На 18 и 19 март 2017 година в град Сливен се проведе националният кръг на
олимпиадата по немски език. Домакин и организатор на събитието са РУО – Сливен и
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“, гр. Сливен
Олимпиадата по немски език се провежда в 5 възрастови групи (8, 9, 10, 11 и 12
клас). През учебната 2016 /2017 г. до национален кръг бяха допуснати 125 ученици от
които 25 от 8 клас, 28 от 9 клас, 22 от 10 клас, 25 от 11 клас и 25 от 12 клас. Участниците
са представители на 18 области от страната, като най-голям брой класирани ученици
имаше от София-град и Варна – по 20 ученици и Кърджали- 14 ученици. Участниците от
област Сливен бяха:
Ванеса Христова Терзиева, 9 клас, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“
Таня Евгениева Йорданова , 11 клас, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“
Тони Красимирова Добрева, 12 клас, ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“
Според регламента олимпиадата по немски език се провежда в писмен формат с
продължителност 3 астрономически часа само за учениците от 12 клас. За 8, 9, 10 и 11
клас форматът е устен. Всеки ученик има 20 минути за подготовка и 20 минути за
събеседване с националната комисия.
Програмата на олимпиадата започна с организиран от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“
ФАШИНГ- КАРНАВАЛ, Традицията е германска и идва от дълбока древност, още от
времето, когато започвало топенето на ледовете в Алпите. Учениците са костюмирани
като любимите си приказни и филмови герои и по този начин изпращат зимата и посрещат
пролетта. Идеята на маскирането е - лошото да не те познае и да избяга от теб. Карнавалът
се празнува в сливенската езикова гимназия от няколко години.
Заместник-кметовете на община Сливен Пепа Чиликова и Стоян Марков се
включиха в инициативата на учениците.
Тържественото откриване на олимпиадата се проведе от 18 часа на 17 Март 2017
год. в зала „Сливен” с поздравителен концерт на домакините от ПГПЗЕ“ Сахарий
Стоянов“. В концерта бяха включени изпълнения на песни и стихотворения на немски
език. Специален поздрав към участниците отправиха самодейци от танцовия състав към
читалището в с. Гавраилово.
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