УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V И VI КЛАС
(ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК)
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Изучаването на чужд език в общообразователната подготовка на
учениците се нарежда сред приоритетните области на образователната
политика на страната.
Настоящата програма е предназначена за ученици от пети и шести клас
в СОУ, започнали да изучават френски като език първи чужд език във
втори клас. Тя е ориентирана към постигане на Държавните
образователни изисквания по първи чужд език в прогимназиалния етап в
конкретната им част за пети и шести клас.
Програмата има отворен характер. Тя позволява изискванията за
постигане на описаното равнище на знания и умения по чужд език да се
прилагат гъвкаво в зависимост от потребностите и способностите на
учениците и в съответствие с училищния учебен план.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК КАТО ПЪРВИ
ЧУЖД ЕЗИК В ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС НА СОУ
Настоящата програма е предвидена да способства за постигането на
целите на обучението по френски език като първи чужд език в пети и
шести клас на общообразователното училище. Тези цели отразяват
необходимите приемственост и надграждане на усвоеното от ученика в
началния етап и задават входното равнище на комуникативна компетентност за следващия модул на прогимназиалния етап.
Настоящата учебна програма има следните основни цели:
1. ОБЩИ ЦЕЛИ
• Стимулиране психическата, интелектуалната и творческата
активност на ученика.
• Развиване на готовността на ученика за комуникация и работа в
екип.
• Възпитаване у ученика на критично мислене, способност за
обективна оценка и за реална самооценка.
• Развиване на умения за анализ, обобщение, извличане и
трансформиране на информация от различни източници, формулиране
и аргументирано отстояване на собствено мнение.
• Стимулиране стремежа към изучаването на френски език, да
развива чувство на толерантност при осъзнаване на общото и
различното и да създава готовност за междукултурно общуване.
• Стимулиране интереса на ученика към страните, в които се говори
френски език, и към събиране на информация за тях от различни
източници, при което да се търсят междукултурните връзки.

1

• Ñúçäàâàíå íà ïîëîæèòåëíî îòíîøåíèå êúì ÷óæäèòå åçèöè è êóëòóðè.
• Ðàçøèðÿâàíå è îáîãàòÿâàíå íà îáùàòà è åçèêîâàòà êóëòóðà íà ó÷àùèÿ ñå.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Èçãðàæäàíå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íà ôðåíñêè åçèê.
• Ïðîäúëæàâàíå íà èçãðàæäàíåòî íà óìåíèå äà ñå ïîëçâàò êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè.
• Îáîáùàâàíå è ïðåäñòàâÿíå â ñèñòåìà íà èìïëèöèòíî óñâîåíèòå åçèêîâè ñðåäñòâà è
ñëîâåñíè äåéñòâèÿ íà ôðåíñêè åçèê îò íà÷àëíàòà ñòåïåí.
• Ðàçøèðÿâàíå è çàäúëáî÷àâàíå íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà ïî ôðåíñêè åçèê, ïðèäîáèòè
â ïðåäõîäíèòå êëàñîâå.
• Îâëàäÿâàíå íà òåõíèêè çà ñàìîñòîÿòåëíî ó÷åíå.
• Ïðåíàñÿíå çíàíèÿ, óìåíèÿ, ïîõâàòè è ñòðàòåãèè íà ó÷åíå, ïðèäîáèòè ïðè îâëàäÿâàíå íà äðóãè ó÷åáíè äèñöèïëèíè ïðè ó÷åíå íà ôðåíñêè åçèê.
Òåçè öåëè î÷åðòàâàò îñíîâíèòå îáîáùåíè è èíòåãðàëíè àêöåíòè â îáó÷åíèåòî ïî
ôðåíñêè åçèê êàòî ïúðâè åçèê è îáùèòå íàñîêè íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ. Çà ðàçëèêà îò òîâà
ôîðìóëèðîâêèòå íà î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè (ðàçäåë ²²²) ïîçâîëÿâàò íà òÿõíà îñíîâà äà ñå
èçâúðøâà îöåíÿâàíåòî íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС – ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК
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ІІІ. Очаквани резултати
Ядра
на
Очаквани резултати на ниво учебна програма
УС
Ученикът трябва да може да:
С
– разбира основната информация от кратки
Л
текстове (разкази, стихотворения, анекдоти,
У
песни) с ясна структура, със стандартна
Ш
дикция и произношение и при нормална
А
скорост на говорене.
Н
• Разпознава основните текстови
Е
разновидности.
• Разграничава основни словесни действия.
• Разбира функциите на граматичните
категории и структури.
– разбира конкретна информация от кратки
въпроси, инструкции, указания, съобщения,
реплики на свои връстници и възрастни,
свързани с изучената тематика, когато се
говори със стандартно произношение и
дикция.
– разбира кратки диалози с един или повече
събеседници в пряк контекст и по телефона,
свързани с ежедневието му.
– свързва слухов и зрителен образ,
разпознава, разграничава основни
интонационни модели, жестове и мимики,
съпровождащи шумове.
– използва различни компенсаторни
стратегии за разбиране на непознати думи,
изрази и конструкции, като се ориентира по
контекста, жестове, мимики,
интернационална лексика, фонови шумове и
допитване до съученици.
– проявява любознателност за развиване на
умения за слушане при възприемане на
информация от различни източници.

ІV. Учебно съдържание
Очаквани резултати по компоненти

Учениците трябва да усвоят
езикови знания и речеви умения,
които да използват в учебни
условия и при реално общуване,
по следните компоненти:

Основни нови
понятия

Учениците трябва
да преговарят,
разширяват и
усвояват следните
езикови знания:

Контекст и дейности

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– слушат
автентична френска
реч
– развиват
ТЕМАТИКА
ФОНЕТИКА
стратегии за учене
– АЗ И ДРУГИТЕ: име, фамилия, Продължава
и разбиране на
възраст, националност, семейство, работата по
базата на умения,
съученици, приятели, облекло.
основните
– СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН: къща,
произносителни и придобити в
предишните
квартал, град, село, училище,
интонационни
класове
страна, природа, сезони.
навици и върху
– осмислят и
МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ: свободно особеностите на
доизграждат
време, спортни занимания, хоби,
френската
нови технологии за информация и фонетична система собствени
стратегии на
комуникация, домашни
разбиране при
задължения, хранене, общуване,
слушане
ГРАМАТИКА
транспортни средства.
– работят
– ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ:
индивидуално, в
официални, семейни, училищни и No m
малки и големи
лични празници, развлечения и
групи
Mots composés
пътувания
– работят в
– МОЯТА РОДИНА И ЕВРОПА:
спокойна, приятна
Article
държави, народи, география и
и творческа
– défini
история, начин на живот
атмосфера
– indéfini
– ФРАНЦИЯ И
– partitif
ФРАНКОФОНИЯТА: география,
история, култура, изкуство, начин – contra cté
Adjectif
на живот, бит, традиции
– qualificatif
– de couleur

Възможности за
междупредметни
връзки

Български език
и литература
Умения за
използване на
знания за строежа
и функцията на
различни видове
устни изказвания
и писмени
текстове
Речев етикет
Съчинения
Преразкази
Структура на
речта
Проблематика,
стил, тема, идея
Повествование
Описание
Синтаксис
Видове изречения
Строеж на просто
изречение
Съюзи
Свързващи думи
Правопис
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Ученикът трябва да може да:
– разбира основна информация от кратки
текстове (художествени, научно-популярни,
публицистични), подходящи за възрастта му,
написани на стандартен език и свързани с
изучените теми
• определя вида на текста
– разбира и извлича конкретна информация
от кратки текстове, свързани с изучаваната
тематика (писма, картички, кратки рубрики и
статии в младежката преса, комикси и др.),
написани на стандартен език
– разбира и извлича конкретна информация
от указания, инструкции, формуляри,
разписания на превозни средства, афиши,
надписи на познати теми, на стандартен език
и с предимно позната лексика
– използва различни компенсаторни
стратегии за разбиране на непознати думи,
изрази и конструкции, като се опира на
контекста по словообразувателен признак,
интернационални думи, връзката между текст
и илюстрация, връзката между заглавие и
основна мисъл, като използва различни
справочни източници (речник, помагала и
др.), допитване до съученици – проявява
любознателност и готовност за развиване на
уменията си за четене и за самостоятелно
овладяване на техниките и стратегиите на
разбиране при четене, като използва
придобитите умения за четене по роден език

СЛОВЕСНИ ДЕЙСТВИЯ
Търси/дава информация, изразява
отношение, молба, пожелания,
поздравления, желания, чувства,
споделя преживявания, прави
сравнения, дава оценка, съвети,
указания, описва настоящи,
минали и бъдещи действия,
обяснява какво го интересува и от
какво има нужда
ПОНЯТИЙНИ КАТЕГОРИИ
Ученикът обобщава и разширява
знанията относно понятийни
категории, изучавани в началния
етап на обучението:
• Определеност /неопределеност
• местоположение и движение,
ориентиране в пространството
• количество и качество – време
(абсолютно и относително)
• действие – еднократно и
повтарящо се
• процес, процеси, състояния
притежание
• степенуване
СОЦИО-КУЛТУРНИ
ПОЗН АНИЯ
Учениците обогатяват познанията
си за родната култура и бит и ги
съпоставят с живота и бита на
хора от други страни (предимно
Франция и франкофонски
държави) в следните тематични
области: училище, семейство, бит,
облекло, развлечения и хоби,
здравословен начин на живот,
спорт, характерни жестове

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– четат оригинални
и дидактизирани
материали
– ползват по
възможност
Nombres
електронна поща и
– cardinaux
интернет на
ordinaux
френски език
– да работят в
Verbe
библиотека,
Infinitif
медиатека и друга
– groupe, radical et
извънучилищна
terminaison
среда
Indicatif
– предлагат и
– temps simples/
участват в проекти
temps composés
– работят
– présent
– verbes du premier индивидуално, в
малки и големи
groupe
–verbes du deuxième групи
et troisième groupe – работят в
спокойна, приятна
– passé composé
и творческа
avec avoir et être
атмосфера,
стимулираща
– verbes
тяхната мотивация,
pronominaux au
желание и
passé composé,
удоволствие при
futur simple
четене и разбиране
imparfa it
на различни
– plus-que-parfait
– opposition – passé френски текстове
composé / imparfait
– futur proche /
futur simple
– démonstratif
– possessif
– place, emploi,
accord
– degrés de
comparaison

Подобряване на
текст
Лексически
понятия
Дума
Речни ково
значение
Работа с речник
Разширяване на
знанията за
традиции и
об ич аи
Свързване на
речта с основни
характеристики на
комуникативната
ситуация
Мат емат ика
Чрез понятия за
естествени числа,
действия с тях,
дати, мерни
единици, дроби,
процент
Сравнения
Логически изводи
История
Чрез понятия за
общество,
религия, символи,
празници,
традиции
Опознаване на
важни събития от
френската и
българската
история

Г
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При говорене ученикът трябва да може
д а:
– обменя несложна информация с един или
повече събеседници (връстници и възрастни)
в пряк контакт и по телефона по настоящи ,
минали и бъдещи събития от ежедневния
живот върху изучената тематика
• задава и отговаря на конкретни въпроси,
формулирани ясно с несложни езикови
средства и на стандартен език, като използва
подходящи за ситуацията словесни действия
• описва хора, предмети, действия, събития,
картини, животни, дом, заобикаляща среда,
изучавани персонажи
– използва прости езикови средства,
интонация и произношение, които се
доближават до стандартните модели на устно
изразяване
– прилага познатите му компенсаторни
стратегии за преодоляване на комуникативни
проблеми, възникнали в устното изразяване
– проявява толерантност и добронамереност
към събеседниците си, любознателност и
готовност за конструктивен диалог, в който
уважава мнението на другия
– познава и използва основните норми на
речевия етикет на френския език и съответни
поведенчески модели при общуването

СФЕРИ НА СОЦИАЛНО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
• Учениците се научават да
реагират адекватно в
разнообразни ситуации в учебна и
извънучебна среда: в къщи, в
училище, на гости, на улицата,
на стадиона, по време
на екскурзии, в родната и други
страни, в непознат град, в
транспортно средство, в магазин,
в хотел, в кафене/ресторант,
концерт, телефонен разговор
СОЦИАЛНИ РОЛИ
• домакин/гост
• събеседник/кореспондент
• водещ/член на екип
• разказвач
• купувач
• турист
• пациент

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– използват при
говорене езикови
средства, усвоени
при слушане и
четене
– участват в
разнообразни
симулативни и
автентични
ситуации
– участват в
проекти
– участват в
извънурочни
дейности
– работят
индивидуално, в
Prépositions simples малки и големи
групи
– осмислят и
доизграждат
– Phrase simple
стратегии за
Révision génerale
общуване
de la grammaire.
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера,
стимулираща
техните творчески
възможности
Compléments du
verbe
Pronom
– pronoms
personnels absolus
– pronoms
personnels
compléments direct
et indirect
– pronoms relatifs
simples
Adverbes
– de temps
– de lieu
– de qualité
– de manière
– de négation
Questionner

География
Чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
река, море, океан,
селища, климат
Опознава
физическата карта
на Франция и
България,
забележителности
на техните
столици
Извлича
информация от
текст
Биология
Чрез понятия за
природа,
заобикаляща
среда, растения,
животни, човек,
хигиена, екология
Музика
Чрез понятия за
ритъм, темпо,
мелодия,
композиция,
музикални
инструменти
Изучаване на
френски песни
Запознаване с
произведенията на
френското
музикално
изкуство
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При писане ученикът трябва да може да:
– прилага основните правила на френския
правопис
– съставя кратко лично съобщение, писмо,
картичка, обява
– създава кратко писмено изложение по
опорни думи при описание на събитие,
картина, поредица от картини и др.
– Пише диктовка с познати лексикални
единици и граматически категории
– изписва кратки биографични данни
(собствено и фамилно име, възраст, дата и
място на раждане, адрес, училище, клас и
др.)
– попълва различни по характер тестове и
въпросници
– пише четливо и прегледно, като прилага
основните норми на речевия етикет на
френски език и съответните поведенчески
модели
– използва компенсаторни стратегии за
преодоляване на проблеми при писмено
изразяване, за корекция на текст, като
използва речници и помагала
– проявява системни усилия за овладяване на
техниката на писането и изискванията за
създаване на различни типове текст

ЛЕКСИКА
Лексикалният
минимум включва
150–200 нови
лексически
единици за активна
употреба (думи,
типови фрази,
устойчиви
словосъчетания,
словообразувателни
елементи,
лексикални полета
по теми, формули
на речевия етикет и
за изразяване на
словесни действия)

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– водят
кореспонденция
със свои връстници
– използват
подходящи езикови
средства
– участват в
проекти
– използват
разнообразни
писмени източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– изпитват
удоволствие при
писмено
използване на
френски език
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера

Изобразително
изкуство
Чрез понятия за
цветове,
хармония,
композиция
Опознаване на
техники на
рисуване,
моделиране,
произведения на
френското
изобразително
изкуство,
изпълняване на
действия по
указания, дадени
на френски език
Труд и техника
Опознава уреди и
материали,
използвани в бита,
изработва
предмети, като
изпълнява
несложни
указания на
френски език
Физическа
култура и спорт
Чрез понятия за
човешко тяло,
здравословен
начин на живот,
видове спортове,
шампионати,
правила за игри

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІ КЛАС – ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК
ІІІ. Очаквани резултати
Ядра
на
Очаквани резултати на ниво учебна програма
УС
С
Ученикът трябва да може да:
Л
– разбира основната информация от кратки
У
текстове (разкази, стихотворения, анекдоти,
Ш
песни) с ясна структура, със стандартна
А
дикция и произношение и при нормална
Н
скорост на говорене.
Е
• Разпознава основните текстови
разновидности.
• Разграничава основни словесни действия.
• Разбира функциите на граматичните
категории и структури
– разбира конкретна информация от кратки
въпроси, инструкции, указания, съобщения,
реплики на свои връстници и възрастни,
свързани с изучената тематика, когато се
говори със стандартно произношение и
дикция.
– разбира кратки диалози с един или повече
събеседници в пряк контекст и по телефона,
свързани с ежедневието му.
– свързва слухов и зрителен образ,
разпознава, разграничава основни
интонационни модели, жестове и мимики,
съпровождащи шумове.
– използва различни компенсаторни
стратегии за разбиране на непознати думи,
изрази и конструкции, като се ориентира по
контекста, жестове, мимики,
интернационална лексика, фонови шумове.
– проявява любознателност за развиване на
умения за слушане при възприемане на
информация от различни източници.

ІV. Учебно съдържание
Очаквани резултати по компоненти

Основни нови
понятия

Учениците трябва да усвоят
езикови знания и речеви умения,
които да използват в учебни
условия и при реално общуване,
по следните компоненти:

Учениците трябва
да преговарят,
разширяват и
усвояват следните
езикови знания:

ТЕМАТИКА
– АЗ И ДРУГИТЕ: име,
фамилия, възраст, националност,
семейство, съученици, приятели
облекло.
– СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН: къща,
квартал, град, село, училище,
страна, природа, сезони,
екология, здраве.
МОЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ:
свободно време, спортни
занимания, хоби, нови
технологии за информация и
комуникация, домашни
задължения, хранене, общуване,
транспортни средства.
– ПРАЗНИЦИ И ТРАДИЦИИ:
официални, семейни,
религиозни, училищни и лични
празници, развлечения и
пътувания
– МОЯТА РОДИНА И ЕВРОПА:
държави, народи, география и
история, начин на живот,
– ФРАНЦИЯ И
ФРАНКОФОНИЯТА: география,

ФОНЕТИКА
Продължава
работата по
основните
произносителни и
интонационни
навици и върху
особеностите на
френската
фонетична система
ГРАМАТИКА
No m
Mots composés
Article
– défini
– indéfini
– partitif
– contra cté
Adjectif
– qualificatif
– de couleur
– démonstratif
– possessif
– place, emploi,

Контекст и дейности

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– слушат
автентична
френска реч
– развиват
стратегии за учене
и разбиране на
базата на умения,
придобити в
предишните
класове
– осмислят и
доизграждат
собствени
стратегии на
разбиране при
слушане
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера

Възможности за
междупредметни
връзки

Български език
и литература
Умения за
използване на
знания за строежа
и функцията на
различни видове
устни изказвания
и писмени
текстове
Речев етикет
Съчинения
Преразкази
Структура на
речта
Проблематика,
стил, тема, идея
Повествование
Описание
Синтаксис
Видове изречения
Строеж на просто
изречение
Съюзи
Свързващи думи
Правопис
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Е
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Е

Ученикът трябва да може да:
– разбира основна информация от кратки
текстове (художествени, научно-популярни,
публицистични), подходящи за възрастта му,
написани на стандартен език и свързани с
изучените теми
• определя вида на текста
• определя сюжетна линия, персонажи
• открива връзка между заглавия, основна
мисъл, ключови думи и изрази в текста
– разбира и извлича конкретна информация
от кратки текстове, свързани с изучаваната
тематика (писма, картички, кратки рубрики и
статии в младежката преса, комикси и др.),
написани на стандартен език
– разбира и извлича конкретна информация
от указания, инструкции, формуляри,
разписания на превозни средства, афиши,
надписи на познати теми, на стандартен език
и с предимно позната лексика
– използва различни компенсаторни
стратегии за разбиране на непознати думи,
изрази и конструкции, като се опира на
контекста по словообразователен признак,
интернационални думи, връзката между текст
и илюстрация, връзката между заглавие и
основна мисъл, като използва различни
справочни източници (речник, помагала и
др.), допитване до съученици – проявява
любознателност и готовност за развиване на
уменията си за четене и за самостоятелно
овладяване на техниките и стратегиите на
разбиране при четене, като използва
придобитите умения за четене по роден език.

история, наука, култура,
изкуство, начин на живот, бит,
традиции

СЛОВЕСНИ ДЕЙСТВИЯ
Търси/дава информация,
изразява отношение, молба,
пожелания, поздравления,
желания, чувства, споделя
преживявания, прави сравнения,
дава оценка, съвети, указания,
описва настоящи, минали и
бъдещи действия, обяснява какво
го интересува и от какво има
нужда

ПОНЯТИЙНИ КАТЕГОРИИ
Ученикът обобщава и разширява
знанията относно понятийни
категории, изучавани в началния
етап на обучението:
• Определеност (неопределеност
• местоположение и движение,
ориентиране в пространството
• количество и качество – време
(абсолютно и относително)
• действие – еднократно и
повтарящо се
• процес, процеси, състояния
притежание
• степенуване

accord
– degrés de
comparaison
Nombres
– cardinaux
ordinaux
Verbe
Infinitif
– groupe, radical et
terminaison
Indicatif
– temps simples/
temps composés
– présent
– verbes du premier
groupe
– conjugaison et cas
particuliers
– verbes du
deuxième et
troisième groupe
– passé composé
avec avoir et être
– verbes
pronominaux au
passé composé,
futur simple
imparfa it
– plus-que-parfait
– opposition -passé
composé /imparfait
– futur proche /
futur simple
– verbe + infinitif
Participe – accord
du participe passé
avec le sujet

На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– четат оригинални
и дидактизирани
материали
– ползват по
възможност
електронна поща и
интернет на
френски език
– работят в
библиотека,
медиатека и друга
извънучилищна
среда
– предлагат и
участват в проекти
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера,
стимулираща
тяхната мотивация,
желание и
удоволствие при
четене и разбиране
на различни
френски текстове

Подобряване на
текст
Лексически
понятия
Дума
Речни ково
значение
Работа с речник
Разширяване на
знанията за
традиции и
об ич аи
Свързване на
речта с основни
характеристики на
комуникативната
ситуация
Мат емат ика
Чрез понятия за
естествени числа,
действия с тях,
дати, мерни
единици, дроби,
процент
Сравнения
Логически изводи
История
Чрез понятия за
общество,
религия, символи,
празници,
традиции
Опознаване на
важни събития от
френската и
българската
история

Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

При говорене ученикът трябва да може
д а:
– обменя несложна информация с един или
повече събеседници (връстници и възрастни)
в пряк контакт и по телефона по настоящи ,
минали и бъдещи събития от ежедневния
живот върху изучената тематика
• задава и отговаря на конкретни въпроси,
формулирани ясно с несложни езикови
средства и на стандартен език, като използва
подходящи за ситуацията словесни действия
• описва хора, предмети, действия, събития,
картини, животни, дом, заобикаляща среда,
изучавани персонажи
• прави кратък устен преразказ на чут или
прочетен текст
– използва прости езикови средства,
интонация и произношение, които се
доближават до стандартните модели на устно
изразяване
– прилага познатите му компенсаторни
стратегии за преодоляване на комуникативни
проблеми, възникнали в устното изразяване
– проявява толерантност и добронамереност
към събеседниците си, любознателност и
готовност за конструктивен диалог, в който
уважава мнението на другия
– познава и използва основните норми на
речевия етикет на френския език и съответни
поведенчески модели при общуването

СО ЦИ О-КУЛТУРНИ
П О ЗН АН И Я
Учениците обогатяват
познанията си за родната култура
и бит и ги съпоставят с живота и
бита на хора от други страни
(предимно Франция и
франкофонски държави) в
следните тематични области:
училище, семейство, бит,
облекло, развлечения и хоби,
здравословен начин на живот,
спорт, характерни жестове
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На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– използват при
говорене езикови
средства, усвоени
при слушане и
четене
– участват в
разнообразни
симулативни и
автентични
ситуации
– участват в
проекти
– участват в
СФЕРИ НА СОЦИАЛНО
извънурочни
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
дейности
• Учениците се научават да
– работят
реагират адекватно в
Prépositions simples индивидуално, в
разнообразни ситуации в учебна et locutions
малки и големи
и извънучебна среда: в къщи, в
prépositives
групи
училище, на гости, на улицата,
– осмислят и
на стадиона, по време на
доизграждат
екскурзии, в родната и други
Conjonctions
стратегии за
страни, в непознат град, в
– phrase simple
общуване
транспортно средство, в магазин, – phrases complexes – изграждат
в хотел, в кафене/ресторант, в
– Propositions
стратегия за учене
пощата, на театър, концерт,
subordonnées
– работят в
изложба, в телефонен разговор
Révision générale de спокойна, приятна
la grammaire
и творческа
атмосфера,
стимулираща
СО ЦИАЛНИ РОЛИ
техните творчески
• домакин/гост
възможности
• събеседник/кореспондент
На учениците
• водещ/член на екип
трябва да се даде
• разказвач
възможност да:
Compléments du
verbe
Pronom
– pronoms
personnels absolus
– pronoms
personnels
compléments direct
et indirect
– pronoms relatifs
simples
Adverbes
– de temps
– de lieu
– de qualité
– de manière
– de négation
Questionner

География
Чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
река, море, океан,
селища, климат
Опознава
физическата карта
на Франция и
България,
забележителности
на техните
столици
Извлича
информация от
текст
Биология
Чрез понятия за
природа,
заобикаляща
среда, растения,
животни, човек,
хигиена, екология
Музика
Чрез понятия за
ритъм, темпо,
мелодия,
композиция,
музикални
инструменти
Изучаване на
френски песни
Запознаване с
произведенията на
френското
музикално
изкуство
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При писане ученикът трябва да може да: • купувач
– прилага основните правила на френския
• турист
правопис
• пациент
– съставя кратко лично съобщение, писмо,
картичка, обява
– създава кратко писмено изложение по
опорни думи при описание на събитие,
картина, поредица от картини и др.
– Прави кратък преразказ на текст с ясна
структура и позната лексика от изучените
тематични области
– Пише диктовка с познати лексикални
единици и граматически категории
– изписва кратки биографични данни
(собствено и фамилно име, възраст, дата и
място на раждане, адрес, училище, клас и др.)
– попълва различни по характер тестове и
въпросници
– пише четливо и прегледно, като прилага
основните норми на речевия етикет на
френски език и съответните поведенчески
модели
– използва компенсаторни стратегии за
преодоляване на проблеми при писмено
изразяване, за корекция на текст, като
използва речници и помагала
– проявява системни усилия за овладяване на
техниката на писането и изискванията за
създаване на различни типове текст

ЛЕКСИКА
Лексикалният
минимум включва
150–200 нови
лексически
единици за активна
употреба (думи,
типови фрази,
устойчиви
словосъчетания,
словообразувателни
елементи,
лексикални полета
по теми, формули
на речевия етикет и
за изразяване на
словесни действия)

– водят
кореспонденция
със свои връстници
– използват
подходящи езикови
средства
– участват в
проекти
– използват
разнообразни
писмени източници
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– изпитват
удоволствие при
писмено
използване на
френски език
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна
и творческа
атмосфера

Изобразително
изкуство
Чрез понятия за
цветове,
хармония,
композиция
Опознаване на
техники на
рисуване,
моделиране,
произведения на
френското
изобразително
изкуство,
изпълняване на
действия по
указания, дадени
на френски език
Труд и техника
Опознава уреди и
материали,
използвани в бита,
изработва
предмети, като
изпълнява
несложни
указания на
френски език
Физическа
култура и спорт
Чрез понятия за
човешко тяло,
здравословен
начин на живот,
видове спортове,
шампионати,
правила за игри

V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÔÐÅÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÊÀÒÎ ÏÚÐÂÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â V-V² ÊËÀÑ
Ïðîâåðêàòà è îöåíÿâàíåòî íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè å ñúùåñòâåí åëåìåíò è íåäåëèìà ÷àñò îò öÿëîñòíèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ. Â îáó÷åíèåòî ïî ôðåíñêè åçèê, ó÷èòåëÿò íàáëþäàâà
ðàáîòàòà íà ó÷åíèöèòå è îñúùåñòâÿâà íåïðåêúñíàò è ïðÿê êîíòðîë, êàòî ïðèëàãà îñíîâíèòå ìåòîäè çà òåêóùà è îáîáùàâàùà ïðîâåðêà. Îñíîâíè èçèñêâàíèÿ êúì îöåíÿâàíåòî
íà ïîñòèæåíèÿòà ñà îáåêòèâíîñò, âàëèäíîñò è íàäåæäíîñò. Ïðîâåðêàòà è îöåíêàòà íà
êðàéíèòå ðåçóëòàòè îò îáó÷åíèåòî å ïîä÷èíåíà íà öåëèòå çà V-V² êëàñ, îïèñàíè â Êîëîíà
2 – Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè íà íèâî ó÷åáíà ïðîãðàìà. Àêöåíòúò ñëåäâà äà ñå ïîñòàâÿ âúðõó
ñâîáîäàòà íà èçêàçà è ïîñòèãàíåòî íà êîíêðåòíàòà êîìóíèêàòèâíà öåë. Äîïóñíàòèòå
ãðåøêè ñå êîðèãèðàò äîáðîíàìåðåíî è ñ ïîäõîäÿù òîí ÷ðåç ïðåäñòàâÿíå íà ïðàâèëíàòà
ôîðìà. Æåëàòåëíî å ó÷èòåëÿò äà íàñî÷âà ó÷åíèêà êúì ñàìîñòîÿòåëíî îòêðèâàíå è êîðèãèðàíå íà ãðåøêèòå è äà òúðñè ïîìîùòà íà îñòàíàëèòå ó÷åíèöè ñ öåë âñè÷êè äà ìîãàò äà
ãè îñìèñëÿò è îòñòðàíÿò.
Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå îöåíÿâàò íà ôóíêöèîíàëíî ðàâíèùå êàòî ôîðìèðàíî
ïðîäóêòèâíî è ðåöåïòèâíî ðå÷åâî ïîâåäåíèå, êîåòî ïðåäïîëàãà èçãðàäåíè óìåíèÿ çà:
• èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò óñòíè è ïèñìåíè òåêñòîâå;
• ÿñíî è òî÷íî ôîðìóëèðàíå íà ìèñúëòà â óñòíà è ïèñìåíà ôîðìà, â ñúîòâåòñòâèå ñ
åçèêîâèòå çíàíèÿ è èçó÷åíàòà òåìàòèêà;
• àäåêâàòíî ðåàãèðàíå â êîíêðåòíèòå êîìóíèêàòèâíè ñèòóàöèè;
• êîíêðåòíè ðàçñúæäåíèÿ è èçêàçâàíèÿ ïî çàäàäåíà òåìà, èçëîæåíè â íåîáõîäèìàòà
ïîñëåäîâàòåëíîñò;
• ïðåäñòàâÿíå, ïî ïîäõîäÿù íà÷èí è â äîñòúïíà ôîðìà, íà ðåçóëòàòèòå îò ñúâìåñòíà è/
èëè ñàìîñòîÿòåëíà äåéíîñò;
• åçèêîâà êîðåêòíîñò;
• ïðèëàãàíå íà êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè.
Îñîáåíî âàæíî å ôîðìèòå íà îöåíÿâàíå äà áúäàò ðàçíîîáðàçíè è äà îöåíÿâàò ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ïðè ðàçëè÷íè äåéíîñòè:
• ðàáîòà â ÷àñà (ñ öåëèÿ êëàñ, â ãðóïà, ñàìîñòîÿòåëíî);
• èçïúëíåíèå íà äîìàøíà ðàáîòà è ïîñòàâåíà çàäà÷à;
• ðàçðàáîòâàíå íà ìàòåðèàëè è ïðîåêòè;
• èíäèâèäóàëíè ïðîÿâè è äð.
Ïðîâåæäàíèòå ïåðèîäè÷íè ïðîâåðêè è òåçè íà êðàéíèòå ðåçóëòàòè òðÿáâà äà âêëþ÷âàò âúçìîæíî íàé-ïúëíî óñâîåíîòî äî ìîìåíòà ó÷åáíî ñúäúðæàíèå è äà ñà íàñî÷åíè
êúì îöåíÿâàíå íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè. Â òîçè ñìèñúë, ñëåäâà äà ñå ðàç÷èòà â ïîãîëÿìà ñòåïåí íà ôóíêöèîíàëíèòå ïðîâåðêè (èçêàçâàíèÿ, áåñåäè, äèñêóñèè, ñúçäàâàíå íà
ïèñìåí òåêñò, ïèñàíå íà ïèñìà, çàäà÷è çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî íà ïðî÷åòåí èëè
ïðîñëóøàí òåêñò), êîèòî ñà íàñî÷åíè êúì îöåíÿâàíå íà êîìóíèêàòèâíàòà êîìïåòåíòíîñò
íà ó÷åíèêà â êîíòåêñòà íà äåôèíèðàíèòå öåëè. Îñíîâíà ïðè÷èíà äà ñå äàäå ïðèîðèòåò íà
ôóíêöèîíàëíèòå òåñòîâè çàäà÷è è ôóíêöèîíàëíèòå ôîðìè íà ïðîâåðêà ñà êîíêðåòíî
äåôèíèðàíèòå â ïðîãðàìàòà êðàéíè öåëè íà îáó÷åíèå, ÷èÿòî ïðàãìàòè÷íîñò ïîñòàâÿ
àêöåíòà âúðõó îöåíÿâàíå íà ôîðìèðàíèòå êîìóíèêàòèâíè óìåíèÿ íà ó÷åíèöèòå. Ñòðóêòóðíèòå òåñòîâè çàäà÷è, êîèòî ñå ïðèëàãàò â ó÷åáíàòà ïðàêòèêà, èìàò áåçñïîðíî ñâîåòî
çíà÷åíèå, áåç ðàçáèðà ñå äà áúäàò íàäöåíÿâàíè, òúé êàòî òå ïðîâåðÿâàò è îöåíÿâàò äîêîëêî å óñâîåíî åçèêîâîòî ñúäúðæàíèå, êîåòî íå å ðàâíîçíà÷íî íà ôîðìèðàíè óìåíèÿ çà
ñëóøàíå, ãîâîðåíå, ÷åòåíå è ïèñàíå. Òúé êàòî ó÷åáíàòà ïðîãðàìà íå âêëþ÷âà ïðåâîäà
êàòî öåëåâà äåéíîñò è íå ïðåäâèæäà çàäà÷è çà ïðåâîä, îñâåí êàòî ó÷åáíî ñðåäñòâî, ïðå11

âîäúò íå áè ñëåäâàëî äà ñå ïðèëàãà êàòî ôîðìà çà ïðîâåðêà è îöåíÿâàíå íà ïîñòèæåíèÿòà
íà ó÷åíèöèòå. Äèêòîâêàòà ñå ïðèëàãà êàòî òðåíèðîâú÷íî óïðàæíåíèå â ïðîöåñà íà îáó÷åíèåòî ñ öåë îâëàäÿâàíå è óñúâúðøåíñòâàíå íà ïðàâîïèñíè óìåíèÿ. Òÿ ìîæå äà áúäå
âêëþ÷åíà è êàòî åëåìåíò îò ïðîâåðêàòà, íî íåéíèÿò äÿë ïðè ôîðìèðàíå íà êðàéíàòà
îöåíêà ùå áúäå ïî-ìàëúê â ñðàâíåíèå ñ åëåìåíòèòå, ïðîâåðÿâàùè êîìóíèêàòèâíàòà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèöèòå. Â çàäà÷èòå çà ïðîâåðêà íå áèâà äà èìà ïîäâåæäàùè åëåìåíòè,
à îöåíêèòå òðÿáâà äà áúäàò îáåêòèâíè, ìîòèâèðàùè, äîáðå îáîñíîâàíè, äà îêóðàæàâàò è
ñòèìóëèðàò ó÷åíèöèòå çà ïî-äîáðè ñëåäâàùè ðåçóëòàòè. Ïðåïîðú÷èòåëíî å ó÷åáíèòå
êîìïëåêòè äà ïðåäëàãàò çàäà÷è çà ïðîâåðêà è ñàìîîöåíêà íà ïîñòèæåíèÿòà è ïðèìåðíè
âàðèàíòè íà òåñòîâå, ðàçðàáîòåíè îò àâòîðñêèòå êîëåêòèâè.
V². ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÏÎ ÔÐÅÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÊÀÒÎ ÏÚÐÂÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â V-V² ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî ïî ÷óæä åçèê â íà÷àëîòî íà ïðîãèìíàçèàëíèÿ åòàï íàäãðàæäà è äîðàçâèâà ïîñòèãíàòîòî â íà÷àëíèÿ åòàï íà îáó÷åíèå ïî åçèêà è âîäè êúì ïî-íàòàòúøíîòî èçãðàæäàíå è óñúâúðøåíñòâàíå íà óìåíèÿòà êàòî ñå ïðèäúðæà êúì êîíêðåòíî äåôèíèðàíèòå öåëè è î÷àêâàíè ðåçóëòàòè, çàëîæåíè â ðàçðàáîòåíàòà ó÷åáíà ïðîãðàìà. Â ïåòè êëàñ å
îñîáåíî âàæíî è å îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå äà ñå îñúùåñòâè åñòåñòâåíà ïðèåìñòâåíîñò
ìåæäó íà÷àëíèÿ è ïðîãèìíàçèàëíèÿ åòàï íà îáó÷åíèåòî è ïðåõîä îò èìïëèöèòíî êúì
åêñïëèöèòíî óñâîÿâàíå íà åçèêà. Ó÷åáíèÿò ìàòåðèàë, êîéòî å áèë îáåêò íà âíèìàíèå äî
ìîìåíòà, ñå îáîáùàâà è ñèñòåìàòèçèðà íà åäíî ïî-êúñíî íèâî, íî ñ ïðàãìàòè÷íà íàñî÷åíîñò è áåç èçëèøíà òåîðåòèçàöèÿ.
Çà ðåàëèçèðàíå íà öåëèòå è çà ïîñòèãàíå íà ïëàíèðàíàòà êîìïåòåíòíîñò â îáó÷åíèåòî
ñå ïðåïîðú÷âà ïðèëàãàíåòî íà îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà êîìóíèêàòèâíèÿ ïîäõîä, óòâúðäèë ñå ïî áåçñïîðåí íà÷èí êàòî âîäåù ïîäõîä â ñúâðåìåííèÿ åòàï íà ðàçâèòèå íà ìåòîäè÷åñêàòà íàóêà. Îðãàíèçàöèÿòà íà ó÷åáíàòà äåéíîñò ñëåäâà äà îòãîâàðÿ íà ïîòðåáíîñòèòå
íà ó÷åíèöèòå îò îáùóâàíå íà åçèêà, ñ îðèåíòàöèÿ êúì ïðèëîæåíèåòî ìó çà ðåøàâàíå íà
êîíêðåòíè êîìóíèêàòèâíè ïðîáëåìè. Ìîòèâèðàùèòå äåéíîñòè ïðåäëîæåíè îò ó÷èòåëÿ
(ãëåäàíå íà ïîäõîäÿù ôèëì, ÷åòåíå íà ìëàäåæêè ñïèñàíèÿ, âîäåíå íà êîðåñïîíäåíöèÿ,
èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò èíòåðíåò è äð.), òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èíòåðåñèòå íà ó÷åíèöèòå è äà áúäàò ñúîáðàçåíè ñ íèâîòî íà âëàäååíå íà åçèêà. Ðàáîòàòà â êëàñíàòà ñòàÿ
òðÿáâà äà ñå îðãàíèçèðà òàêà, ÷å ó÷åíèöèòå äà áúäàò ñïîêîéíè, äà ñå ÷óâñòâàò êîìôîðòíî, à àòìîñôåðàòà è ñúçäàäåíèòå óñëîâèÿ äà äîáëèæàò ìàêñèìàëíî ó÷åáíèòå äåéíîñòè è
âçàèìîäåéñòâèåòî ìåæäó ó÷åíèöèòå äî ðåàëíèòå ñèòóàöèè íà îáùóâàíå è ìîäåëè íà
ïîâåäåíèå.
Â îáó÷åíèåòî ïî ÷óæä åçèê îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå å óìåíèåòî íà ó÷èòåëÿ äà ñòèìóëèðà è îñèãóðè àêòèâíàòà äåéíîñò íà âñè÷êè ó÷åíèöè, äà ïðîÿâÿâà ðàçáèðàíå ïî îòíîøåíèå íà ñðåùàíèòå òðóäíîñòè è ãîòîâíîñò çà ïîìîù è ïîäêðåïà. Ïîäõîäÿùî å íà ó÷åíèöèòå äà ñå âúçëàãàò ñàìîñòîÿòåëíè çàäà÷è âúâ âðúçêà ñ èçó÷àâàíèòå òåìàòè÷íè îáëàñòè è â
ñúîòâåòñòâèå ñ èíäèâèäóàëíèòå èì èíòåðåñè (òúðñåíå, ïîäáèðàíå, ïðåäñòàâÿíå íà ìàòåðèàëè ïî òåìàòà îò èíòåðíåò, ñïèñàíèÿ, âåñòíèöè). Òîâà ñúçäàâà ÷óâñòâî çà ïîñòèãíàò
óñïåõ è ìîòèâèðà çà ïî-íàòàòúøíà ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà.
Óñâîÿâàíåòî íà çíàíèÿ è èçãðàæäàíåòî íà óìåíèÿ çà ïðèëàãàíå íà åçèêà â êîìóíèêàòèâíàòà ïðàêòèêà, ïðåäïîëàãà ñòðåìåæ çà ðàçáèðàíå íà îñíîâíîòî â ÷óæäàòà ðå÷, ñðàâíÿâàíå ñ ïîçíàòîòî è îòêðèâàíå íà íîâèòå åëåìåíòè, îñìèñëÿíå, óñâîÿâàíå è àêòèâíà óïîòðåáà. Ïðè ïîäáîðà è ñòåïåíóâàíåòî íà çàäà÷èòå (îñîáåíî êîãàòî ñå ïîëçâàò ÷óæäè ó÷åáíè ñèñòåìè) òðÿáâà äà ñå îò÷èòàò òðóäíîñòèòå, êîèòî áúëãàðèòå ñðåùàò ïðè èçó÷àâàíå íà
÷óæäèÿ åçèê, êàòî ñå îáúðíå îñîáåíî âíèìàíèå íà íÿêîè ñòðóêòóðíè è ôóíêöèîíàëíè
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ðàçëè÷èÿ è íà êîíêðåòíè îñîáåíîñòè è èçèñêâàíèÿ ïðè èçïúëíåíèåòî íà íÿêîè êîìóíèêàòèâíè çàäà÷è (íàïðèìåð ìîäåëè íà ïîâåäåíèå ïðè ïðèåìàíå èëè îòêëîíÿâàíå íà ïîêàíà
èëè ïðåäëîæåíèå çà ñúâìåñòíà äåéíîñò, ïèñàíå íà êðàòêî ïèñìî è äð.).
Îáó÷åíèåòî â V-V² êëàñ ñå õàðàêòåðèçèðà ñ òåìàòè÷íà îðãàíèçàöèÿ íà ó÷åáíèÿ ìàòåðèàë. Âñÿêà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêà åäèíèöà ñëåäâà äà áúäå ñòðóêòóðèðàíà è ðàçðàáîòåíà
ïî íà÷èí ñúîòâåòñòâàù íà çíà÷èìîñòòà è îáåìà íà ðàçãëåæäàíàòà òåìà. Ïðè âúâåæäàíå íà
ãðàìàòè÷íèÿ ìàòåðèàë ñå ñëåäâà öèêëè÷íà ïðîãðåñèÿ, ò.å. ÿâëåíèåòî ñå ïðåäñòàâÿ êàòî
ëåêñèêà â åäèí íà÷àëåí åòàï, ñëåä òîâà ñå èçâåæäà íà åëåìåíòàðíî ðàâíèùå, áåç äà ñå
èç÷åðïâà è âúâ âñÿêî ñëåäâàùî íèâî ñå äîðàçâèâà, îáîãàòÿâà è óñúâúðøåíñòâà êàòî åçèêîâè çíàíèÿ è óìåíèÿ.
Âîäåùè â ó÷åáíèÿ ïðîöåñ ñà ñëîâåñíèòå äåéñòâèÿ, ïîíÿòèÿòà, òåìàòèêàòà, òåêñòîâèòå
ðàçíîâèäíîñòè, ñôåðèòå, ðîëèòå è ìåñòàòà íà îáùóâàíå, è òÿõíàòà ðåàëèçàöèÿ ìîòèâèðà
íåîáõîäèìîñòòà îò ðàçêðèâàíå íà ôóíêöèîíàëíèòå ñòîéíîñòè íà åçèêîâèòå è íååçèêîâèòå èçðàçíè ñðåäñòâà. Óñâîÿâàíåòî íà åçèêîâèÿ ìàòåðèàë (ôîíåòèêà, ëåêñèêà, ãðàìàòèêà,
ñëîâîîáðàçóâàòåëíè âúçìîæíîñòè) ñå îñúùåñòâÿâà â ñúîòâåòñòâèå ñ êîìóíèêàòèâíèòå
ïîòðåáíîñòè â êîíêðåòíèòå ñèòóàöèè íà îáùóâàíå è ðàçâèòèåòî íà ñïîñîáíîñò çà ïîäáîð
è ïðèëàãàíå, â óñòíà è ïèñìåíà ôîðìà, íà åçèêîâè çíàíèÿ, îòãîâàðÿùè àäåêâàòíî íà
ñèòóàöèÿòà è èçèñêâàíèÿòà çà ðàçáèðàíå è ñúçäàâàíå íà òåêñòîâå.
Â ïðîöåñà íà îáó÷åíèå, ïðåïîäàâàíåòî è íåîáõîäèìèòå îáÿñíåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâàò
ïðåäèìíî íà åçèêà. Ïðè âúâåæäàíå íà íîâàòà ëåêñèêà ó÷èòåëÿò ïðèëàãà ðàçëè÷íè ìåòîäè
è ïîõâàòè – îíàãëåäÿâàíå, ñëîâåñíî îïèñàíèå, ñèíîíèìè, àíòîíèìè, åçèêîâà äîãàäêà â
ðàìêèòå íà êîíòåêñòà. Äîïóñòèìà å óïîòðåáàòà íà ðîäíèÿ åçèê â ñëó÷àèòå, êîãàòî òîé ñå
ÿâÿâà íà íàé-ïîäõîäÿùîòî ñðåäñòâî çà ðàçêðèâàíå ñúäúðæàíèåòî íà äóìàòà, èçðàçà, ôðàçàòà, èçðå÷åíèåòî, íî íå è íà öÿëîñòåí òåêñò. Òåêñòîâåòå íå ñå ïðåâåæäàò îò è íà åçèêà.
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå äàâà çíàíèÿ çà åçèêà, çà áèòà è êóëòóðàòà íà ñòðàíè è íàðîäè, â
êîèòî òîé ñå ãîâîðè. Ñòðàíîâåäñêàòà èíôîðìàöèÿ, âêëþ÷åíà â ðàçãëåæäàíèòå òåìè, ñå
èíòåðïðåòèðà â äóõà íà ìåæäóêóëòóðíîòî îáó÷åíèå, êàòî ñå ïðàâÿò ñðàâíåíèÿ ñ áúëãàðñêèÿ áèò è êóëòóðà. Ñîöèîêóëòóðíèòå àñïåêòè ñå âúçïðèåìàò êàòî íåäåëèìà ÷àñò îò îáó÷åíèåòî è îâëàäÿâàíåòî íà åçèêà. Ñúçäàâà ñå óñåò êúì ñîöèîêóëòóðíèÿ êîíòåêñò è êúì
êîìóíèêàòèâíèÿ åôåêò îò èçïîëçâàíèòå åçèêîâè ñðåäñòâà. Ó÷åíèöèòå ôîðìèðàò óìåíèÿ
çà ìåæäóêóëòóðíî îáùóâàíå è ïðèëàãàíå íà ñòðàòåãèè â îáùóâàíåòî. Îòäàâàò ñå ïðåäïî÷èòàíèÿ íà àâòåíòè÷íèòå òåêñòîâå çà ñëóøàíå è ÷åòåíå.
Ïðèëàãàíåòî íà ðàçëè÷íè ìåòîäè è ïîõâàòè çà ðåàëèçèðàíå íà ïðîãðàìíèòå öåëè ñå
îïðåäåëÿ îò êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ íà îáó÷åíèå è èíäèâèäóàëíèòå îñîáåíîñòè, èíòåðåñè,
æåëàíèÿ è ïîòðåáíîñòè íà îáó÷àâàíèòå. Îâëàäÿâàíåòî íà æåëàíàòà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íàñî÷âà óñèëèÿòà íà ó÷åíèöèòå, îò åäíà ñòðàíà, êúì ïðîäóêòà íà ðå÷òà –
ðàçáèðàíå è ñúñòàâÿíå íà òåêñòîâå â ñúîòâåòñòâèå ñ êîìóíèêàòèâíèòå íàìåðåíèÿ è, îò
äðóãà, êúì ñàìèÿ ïðîöåñ íà óñâîÿâàíå íà çíàíèÿòà è èçãðàæäàíå íà óìåíèÿòà, ñ êîåòî ñå
ïîñòàâÿò èçèñêâàíèÿ çà îâëàäÿâàíå íà ó÷åáíè ñòðàòåãèè, âêëþ÷åíè â ïîñòàíîâêàòà „äà ñå
ó÷èì êàê äà ó÷èì“. Ó÷èòåëÿò ñëåäâà öåëåíàñî÷åíî äà ñòèìóëèðà è ïîäïîìàãà ñòðåìåæà
íà âñåêè ó÷åíèê äà îòêðèå çà ñåáå ñè íàé-ïîäõîäÿùèòå íà÷èíè çà óñâîÿâàíå íà çíàíèÿ è
èçãðàæäàíå íà óìåíèÿ. Àâòîíîìèÿòà íà ó÷åíèêà â ïðîöåñà íà óñâîÿâàíå íà ÷óæäèÿ åçèê
å ðàâíîçíà÷íà íà ñïîñîáíîñòòà äà âçåìà ðåøåíèÿ, äà ïîåìà îòãîâîðíîñòè, äà ó÷àñòâà â
èíòåðàêòèâíèòå äåéíîñòè, âëîæåíè â îáó÷åíèåòî, ñàìîñòîÿòåëíî äà êîíòðîëèðà è îöåíÿâà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè.
Ïðèëàãàò ñå óòâúðäåíèòå â ïðàêòèêàòà ñîöèàëíè ôîðìè íà ðàáîòà: ïî äâîéêè, ïî
ãðóïè, èíäèâèäóàëíà äåéíîñò è ôðîíòàëíî îáó÷åíèå. Îòäàâà ñå ïðåäïî÷èòàíèå íà äèäàê13

òè÷íèòå èãðè, íà ñâîáîäíèòå ðàçãîâîðè è íà çàäà÷èòå çà ñàìîñòîÿòåëíî èçðàçÿâàíå â
ïèñìåíà ôîðìà. Çà ðàçâèòèå íà ðåöåïòèâíèòå óìåíèÿ (ñëóõîâè è ÷åòèâíè) ñå èçïîëçâàò
àâòåíòè÷íè òåêñòîâå è óïðàæíåíèÿ çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî.
Â ñëó÷àé ÷å ó÷èëèùíèÿò ó÷åáåí ïëàí ïðåäâèæäà ïîâå÷å ÷àñîâå (äîáàâåíè îò ÇÈÏ
è/èëè ÑÈÏ), ó÷èòåëÿò èìà ñâîáîäà äà ðàçøèðÿâà åçèêîâèòå ïîçíàíèÿ íà ó÷åíèöèòå, áåç
îáà÷å äà íàäõâúðëÿ ïðåäâèäåíèÿ ãðàìàòè÷åñêè ïðàã, äà èçïîëçâà ïîâå÷å äîïúëíèòåëíè
ìàòåðèàëè è äà äàâà âúçìîæíîñò íà ó÷åíèöèòå äà ñå âêëþ÷âàò ïî-÷åñòî â äåéíîñòè,
ñúîáðàçíî òåõíèòå èíòåðåñè è íàêëîííîñòè.
Ó÷èòåëÿò íå áèâà äà ñå ÷óâñòâà îãðàíè÷åí è çàäúëæåí äà ðàáîòè ñàìî ñ ó÷åáíèÿ
êîìïëåêò. Òîé ìîæå è òðÿáâà äà ïîäõîæäà òâîð÷åñêè, êàòî ïîëçâà èíôîðìàöèÿ è ìàòåðèàëè îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè.
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