УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VІІІ КЛАС
(ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ)

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ
Новите реалности в Европа и света извеждат на преден план необходимостта от създаване на високообразовани членове на гражданското общество, които да могат да се развиват самостоятелно, да прилагат знанията
и уменията си в мултикултурна среда, както и да работят ефективно в екип, съобразно с установените международни стандарти. Поради глобалните интеграционни процеси, протичащи във всички сфери на социалния,
икономическия и културен живот, владеенето на чужди езици е от първостепенна важност в днешно време.
Реализацията на младите хора през новия век е свързана с владеенето на най-малко два чужди езика. Не
случайно въвеждането на обучение по чужди езици е приоритет в световен мащаб. Английският език все повече се налага като международен, поради бурното навлизане на информационните технологии във всички
сфери на живота.
Интензивното навлизане на информационните технологии във всички сфери на живота утвърди английския език като международен. Наличието на англоезични телевизионни и радио програми, електронни игри и
интернет допълнително засилват мотивацията на учениците за усвояване на английски език като средство за
комуникация, информация и развлечение.
Основната цел на учебните програми по чужд език е да очертаят насоките на обучението по чужд език за
съответния клас, като спомагат за интегрирането му в общата учебна програма, съдействайки за цялостното
личностно развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура и изграждане на правилни модели на
социално поведение в ситуации на междукултурно общуване.
Настоящата програма е предназначена за учениците от осми клас с интензивно изучаване на чужд език,
съставена за определения в учебния план брой часове (648 часа).
Осми клас е интензивен курс на обучение по английски език, по време на който учениците придобиват
основни знания за цялата езикова система и умения да общуват свободно на ограничен кръг теми, подходящи
за тази възраст. Английският език се превръща от цел на обучението в средство за усвояване на нова информация по други учебни предмети. Настоящата учебна програма осигурява връзка с обучението и по другите предмети, включени в учебния план, за да се гарантира хармония в овладяването на знанията и уменията, допринасящи за цялостното развитие на ученика.
В основата на интензивното обучение по чужд език е разбирането за езика като действено, практическо
съзнание и най-важно средство за комуникация. Неговите цели са свързани с постигането на бърз и разгръщащ
се учебен ефект.
Принципите на организация на интензивното чуждоезиково обучение произтичат от разглеждането на
езика като глобално явление, обхващащо всички видове комуникация в обществото и от обстоятелството, че
усвояването на чуждия език протича в условия на взаимодействие между родния и чуждия език.
Образователният процес в своята цялост води до два основни вида промени у учениците. Единият тип е
свързан с резултатите – учениците усвояват знания и придобиват умения, които са им необходими при
взимане на решения за бъдещите си професионална и/или академична реализация. Вторият тип се отнася до
изграждането и израстването на личността на учениците и възпитаването в национални и общочовешки добродетели.
II. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Придобиването на езикови знания и умения по английски език, както и създаването на необходимите навици и стратегии на учене ще помогне на учениците да:
• изградят умения за ефективно ползване на английски език с оглед практическите нужди в процеса на комуникация както в учебна среда, така и в извънучебни условия;
• формират солидна база на речевите умения, езиковата компетентност и навици за по-нататъшно усъвършенстване на английския език по посока на творческото прилагане на знанията;
• развият усет към особеностите на езиковата система на английския език;
• допълват другите области на познанието, чрез развитие на умения от общ характер – анализ, синтез, асоциативно мислене, логическа връзка, дедукция и др.;
• изградят поведенчески стратегии за свободно общуване в житейски ситуации, свързани с техните интереси и потребности;
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• усвоят английския език до степен, позволяваща им да го ползват като средство за усвояване на нова информация по други учебни предмети;
• изградят положително отношение към изучаването на английски език, както и да разбират културата и цивилизацията на другите народи ;
• получат радост и удовлетворение от усвоения обем знания и умения, насочени към стимулиране на интелектуалната им активност.
Структурата на програмата дава възможност на учители, родители и автори да се ориентират лесно в
учебното съдържание и очакваните резултати. Тя позволява постигнатите резултати да се оценяват обективно
според зададените образователни стандарти за учебно съдържание по чужди езици и конкретизирани в нея. За
улеснение, учебната програма е представена в табличен вид.
Програмата конкретизира резултатите, които се очаква учениците да постигнат в края на осми клас с интензивно изучаване на английски език по всяко едно от четирите основни умения, като се определят основните
тематични области и конкретни теми към тях, чрез които те ще бъдат постигнати.
Програмата представя функционално граматичните категории, контекста, в който те ще се изучават и
дейностите, чрез които учениците ще постигнат очакваните резултати.
Важно място се отделя и на интегрирането на обучението по английски език в общата образователна и
учебно-възпитателна училищна програма и осъществяването на връзките между предметите. Изучаването на
английски език не само ползва знания и умения от други учебни предмети, но от своя страна ги подпомага и
обогатява, а също така създава условия за формиране на стабилна ценностна система и адекватно социално поведение.
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ІІІ. Î×ÀÊВÀÍÈ ÐÅЗÓËÒÀÒÈ
ßäðà
íà
ó÷åáíî
ñúäúðæàíèå
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Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè ïî ðàâíèùå
ó÷åáíà ïðîãðàìà
Ó÷åíèêúò ìîæå äà:
• ðàçáèðà èíñòðóêöèè, âúïðîñè è
îáÿñíåíèÿ íà øèðîê êðúã êîíêðåòíè è
àáñòðàêòíè òåìè, àêî ñå ãîâîðè íà
ñòàíäàðòåí åçèê, áåç òÿñíî
ñïåöèàëèçèðàíà íàó÷íà èëè
ïðîôåñèîíàëíà òåðìèíîëîãèÿ, áåç
èäèîìàòè÷íè èëè ñòèëèñòè÷íî
ìàðêèðàíè èçðàçè.
• ðàçáèðà áëèçêè äî ðåàëíîòî îáùóâàíå
ðàçãîâîðè ñ åäèí èëè ïîâå÷å
ñúáåñåäíèöè (âêë. è ÷óæäåíöè) íà
øèðîê êðúã òåìè, ïîäõîäÿùè çà òàçè
âúçðàñò è èíòåðåñè, êàòî ñõâàùà îáùèÿ
ñìèñúë íà êîìóíèêàòèâíîòî íàìåðåíèå
íà ñúáåñåäíèêà, íî ïîíÿêîãà ìó ñå
íàëàãà äà èñêà ðàçÿñíåíèå èëè
ïîòâúðæäåíèå íà íÿêîè íþàíñè.
• ðàçáèðà ðàçëè÷íè ïî æàíð òåêñòîâå,
(íàïð. ïóáëèöèñòè÷íè, ëèðè÷åñêè,
õóäîæåñòâåíè, íàó÷íîïîïóëÿðíè,
ôèëìè, äðàìàòèçàöèè), îò ãîâîðåùè, çà
êîèòî ÀÅ å íå/ðîäåí, íà øèðîê êðúã
àêòóàëíè òåìè, ïîäõîäÿùè çà òàçè
âúçðàñò è èíòåðåñè, êîãàòî òåêñòúò èìà
ñòàíäàðòíà îðãàíèçàöèÿ, èçïîëçâàíà å
ñòèëèñòè÷íî íåóòðàëíà ëåêñèêà, áåç
ñïåöèôè÷íè èäèîìàòè÷íè èçðàçè èëè
ñïåöèàëèçèðàíà òåðìèíîëîãèÿ. Çà

ІV. Ó×ÅÁÍÎ ÑЪДЪÐЖÀÍÈÅ
Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè
ïî òåìè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
ïðèäîáèÿò ïîíÿòèéíè,
åçèêîâè è
ñîöèîêóëòóðíè çíàíèÿ
è ðå÷åâè óìåíèÿ â
ñëåäíèòå òåìàòè÷íè
îáëàñòè, êîèòî äà
èçïîëçâàò â ó÷åáíà
îáñòàíîâêà è ïðè
ðåàëíî îáùóâàíå:
Òåìàòè÷íè îáëàñòè
ÌÎßÒ ÑÂßÒ
• Òîâà ñúì àç
(âúíøåí âèä,
ñåìåéñòâî, äîì, äíåâåí
ðåæèì, õîáè è
èíòåðåñè)
• Ìîÿò åçèê
• Àç è ìîåòî ïîêîëåíèå
• Ìîåòî ðîäíî ìÿñòî
• Ìîåòî áúäåùå
• Ìîèòå ëè÷íè
ïîñòèæåíèÿ
ÑÂÅÒÚÒ ÎÊÎËÎ ÌÅÍ
• Çåìÿòà – íàø äîì

Гðàìàòè÷íîôóíêöèîíàëíè
êàòåãîðèè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
óñâîÿò ñëåäíèòå
åçèêîâè çíàíèÿ è
ðå÷åâè óìåíèÿ:

Êîíòåêñò è äåéíîñòè

Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà
óñâîÿâàò ÷óæäèÿ
åçèê:

Ìåæäóïðåäìåòíè
âðúçêè

Âðúçêàòà ñ äðóãèòå
êóëòóðíîîáðàçîâàòåëíè îáëàñòè,
• â ïðèÿòíà è òâîð÷åñêà
âêëþ÷åíè â ó÷åáíàòà
îáñòàíîâêà, êàòî
ïðîãðàìà, å ïîñòîÿííà
ÔÎÍÅÒÈÊÎîáó÷åíèåòî ñå âîäè
è ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç:
Ô ÎÍÎËÎÃÈ×ÍÈ
ñàìî íà àíãëèéñêè ñ
à) çàèìñòâàíå íà òåìè
Ôîíåòèêî-ôîíîëîãè÷íè ìíîãîîáðàçèå îò
ìîäåëè
àâòåíòè÷íè îáðàçöè íà îò äðóãè ïðåäìåòíè
îáëàñòè; á) çàèìñòâàíå
Óäàðåíèå
ñòàíäàðòíà àíãëèéñêà
Îñíîâíè èíòîíàöèîííè ðå÷
íà óìåíèÿ è ñòðàòåãèè
ìîäåëè
• ÷ðåç ðàçíîîáðàçíè
çà ó÷åíå, ðàçâèâàíè ïîèíòåðàêòèâíè äåéíîñòè çàäúëáî÷åíî â äðóãè
ÃÐÀÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ
â ðåàëèñòè÷íè
êóëòóðíîêîìóíèêàòèâíè
îáðàçîâàòåëíè îáëàñòè.
• Ìåñòîèìåíèÿ
ñèòóàöèè, êîèòî
ñòèìóëèðàò êúì ðåàëíî
Ìåæäóïðåäìåòíè
Ëè÷íè
îáùóâàíå è ñïîìàãàò çà
âðúçêè â îáëàñòòà íà
Ïîêàçàòåëíè
îñúçíàâàíå íà
Âúïðîñèòåëíè
ñîöèîêîìóíèêàòèâíàòà ÓÌÅÍÈßÒÀ:
Íåîïðåäåëèòåëíè
ðîëÿ íà èçðàçíèòå
Áúëãàðñêè åçèê
Îòíîñèòåëíè
ñðåäñòâà.
• ÷ðåç ïðîåêòè è
• Ñúùåñòâèòåëíî èìå èçñëåäîâàòåëñêè çàäà÷è, • Èçïîëçâàíå íà ðèìà è
êîèòî ñòèìóëèðàò
ðèòúì íà ñòèõîòâîðíà
Âèä è ÷èñëî
ñàìîñòîÿòåëíî âçåìàíå ðå÷
×ëåíóâàíå
íà ðåøåíèÿ,
• Îðèåíòèðàíå â
Îïðåäåëèòåëè íà
èçðàáîòâàíå íà ïëàí çà
ñâúðçàí òåêñò
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ðàçáèðàíåòî ïðèëàãà ðàçíîîáðàçíè
ñòðàòåãèè çà ñëóøàíå ( âêë. è âúíøíè
îïîðè).
• ðàçáèðà êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ îò
ñðàâíèòåëíî øèðîê êðúã òåêñòîâå îò
îðèãèíàëíè èçòî÷íèöè (èíòåðâþòà,
ðåïîðòàæè, íîâèíè, äèñêóñèè) íà
àêòóàëíè è ïîäõîäÿùè çà âúçðàñòòà
òåìè, ñúñ ñòàíäàðòíà, ïðåäñêàçóåìà
ñòðóêòóðà è èçëîæåíè íà ñòàíäàðòåí
åçèê
• ðàçáèðà îáùèÿ ñìèñúë è ïî-âàæíèòå
ïîäðîáíîñòè íà îãðàíè÷åí êðúã
îðèãèíàëíè æàíðîâî ðàçëè÷íè,
ìîíîëîãè÷íè è äèàëîãè÷íè, òåêñòîâå
(íàïð. ðàäèî è òåëåâèçèîííè
ïðåäàâàíèÿ, ôèëìè è äð.) íà ïîäõîäÿùè
çà âúçðàñòòà è èíòåðåñèòå òåìè, êàòî
èçïîëçâà øèðîê êðúã êîìïåíñàòîðíè
ñòðàòåãèè çà ïðåîäîëÿâàíå íà
êîìóíèêàòèâíè ïðîáëåìè è êîãàòî ñå
ãîâîðè íà ñòàíäàðòåí åçèê, áåç
ñïåöèôè÷íè èäèîìàòè÷íè èçðàçè èëè
ñïåöèàëèçèðàíà òåðìèíîëîãèÿ
• èçâëè÷à êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ îò
ñòàíäàðòíè òåõíè÷åñêè óêàçàíèÿ,
èíñòðóêöèè, ôèëìè è ëåêöèè íà
íàó÷íî-ïîïóëÿðíà òåìàòèêà, êîèòî íå
âêëþ÷âàò òÿñíîñïåöèàëèçèðàíà ëåêñèêà
è ñëîæíè åçèêîâè êîíñòðóêöèè.
• ðàçáèðà òåêñòîâå è èçâëè÷à
èíôîðìàöèÿ, êîãàòî ñå ãîâîðè ñ ÿñíà
äèêöèÿ, ñúñ ñòàíäàðòíî ïðîèçíîøåíèå
è íîðìàëíî òåìïî.

• Äúðæàâè è íàðîäè
• Ïðèðîäà
• Êîñìîñ
• Ñâåòúò ïðåç âåêîâåòå
• Îòêðèòèÿ è
èçîáðåòåíèÿ
• Ìàñìåäèè
• Îáðàçîâàíèå
• Áèò è íðàâè
• Â ìàãàçèíà
• Ïúòóâàíå
• Ïðàçíèöè è ÷åñòâàíèÿ

ñúùåñòâèòåëíîòî
Êîëè÷åñòâåíî
îïðåäåëÿíå
Ñèíòàêòè÷íè ìîäåëè
• Ïðèëàãàòåëíî èìå
Êà÷åñòâåíè
ïðèëàãàòåëíè
Ïðèòåæàòåëíè
Ñðàâíåíèå
Ñèíòàêòè÷íè ìîäåëè
• ×èñëèòåëíî èìå

ÑÂÅÒÚÒ ÂÚÒÐÅ Â
ÌÅÍ
• Ëè÷íîñò è õàðàêòåð
• Âçàèìîîòíîøåíèÿ
• ×óâñòâà è íàñòðîåíèÿ
• Çàäúëæåíèÿ è
îòãîâîðíîñòè
• Çäðàâå è îòäèõ
ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÌÎÅÒÎ
ÂÚÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
• Èçêóñòâî è êóëòóðà
• Áàñíè è ëåãåíäè
• Â ñâåòà íà
ôàíòàñòèêàòà
• Íåðàçãàäàíè òàéíè
• Ìå÷òè è ðåàëíîñò

Áðîéíè
Ðåäíè
• Ãëàãîë
BE
HAVE (GOT)
Ñïîìàãàòåëíè ãëàãîëè:
BE, DO, HAVE
Ìîäàëíè ãëàãîëè
Ãëàãîëíè ôðàçè: HAVE,
TAKE, MAKE, DO,
GET
Ñòðàäàòåëåí çàëîã
• Âðåìå
Ñåãàøíî: ïðîñòî,
ïðîäúëæèòåëíî,
ïåðôåêòíî
Ìèíàëî: ïðîñòî,
ïðîäúëæèòåëíî,
ïåðôåêòíî
Áúäåùå: ‘LL, BE

äåéñòâèå,
åêñïåðèìåíòèðàíå,
óñòàíîâÿâàíå íà
ïðèëèêè è ðàçëèêè,
òúðñåíå íà âðúçêè ñ
óñâîåíîòî ïî äðóãè
ïðåäìåòè, ïðèëàãàíå íà
òâîð÷åñêè ïîäõîäè.
• ÷ðåç äåéíîñòè, êîèòî
ñïîìàãàò çà îñìèñëÿíå
è îðãàíèçèðàíå íà
óñâîåíèòå çíàíèÿ â
ñèñòåìà, ïðîâåðêà íà
õèïîòåçè è
óñòàíîâÿâàíå íà
çàêîíîìåðíîñòè â
åçèêà.
• ÷ðåç àâòåíòè÷íè
ïðîäóêòè íà íîâèòå
òåõíîëîãèè –
ìóëòèìåäèéíè
ïðîãðàìè, âèäåîôèëìè,
êîìïþòúðíè çàäà÷è è
ò.í.
• êàòî ðàáîòÿò
ñàìîñòîÿòåëíî è â åêèï
â äóõ íà
ðàçáèðàòåëñòâî,
òîëåðàíòíîñò è
îòâîðåíîñò êúì íîâîòî
è íåïîçíàòîòî.
• êàòî ïåðèîäè÷íî
ïðåãîâàðÿò óñâîåíèÿ
ìàòåðèàë è èçïðîáâàò
ïðèäîáèòèòå óìåíèÿ â
íîâè ñèòóàöèè, êîèòî
äàâàò âúçìîæíîñò çà
ïðåîñìèñëÿíå íà

• Àíàëèç – ðàçáèðàíå
• Ðåäàêòèðàíå íà òåêñò
• Îòêðèâàíå íà çàãëàâèå
• Îòêðèâàíå íà òåìà è
èäåÿ â òåêñò
• Òúðñåíå íà îïîðíè
äóìè
• Ðàçãðàíè÷àâàíå íà
÷àñòèòå íà ðå÷òà
• ×ëåíóâàíå íà
ñúùåñòâèòåëíèòå
• Ðàçãðàíè÷àâàíå è
ñúâìåñòíà óïîòðåáà íà
ãëàãîëíèòå âðåìåíà
• Îòêðèâàíå íà
âðúçêèòå â èçðå÷åíèåòî
• Ïàðàôðàçèðàíå
• Ïðÿêî è íåïðÿêî
ïðåäàâàíå íà ÷óæäà ðå÷
• Ñúãëàñóâàíå íà
âðåìåíàòà
• Ñëîâîðåä
• Óìåíèÿ çà ïðÿêî è
íåïðÿêî îáùóâàíå
• Óñòíî è ïèñìåíî
îáùóâàíå
• Îôèöèàëíî îáùóâàíå
• Ðå÷åâè åòèêåò
• Ðàçêàç ïî êàðòèíè
• Ñú÷èíåíèå-îïèñàíèå
• Ñú÷èíåíèå çà
ïðåæèâÿíî
• Ñú÷èíåíèå ïî òåìà
• Ïðåðàçêàç

×
Å
Ò
Å
Í
Å
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• ðàçáèðà áåç çàòðóäíåíèÿ
èíñòðóêöèèòå è îáÿñíåíèÿòà (âêë. è
ãðàìàòè÷íè) â ó÷åáíèêà.
• îòêðèâà îñíîâíàòà èäåÿ è ðàçáèðà
ïîäðîáíîñòè îò ñúäúðæàíèåòî, (âêë. è
ðàçëè÷íè ñòàíîâèùà, àðãóìåíòè, è
âàæíè ñîöèîêóëòóðíè îñîáåíîñòè) íà
æàíðîâîðàçëè÷íè òåêñòîâå
(ïóáëèöèñòè÷íè, õóäîæåñòâåíè, íàó÷íî
ïîïóëÿðíè) ïî ñðàâíèòåëíî øèðîê
êðúã òåìè, êàòî ïðèëàãà ðàçíîîáðàçíè
ñòðàòåãèè çà ðàçáèðàíå ïðè ÷åòåíå.
• íàìèðà êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ â
ñðàâíèòåëíî ïîäðîáíè èçëîæåíèÿ çà
êîíêðåòíè èñòîðè÷åñêè ñúáèòèÿ,
èñòîðè÷åñêè èëè êóëòóðíè ëè÷íîñòè,
ãåîãðàôñêè ìåñòíîñòè, ïðèðîäíè
ÿâëåíèÿ èëè íàó÷íè îòêðèòèÿ,
ñúâìåñòèìè ñ ëè÷íèÿ îïèò è çíàíèÿ íà
ó÷åíèöèòå è íàïèñàíè íà ñòàíäàðòåí
åçèê ñ íåñëîæíè êîíñòðóêöèè, êàòî
ïîëçâà ñðàâíèòåëíî øèðîê êðúã
ñòðàòåãèè çà ðàçáèðàíå ïðè ÷åòåíå.
• ðàçáèðà ñòàíäàðòíè îôèöèàëíè
ïèñìà, ôîðìóëÿðè, è äðóãè îôèöèàëíè
äîêóìåíòè, îòíàñÿùè ñå äî ïîäõîäÿùè
çà âúçðàñòòà êîìóíèêàòèâíè ñèòóàöèè
(íàïð. êàíäèäàòñòâàíå â ó÷èëèùå,
ìëàäåæêè êëóá è ò.í.), êàêòî è íà ïîäúëãè ëè÷íè ïèñìà íà øèðîê êðúã òåìè
îò ëè÷åí èíòåðåñ, âêë. è èçðàçÿâàíå íà
÷óâñòâà, ìíåíèÿ, íàìåðåíèÿ çà
áúäåùåòî è ïð.
• ðàçáèðà îáùèÿ ñìèñúë íà ðàçëè÷íè ïî
æàíð òåêñòîâå îò îðèãèíàëíè
èçòî÷íèöè (âåñòíèöè, ñïèñàíèÿ,
õóäîæåñòâåíè ïðîèçâåäåíèÿ, èíòåðíåò)
íà ñðàâíèòåëíî øèðîê êðúã ïîäõîäÿùè

Ïîíÿòèéíè êàòåãîðèè
• Ïðîñòðàíñòâî è
îðèåíòàöèÿ
• Ìåñòîïîëîæåíèå è
äâèæåíèå
• Ïðåäìåò è äåéñòâèå
• Ïðèòåæàíèå
• Êîëè÷åñòâî è
êà÷åñòâî
• Ôîðìà
• Ðàçìåð
• Öâÿò
• Íàëè÷èå
• Òåìïîðàëíîñò –
ïðîäúëæèòåëíîñò,
ïîñëåäîâàòåëíîñò
• Âðåìå (àòìîñôåðíî,
àñòðîíîìè÷åñêî)
• Íåîïðåäåëåíîñò
• Îòðèöàíèå
• ×åñòîòíîñò
• Ïðîöåñ è ñúñòîÿíèå
• Ñðàâíÿâàíå
• Ïðîìåíëèâîñò
• Îòíîñèòåëíîñò
• Ïðè÷èíà è ñëåäñòâèå
• Óñëîâíîñò
• Çàäúëæåíèå
• Íàìåðåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ

GOING TO, WILL BE
DOING, WILL HAVE
DONE, ñåãàøíî
ïðîäúëæèòåëíî,
ñåãàøíî ïðîñòî
• Íàðå÷èå
Çà íà÷èí
Çà âåðîÿòíîñò
Çà ÷åñòîòà
Çà ñòåïåí
Çà âðåìå
Ìÿñòî â èçðå÷åíèåòî
Ñðàâíåíèå

óñâîåíèÿ ìàòåðèàë è
ïî-àêòèâíîòî ìó
èçïîëçâàíå çà
çàäîâîëÿâàíå íà
ñîáñòâåíè
êîìóíèêàòèâíè
ïîòðåáíîñòè.

• Ïîëçâàíå íà
ìåæäóíàðîäíà ëåêñèêà
• Îáîãàòÿâàíå íà åçèêà
• Ïðàâèëíîñò íà èçêàçà
• Îðèåíòèðàíå â
ðàçëè÷íè ëèòåðàòóðíè
æàíðîâå

Íà ó÷åíèöèòå òðÿáâà
äà ñå äàäå
âúçìîæíîñò äà:

Ìàòåìàòèêà

• Ïðîñòðàíñòâåíî
îðèåíòèðàíå
• ïîëçâàò ðàçíîîáðàçíè, • Îñíîâíè ãåîìåòðè÷íè
ñ áîãàòî êóëòóðíî
ôèãóðè
ñúäúðæàíèå è
• Èçâúðøâàíå íà
• Èçðå÷åíèå
ïîäõîäÿùè çà òÿõíàòà
îñíîâíè àðèòìåòè÷íè
âúçðàñò ìàòåðèàëè îò
äåéñòâèÿ
Ïðîñòî èçðå÷åíèå:
îðèãèíàëíè èçòî÷íèöè
• Ïðåäñòàâÿíå íà äàííè
– ñëîâîðåä
(ñïèñàíèÿ,
– ïîëîæèòåëíî è
ñïðàâî÷íèöè, ïðîäóêòè â òàáëèöà
îòðèöàòåëíî
íà íîâèòå òåõíîëîãèè è • Ãðóïèðàíå ïî
– âúïðîñèòåëíî è
îïðåäåëåí ïðèçíàê
ïð.)
êðàòêè îòãîâîðè
• îáñúæäàò è îáìåíÿò
• Ïîëçâàíå íà ãðàôèêè
– ïîâåëèòåëíî
îïèò çà óñïåøíè
è äèàãðàìè
– áåçëè÷íî (IT, THERE ñòðàòåãèè íà ó÷åíå è
• Åäíàêâîñò è ñèìåòðèÿ
IS/ARE)
îáùóâàíå, êîèòî äà
Ñëîæíî-ñú÷èíèòåëíî
ïðèëàãàò ñúçíàòåëíî â
Ìóçèêà
Ñëîæíî-ñúñòàâíî
ñìèñëåíè, áëèçêè äî
– ñëîâîðåä
ðåàëíîòî îáùóâàíå
• Ìóçèêàëíà êóëòóðà
– äîïúëíèòåëíî (thatêîìóíèêàòèâíè
• Ìóçèêàòà è
clause)
ñèòóàöèè
ñúâðåìåíîñòòà
– îïðåäåëèòåëíî
• ðàçâèÿò îñíîâíè
(defining relative
óìåíèÿ çà
clauses)
ñàìîñòîÿòåëíî
– çà âðåìå
êîíòðîëèðàíå íà
– çà ìÿñòî
îáó÷åíèåòî ñè è
– çà íà÷èí
ñàìîîöåíêà íà

6

çà òàçè âúçðàñò òåìè, êîãàòî ñà
íàïèñàíè íà ñòàíäàðòåí åçèê è íå
âêëþ÷âàò ñëîæíè èëè èäèîìàòè÷íè
èçðàçè.
• ðàçáèðà çàäîâîëèòåëíî èíôîðìàöèÿ
îò îñíîâíè òèïîâå ñïðàâî÷íèöè (íàïð.
òåëåôîíåí óêàçàòåë, ðàçïèñàíèÿ,
íàðú÷íèöè, ïúòåâîäèòåëè, ïîïóëÿðíè
åíöèêëîïåäèè è ò.í.) íà ñúîòâåòñòâàùè
íà âúçðàñòòà è ëè÷íèÿ èíòåðåñ òåìè.
• ðàçáèðà çàäîâîëèòåëíî îãðàíè÷åí
êðúã ñïåöèàëèçèðàíè òåêñòîâå (íàïð.
òåõíè÷åñêè îïèñàíèÿ è èíñòðóêöèè çà
ïîëçâàíå íà óðåäè, íàó÷íîïîïóëÿðíè
ñòàòèè, ïðàâèëà çà äåéñòâèå è ïð.),
êîãàòî òåêñòîâåòå èìàò ïîçíàòà
ñòðóêòóðà, íàïèñàíè ñà íà ÿñåí
ñòàíäàðòåí åçèê áåç òÿñíî ñïåöèôè÷íà
òåðìèíîëîãèÿ è èìà âúíøíè îïîðè
(íàïð. èëþñòðàöèè, ñêèöè è ò.í.).

Ã
Î
Â
Î
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Í
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Ñîöèîêóëòóðíè
çíàíèÿ

Ñîöèîêóëòóðíîòî
ñúäúðæàíèå ñå
îïðåäåëÿ íàé-îáùî îò
èçó÷àâàíàòà òåìàòèêà,
êàòî ó÷åíèöèòå òðÿáâà
äà ñå çàïîçíàÿò ñ íÿêîè
õàðàêòåðíè îñîáåíîñòè
íà ñâîè âðúñòíèöè â
äðóãè ñòðàíè, ñâúðçàíè
ñ:
• ãåîãðàôñêî
ðàçïîëîæåíèå
• ìåñòà è
çàáåëåæèòåëíîñòè
• íàöèîíàëíà
ïðèíàäëåæíîñò è åçèê
• âúíøíî îïèñàíèå
• íà÷èí íà æèâîò,
åæåäíåâèå
• ïñèõè÷åñêî è
• âîäè ðàçãîâîð ïî ñðàâíèòåëíî øèðîê ôèçè÷åñêî çäðàâå
êðúã òåìè îò èçó÷àâàíèÿ ìàòåðèàë èëè • òðàäèöèè è îáè÷àè
îò ëè÷åí èíòåðåñ, ñúñ ñúáåñåäíèöè, çà
• òâîð÷åñòâî íà äðóãè
êîèòî ÀÅ å íå/ðîäåí, êàòî îáìåíÿ è
íàðîäè
îáñúæäà êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ,
• êà÷åñòâà, õàðàêòåðè è
èçðàçÿâà ìíåíèå è ïðàâè èçâîäè, îïèñâà ðàçáèðàíèÿ
ìèíàëè è íàñòîÿùè ñúáèòèÿ è
• ïðîáëåìèòå íà
ïðåæèâÿâàíèÿ, èçðàçÿâà íå/ñúãëàñèå ñúñ ìëàäîòî ïîêîëåíèå
ñòàíîâèùåòî íà ñúáåñåäíèöèòå ñè,
• ïîñòèæåíèÿ è
êîìåíòèðà ôàêòè è îáñúæäà ñúâìåñòíà ëè÷íîñòè îò ñôåðàòà íà
íàóêàòà è òåõíèêàòà
äåéíîñò è ò.í. êàòî ïðîÿâÿâà
çàäîâîëèòåëíà ñòåïåí íà êîìóíèêàòèâíà • ïîäîáðÿâàíå
óñëîâèÿòà íà æèâîò íà
è ñîöèàëíà óìåñòíîñò â èçêàçâàíèÿòà
çåìÿòà
ñè, íî èçïîëçâà íåñëîæíè åçèêîâè
• ñâåòîâíî êóëòóðíî
èçðàçè è ñðàâíèòåëíî îãðàíè÷åí
áîãàòñòâî
ðå÷íèê îò äóìè.

– çà óñëîâèå
Íåïðÿêà ðå÷
• Ëåêñèêà
4 500 (ìèíèìóì)
ëåêñèêàëíè åäèíèöè çà
àêòèâíà óïîòðåáà
Ëåêñèêàëíè ïîëåòà
Êîìáèíàòîðèêà íà
äóìèòå
Ñëîâîîáðàçóâàíå –
îñíîâíè ìîäåëè
• Ïðàâîïèñ
Ãðàôåìíî-ôîíåìíè
ñúîòâåòñòâèÿ
Ôîíåìíî-ãðàôåìíè
ñúîòâåñòâèÿ
Ïðàâèëà
ÐÅ×ÅÂÈ ÓÌÅÍÈß
Â ðàìêèòå íà ñâîèòå
çíàíèÿ, ó÷åíèêúò
òðÿáâà äà óìåå äà:
• ïîçäðàâÿâà
• ïðåäñòàâÿ ñåáå ñè è
áëèçêèòå ñè
• èñêà è äàâà
èíôîðìàöèÿ, ïðåäìåò è
óñëóãà
• ñëåäâà è äàâà
èíñòðóêöèè
• èñêà è äàâà
ðàçðåøåíèå
• èçðàçÿâà ìîëáà è
áëàãîäàðíîñò

ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè
• ðàçâèÿò óìåíèÿòà ñè
çà óñïåøíî
ïðåîäîëÿâàíå íà
ñðàâíèòåëíî ñëîæíè
êîìóíèêàòèâíè
ïðîáëåìè ÷ðåç
èçïðîáâàíå íà
ðàçëè÷íè
êîìïåíñàòîðíè
ñòðàòåãèè â áëèçêè äî
ðåàëíîñòòà ñèòóàöèè íà
îáùóâàíå
• ðàçøèðÿò ñâîèòå
êóëòóðíè ïîçíàíèÿ è äà
îñúçíàÿò ñâîÿòà
èäåíòè÷íîñò è ìÿñòîòî
íà ðîäíàòà êóëòóðà
ñðåä îãðîìíîòî
êóëòóðíî ðàçíîîáðàçèå
â ñâåòà
• èçïîëçâàò åçèêà çà
ñàìîñòîÿòåëíà èçÿâà
èçâúí êëàñ ñïîðåä
òåõíèòå èíòåðåñè è
âúçìîæíîñòè.

Èçîáðàçèòåëíî
èçêóñòâî
• Óìåíèÿ çà
îðèåíòèðàíå â
ïðîñòðàíñòâî è ôîðìà
• Öâåòîçíàíèå
• Êîìïîçèöèÿ
• Àðõèòåêòóðà
• Âèäîâå è æàíðîâå

Äîìàøåí áèò è
òåõíèêà
• Ñãëîáÿâàíå,
• Ìîäåëèðàíå,
• Ðåöåïòè
Ôèçè÷åñêà êóëòóðà è
ñïîðò
• Èãðè è ïðàâèëà
• Åêèïíîñò
• Õèãèåíà
Ìåæäóïðåäìåòíè
âðúçêè â îáëàñòòà íà
ÇÍÀÍÈßÒÀ:
Áúëãàðñêè åçèê è
ëèòåðàòóðà
• Çâóêîâ è áóêâåí
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• âîäè ðàçãîâîð ïî òåëåôîíà, èëè
îñòàâÿ ñúîáùåíèÿ íà òåëåôîíåí
ñåêðåòàð, íà ñðàâíèòåëíî øèðîê êðúã
òåìè, ñâúðçàíè ñ ëè÷íèÿ æèâîò,
àêòóàëíè ñúáèòèÿ èëè åæåäíåâíè
ñèòóàöèè (íàïð. òúðñè è äàâà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ óñëóãè, ïúòóâàíå,
óñëîâèÿ çà êàíäèäàòñòâàíå è ïð.).
• ó÷àñòâà â ñòàíäàðòíî ñòðóêòóðèðàíè
äèñêóñèè ïî èçó÷àâàíèòå òåìè, êàòî
èçëàãà è îòñòîÿâà ñîáñòâåíàòà ñè
ïîçèöèÿ, èçðàçÿâà íå/ñúãëàñèå,
îòíîøåíèå êúì èçðàçåíè ñòàíîâèùà, è
ïð. ñëåä ïðåäâàðèòåëíà ïîäãîòîâêà.
• ðàçêàçâà, êàòî âêëþ÷âà è âàæíè
ïîäðîáíîñòè, çà ëè÷íè ïðåæèâÿâàíèÿ
èëè ïðî÷åòåíà èíôîðìàöèÿ íà
èñòîðè÷åñêà, êóëòóðíà èëè ïðèðîäîíàó÷íà òåìàòèêà, êàòî èçïîëçâà
íåñëîæíè åçèêîâè ñòðóêòóðè,
ñðàâíèòåëíî îãðàíè÷åí ðå÷íèê îò äóìè
áåç òÿñíîñïåöèàëèçèðàíà
òåðìèíîëîãèÿ.
• èçðàçÿâà ñå ÿñíî, ñ ïðîèçíîøåíèå è
èíòîíàöèÿ áëèçêè äî ïðåäñòàâåíèòå
îáðàçöè; ñúîáðàçÿâà ðå÷òà ñè ñ
îñíîâíèòå èçèñêâàíèÿ íà
êîìóíèêàòèâíàòà ñèòóàöèÿ, èçðàçÿâà
áåç çàòðóäíåíèå øèðîê êðúã
êîìóíèêàòèâíè ôóíêöèè, íî ñè ñëóæè
ñúñ ñðàâíèòåëíî îãðàíè÷åí ðå÷íèêîâ
ôîíä è íåñëîæíè åçèêîâè êîíñòðóêöèè.
Ïðèëàãà ñðàâíèòåëíî ñâîáîäíî
êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè çà
ïðåîäîëÿâàíå íà êîìóíèêàòèâíè
òðóäíîñòè, êîèòî îñèãóðÿâàò
çàäîâîëèòåëíà ñòåïåí íà íåçàâèñèìîñò
â îáùóâàíåòî.

• ñå èçâèíÿâà
• èçðÿçÿâà ñúãëàñèå è
Ñôåðè íà ñîöèàëíî
íåñúãëàñèå
âçàèìîäåéñòâèå
• èçðàçÿâà æåëàíèå
• èçðàçÿâà çàäúëæåíèå
Ó÷åíèöèòå òðÿáâà äà ñå • èçðàçÿâà
íàó÷àò äà ðåàãèðàò
íåîáõîäèìîñò
àäåêâàòíî â ðàçëè÷íà
• èçðàçÿâà ïîêàíà çà
îáñòàíîâêà è ñèòóàöèè äåéñòâèå
íà îáùóâàíå:
• äàâà ñúâåò
• â êëàñ
• èçðàçÿâà ó÷òèâà ìîëáà
• èçâúí êëàñ
• ïðàâè ïðåïîðúêà
è äà ñà ñïîñîáíè äà
• ãîâîðè çà ñâîÿòà
èçïúëíÿâàò ðàçëè÷íè
ïðîãðàìà è åæåäíåâèå
ñîöèàëíè ðîëè â
• îïèñâà äåéíîñòè â
îáùóâàíåòî:
íàñòîÿùåòî
• ñúáåñåäíèê â ðàçãîâîð • ñúîáùàâà êîíêðåòíà
ñ ó÷èòåë
àíãàæèðàíîñò
• ñúáåñåäíèê â ðàçãîâîð • ðàçêàçâà çà ñâîèòå
ñúñ ñúó÷åíèöè
íàìåðåíèÿ
• ñúáåñåäíèê ñ
• îïèñâà è ðàçêàçâà
âðúñòíèöè è ïîñëó÷êè
âúçðàñòíè îò äðóãè
• ñúîáùàâà ñúáèòèÿ â
ñòðàíè
òÿõíàòà õðîíîëîãè÷íà
• äîìàêèí
ïîñëåäîâàòåëíîñò
• òóðèñò
• ãîâîðè çà ñâîè
• âîäåù
ïðåæèâÿâàíèÿ
êîðåñïîíäåíöèÿ
• ïðàâè îïèñàíèå íà
• ó÷àñòíèê â äèñêóñèÿ
õîðà è îáåêòè
• ó÷àñòíèê â èíòåðâþ
• ãîâîðè çà ðåàëíî,
íåðåàëíî, íåâúçìîæíî
óñëîâèå
• ãîâîðè çà îñóåòåíè
ïëàíîâå

ñúñòàâ íà äóìàòà
• ×àñòè íà ðå÷òà
• Ñëîæíè äóìè
• Ñëîâîñú÷åòàíèÿ
• Ñèíîíèìè è àíòîíèìè
• Âèäîâå èçðå÷åíèÿ ïî
öåë íà èçêàçâàíå
• Ïðîñòî è ñëîæíî
èçðå÷åíèå
• Âðúçêè â èçðå÷åíèåòî
• Èíòîâàöèÿ è
ïóíêòóàöèÿ íà
èçðå÷åíèåòî
• Ñëîâîðåä
• Âðåìå íà ãëàãîëà
• Çàëîã
• Ìîäàëíè ãëàãîëè
• Óñëîâíî íàêëîíåíèå
• Ïðàâîïèñ
• Ñòèë è ðåãèñòúð
• Áàñíè, ëåãåíäè,
àíåêäîòè, ïðèêàçêè,
íàó÷íîïîïóëÿðíè
òåêñòîâå

Ìàòåìàòèêà
• Öåëè ÷èñëà
• Ãåîìåòðè÷íè ôèãóðè
• Äåñåòè÷íè äðîáè
• Ïîëîæèòåëíè è
îòðèöàòåëíè ÷èñëà

8

Ï
È
Ñ
À
Í
Å

• ïðåäàâà îñíîâíîòî ñúäúðæàíèå íà
ïðî÷åòåí òåêñò ïîä ôîðìàòà íà
ðàçøèðåí ïëàí..
• ïèøå òåêñò (ñú÷èíåíèå, îïèñàíèå,
ðåïîðòàæ è ïð.) íà òåìè îò èçó÷àâàíèÿ
ìàòåðèàë ïî ïðåäâàðèòåëíî çàäàäåí
ïëàí è îãðàíè÷åí ïî îáåì.
• ñúñòàâÿ ñòàíäàðòåí àâòîáèîãðàôè÷åí
òåêñò.
• ïèøå ïèñìî (ëè÷íî, ÷èòàòåëñêî,
îôèöèàëíî), çà äà ñïîäåëè ëè÷íè
ïðåæèâÿâàíèÿ, ÷óâñòâà, âïå÷àòëåíèÿ, äà
èçðàçè áëàãîäàðíîñò, ïîçäðàâëåíèå èëè
ïîæåëàíèå, äà îïèøå è êîìåíòèðà
ñëó÷êè, äà èçðàçè ìíåíèå, äîâîäè,
ïðåäëîæåíèå, äà îòïðàâè èñêàíå çà
ïîëó÷àâàíå íà îïðåäåëåíà èíôîðìàöèÿ.
• âîäè áåëåæêè, çàïèñâà ðåçóëòàòè,
èçãîòâÿ ïëàí ïî ìîäåë è ïèøå êðàòêè
íåñëîæíè äîêëàäè ïî èçó÷àâàíè
ñïåöèàëèçèðàíè òåìè.
• èçðàçÿâà ñå ÿñíî, ñ ïðàâîïèñ è
ïóíêòóàöèÿ, êîèòî ñå äîáëèæàâàò äî
íîðìèòå íà ÷óæäèÿ åçèê, íî ñè ñëóæè ñ
íåñëîæíè åçèêîâè êîíñòðóêöèè è
ñðàâíèòåëíî îãðàíè÷åí ëåêñèêàëåí
ðåïåðòîàð. Âñå îùå íå å â ñúñòîÿíèå äà
ðàçãðàíè÷àâà íàïúëíî íåóòðàëíàòà îò
ñòèëèñòè÷íî ìàðêèðàíàòà ëåêñèêà è íå
âèíàãè ñïàçâà/ ñå ñúîáðàçÿâà ñúñ
ñòðóêòóðíèòå îñîáåíîñòè, õàðàêòåðíè
çà òåêñòîâå îò ðàçðëè÷íè æàíðîâå.

Êîìóíèêàòèâíè
ñòðàòåãèè
Âàæíî å ó÷åíèöèòå äà
ñå íàó÷àò ïðàâèëíî äà
ïðèëàãàò ðàçëè÷íè
êîìïåñàòîðíè
ñòðàòåãèè ïðè
îáùóâàíåòî, êàòî:
• åçèêà íà òÿëîòî
• ìåæäóíàðîäíà ëåêñèêà
• íååçèêîâè îïîðè
• ðàçëè÷íè ôîðìè íà
åçèêîâà äîãàäêà
• âúòðåøíîåçèêîâè
çàìåíè
• ïîìîù îò äðóãè
ó÷àñòíèöè â
îáùóâàíåòî
• ñïðàâî÷íè ìàòåðèàëè,
åíöèêëîïåäèè

• Òàáëèöè
• Ãðàôèêè è äèàãðàìè

V. СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяването е ориентирано към положителните усилия на учениците да общуват чрез устна или писмена
реч и към оценяване на постигнатите резултати в процеса на усвояването на знанията и уменията.
Оценяването трябва да създаде у учениците положителна нагласа към езика и висока вътрешна мотивация
за усвояването му. Учениците трябва да възприемат оценяването като неизменна част от общия диалог между
учител и ученик в процеса на ученето. Формите и методите на оценяване трябва да създават положителни преживявания у учениците. Те трябва да дадат възможност на ученика да покаже своите силни страни в усвоените
знания и умения.
В осми клас учениците са вече критични и чувствителни както към своите резултати, така и към резултатите на своите съученици. Поради това трябва да се създадат условия за самооценка, взаимна оценка и обективна
оценка в учебния процес.
Учениците трябва да имат възможност сами да проверяват резултатите си и да търсят и намират обяснение
на своите грешки при изпълнението на конкретни задачи, като прочетат или прослушат отново текст или ги
обсъдят със съучениците си.
Учителят наблюдава работата на учениците през целия срок на обучение и отбелязва постиженията им, за
да може да даде оценка за развитието и напредъка на всеки ученик. За да поддържа висока положителна мотивация у учениците, учителят насърчава всеки макар и малък напредък при усвояването на чуждия език, като
помага на учениците да възприемат своите успехи или грешки като процеси, които са изцяло в техния контрол
и зависят единствено от техните усилия.
При усвояването на новия езиков материал акцентът е върху правилността на изказа. Грешките служат като
обратна връзка за учителя: чрез тях той получава информация за това какви трудности учениците срещат при
усвояването на езиковия материал. Като анализира причините за трудностите и породените от това езикови
грешки, учителят разработва стратегии за тяхното преодоляване и избягване.
При комуникативните задачи акцентът е върху свободата и уместността на изказа. Учителят наблюдава в
каква степен учениците използват уместно и с лекота усвоения материал. Учителят обръща внимание на грубите грешки, които нарушават общуването, като отново търси начини за тяхното преодоляване.
Годишната оценка се формира въз основа на неформалното и формалното оценяване през цялата учебна
година. Тя трябва да отразява равнището на постигнатите комуникативни умения според ДОИ. Текущите резултати в процеса на учене са в основата на неформалното оценяване: изпълнение на поставените задачи в клас
и за индивидуална работа, участие в диалози и групови задачи, изработването на проекти и др. Обективните
тестове в края на всеки завършен етап от обучението – урочна единица, учебен срок, учебна година – от друга
страна, съставят формалното оценяване на постиженията на учениците.
VІ. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА
Обучението в осми клас с разширено изучаване на английски език следва педагогическите принципи, залегнали в утвърдените в съвременната методика комуникативни и когнитивни подходи. То е ориентирано към
интересите на учениците и включва разнообразни, съдържателни учебни дейности, които спомагат за осъзнаване системата на изучавания език и развиване на умения за адекватно междукултурно общуване. Учебната
среда предлага разнообразни автентични образци на комуникативни и поведенчески модели, като активно се
използват продукти на новите технологии. Всички умения се развиват интегрирано в контекст на богата, разностранна културна информация и чрез свързване на новите с наличните знания по езика, както и със знания и
умения от други предметни области.
Целта на обучението е да се изгради комуникативна компетентност по изучавания език до степен, която да
осигурява свободно общуване по широк кръг подходящи за възрастта теми в междукултурен контекст.
Нарастналите интелектуални и психологически възможности на учениците в тази възрастова група, умението им да вникват в по-сложни морални и социални категории, повишеният им интерес към световната култура и интензивността на учебния процес поставят специални изисквания към учебното съдържание и преподавателските подходи. Учебното съдържание трябва да бъде съдържателно, информативно и да представя разнообразни културни и речеви модели в реални комуникативни ситуации. В преподаването преобладават смислени задачи и дейности, които стимулират учениците да анализират, да разсъждават логически и самостоятелно да „откриват“ системата на езика, и да способстват за осъзнаване на реалната комуникативна значимост на
изучаваните речеви модели и структури. Обучението по езика се организира така, че учениците да се чувстват
спокойно и комфортно, а учебните дейности в клас се доближават максимално до реални житейски модели и
ситуации, за да се разкрие практическата полза от усвоявания език.
За развиването на комуникативната компетентност на учениците е необходимо да се създадат подходящи
условия за вникване в системата на езика, за осъзнаване на комуникативната стойност на изучавани-
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те граматични категории и изграждане на по-устойчиви правила на употреба. Наред с интензивното усвояване
на езикови умения и знания се обръща специално внимание на подготовката за реално общуване чрез усвояване на широк репертоар от комуникативни функции, осъзнаване ролята на социокултурния контекст за общуването и развиването на основни компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Необходимо е да се развиват също така умения за самоконтрол и самооценка на собствените постижения, които
ще помогнат на учениците сами да разширяват познанията си по езика в области от личен интерес.
Когнитивните дейности играят важна роля в интензивното обучение. Те са с висока познавателна стойност,
способстват за откриване на езикови правила и осмисляне (интегриране) на изученото, развиват логическото
мислене и насърчават прилагането на творчество и въображение при изпълнение на задачите.
Темите се въвеждат чрез постепенно надграждане, разширяване и задълбочаване, за да се осигури възможност за затвърдяване на изучения материал. Текстовете за четене и слушане са жанрово разнообразни,
занимателни, представят езика на живата реч и имат познавателна стойност съответстваща на интересите и интелектуалните възможности учениците. Текстовете включват богата културна информация, за да задоволят
любознателността на учениците към културното многообразие в света и да ги подготвят за адекватно общуване в мултикултурен контекст. Добре е да се работи предимно с оригинални текстове. Новите лексикални и
граматични единици се въвеждат в смислен контекст чрез дейности, които насочват учениците към самостоятелно откриване на значението и формата им.
Социокултурната информация е богата и разнообразна и способства за осъзнаване на хуманистичните
идеали на нашето съвремие. Необходимо е въведената културна информация да предразполага към сравняване
на родната и чуждата култура и утвърждаване на собствената идентичност и култура в условия на толерантност и уважение към другите, непознатите култури и народи. За развиване на комуникативни умения от особено голямо значение е да се представят разнообразни образци на речеви и поведенчески модели, представящи
различни социални роли в реалистичен контекст.
Учебните дейности и задачи са разнообразни по формат. Те се представят в реалистичен комуникативен
контекст и дават възможност за откривателство и логическо разсъждение, за дискусии и изразяване на собствена позиция, както и за осъществяване на връзки с други предметни области.
При степенуването на учебния материал и подбора на учебните задачи се вземат предвид също така и
приликите и разликите между родния и чуждия език, за да се даде възможност на учениците да се възползват
от положителния пренос на знания и умения в областите на сходство и да се неутрализира отрицателният
пренос при различия между двете езикови системи.
При преподаване се спазва принципът за интегрирано развитие на всички умения. Във фазата на ПРЕДСТАВЯНЕ учениците слушат автентична английска реч и се ориентират в съответния контекст с помощта на
подходящ нагледен материал или въвеждащи задачи. Фазата на ЗАУЧАВАНЕ обхваща дейности за осъзнаване на функционално-комуникативната стойност на изучаваните модели. През крайната фаза – ПРИЛАГАНЕТО, се предлагат дейности, които дават възможност новият материал да се интегрира със знанията усвоени
преди това и да се използва за задоволяване на собствени комуникативни цели и изразяване на лична позиция.
Добре е да преобладават интерактивните задачи в близки до реалните комуникативни ситуации, за да могат
учениците да си изградят адекватни модели на социално поведение.
Учебните дейности и задачи трябва да се организират така, че да позволяват балансирано разпределение на
времето в клас за самостоятелна работа и работа по групи. Самостоятелната работа ще помогне на учениците
да вникнат в системата на изучавания език и да развият умения за самоконтрол и самооценка на собствените си
постижения. Работата по двойки и групи, от друга страна, ще ги подготви за реално общуване, като се тренират различни модели на комуникативно поведение и се усвоят редица компенсаторни стратегии за преодоляване на комуникативни проблеми. Използването на родния език е сведено до минимум, като учениците се насърчават да общуват максимално на английски.
За повишаване на мотивацията следва да се набляга на практическата полза от изучавания английски език,
като се задават домашни работи, свързани с използването на английския език извън клас, например гледане на
филми, четене на подходящи автентични материали, демонстриране на компютърни игри, търсене на информация в интернет, общуване чрез електронна поща с връстници от други страни и др.
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