УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИТАЛИАНСКИ 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 италиански език като 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.
Обединяването на програмите за пети и шести клас в модул има за цел
да даде свобода на учителя да определя интензивността на учебния
процес съобразно входното равнище на учениците и тяхната мотивация
за учене, като същевременно стимулира индивидуалното им развитие.
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 ИТАЛИАНСКИ 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 италиански 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 италиански език, да
развива чувство на толерантност при осъзнаване на общото и различното
и да създава готовност за между-
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êóëóðíî îáùóâàíå.
• Ñòèìóëèðàíå èíòåðåñà íà ó÷åíèêà êúì ñòðàíèòå, â êîèòî ñå ãîâîðè èòàëèàíñêè åçèê
è êúì ñúáèðàíå íà èíôîðìàöèÿ çà òÿõ îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè, ïðè êîåòî äà ñå òúðñÿò
ìåæäóêóëòóðíèòå âðúçêè.
• Ñúçäàâàíå íà ïîëîæèòåëíî îòíîøåíèå êúì ÷óæäèòå åçèöè è êóëòóðè.
• Ðàçøèðÿâàíå è îáîãàòÿâàíå íà îáùàòà è åçèêîâàòà êóëòóðà íà ó÷åíèêà.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Èçãðàæäàíå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íà èòàëèàíñêè 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 èòàëèàíñêè åçèê îò íà÷àëíàòà ñòåïåí.
• Ðàçøèðÿâàíå è çàäúëáî÷àâàíå íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà ïî èòàëèàíñêè 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 èòàëèàíñêè åçèê.
Òåçè öåëè î÷åðòàâàò îñíîâíèòå îáîáùåíè è èíòåãðàëíè àêöåíòè â îáó÷åíèåòî ïî
èòàëèàíñêè 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 ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА V КЛАС – ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК

III ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Колона 1
Колона 2
ЯДРА НА
УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖА НИЕ

С
Л
У
Ш
А
Н
Е

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НА НИВО УЧЕБНА
ПРОГРАМА

IV УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Колона 3
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО
ТЕМИ

Колона 4

Колона 5

Колона 6

ОСНОВНИ НОВИ
ПОНЯТИЯ
(ПО ТЕМИ)

КОНТЕКСТ И
ДЕЙНОСТИ ЗА
ЦЯЛОТО ЯДРО И/ИЛИ
ЗА ЦЯЛАТА
ПРОГРАМА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ
ВРЪЗКИ

Ученикът разбира:

Моят свят

Verbi irregolari, pres.

– основна информация от
кратки художествени
текстове с ясна структура
и дикция, нормална
скорост на говорене и
стандартно произношение;
– кратки диалози с един
или повече събеседници,
свързани с всекидневието
му;
– конкретна информация
от кратки съобщения.

La scuola

indicativo:

La mia classe

bere, sedere, rimanere,

I miei compagni

salire, uscire, dire

Ученикът разказва за първия

Verbi modali

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– разбира основна
информация, свързана с
училищната дейност
– разбира кратки разкази,
свързани с ежедневието,
стихотворения и песни
– различава участниците в
диалога, техните желания и
настроения в зависимост
от интонацията им

учебен ден, класната стая,
училището.

Verbi riflessivi
Possessivi

Моите приятели
Gli amici

Bello e quello

Il mio amico
La mia amica

Gradi di comparazione

Un amico cane (gatto)
Ученикът описва своите

Imperfetto indica tivo

приятели и съученици и
любимите им занимания.

Passato prossimo

Описва любимото си животно.
Futuro semplice

На учениците трябва да Междупредметните
връзки се
се даде възможност
осъществяват по
да:
време на целия
учебен процес в
– работят системно с
следните области:
оригинални италиански
песни, приказки, детски Български език и
л ит ерат ура
филми
Опора върху
придобитите знания
– работят
и умения по роден
самостоятелно, по
език
двойки и в групи
Проблеми на
интерференцията
Разширяват
– усвояват новата
социокултурните си
лексика чрез различни
познания, свързани с
колективни игри,
национални
драматизации,
традиции,
изпълнения на стихове обичаи, ценности,
и песни
изучавани
литературни
произведения и
– учат в приятна и
произтичащите от
предразполагаща
тях различия и
атмосфера
прилики
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– разбира съобщения на
Моето семейство
учителя, команди при игри. Le mamme

Le preposizioni semplici e
articolate
– изградят стратегии за
учене.

I papà
Fratelli e sorelle
I nonni
Ученикът описва семейството
си, дневния си режим,

Ч
Е
Т
Е
Н
Е

Ученикът:
– разбира основна
информация от анекдоти,
реклами
– разбира в подробности
кратки писма и картички,
комикси, написани на
стандартен език
– намира конкретна
информация в кратки
инструкции на позната
тематика.
Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– чете гладко и изразително
несложен текст и да
реагира адекватно на
съдържанието му
– чете и разбира
съдържанието на кратки
текстове и комикси, като се
опира на илюстрациите
– разбира кратки задачи,
инструкции на игри,
указания при пътуване.

професията на родителите си.
На пазар
Al mercato
Al supermercato
Ученикът осъществява
необходимата комуникация
при пазаруване на стоки от
първа необходимост.

Път уване
Una gita
Alla stazione ferroviaria
Ученикът чете и разбира
разписания и информации,
отнасящи се до пътуване с
кола, влак.

Numerali ordinali
I punti cardinali

– слушат и четат
материали извън
учебния комплект,
свързани с учебните
теми
– извършват
разнообразни
занимания,
провокиращи речевата
дейност (рисуване,
оцветяване,
илюстриране, по
възможност работа с
мултимедийни
продукти и др.).

Мат емат ика
Чрез понятия за
естествени числа,
действия с тях, дати,
мерни единици,
дроби, геометрични
фигури, процент
Сравнения
Логически изводи
История и
цивилизация
Чрез понятия за
общество, религия,
символи, празници,
традиции
Опознаване на важни
събития от
италианската и
българската история
География и
икономика
Чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
климат
Човекът и
природата
Чрез понятия за
Земя, Вселена,
природа,
заобикаляща среда,
флора и фауна, човек,
хигиена, екология

Човешкото тяло
Il mio corpo è così
Г
О
В
О
Р
Е

Ученикът води кратък
разговор в ежедневни
ситуации.
Изразява желание да
получи информация,
предмети или услуги.
Използва прости езикови
средства.
Прилага компенсаторни
стратегии за преодоляване
на комуникативни
проблеми.

Ученикът познава частите на
човешкото тяло, може
елементарно да опише
здравословното си състояние.

Развлечения

Музика
Чрез понятия за
ритъм, темпо,
мелодия, стилове,
музикални
инструменти
Разучаване на
италиански песни
Запознаване с
музикалните
традиции

Al cinema
Ученикът чете и разбира

Н

Очаквани резултати

Е

рекламни съобщения.
Ученикът умее да:
Изказва предпочитания за
– води кратък разговор
– да споделя впечатления, – филми.
да описва себе си, своето
Описва любими герои.
семейство
– да разказва кратки
случки.
При трудност в
общуването използва
Моята родина
мимики и жестове.
Paesaggi geografici

информация от афиши,

Punti cardinali
Ученикът разказва за България
и Италия – географско
положение, планини, реки,
морета .
Познава посоките на света.

Изобразително
изкуство
Наблюдателност и
въображение,
пространствено
ориентиране, умения
за рисуване с
различни материали,
естетически вкус
Домашна техника и
икономика
Усъвършенстване на
координацията и
сръчността,
изработване на
модели, приготвяне
на кулинарни
специалитети
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С

Ученикът съставя план на
прочетен текст.
Пише кратко писмо, за да
сподели свои преживявания
и да изрази благодарност,
поздравление и пожелание.

А

Очаквани резултати

Н

Ученикът умее да:
– отделя основните
моменти в даден текст, като
различава герои и описва
основните им качества
– описва свои
преживявания
– съставя кратки текстове
по различни поводи.

П
И

Е

Физическо
възпитание и спорт
Хигиена, видове
спортове, създаване
на чувство за
екипност, възпитание
на състезателен дух

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VІ КЛАС – ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК

III ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Колона 1
Колона 2
ЯДРА НА
УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖА
НИЕ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НА НИВО УЧЕБНА
ПРОГРАМА

IV УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Колона 3
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО
ТЕМИ

Колона 4

Колона 5

Колона 6

ОСНОВНИ НОВИ
ПОНЯТИЯ
(ПО ТЕМИ)

КОНТЕКСТ И
ДЕЙНОСТИ ЗА
ЦЯЛОТО ЯДРО И/ИЛИ
ЗА ЦЯЛАТА
ПРОГРАМА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ
ВРЪЗКИ

Ученикът разбира:
С
Л
У
Ш
А
Н
Е

– основна информация от
кратки художествени
текстове с ясна структура
и дикция, нормална
скорост на говорене и
стандартно произношение;
– кратки диалози с един
или повече събеседници,
свързани с всекидневието
му;
– конкретна информация
от кратки съобщения.

Моите приятели

Espressioni con i verbi

Gli amici

andare, dare, fare e stare

Il mio amico
La mia amica
Un amico cane (gatto)

Forma di cortesia

Ученикът описва своите

Le buone maniere –

приятели и съученици и

condizionale semplice,

На учениците трябва да Междупредметните
връзки се
се даде възможност
осъществяват по
да:
време на целия
учебен процес в
следните области:
– работят системно с

оригинални италиански Български език и
песни, приказки, детски л ит ерат ура
любимите им занимания.
филми
1 p. Sg.
Опора върху
Описва любимото си животно. Vorrei, prenderei, preferirei,
придобитите знания
и умения по роден
andrei
– работят
Очаквани резултати
език
самостоятелно, по
Ученикът умее да:
Проблеми на
Моето семейство
двойки и в групи
Pronomi possessivi
– разбира основна
интерференцията
Le
mamme
информация, свързана с
Разширяват
I
papà
–
усвояват
новата
Pronomi
rela
tivi
училищната дейност
социокултурните си
– разбира кратки разкази,
Fratelli e sorelle
лексика чрез различни
познания, свързани с
свързани с ежедневието,
I nonni
колективни игри,
Imperfetto indica tivo
национални
стихотворения и песни
драматизации,
– различава участниците в
традиции,
изпълнения на стихове обичаи, ценности,
диалога, техните желания и Ученикът описва семейството Passato prossimo
настроения в зависимост
си, дневния си режим,
и песни
изучавани
от интонацията им
професията на родителите си
литературни
– разбира съобщения на
произведения и
Nomi sovrabbondanti
учителя, команди при игри
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– pазграничава основни
теми, действия, герои.

Ч
Е
Т
Е
Н
Е

Ученикът:
– разбира основна
информация от анекдоти,
реклами
– разбира в подробности
кратки писма и картички,
комикси, написани на
стандартен език
– намира конкретна
информация в кратки
инструкции на позната
тематика.
Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– чете гладко и изразително
несложен текст и да
реагира адекватно на
съдържанието му
– чете и разбира
съдържанието на кратки
текстове и комикси като се
опира на илюстрациите
– разбира кратки задачи,
инструкции на игри,
указания при пътуване.

На пазар

– учат в приятна и

I negozi

предразполагаща

Il mio nuovo vestito

атмосфера

Ученикът осъществява
необходимата комуникация

– изградят стратегии за

при пазаруване в различни

учене

магазини
– слушат и четат
материали извън
Път уване

учебния комплект,

All’agenzia turistica

свързани с учебните

Alla stazione ferroviaria

теми

All’aeroporto
– извършват
Ученикът чете и разбира

разнообразни

разписания и информации,

занимания,

отнасящи се до пътуване с

провокиращи речевата

влак и самолет.

дейност (по
възможност работа с
мултимедийни

Човешкото тяло

продукти и др.).

произтичащите от
тях различия и
прилики
Мат емат ика
Чрез понятия за
естествени числа,
действия с тях, дати,
мерни единици,
дроби, геометрични
фигури, процент
Сравнения
Логически изводи
История и
цивилизация
Чрез понятия за
общество, религия,
символи, празници,
традиции
Опознаване на важни
събития от
италианската и
българската история

La salute
Le malattie
Educazione antinfortunistica
Ученикът познава частите на
човешкото тяло, може
елементарно да опише
здравословното си състояние.

География и
икономика
Чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
климат

Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

Ученикът води кратък
разговор в ежедневни
ситуации.
Изразява желание да
получи информация,
предмети или услуги.
Използва прости езикови
средства.
Прилага компенсаторни
стратегии за преодоляване
на комуникативни
проблеми.
Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– води кратък разговор
– споделя впечатления,
описва себе си, своето
семейство
– разказва кратки случки.
При трудност в
общуването използва
мимики и жестове.

Развлечения
La musica che mi piace
Ученикът чете и разбира
информация от афиши,
рекламни съобщения.
Изказва предпочитания за
музика. Описва любими певци.
Моята родина
Paesaggi geografici

Ученикът разказва за България
и Италия – градове и
забележителности.

Човекът и
природата
Чрез понятия за
Земя, Вселена,
природа,
заобикаляща среда,
флора и фауна, човек,
хигиена, екология
Музика
Чрез понятия за
ритъм, темпо,
мелодия, стилове,
музикални
инструменти
Разучаване на
италиански песни
Запознаване с
музикалните
традиции
Изобразително
изкуство
Наблюдателност и
въображение,
пространствено
ориентиране, умения
за рисуване с
различни материали,
естетически вкус
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10
П
И
С

Ученикът съставя план на
прочетен текст.
Пише кратко писмо, за да
сподели свои преживявания
и да изрази благодарност,
поздравление и пожелание.

А
Н
Е

Очаквани резултати
Ученикът умее да:
– отделя основните
моменти в даден текст, като
различава герои и описва
основните им качества
– описва свои
преживявания
– да съставя кратки
текстове по различни
поводи.

Домашна техника и
икономика
Усъвършенстване на
координацията и
сръчността,
изработване на
модели, приготвяне
на кулинарни
специалитети
Физическо
възпитание и спорт
Хигиена, видове
спортове, създаване
на чувство за
екипност, възпитание
на състезателен дух

V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÊÀÒÎ ÏÚÐÂÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â V–VI ÊËÀÑ
Ïðîâåðêàòà è îöåíÿâàíåòî íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè å ñúùåñòâåí åëåìåíò è íåäåëèìà ÷àñò îò öÿëîñòíèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ. Â îáó÷åíèåòî ïî èòàëèàíñêè 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–VI 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.
VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÏÎ ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ 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-íàòàòúøíî èçãðàæäàíå è óñúâúðøåíñòâàíå íà óìåíèÿòà, êàòî ñå ïðèäúðæà êúì êîíêðåòíî äåôèíèðàíèòå
öåëè è î÷àêâàíè ðåçóëòàòè, çàëîæåíè â ðàçðàáîòåíàòà ó÷åáíàòà 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-âèñîêî 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
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÷óæäèÿ åçèê, êàòî ñå îáúðíå îñîáåíî âíèìàíèå íà íÿêîè ñòðóêòóðíè è ôóíêöèîíàëíè
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–VI 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 ñòîéíîñòèòå 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 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
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ãðóïè, èíäèâèäóàëíà äåéíîñò è ôðîíòàëíî îáó÷åíèå. Îòäàâà ñå ïðåäïî÷èòàíèå íà äèäàêòè÷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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