Ученически театър на немски език
на тема: Европа и нейните ценности
Ако Вашите ученици учат немски език и с удоволствие се включват
в театрални изяви, ако обичат да се изявяват на сцената и там да
говорят на немски, тогава най-сърдечно каним Вас и Вашите ученици на
Завесата се вдига за немски език! Чрез вдъхновението на сценичната
игра искаме да спечелим българските ученици за немския език и да
засилим езиковите им умения. Инициативата се осъществява от
Министерство на образованието, младежта и науката, Посолството на
Германия, Арт център „Компас” – Бургас, Фондация Ханс Зайдел
България и Гьоте-институт в София.
Всички заинтересовани училища, в които се изучава немски език
от 5-ти до 12-ти клас, са поканени да участват в проекта за училищен
театър. Група от ученици трябва да подготви инсценировка на немски
език, в която да става дума за толерантност, равенство, човешки права,
любов, приятелство или мирно съжителство. Училището заявява
участието си с попълнен формуляр най-късно до 30.11.2012 г. и ни
изпраща запис на представлението (до 10 мин.) до 25.01.2013 г.
Записът трябва да покаже какво е постигнала до този момент
театралната група. Жури ще разгледа изпратените записи и ще подбере
12 представления, които ще бъдат показани от училищните групи в
рамките на Младежкия театрален фестивал „Бургаски изгреви” на
26. и 27. 04.2013 г. в Бургас. До 11.02.2013 г. ще получите отговор за
решението на журито.
Инсценировката трябва да е в рамките на 30 мин. и в театралната
групата да участват най-много 10 ученика. Всяка група се ръководи от
един или двама учители.
В края на февруари ще предложим на учителите, ръководещи
избраните театрални групи, квалификационен семинар, който да им
помогне в заключителната подготовка на представлението.
Ако имате допълнителни въпроси, сме на Ваше разположение. При
въпроси относно съдържанието и училищната организация може да се
обърнете към г-жа Арсениева (МОМН) a.arsenieva@mon.bg , 02 9217 584,
а относно организацията на проекта – към г-жа Радойнов (Гьотеинститут) pv@sofia.goethe.org , 02 939 01 00.

Важни дати:
30.11.2012 г.
25.01.2013 г.
11.02.2013 г.
26.-27.04.2013 г.

Заявки за участие на училищата
Краен срок за приемане на записите (до 10 мин.)
Обявяване решението на журито
Младежки театрален фестивал в Бургас

