УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА V И VI КЛАС
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Изучаването на два чужди езика в средното училище е един от
приоритетите на образователната политика в страната. Програмата е
ориентирана към постигане на стандартите по втори чужд език, описани
в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание,
съобразена е с възрастовите особености на учениците и отчита техните
възможности за осъзнато изучаване на езиковите структури.
Създадената нагласа за изучаване на чужд език в резултат на обучението
по първи чужд език в II–IV клас би следвало да стимулира учениците
да прилагат познатите им техники на учене. Работата в V–VI клас
предполага различен подход и темпо в сравнение с чуждоезиковото
обучение в началния етап.
Програмата е разработена като модул за обучение в рамките на две
години с цел да се даде свобода на учителя да направи разпределение на
материала в зависимост от конкретните условия. Един от основните
акценти в програмата е да бъдат мотивирани учениците за изучаване на
чужди езици, да се стимулира креативността им, да се създаде приятна
атмосфера на работа, да се продължи целенасочено развитието на
стратегии за самостоятелно учене и да се избегне прекаленото
натоварване при стартирането на обучението по втори чужд език.
Обучението по втори чужд език допринася за развитието на
чуждоезикова компетентност и чрез осъзнаване на приликите и
разликите между изучаваните чужди езици и българския език полага
основите на многоезичност.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК В ПЕТИ И
ШЕСТИ КЛАС
Обучението по втори чужд език в пети - шести клас има следните
цели:
1. ОБЩИ ЦЕЛИ
• Създаване на предпоставки за възпитание в многоезичност.
• Разширяване и обогатяване на общата и езиковата култура на
учащия се.
• Стимулиране на учениците да овладяват втори чужд език и да
прилагат придобитите умения и изградените стратегии за учене на чужд
език.
• Придобиване на интерес и положително отношение към изучаването
на втори чужд език и към културата на народите, носители на езика.
• Стимулиране стремежа към изучаването на чужд език, да развива
чувство на толерантност при осъзнаване на общото и различното и да
създава готовност за междукулурно общуване.
• Стимулиране интереса на ученика към страните, в които се говори
чуждият език и
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êúì ñúáèðàíå íà èíôîðìàöèÿ çà òÿõ îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè, ïðè êîåòî äà ñå òúðñÿò
ìåæäóêóëòóðíèòå âðúçêè.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Èçãðàæäàíå è ðàçâèòèå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèöèòå ïî èòàëèàíñêè åçèê.
• Ïðåíàñÿíå íà çíàíèÿ îò ïúðâèÿ ÷óæä åçèê è îò äðóãè ó÷åáíè äèñöèïëèíè ïðè îâëàäÿâàíå íà èòàëèàíñêè åçèê.
• Óñâîÿâàíå íà òåõíèêàòà íà ÷åòåíå è ïèñàíå íà èòàëèàíñêè åçèê.
• Ïúðâîíà÷àëíî èçãðàæäàíå íà ñèñòåìà îò çíàíèÿ çà ñòðîåæà íà èòàëèàíñêèÿ åçèê:
åçèêîâè è ðå÷åâè åäèíèöè, ïðàâîãîâîðíè, ïðàâîïèñíè è ãðàìàòè÷íè íîðìè.
Òåçè öåëè î÷åðòàâàò îñíîâíèòå îáîáùåíè è èíòåãðàëíè àêöåíòè â îáó÷åíèåòî ïî
âòîðè ÷óæä åçèê è îáùèòå íàñîêè íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ. Çà ðàçëèêà îò òîâà ôîðìóëèðîâêèòå íà î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè (ðàçäåë ²²²) ñà îïåðàöèîíàëíè è 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 – ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

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

С
Л
У
Ш
А
Н

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НА НИВО УЧЕБНА
ПРОГРАМА

Ученикът разбира:
– 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.

Е
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
– разбира съобщения на
учителя, команди при игри

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

Аз съм ученик

Articolo (determinativo,

La scuola

indetermina tivo)

La mia classe
I miei compagni

Genere e numero dei nomi
(sostantivi e aggettivi)

Ученикът разказва за първия
учебен ден, класната стая,

На учениците трябва да Междупредметните
връзки се
се даде възможност да:
осъществяват по
време на целия
– учат в приятна и
учебен процес в
следните области:
предразполагаща
атмосфера

Gradi di comparazione

училището.

– работят
C’è, ci sono

самостоятелно,

Le preposizioni IN e SU

по двойки и в групи

Il mio amico

Pronomi personali –

– изградят стратегии за

La mia amica

soggetto

учене

Моите приятели
Gli amici

Un amico cane (gatto)
Ученикът описва своите

Presente indicativo – verbi

– слушат и гледат

regolari

автентични записи

приятели и съученици и
любимите им занимания.

Verbi riflessivi

Описва любимото си животно.
Моето семейство
Le mamme

– слушат и четат
материали извън

Verbi irregolari: andare,

учебния комплект,

dare, fare, stare

свързани с учебните
теми

Български език и
л ит ерат ура
Опора върху
придобитите знания
и умения по роден
език
Проблеми на
интерференцията
Разширяват
социокултурните си
познания, свързани с
национални
традиции,
обичаи, ценности,
изучавани
литературни
произведения и
произтичащите от
тях различия и
прилики
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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.

I papà

Che tempo fa?

Fratelli e sorelle

Che cosa fai?

– участват в различни

I nonni

Come è?

учебни игри.

I giorni della settimana
Ученикът описва семейството

I mesi dell’anno

си, професията на родителите

Le stagioni

си

Numerali cardinali fino a
10 0

На пазар
Al mercato
Al supermercato
Ученикът осъществява
необходимата комуникация
при пазаруване на стоки от
първа необходимост.
Време то е…
Che tempo fa?
Le stagioni
I mesi
Che giorno è oggi?
I fenomeni atmosferici
Ученикът умее да описва
сезоните и познава месеците
на годината и дните на
седмицата
Ученикът пита за и казва дата

Първи чужд език
Стратегии на учене,
граматически и
лексикални
съответствия, умения
за работа с речник,
интернационални
думи, социокултурни
връзки
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

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.

Н

Път уване
Alla stazione ferroviaria
All’aeroporto
Ученикът чете и разбира
разписания и информации,
отнасящи се до пътуване с
влак и самолет.

Очаквани резултати

Човешкото тяло

Ученикът умее да:
– води кратък разговор,
– да споделя впечатления
– да описва себе си, своето
семейство
– да разказва кратки
случки.
При трудност в
общуването използва
мимики и жестове.

La salute

Е

Il mio corpo è così
Le malattie
Educazione antinfortunistica
Ученикът познава частите на
човешкото тяло, може
елементарно да опише
здравословното си състояние.
Развлечения
Al cinema
Ученикът чете и разбира
информация от афиши,
рекламни съобщения.
Изказва предпочитания за
филми
Описва любими герои.

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
Домашна техника и
икономика
Усъвършенстване на
координацията и
сръчността,

5

6

П
И
С

Ученикът съставя план на
прочетен текст.
Моята родина
Пише кратко писмо, за да
сподели свои преживявания Paesaggi geografici
Punti cardinali
и да изрази благодарност,
поздравление и пожелание.

А
Очаквани резултати
Н
Е

Ученикът разказва за България
и Италия – географско

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

изработване на
модели, приготвяне
на кулинарни
специалитети
Физическо
възпитание и спорт
Хигиена, видове
спортове, създаване
на чувство за
екипност, възпитание
на състезателен дух

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

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

С
Л
У
Ш
А
Н

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
НА НИВО УЧЕБНА
ПРОГРАМА

Ученикът разбира:
– 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

Е
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
– разбира съобщения на
учителя, команди при
игри.

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

Presente indicativo –

На учениците трябва да Междупредметните
връзки се
се даде възможност да:
осъществяват по
време на целия
– учат в приятна и
учебен процес в
следните области:
предразполагаща

Verbi irregolari

атмосфера

Аз съм ученик

Espressioni con i verbi

La scuola

andare, dare, fare e stare

La mia classe
I miei compagni
Ученикът разказва за първия
учебен ден, класната стая,
училището.

– работят
Verbi modali

самостоятелно,
по двойки и в групи

Моите приятели
Gli amici
Il mio amico

Impera tivo

La mia amica

– изградят стратегии за
учене

Un amico cane (gatto)
Ученикът описва своите

Numerali cardinali da 100

– слушат и гледат

in poi

автентични записи.

приятели и съученици и
любимите им занимания.

Futuro semplice

Описва любимото си животно.

– слушат и четат
материали извън

Passato prossimo

учебния комплект,

Моето семейство

ho fa tto,

свързани с учебните

Le mamme

ho scritto,

теми

Български език и
л ит ерат ура
Опора върху
придобитите знания
и умения по роден
език
Проблеми на
интерференцията
Разширяват
социокултурните си
познания, свързани с
национални
традиции,
обичаи, ценности,
изучавани
литературни
произведения и
произтичащите от
тях различия и
прилики
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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.

I papà

ho letto

Fratelli e sorelle

– участват в различни

I nonni

учебни игри.
sono andato/a,
sono arrivato/a,

Ученикът описва семейството

sono partito/a

си, професията на родителите
си
Nomi alterati
На пазар
Al mercato
Al supermercato
Ученикът осъществява
необходимата комуникация
при пазаруване на стоки от
първа необходимост.
Време то е…
Che tempo fa?
Le stagioni
I mesi
Che giorno è oggi?
I fenomeni atmosferici

Preposizioni

Първи чужд език
Стратегии на учене,
граматически и
лексикални
съответствия, умения
за работа с речник,
интернационални
думи, социокултурни
връзки
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

Ученикът умее да описва
сезоните и познава месеците
на годината и дните на
седмицата
Ученикът пита за и казва дата

География и
икономика
Чрез понятия за
посоки на света,

Г

Н

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.

Е

Очаквани резултати

О
В
О
Р
Е

Ученикът умее да:
– води кратък разговор
– да споделя впечатления
– да описва себе си, своето
семейство
– да разказва кратки
случки.
При трудност в
общуването използва
мимики и жестове

Път уване
Alla stazione ferroviaria
All’aeroporto
Ученикът чете и разбира
разписания и информации,
отнасящи се до пътуване с
влак и самолет.

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
La salute
Le malattie
Educazione antinfortunistica
Ученикът познава частите на
човешкото тяло, може
елементарно да опише
здравословното си състояние.
Развлечения
Al cinema
Ученикът чете и разбира
информация от афиши,
рекламни съобщения.
Изказва предпочитания за
филми
Описва любими герои.

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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П
Моята родина

А

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

Н

Очаквани резултати

и Италия – географско

И
С

Е

Paesaggi geografici
Punti cardinali
Ученикът разказва за България

положение, планини, реки,
Ученикът умее да:
морета .
– отделя основните
моменти в даден текст, като
различава герои и описва
основните им качества
– описва свои
преживявания
– 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 ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â ÏÅÒÈ È ØÅÑÒÈ 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.
Ïðè ïðîâåðêàòà íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå â ïåòè è øåñòè êëàñ àêöåíòúò òðÿáâà
äà ñå ïîñòàâÿ âúðõó ñâîáîäàòà íà èçêàçà è ïîñòèãàíåòî íà äàäåíè êîìóíèêàòèâíè
öåëè. Äîïóñíàòèòå ãðåøêèòå ñå êîðèãèðàò ÷ðåç ïðåäñòàâÿíå íà ïðàâèëíàòà ôîðìà. Æåëàòåëíî å ó÷èòåëÿò äà ïîìàãà íà ó÷åíèöèòå ñàìè äà îòêðèâàò ãðåøêèòå ñè è äà ïðîÿâÿâàò
äîáðîíàìåðåíîñò ïðè âçàèìíî êîðèãèðàíå. Ó÷èòåëÿò ìîæå äà ïîîùðÿâà ó÷åíèöèòå äà
ïðèëàãàò íÿêîè êîìïåíñàòîðíè ñòðàòåãèè ïðè ïðîâåðêà íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà.
Îñîáåíî âàæíî å ôîðìèòå íà îöåíÿâàíå äà áúäàò ðàçíîîáðàçíè è äà îò÷èòàò ñèñòåìíî ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà â ðàçëè÷íèòå äåéíîñòè.
Ïðè îöåíÿâàíå íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà ïðè îâëàäÿâàíåòî íà óñòíàòà è ïèñìåíàòà ðå÷ áè ñëåäâàëî äà ñå èìàò ïðåäâèä ñëåäíèòå êðèòåðèè:
• äà ôîðìóëèðà ÿñíî ìèñúëòà ñè â ðàìêèòå íà ïîçíàòà ëåêñèêà;
• äà èçâëè÷à èíôîðìàöèÿ îò êðàòêè óñòíè è ïèñìåíè òåêñòîâå;
• äà ñå èçðàçÿâà åçèêîâî êîðåêòíî;
• äà ðåàãèðà àäåêâàòíî íà âúïðîñè è èçêàçâàíèÿ;
• äà ñå èçêàçâà êîíêðåòíî ïî èçó÷åíè òåìè.
Îñîáåíî âàæíî å ó÷èòåëÿò äà ïðèëàãà ðàçëè÷íè ôîðìè íà ïðîâåðêà íà ðàâíèùåòî íà
çíàíèÿ è óìåíèÿ íà ó÷åíèöèòå è äà èçïîëçâà åäèííè êðèòåðèè ïðè îôîðìÿíå íà îöåíêàòà. Òîé òðÿáâà äà âçèìà ïîä âíèìàíèå îòíîøåíèåòî íà ó÷åíèêà êúì ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è äà
îöåíÿâà ó÷àñòèåòî ìó â ðàçëè÷íè äåéíîñòè:
• ðàáîòà â ÷àñà (ñ öåëèÿ êëàñ, â ãðóïà, ïî äâàìà, ñàìîñòîÿòåëíî);
• èçïúëíåíèå íà äîìàøíè ðàáîòè;
• ðàçðàáîòâàíå íà ìàòåðèàëè ïî ïðîåêòè.
Ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèöèòå ñå óñòàíîâÿâàò ÷ðåç ïåðèîäè÷íè êîíòðîë è îöåíêà ñ
ðàçëè÷íî ñúäúðæàíèå è ïðîäúëæèòåëíîñò. Ïðåâåñ èìàò ïðîâåðêàòà íà çíàíèÿòà è
óìåíèÿòà íà ôóíêöèîíàëíî íèâî (èçãðàæäàíå íà òåêñò ïî êàðòèíà/ñåðèÿ îò êàðòèíè/
êëþ÷îâè äóìè, ïèñàíå íà ëè÷íî ïèñìî ïî îïîðè, ïîêàíà, çàäà÷è çà ïðîâåðêà íà ðàçáèðàíåòî íà ïðî÷åòåí èëè ïðîñëóøàí òåêñò), ïðîâåðÿâàùè ñâúðçàíèòå ñ îñíîâíèòå öåëè íà
îáó÷åíèåòî êîìóíèêàòèâíè ñïîñîáíîñòè íà ó÷åíèêà ïðåä òåçè ñúñ ñòðóêòóðåí õàðàêòåð (ãðàìàòè÷åñêè è ëåêñèêàëíè çàäà÷è), ïðîâåðÿâàùè äîêîëêî å óñâîåíî åçèêîâîòî
ñúäúðæàíèå íà ñúîòâåòíàòà åäèíèöà/ðàçäåë.
Çàäà÷è çà ïðåâîä íå ñå ïðåäâèæäàò ïðè îáó÷åíèåòî â ïåòè è øåñòè êëàñ è íå áèâà äà
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áúäàò ñðåäñòâî çà îöåíÿâàíå íà çíàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå.
Äèêòîâêàòà ñå èçïîëçâà êàòî òðåíèðîâú÷íî óïðàæíåíèå. Ìîæå äà ñå âêëþ÷è è â
îáîáùàâàù òåñò.
Îöåíêèòå òðÿáâà äà áúäàò äîáðå îáîñíîâàíè ïðåä ó÷åíèöèòå, äà èìàò îêóðàæèòåëåí
è ôîðìèðàù õàðàêòåð è äà ìîòèâèðàò çà îáùóâàíå íà ÷óæäèÿ åçèê.
VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÏÎ ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÊÀÒÎ ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ ÇÀ ÏÅÒÈ È ØÅÑÒÈ ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî ïî èòàëèàíñêè åçèê êàòî âòîðè ÷óæä åçèê çàïî÷âà â ïåòè êëàñ è èìà
ñâîèòå ñïåöèôè÷íè îñîáåíîñòè. Ïåðèîäúò íà îãðàìîòÿâàíå å ðàçëè÷åí îò òîçè, êîéòî å
íåîáõîäèì çà ïúðâèÿ ÷óæä åçèê, òúé êàòî ó÷åíèöèòå ñà çàïîçíàòè âå÷å ñ ëàòèíñêàòà
àçáóêà. Òå òðÿáâà äà óñâîÿò ñàìî íÿêîè ðàçëè÷èÿ â çâóêîâî-áóêâåíèòå ñúîòíîøåíèÿ è
ïðîèçòè÷àùèòå îò òîâà îñîáåíîñòè ïî îòíîøåíèå íà ïðîèçíîøåíèåòî è ïðàâîïèñà.
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. Ìîòèâàöèÿòà íà ó÷åíèöèòå å íåîáõîäèìî óñëîâèå
çà óñïåøíî óñâîÿâàíå íà åçèêà è ðåàëèçèðàíå íà ôèíàëíèòå öåëè êîíêðåòíî îïèñàíè â
ðàçðàáîòåíàòà ïðîãðàìà. Ìîòèâèðàùèòå äåéíîñòè, ïðåäëîæåíè îò ó÷èòåëÿ, 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. Íà ó÷åíèêà òðÿáâà äà ñå äàäå âúçìîæíîñò äà
îñúçíàå åçèêà è äà ïðîÿâè æåëàíèå äà ñå èçðàçÿâà îòíîñèòåëíî ïðàâèëíî ñ öåë äà óñòàíîâè êîíòàêò è äà ðåàëèçèðà âúçìîæíî íàé-ïúëíîöåííî êîìóíèêàòèâíèòå ñè íàìåðåíèÿ.
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå äàâà çíàíèÿ çà åçèêà, çà áèòà è êóëòóðàòà íà Èòàëèÿ. Ñîöèîêóëòóðíèòå àñïåêòè ñå âúçïðèåìàò êàòî íåäåëèìà ÷àñò îò îáó÷åíèåòî è îâëàäÿâàíåòî íà
èòàëèàíñêè åçèê. 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“. 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.
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
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óñòíà è ïèñìåíà ôîðìà, íà åçèêîâè çíàíèÿ, îòãîâàðÿùè àäåêâàòíî íà ñèòóàöèÿòà è èçèñêâàíèÿòà çà ðàçáèðàíå è ñúçäàâàíå íà òåêñòîâå.
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 íååçèêîâè èçðàçíè ñðåäñòâà.
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. Ïðåïîäàâàíåòî è íåîáõîäèìèòå îáÿñíåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâàò ïðåäèìíî íà èòàëèàíñêè åçèê. Â ñúïîñòàâèòåëåí ïëàí ìîãàò äà áúäàò ïðåäñòàâåíè ÿâëåíèÿòà, òúæäåñòâåíè ñ ðîäíîåçèêîâèòå, èëè îñîáåíîñòèòå, êîèòî ñà ïîòåíöèàëåí ôàêòîð çà
ïîðàæäàíå íà èíòåðôåðåíöèÿ.
Ïðèëàãàò ñå óòâúðäåíèòå â ïðàêòèêàòà ñîöèàëíè ôîðìè íà ðàáîòà: ïî äâîéêè, ïî
ãðóïè, èíäèâèäóàëíà äåéíîñò è ôðîíòàëíî îáó÷åíèå. Îòäàâà ñå ïðåäïî÷èòàíèå íà äèäàêòè÷íè 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.
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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