
Немската образователна 
система 

и приложението ѝ в 
Немско училище София



Предучилищна степен

Начално училище
1. до 4. клас

Основно 
училище

5. до 9. клас

Реално училище
5. до 10. клас

Гимназия
5. до 12.  клас (или 13)

Професионално 
обучение
3 години

Професионално 
обучение

2,5 или 3 години

Професионално 
обучение

Следване

Завършване с изпит 9. кл.
Завършване с изпит 10. кл. Завършване с матура 12. кл.

(или 13)

НУ София



5. клас: ниво 
ориентиране

6. до 10. клас: 
гимназиална степен I

11. и 12. клас: 
гимназиална степен II

10. клас: ЦКР

8. клас: компетентностни тестове: немски, 
английски, математика

Матура

6. клас: компетентностни тестове: немски, 
английски, математика

9. клас: Завършване на 
основно училище

решение:  гимназия Основно училище, 
реално училище

10. клас: Завършване на 
реално училище

1. до 4. клас: начално 
училище

Предучилищна степен

Приемна процедура 

Приемна процедура 



Цели на немската образователна система

Принципна цел: учене през целия живот

• включване на неформално и неорганизирано учене

• самоуправление

• развиване на компетентностите (образователни страндарти)

• изграждане на мрежа

• изграждане на модули

• консултиране на ученето

• нова култура на учене / популяризиране на учененето

• равен достъп



Образователен стандарт по математика (пример)

Общи математически компетентности
• Математическо разрешаване на проблеми,
• Математическо моделиране,
• Математическо аргументиране, комуникация,
• Използване на математически представи, боравене с математически символи 

Тематични математически комптентности
• Представа за числа
• Представа за мерки
• Представа за форма и пространство
• Представа за функционална зависимост
• Представа за данни и случайност

Сфери на изисквания
• Възпроизвеждане (I)
• Изграждане на връзки (II)

• Обобщаване и рефлектиране (III)



…а немският език?

Предучилище (две години)
Начало: добро и много добро владеене на майчиния език
Цел: познания по немски език (слушане и говорене) се развиват до степен, достатъчна 
за участие в учебните часове на началното училище 

Начално училище (1. до 4. клас)
Развиване и задълбочаване на познанията по немски език (четене, писане, 
комуникация) до ниво A2 (изпит в 4. клас)

Гимназиална степен I (5. до 10. клас)
Задълбочаване и разширяване на познанията по немски език
(анализиране и създаване на текстове, дебат, дискусия…)  

Гимназиална степен II (11. и 12. клас)
Немски език като език за наука и следване, занимаване с научни текстове, 
аргументиране
Ниво C2 се вписва в дипломата.



Водещи принципи НУ София

Компетентност и толерантност
Немско училище София:

Училище за среща на културите с високо качество и демократични идеали

Немско училище София е интернационална, активна и организирана на демократични принципи общност от 
ученици, родители, преподаватели и сътрудници.

Езикът и културата на Германия и България се преподават интензивно под формата на диалог. Различията с други

култури и партньорствата с други училища и институции за нас са богатство.

В Немско училище София

 се дават немски дипломи и младите хора се подготвят за следване, професия и самостоятелен живот.
 се развиват личностни, познавателни и социални компетенции, а талантите се поощряват.
 разнообразните методи на преподаване поощряват и подкрепят децата индивидуално и включват

креативност и новаторство.
 са особено важни предаването на демократични ценности, възпитанието в екипно мислене, взаимна

толерантност, самостоятелност и чувство за отговорност
 основни цели са взаимното уважение, доверието и чувството за принадлежност.
 чрез поощряване на желанието за учене и на „ученето как да учим” се постига цялостна учебна култура.

Принципът „учене през целия живот” е валиден за всички.

Всички се стараят да намерят положително разрешаване на конфликтите и приемат договорените правила.

НУ София подкрепя и съветва учениците, преподавателите и родителите си в ежедневието на училището.

Анкетите и обратната връзка се използват постоянно за подобряване на качеството. 
Ръководството на училището гарантира подходящата информация и прозрачността на 
комуникационните структури навътре и навън.




