УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII И VIII КЛАС
(ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК)
I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Настоящата програма е предназначена за ученици от седми и осми
клас на СОУ които са започнали да изучават немски като втори чужд език
в пети клас. Тя има за цел да задълбочи знанията и уменията им по
втория чужд език, усвоени в периода пети-шести клас за постигане
целите на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание
в края на основната образователна степен в частта им за втори чужд
език.
Програмата е съобразена с ДОИ за учебно съдържание, с
възрастовите особености на учениците и отчита:
• придобитите от тях знания и умения при изучаването на първи чужд
език в периода II-VI клас и по немски език в периода V-VI клас;
• по-високото ниво на възможностите им за осъзнато изучаване и
прилагане на езикови структури;
• създадената нагласа за изучаване на чужд език;
• придобитите комуникативни умения и стратегии на учене от
обучението по роден език.
Програмата е ориентирана към осъществяване на целите, залегнали в
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание, към
стимулиране на творческия подход и индивидуалното развитие на
учениците и към работа в приятна творческа атмосфера, в чийто център
стои ученикът, а не учителят.
II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО НЕМСКИ КАТО ВТОРИ ЧУЖД
ЕЗИК В V²² И V²²² КЛАС
Обучението по втори чужд език в седми-осми клас има следните
цели:
1. ОБЩИ ЦЕЛИ
• Възпитаване в многоезичност.
• Разширяване и обогатяване на общата и езиковата култура на
учениците.
• Стимулиране на учениците да овладяват повече от един чужд език
и да прилагат придобитите умения и изградените стратегии и техники за
учене на чужд език.
• Стимулиране на интерес и положително отношение към изучаването
на културата на народите, носители на езика.
• Толерантност чрез осъзнаване на общото и различното чрез
сравняване на чуждото и познатото.
• Разграждане на стереотипи и предразсъдъци.
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• Ñòèìóëèðàíå èíòåðåñà íà ó÷åíèêà êúì íåìñêîãîâîðÿùèòå ñòðàíè è êúì ñúáèðàíå
íà äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ çà òÿõ îò ðàçëè÷íè èçòî÷íèöè.
• Ãîòîâíîñò çà ìåæäóêóëòóðíî îáùóâàíå.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Èçãðàæäàíå è ðàçâèòèå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò ïî íåìñêè åçèê.
• Ïðèëàãàíå íà çíàíèÿ îò ïúðâèÿ ÷óæä åçèê è îò äðóãè ó÷åáíè äèñöèïëèíè ïðè îâëàäÿâàíå íà âòîðèÿ ÷óæä åçèê.
• Óñâîÿâàíå íà òåõíèêàòà íà ÷åòåíå è ïèñàíå íà âòîðèÿ ÷óæä åçèê.
• Èçãðàæäàíå íà ñèñòåìà îò çíàíèÿ çà ñòðîåæà íà âòîðèÿ ÷óæä 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
ïúðâèÿ 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 НЕМСКИ КАТО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ЗА VII КЛАС
III. Очаквани резултати
1
Ядра
на
учебно
съдържание
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2
Очаквани резултати по ядра
на ниво учебна програма
(VII клас втори чужд език)

Ученикът:
♦ разбира основната информация
в репликите на един или повече
събеседници в кратки диалози,
свързани с ежедневието му, в
ролята на участник или само
слушател;
♦ разбира основната информация
от несложни текстове /кратки
разкази и приказки, текстове от
младежки списания/ на
стандартен немски език и
прочетени с умерено темпо, ясна
дикция и стандартно
произношение;
♦ разбира указанията на учителя,
лични съобщения, покани,
реплики на свои връстници,
свързани с ежедневието му и
реагира адекватно на тях;
♦ използва компенсаторни
стратегии като:
- се опира на контекста;
- се ориентира по звуковия фон;
- съблюдава мимиката и

IV. Учебно съдържание (теми, словесни действия, езикови средства, контекст и дейности,
междупредметни връзки)
3
4
5
6
Очаквани
Основни нови
Контекст и
Възможности за междурезултати по теми
понятия
дейности
предметни връзки
(словесни действия
(езикови
и социо-културни
средства)
аспекти)
А. Учениците
трябва да усвоят
свързаните с
посочените
тематични области
понятийни и
социокултурни
знания и речеви
умения, които да
използват в учебна
обстановка и при
реално общуване.
Аз и моят свят
¾ лични данни;
¾ семейство,
роднини;
¾ приятелство,
лични контакти;
¾ моят дом –
задължения;
¾ моят ден;
¾ хигиена, здраве;
¾ храни и напитки;
¾ вкус и

Учениците трябва
да осмислят
усвоените езикови
средства /V- VІ
клас/, да ги
надграждат и да ги
употребяват
активно за
осъществяване на
познатите словесни
дейности.
1. Фонетика:
Продължава
работата върху
произношението и
интонацията във
връзка с лексиката,
изучавана в седми
клас.
• Отворени и
затворени, дълги
и кратки гласни;
• Дифтонги;
• Der Hauchlaut h,
ich-Laut, ach –

Във връзка с
общите цели на
обучение в
прогимназиалния
етап и с целите на
обучението по
втори чужд език на
учениците трябва
да се даде
възможност да:
♦ Учат в приятна
и предразполагаща и
творческа
атмосфера;
♦ Да им се даде

Изучаването на немски
език предоставя
възможности за
използване и създаване на
връзки между изучаваните
в седми клас предмети,
както следва:
Български език и
литература
• 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.

3
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♦
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♦

жестовете и интонацията на
говорещия;
се ориентира по
интернационални думи;
x x x
води елементарен разговор на
познати теми като:
задава и отговаря на конкретни
и ясно формулирани въпроси;
следва и дава кратки и несложни
инструкции;
представя накратко минали
събития, говори за настоящето и
за бъдещето;
предава устно съдържанието на
кратък прочетен /прослушан/
текст – напр. съобщение, обява,
случка и др. по предварително
съставен план или опорни точки;
изразява желание да получи
информация, предмети или
услуги;
води кратък разговор по
телефона, когато събеседникът
му говори бавно и с ясна
дикция;
използва елементарни езикови
средства и интонация, които не
затрудняват разбирането;
произношението и интонацията
се доближават все повече до
нормите за устно общуване в
немския разговорен език;
използва компенсаторни

предпочитания;
¾ конфликти,
проблеми,
отношения в
училище и
вкъщи;
¾ свободно време
/спорт, музика,
медии, любими
занимания и др./;
¾ мода и облекло;
¾ пътуване,
туризъм.
Околна среда
¾ животински и
растителен свят;
¾ природни
явления;
¾ опазване на
околната среда.
Мечти и
действителност
Празници и традици
в България и
немскоезичните
страни
¾ по избор.
Числа
¾ Числителни

•
•
•
•

Laut, Dehnungsh;
ng;
Звучни и
беззвучни
съгласни;
Ударение на
думата;
Интонация.

възможност да
слушат и четат

•
•

оригинална
немска реч;

•

♦ осъществяват
кореспонденция на немски

•
•

2.Граматика

език с

Verb
♦ Modalverben im
Präsens /sollen,
dürfen/;
♦ Perfekt mit
„haben“ und
„sein“;
♦ Präteritum der
Modalverben
sollen, müssen,
können, wollen.

връстници от

•

немскоговорящ

•

ите страни;
♦ разширяват
познанията си
за
немскоговорящите страни,

Substantiv
♦ Genitiv.

търсейки

Adjektiv
♦ Deklination mit
dem bestimmten
und unbestimmten
Artikel und nach
„kein“.

различни

информация в
източници;
♦ работят в
различни
социални

Първи чужд език
стратегии на учене;
граматически и
лексикални
съответствия;
умения за работа с
речник;
интернационални
думи;
социокултурни връзки.
Математика
сравняване на
стойности;
логически
разсъждения и изводи.

История и цивилизация
• сравняване на факти и
събития;
• обогатяване на
информацията за
немскоговорящия свят;
• разширяване на
информацията за
европейска интеграция
и международно
сътрудничество.
География и икономика
• Европа, Балканите,
България, разширяване
на информацията за
немоскоговорящите
4
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-

стратегии като:
се ориентира по контекста;
използва мимика и жестове;
търси помощ от събеседника;
използва описание.
х х
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х

♦ Разбира основната
информация от следните
видове текстове, написани на
стандартен немски език:
- комикси;
- кратки разкази;
- приказки;
- несложни описания;
- разбира в подробности:
- кратки несложни описания;
- кратки разкази;
- кратки приказки;
- лични писма и картички и
разпознава в тях някои
социокултурни особености.
♦ намира и разбира конкретна
информация в:
- указания и правила за игри в
учебника;
- учебни текстове;
- покани;
- съобщения;
- афиши;
♦ разбира конкретна информация
в учебни справочници и
речници;

бройни от 100 до
1000.
Б. Учениците
трябва да усвоят:
1. Езиковата
реализация на
основни
словесни
действия:
• Meinungen
äußern;
• nach Meinungen
fragen;
• über Erlebnisse
erzählen;
• Einverständnis/Ni
chteinverständnis
ausdrücken;
• erlauben,
verbieten;
• Gehörtes/Gelesen
es wiedergeben;
• beschreiben;
• auffordern;
• Glauben/Zweifel
ausdrücken;
• widersprechen;
• Vermutungen
äußern.
2. Социокултурни

Präpositionen
♦ Wechselpräpositionen mit Akk.
und Dativ - neben
über, unter, vor,
hinter, zwischen –
neu.
Satz
♦ Kausalsatz mit
“weil”
♦ Objektsatz mit
“dass” und “ob”.
Konjunktionen
weil, dass, ob.

форми
/индивидуал-

•

но, по двойки,

•

по групи, целия
клас/;
♦ участват в
различни
дидактични
игри;
♦ участват в
проекти;
♦ ползват

Wortstellung

подходяща за

♦
♦
♦
♦

възрастта им

Zweitstellung;
Endstellung;
Umstellung;
Satzklammer.

3.Слoвообразуване
♦ Komposita;
♦ Ableitungen.
1. Лексика
В края на седми клас
учениците трябва да
владеят активно

справочна

•
•
•
•
•

страни;
свят,околна среда,
биосфера;
пътувания.
Биология и здравно
образование
понятия за природа;
заобикаляща среда;
флора;
фауна;
здравно-хигиенни
проблеми.

Физика и астрономия
• открития;
• изобретения,
• известни учени.
Химия и опазване на
околната среда
• екология.

литература;
♦ използват нови
технологии;
♦ развиват
уменията си за
учене;
♦ развиват

•

Музика
разширяване на
познанията в областта
на музикалните немски
традиции.

Изобразително изкуство
• разширяване на
познанията за някои
немскоговорящи
художници и техните
5
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♦ използва компенсаторни
стратегии като:
- се ориентира по заглавието,
контекста;
- се опира на илюстрациите;
- взема под внимание
интернационална лексика и
познатите модели за
словообразуване;
♦ използва справочна литература.
х

П
И
С
А
Н
Е

х х

♦ пише кратки биографични
данни;
♦ съставя кратък текст съчинение, описание - по
ключови думи или
илюстративен материал с обем
от 7-8 изречения;
♦ пише поздравителна картичка,
покана;
♦ пише лични писма;
♦ използва елементарни езикови
средства, правопис и
пунктуация, които не
затрудняват разбирането;
♦ усвоява правопис и пунктуация
в степен, близка до нормите на
немския език.

аспекти при
♦ Норми на
поведение в
немскоезичните
страни и в
различни
ситуации;
♦ Празници,
обичаи и
традиции на
немскоезичните
страни;
♦ организиране на
ежедневието;
♦ отношение към
околната среда.

около 750
лексически единици,
подбрани с оглед на
темите и словесните
действия, от които
250 са нови за седми
клас.
2. Правопис
♦ Обръща се
внимание на
правописните
особености на
нововъведената
лексика съгласно
нормите на
правописната
реформа;
♦ Пунктуация в
сложното
изречение;
♦ Пунктуация при
пряка реч.

критично
мислене;
♦ правят реална
самооценка и
взаимна
оценка.
Препоръчително е
в учебния процес
учителят да
включва в работата
си допълнителни
материали –
собствени и
материали от
различни
източници
/интернет, учебни
помагала, вестници
и списания,
предназначени за
тяхната възраст и
др./

творби.
Физическо възпитание и
спорт
• спортове;
• олимпиади, състезания;
• известни спортисти;
• възпитание на
състезателен дух и
чувство за екипност.
По възможност учениците
да използват новите
технологии за
информация и
комуникация в
обучението по немски
език.
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III. Очаквани резултати

IV. Учебно съдържание (теми, словесни действия, езикови средства, контекст и дейности,
междупредметни връзки)
3
4
5
6

1

2

Ядра
на
учебн
о
съдър
жани
е

Очаквани резултати по ядра
на ниво учебна програма
(VIII клас втори чужд език)

Очаквани резултати
по теми
(словесни действия и
социо-културни
аспекти)

Основни нови
понятия
(езикови средства)

Контекст и
дейности

Възможности за междупредметни връзки

Ученикът:

А. Учениците трябва

Учениците трябва
да осмислят
усвоените езикови
средства /V- VІ
клас/, да ги
надграждат и да ги
употребяват активно
за осъществяване на
познатите словесни
дейности.
1. Фонетика:
Продължава работата
върху произношението
и интонацията във
връзка с лексиката,
изучавана в осми клас.
• Отворени и
затворени, дълги и
кратки гласни: A Laute, E - Laute; U
– Laute, O – Laute;
Ü - Laute, Ö –
Laute; I – Laute;
• Дифтонги
• Латернално L l
• Der Hauchlaut h,

Във връзка с

Изучаването на немски език
предоставя възможности за
използване и създаване на
връзки между изучаваните в
осми клас предмети, както
следва:

С
Л
У
Ш
А
Н
Е

♦ Разбира основната информация в
репликите на един или повече
събеседници в недълги диалози,
свързани с ежедневието му, при
което е участник или само
слушател;
♦ Разбира в подробности
иформацията от несложни
текстове / кратки разкази, откъси
от разкази и приказки,
преработени публицистични
текстове и текстове от младежки
списания /, написани на
стандартен език и прочетени с
умерено темпо, ясна дикция и
стандартно произношение;
♦ Разбира указанията на учителя,
съобщения, покани, реплики на
свои връстници, свързани с
ежедневието му и реагира
адекватно на тях;
♦ Използва компенсаторни
стратегии като:

да усвоят свързаните с
посочените тематични
области понятийни и
социокултурни знания и
речеви умения, които да
използват в учебна
обстановка и при
реално общуване.
Отношение към околната
среда
¾ туризъм и опазване
на околната среда;
¾ цели на пътуване,
¾ забележителности в
немскоговорящи

общите цели на
обучение в
прогимназиалния
етап и с целите на
обучението по
втори чужд език на
учениците трябва
да се даде
възможност да:
♦ Учат в приятна
и
предразполаща
та и творческа
атмосфера
♦ Да им се даде
възможност да

Български език и
литература
• 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
Първи чужд език
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-

се опира на контекста;
се ориентира по съпътстващия
звуков фон;
съблюдава мимиката и жестовете
на говорещия;
се ориентира по
интернационални думи;
се ориентира по интонацията.
x x x

Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

♦ води несложен разговор на
познати теми като:
- задава и отговаря на конкретни и
ясно формулирани въпроси;
- следва и дава несложни
инструкции;
- представя накратко минали
събития;
- говори за настоящето;
- изказва намерения за бъдещето;
♦ води несложни дискусии на
познати теми в предварително
уточнени рамки;
• предава кратък несложен текст –
напр. за лице, обект, събитие /по
преценка по предварително
изработен план/;
♦ изразява желание да получи
информация, предмети или
услуги;
♦ води сравнително кратък разговор
по телефона, когато събеседникът
му говори бавно и с ясна дикция;
♦ използва елементарни езикови
средства и интонация, които не

страни;
¾ транспорт
Фантазия и

•
•
•

действителност
•
Литература, изобразително
изкуство, театър, музика,
кино
Празници и традици в
България и
немскоезичните страни

Числа
¾ Числителни бройни

•

ich-Laut, ach –
Laut;
ng-Laut;
Средноезично /∂/
Звучни и
беззвучни
съгласни
Ударение на
думата;
Интонация
2.Граматика
Verb
♦ Einige öfter
gebrauchte
Verben mit
präpositionalem
Objekt
♦ Reflesivverben Konjugation
einiger öfter
auftretender
Verben
♦ Futur I

до милион
¾ назоваване на години
Б. Учениците трябва да
усвоят:
1. Езиковата

Pronomen
♦ Demonstrativpronomen „dieser“
/ nur Nominativ/
♦ Indefinitpronomen
“man”
Adjektiv
♦ Komparation und
Vergleichskonstruk-

слушат и четат
оригинална

•
•

немска реч
♦ Осъществяват
кореспонденци
я на немски

•
•
•

език
♦ Разширяват
познанията си
за
немскоговорящ
ите страни,
търсейки
информация в
различни
източници
♦ използват нови
технологии
♦ Работят в
различни
социални
форма
/индивидуално,
по двойки, по г

•
•

стратегии на учене,
граматически и
лексикални
съответствия;
умения за работа с
речник;
интернационални думи;
социокултурни връзки,
Математика
сравняване на стойности;
логически разсъждения
и изводи

История и цивилизация
сравняване на факти и
събития;
• обогатяване на
информацията за
немскоговорящия свят;
• разширяване на
информацията за
европейска интеграция и
международно
сътрудничество
•

География и икономика
Европа, Балканите,
България, разширяване
на информацията за
немоскоговорящи-те
страни
• свят,околна среда,
биосфера;
• пътувания
•
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затрудняват разбирането;
♦ произношението и интонацията са
близки до нормите за устно
общуване в немския език
♦ използва компенсаторни
стратегии като:
- се ориентира по контекста;
- използва мимика и жестове;
- търси помощ от събеседника;
- използва описание.
Ч
Е
Т
Е
Н
Е

х х

реализация на
основни словесни
действия:
•

Ansichten äußern;
•
•

begründen;

•

über Erlebnisse
erzählen;

•

Präpositionen
♦ Präpositionen mit
dem Akkusativ –
durch
♦ Präpositionen
mit dem Dativ - seit .

рупи, целия
клас
♦ Участват в
различни
дидактични

Einverständnis /
Nichteinverständnis
ausdrücken;

•

erlauben, verbieten;

•

Gehörtes / Gelesenes
wiedergeben;

•

beschreiben;

•

umschreiben;

•

auffordern;

•

Glauben/Zweifel
ausdrücken;

•

versprechen;

•

widersprechen;

Satz
♦ Konditionalsatz
„wenn“ /Indikativ/.
Wortstellung
♦ Endstellung
♦ Satzklammer
♦ Umstellung
3.Слoвообразуване
♦ Komposita
♦ Ableitungen
2. Лексика
В края на осми клас
учениците трябва да
владеят активно около
1000 лексически
единици, подбрани с
оглед на темите и
словесните действия,
от които 250 са нови за
осми клас.

•
•
•
•
•

игри и
сревнования

nach Meinungen
fragen;

х

♦ Разбира основната информация от
текстове, написани на стандартен
език:
- комикси;
- кратки разкази и откъси от
разкази;
- приказки;
- несложни описания;
♦ разбира в подробности:
- анекдоти;
- кратки несложни описания
- кратки разкази и откъси от
разкази;
- приказки;
- лични писма и картички и
разпознава в тях някои
социокултурни особености.
♦ Намира и разбира конкретна
информация в:
- указанията в учебника;
- правила за игри;
- покани;
- съобщения;

Meinungen und

tionen - prädikativer
Gebrauch

♦ Участват в
проекти

•
•
•

Физика и астрономия
открития;
изобретения,
известни учени

•

Химия и опазване на
околната среда
екология

♦ Ползват
справочна
литература
♦

Развиват
уменията си за
учене

♦ развиват
критично и
самокритично
мислене
♦ правят реална
самооценка и
взаимна оценка
Препоръчително е в
учебния процес
учителят да

Биология и здравно
образование
понятия за природа;
заобикаляща среда
флора;
фауна;
здравно-хигиенни
проблеми,

•

Музика
• разширяване на
познанията в областта на
музикалните немски
традиции
разучаване на песни и
танци

Изобразително изкуство
• разширяване на
познанията за някои
немскоговорящи
художници и техните
творби
Физическо възпитание и
спорт
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П
И
С
А
Н
Е

- обяви;
- афиши;
♦ разбира конкретна информация в
учебни справочници и речници
♦ използва компенсаторни
стратегии като:
- се ориентира по заглавието,
контекста;
- се опира на илюстрациите;
- взима под внимание
интернационална лексика и
познатите модели за
словообразуване;
♦ използва справочна литература.
х

х х

♦ пише кратки биографични данни;
♦ пише кратък текст /съчинение,
описание, разказ / по ключови
думи/илюстративен материал /1015 изречения/;
♦ пише поздравителна картичка,
покана;
♦ пише лични писма;
♦ използва езикови средства,
правопис и пунктуация, които не
затрудняват разбирането;
♦ усвоява правопис и пунктуация,
близки до нормите на немския
език.

•

Vermutungen äußern

3. Правопис
♦ Обръща се

2. Социокултурни

внимание на

аспекти при

правописните

♦ Норми на поведение

особености на

♦ Празници, обичаи и

нововъведената

♦

традиции

лексика. Ученикът

организиране на

усвоява правилата

свободното време

на немския

♦ отношение към
околната среда

включва в работата
си допълнителни
материали –
собствени и
материали от
различни
източници
/интернет, учебни
помагала, вестници
и списания,
предназначени за
тяхната възраст и
др./

•
•
•
•

спортове;
олимпиади,състе-зания;
известни спортисти;
възпитание на
състезателен дух и
чувство за екипност

По възможност учениците
да използват новите
технологии за информация и
комуникация в обучението
по немски език.

правопис съгласно
нормите на
правописната
реформа;
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V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÍÅÌÑÊÈ ÊÀÒÎ ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â ÑÅÄÌÈ È ÎÑÌÈ ÊËÀÑ
Ïðîâåðêàòà è îöåíÿâàíåòî íà ïîñòèãíàòèòå ðåçóëòàòè å ñúùåñòâåí åëåìåíò è íåäåëèìà ÷àñò îò öÿëîñòíèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ. Â îáó÷åíèåòî ïî ÷óæä 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, 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. Çà óñâîÿâàíå íà ñïîñîáíîñòòà çà ñàìîîöåíêà íà ó÷åíèêà ñå ïðåïîðú÷âà
ðàáîòàòà ñ ïîðòôîëèî.
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 îòðàçÿâàò 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 òåêóùè, ïåðèîäè÷íè ïðîâåðêè è òåçè íà êðàéíèòå ðåçóëòàòè (ñðî÷íè,
ãîäèøíè) òðÿáâà äà âêëþ÷âàò âúçìîæíî íàé-ïúëíî óñâîåíîòî äî ìîìåíòà ó÷åáíî ñúäúðæàíèå. Ïðåâåñ òðÿáâà äà èìàò ôóíêöèîíàëíèòå òåñòîâå – èçêàçâàíèÿ, äèñêóñèè, ñúçäàâàíå íà ïèñìåí òåêñò ïðè ñïàçâàíå íà ôîðìàëíè è ñòðóêòóðíè êðèòåðèè, 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. Ñòðóêòóðíèòå òåñòîâå – ãðàìàòè÷åñêè è ëåêñèêàëíè çàäà÷è – òðÿáâà äà ñà çàñòúïåíè â ïî-ìàëêà ñòåïåí, òúé êàòî òå ïðîâåðÿâàò è îöåíÿâàò äîêîëêî ñà óñâîåíè îòäåëíè
åçèêîâè ñòðóêòóðè.
Â ñåäìè è îñìè êëàñ çàäà÷è çà ïðåâîä íå ñå ïðåäâèæäàò è íå áèâà äà áúäàò ñðåäñòâî çà
îöåíÿâàíå íà çíàíèÿòà 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
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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 äà ñå èçáèðàò çà ðàáîòà â
êëàñ ó÷åáíè êîìïëåêòè, êîèòî ïðåäëàãàò çàäà÷è çà ïðîâåðêà è ñàìîîöåíêà íà ïîñòèæåíèÿòà è ïðèìåðíè âàðèàíòè íà òåñòîâå.
VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÍÅÌÑÊÈ ÊÀÒÎ ÂÒÎÐÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â ÑÅÄÌÈ È ÎÑÌÈ 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 óñúâúðøåíñòâàíå íà óìåíèÿòà, êàòî ñå ïðèäúðæà êúì êîíêðåòíî äåôèíèðàíèòå öåëè è î÷àêâàíè
ðåçóëòàòè, çàëîæåíè â ðàçðàáîòåíàòà ó÷åáíàòà ïðîãðàìà. Â ñåäìè êëàñ å îñîáåíî âàæíî
äà ñå îñúùåñòâè åñòåñòâåíà ïðèåìñòâåíîñò ìåæäó èçó÷åíèòå ñòðóêòóðè è ñúäúðæàíèå â
øåñòè êëàñ è îêîí÷àòåëåí ïðåõîä 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.
Ïðåïîðú÷âà ñå ïðèëàãàíåòî íà îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà èíòåðàêòèâíèÿ ïîäõîä, óòâúðäèë ñå ïî áåçñïîðåí íà÷èí êàòî âîäåù â ñúâðåìåííèÿ åòàï íà ðàçâèòèå íà ìåòîäè÷åñêàòà íàóêà è ïðåïîðú÷àí â Îáùàòà åâðîïåéñêà ðàìêà. 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. Äåéíîñòèòå, ïðåäëîæåíè îò ó÷èòåëÿ (ãëåäàíå íà ïîäõîäÿù ôèëì, ÷åòåíå íà ìëàäåæêè ñïèñàíèÿ,
âîäåíå íà êîðåñïîíäåíöèÿ, èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò èíòåðíåò, ðàáîòà ïî ãðóïè,
äèñêóñèÿ, òåëåâèçèîííî øîó, èíòåðâþ è äð.) òðÿáâà äà îòãîâàðÿò íà èíòåðåñèòå íà ó÷åíèöèòå è äà áúäàò ñúîáðàçåíè ñ íèâîòî íà âëàäååíå íà åçèêà. Ðàáîòàòà â êëàñ òðÿáâà äà ñå
îðãàíèçèðà òàêà, ÷å ó÷åíèöèòå äà áúäàò ñïîêîéíè, äà ñå ÷óâñòâàò êîìôîðòíî, à ñúçäàäåíèòå óñëîâèÿ äà ñå äîáëèæàò ìàêñèìàëíî äî ðåàëíèòå ñèòóàöèè íà îáùóâàíå è ìîäåëè
íà ïîâåäåíèå.
Ó÷èòåëÿò òðÿáâà äà ñòèìóëèðà è îñèãóðè àêòèâíàòà äåéíîñò íà âñè÷êè ó÷åíèöè, äà
ïðîÿâÿâà ðàçáèðàíå ïî îòíîøåíèå íà ñðåùàíèòå òðóäíîñòè îò îòäåëíè ó÷åíèöè è ãîòîâíîñò çà ïîìîù è ïîäêðåïà, êúäåòî òÿ áèâà ïîòúðñåíà, áåç äà ñå íàòðàïâà è ïðèáúðçàíî äà
îáîáùàâà ïðåä âñè÷êè ÷àñòåí ïðîáëåì. 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, àðõèâè). Òîâà ñúçäàâà ÷óâñòâî çà ïîñòèãíàò óñïåõ è ìîòèâèðà
çà ïî-íàòàòúøíà ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà.
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
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 V²²–VI²² 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 âúâåæ12

äàíå 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
íà íåìñêè åçèê. Ïðè âúâåæäàíå íà íîâà 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 íåìñêîãîâîðÿùèòå
ñòðàíè è íàðîäè. 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 è àóäèîçàïèñè 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 òðÿáâà äà ñå ïðèäðóæàâà ñ óñâîÿâàíå íà çíàíèÿ è èçãðàæäàíå íà óìåíèÿ çà
ñàìîñòîÿòåëíî ó÷åíå, 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 íàé-ïîäõîäÿùèòå çà íåãî
íà÷èíè çà óñâîÿâàíå íà çíàíèÿ è èçãðàæäàíå íà óìåíèÿ. Ñàìîñòîÿòåëíîñòòà 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 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.
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, êàêòî è äà äàâà âúçìîæíîñò íà ó÷åíèöèòå ñàìè äà òúðñÿò
ìàòåðèàëè íà äàäåíà òåìà è äà ó÷àñòâàò â ìàëêè ïðîåêòè, êàòî ñâúðçâàò äåéíîñòèòå â
ó÷èëèùå ñ òàêèâà èçâúí ó÷èëèùíèòå ñòåíè.
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