УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII И VIII КЛАС
(ПЪРВИ 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 първи чужд език във втори
клас. Тя има за цел да задълбочава знанията и уменията им по първия
чужд език, усвоени в периода втори-шести клас за постигане целите на
прогимназиалния етап от изучаването на първия чужд език.
Тя е съобразена 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 на уменията на втори чужд език в периода VVI клас;
•по-високо ниво на възможностите им за осъзнато изучаване на
езикови структури;
•създадената нагласа за изучаване на чужд език;
•придобитите комуникативни умения и стратегии на учене от
обучението по роден език.
Акцентът на програмата е осъществяване на целите, залегнали в
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание, да се
стимулира креативността и индивидуалното развитие на учениците, да
се създаде приятна творческа атмосфера на работа.
П. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК В VII ИVIII
КЛАС
Настоящата програма е предвидена да способства за постигането на
целите на обучението по първи чужд език в прогимназиалната степен на
общообразователното училище. Тези цели отразяват необходимите
приемственост и надграждане на усвоеното от ученика в началния етап.
1. ОБЩИ ЦЕЛИ
•Стимулиране психическата, интелектуалната и творческата активност
на учащия се.
•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 чужд език, да развива
чувство на толерантност при осъзнаване на общото и различното и да
създава готовност за междукултурно общуване.
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• Ñòèìóëèðàíå èíòåðåñà íà ó÷åíèêà êúì ñòðàíèòå, â êîèòî ñå ãîâîðè ÷óæäèÿò 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÷àùèÿ ñå.
2. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÖÅËÈ
• Èçãðàæäàíå íà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò íà ÷óæäèÿ 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 ÷óæäèÿ åçèê îò íà÷àëíàòà ñòåïåí.
• Ðàçøèðÿâàíå è çàäúëáî÷àâàíå íà çíàíèÿòà è óìåíèÿòà ïî ÷óæäèÿ 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.
Â îñíîâàòà íà íàñòîÿùàòà ó÷åáíà ïðîãðàìà ñà çàëîæåíè ñëåäíèòå öåëè íà îáó÷åíèå:
• äà ïðîäúëæè íà ïî-âèñîêî ðàâíèùå ðàçâèòèåòî íà åçèêîâàòà êîìïåòåíòíîñò íà ó÷åíèêà;
• ó÷åíèöèòå äà ïðèëàãàò çíàíèÿòà ñè ïî ôðåíñêè åçèê, òúðñåéêè êîíòàêò ñ íîñèòåëè íà
÷óæäèÿ åçèê;
• ïîîùðÿâà èíòåðåñà íà ó÷åíèöèòå êúì çàäúëáî÷àâàíå íà çíàíèÿòà çà ïðèñúùèòå íà
ñúîòâåòíèòå ñòðàíè áèò è êóëòóðà, ïîâåäåí÷åñêè ìîäåëè è öåííîñòíà îðèåíòàöèÿ;
• äà çàòâúðäè ÷óâñòâîòî çà òîëåðàíòíîñò êúì êóëòóðíîòî ìíîãîîáðàçèå.
Òåçè öåëè î÷åðòàâàò îáùèòå íàñîêè íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ è îñíîâíèòå àêöåíòè â îáó÷åíèåòî ïî ïúðâè ÷óæä åçèê. Ïîñî÷åíèòå öåëè ñà êîíêðåòèçèðàíè â ðàçäåë ²²².
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІ КЛАС – ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК
ІІІ. Очаквани резултати
Ядра
на
Очаквани резултати на ниво учебна програма
УС
С
При слушане ученикът трябва да може
Л
д а:
У
– разбира основната информация от кратки,
Ш
близки до неговите интереси, публични и
А
художествени текстове с ясна структура със
Н
стандартна дикция и произношение и при
Е
нормална скорост на говорене
• Определя основната идея
• Ориентира се с помощта на илюстративен
материал
– разбира кратки диалози с един или повече
събеседници, свързани с всекидневието му
– разбира кратки интервюта по изучените
теми
– разбира конкретна информация от кратки
съобщения
– използва компенсаторни стратегии за
разбиране на непознати думи и изрази, като
се ориентира по контекста, интонацията,
звуковия фон, интернационални думи
– изгражда собствена стратегия за разбиране
при слушане

ІV. Учебно съдържание
Очаквани резултати по компоненти

Учениците трябва да
1. Общуват по темите
• отношения в семейството,
свободно време, начин на живот,
хранене в обществено заведение,
контакти, транспорт, екология,
мода, преживявания,
приятелство, любов, здраве и
здравословен начин на живот,
поща, обменно бюро, медиатека,
покупки, ваканция
• въображаем и реален свят
• география и природни
забележителности на Франция и
франкофонски страни,
исторически събития и
исторически личности,
паметници,
известни личности, начин
на живот, традиции и фолклор
2. Разбират и прилагат
словесните действия:
иска/предлага помощ, услуга;
отправя/отговаря на покана;
прави предложения, поднася
нещо, поръчва, обяснява какво
го интересува и от какво има
нужда, иска/дава съвет,
препоръчва, обещава, моли
някого да направи нещо; казва,
че не разбира, че не знае как се
казва на френски език, моли да

Основни нови
понятия

Контекст и дейности
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На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– слушат
автентична френска
реч в директен
контакт и от аудио и
ФОНЕТИКА
видео записи
Усъвършенстват се – използват
произносителните разнообразни
дидактизирани и
навици на
учениците, като се иавтентични
текстове
набляга върху
– развиват
усвояването на
стратегии за учене
характерните
и разбиране на
френски фонеми
базата на умения,
придобити в
предишните класове
– осмислят и
ГРАМАТИКА
доизграждат
Morphologie
собствени
No m
стратегии на
– noms composés
разбиране при
– formation du
слушане
pluriel
– работят
индивидуално, в
малки и големи
Article
групи
– работят в
– omission de
спокойна, приятна и
l’article
– emploi de l’article творческа
атмосфера
deva nt
– изпитват желание
les noms propres
и удоволствие при
Adjectifs indéfinis
слушане и

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

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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повтори; използва основни
формули на речевия етикет

Ч
Е
Т
Е
Н
Е

Verbe
– verbes du premier
groupe terminés par:
3. Разбират и осъществяват
oyer-u yer-ayer-eyer
езикова реализация на понятийни – temps :
При четене ученикът трябва да може да: категории, структури и
• passé simple
– разбира откъси художествени текстове,
отношения:
• plus-que-parfait
научно-популярни статии, рубрики от
– предмет, хронология и
• conditionnel
младежки списания на подходящи за
продължителност на действие
présent
възрастта им теми и написани на стандартен – развитие на събития във
(employé dans les
език
времето
formules de poli• разграничава вида на текста и неговия
– ориентиране в пространството tesse et pour
източник
– посочване на определеност/
exprimer le souhait
• определя основната идея
неопределеност
et le désir)
• отбелязва въпроси, гледни точки
– орисване и обосноваване на
– Accord du
• разбира някои социокултурни особености
притежание
participe passé avec
• прави догатки за значението на отделни
– определяне на количество,
le C.O.D.
думи и изрази, като се ориентира по следните качество, свойства
Pronoms rela tifs
компоненти: заглавия, числа, познати
– описване на процес, състояния composés
словообразователни елементи, илюстрации
– определяне на степени
Pronoms indéfinis
към тях, схеми, международна лексика,
4. Учениците общуват в сферите: Pronoms adverbiaux
en et y
– училище
контекст
Adverbe
– вкъщи
– извлича необходимата конкретна
– formation
– на гости
информация от игри, реклами, проспекти,
– de temps
– на улицата
каталози, меню, плакати
– de lieu
– екскурзия
• открива интересуваща го информация
– de qualité
– транспортно средство
• подбира информация, позволяваща му да
– de manière
– магазин
извърши дадено действие
Syntaxe
– лекарски / стоматологичен
– разбира в подробности кратки писма,
Phrase complexe
кабинет
картички, разписания, кратки откъси от
Propositions
разкази, прогнози
5. Учениците изпълняват ролите subordonnées
• открива интересуващите го сведения в
на
текста
– събеседник
• разбира някои социокултурни особености
ЛЕКСИКА
– изгражда собствена стратегия за разбиране – кореспондент
Лексикалният
при четене, като използва придобитите
– домакин
минимум включва
умения за четене по роден език
– гост
150–200 нови
– зрител

разбиране на
френска реч,
възприета по слухов
път в класни и
извънкласни
условия
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 в
кътове,
бибилиотеки,
медиатеки или друга

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:
– води кратък разговор по зададена
комуникативна задача в ситуация
– обменя конкретна информация по познати
теми
• говори за минали, настоящи и бъдещи
събития, като споделя лични впечатления,
преживявания, намерения, изказва мнения,
като се аргументира
– прави кратки монологични изказвания
(например разказва кратки случки)
– описва ситуации и обекти
– води кратки разговори по телефона на
познати теми, оставя кратки съобщения на
телефонен секретар
– участва в разработката на учебни проекти,
като ползва автентични материали
– В процеса на усвояване на устното
общуване ученикът:
• Спазва условията на ситуацията, използва
адекватно речевите норми на поведение, като
проявява любезност и толерантност в
комуникативния акт и се вслушва в мнението
на събеседника
• Използва разнообразни компенсаторни
стратегии (включително парафразиране за
преодоляване на проблеми при общуването)
• Доизгражда собствена стратегия за
овладяване процеса на устното общуване

–
–
–
–
–
–

слушател
читател
купувач
пътник
турист
пациент

6. Социокултурни познания:
Учениците затвърждават и
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

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)

подходяща
извънучилищна
среда
На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– използват при
говорене условията
и езиковите
средства, усвоени
при слушане и
четене на френски
текстове
– участват в
разнообразни
симулативни и
автентични
ситуации
– участват в
проекти
– участват в
извънурочни
дейности
– работят
индивидуално, в
малки и големи
групи
– осмислят и
доизграждат
собствени
стратегии за
общуване
– изграждат
стратегия за учене
– работят в
спокойна, приятна и
творческа
атмосфера,
стимулираща
техните творчески
възможности
– изпитват желание

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:
– пише картички и лични писма
• описва накратко свои впечатления,
преживявания и намерения
• отправя покани и предложения
• изказва благодарности, поздравления,
пожелания
• съобразява се с изискванията за съставяне
на писмо
– съставя кратки текстове по картини,
снимки, опорни думи, по зададено начало
– съставя кратък автобиографичен текст
– съставя план на прочетен текст
– попълва формуляри, бланки, анкети,
тестове
– оставя съобщения на приятели
– пише с правопис и пунктуация, които не
нарушават смисловата цялост на текста
– прави справки в различни източници
(речници, енциклопедии, интернет…)

и удоволствие при
устно общуване на
френски език
На учениците
трябва да се даде
възможност да:
– водят
кореспонденция със
свои връстници
– използват
подходящи езикови
средства, усвоени
при разбиране на
текстове по слухов
и зрителен път и
при устно общуване
– 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
– изпитват желание
и удоволствие при
писмено използване
на френски език

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 VІІІ КЛАС – ПЪРВИ ЧУЖД ЕЗИК
ІІІ. Очаквани резултати
Ядра
на
Очаквани резултати на ниво учебна програма
УС
С
При слушане ученикът трябва да може
Л
д а:
У
– разбира основната информация от
Ш
кратки,близки до неговите интереси,
А
публични и художествени текстове с ясна
Н
структура със стандартна дикция и
Е
произношение и при нормална скорост на
говорене
• Определя основната идея
• Ориентира се с помощта на илюстративен
материал
– разбира кратки диалози с един или повече
събеседници, свързани с всекидневието му
– разбира кратки интервюта по изучените
теми
– разбира конкретна информация от кратки
съобщения
– използва компенсаторни стратегии за
разбиране на непознати думи и изрази, като
се ориентира по контекста, интонацията,
звуковия фон, интернационални думи
– изгражда собствена стратегия за разбиране
при слушане

ІV. Учебно съдържание
Очаквани резултати по компоненти

Учениците трябва да
1. Общуват по темите
• отношения в семейството,
свободно време, начин на живот,
хранене в обществено заведение,
контакти, транспорт, екология,
мода, преживявания,
приятелство, любов, здраве и
здравословен начин на живот,
поща, обменно бюро, медиатека,
покупки, ваканция
• въображаем и реален свят
• география и природни
забележителности на Франция и
франкофонски страни,
исторически събития и
исторически личности,
постижения в областта на
индустрията и технологиите,
образование (учебни заведения и
организация на живота в тях),
наука и култура, литература,
произведения, паметници,
известни личности, начин
на живот, традиции и фолклор,
права и задължения на
гражданина в демократичното
общество
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Възможности за
междупредметни
връзки
Български език
Учениците трябва На учениците
трябва да се даде
и литература
да преговарят,
възможност да:
Умения за
разширяват и
– слушат
използване на
усвояват следните
автентична френска
знания за строежа
езикови знания:
реч в директен
контакт и от аудио и и функцията на
различни видове
видео записи
ФОНЕТИКА
устни изказвания
Усъвършенстват се – използват
и писмени
разнообразни
произносителните дидактизирани и
текстове
навици на
автентични текстове Речев етикет
учениците като се – развиват
Съчинения
стратегии за учене
набляга върху
Преразкази
и
разбиране
на
усвояването на
Структура на
базата на умения,
характерните
речта
придобити в
френски фонеми
предишните класове Проблематика,
стил, тема, идея
– осмислят и
доизграждат
Повествование
собствени
Описание
ГРАМАТИКА
стратегии на
Синтаксис
Morphologie
разбиране при
Видове изречения
No m
слушане
Строеж на просто
– noms composés
– работят
изречение
индивидуално, в
– formation du
Съюзи
малки
и
големи
pluriel (cas
Свързващи думи
групи
particuliers)
Правопис
– работят в
спокойна, приятна и
Article
творческа
– omission de
атмосфера
– изпитват желание
l’article
– emploi de l’article и удоволствие при
слушане и
deva nt
разбиране на
Основни нови
понятия

Контекст и дейности
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2. разбират и прилагат
словесните действия:
иска/предлага помощ, услуга;
отправя/отговаря на покана;
прави предложения, настоява,
обяснява, приема някого,
При четене ученикът трябва да може да:
коментира, поднася нещо,
– разбира откъси художествени текстове,
поръчва, обяснява какво го
научно-популярни статии, рубрики от
интересува и от какво има нужда,
младежки списания на подходящи за
възрастта им теми и написани на стандартен отстоява мнение; иска/дава съвет,
език
препоръчва, обещава, моли
• разграничава вида на текста и неговия
някого да направи нещо; казва,
източник
че не разбира, че не знае как се
• определя основната идея
казва на френски език, моли да
• отбелязва въпроси, гледни точки
повтори; аргументирано
• разбира някои социокултурни особености
одобрява или не одобрява;
• прави догатки за значението на отделни
думи и изрази, като се ориентира по следните доуточнява; прощава; използва
основни формули на речевия
компоненти:заглавия, числа, познати
етикет
словообразователни елементи, илюстрации
към тях, схеми, международна лексика,
контекст
– извлича необходимата конкретна
информация от игри, реклами, проспекти,
3. разбират и осъществяват
каталози, меню, плакати
езикова реализация на понятийни
• открива интересуваща го информация
категории, структури и
• подбира информация, позволяваща му да
отношения:
извърши дадено действие
– предмет, хронология и
– разбира в подробности кратки писма,
продължителност на действие
картички, разписания, кратки откъси от
– развитие на събития във
разкази, прогнози
• открива интересуващите го сведения в
времето
текста
– ориентиране в пространството
• разбира някои социокултурни особености
– посочване на определеност/
– изгражда собствена стратегия за разбиране неопределеност
при четене, като използва придобитите
– описване и обосноваване на
умения за четене по роден език

les noms propres
Adjectifs indéfinis
Verbe
– verbes du premier
groupe terminés par:
-oyer-u yer-a yereyer
– temps:
• passé simple
• plus-que-parfait
• conditionnel
présent
(employé dans les
formules de politesse et pour
exprimer le souhait
et le désir)
– concordance des
temps
Accord du participe
passé avec le C.O.D.
Pronoms rela tifs
composés
Pronoms indéfinis
Pronoms adverbiaux
en et y
Adverbe
– formation
– de temps
– de lieu
– de qualité
– de manière
Syntaxe
Phrase complexe
Propositions

френска реч,
възприета по слухов
път в класни и
извънкласни
условия

Подобряване на
текст
Лексически
понятия
Дума
Речни ково
На учениците
значение
трябва да се даде
Работа с речник
възможност да:
– четат оригинални Разширяване на
и дидактизирани
знанията за
материали
традиции и
– ползват по
об ич аи
възможност
Свързване на
електронна поща и
речта с основни
интернет на
характеристики на
френски език
комуникативната
– работят в
ситуация
библиотека,
медиатека и друга
Мат емат ика
извънучилищна
Чрез понятия за
среда
естествени числа,
– предлагат и
действия с тях,
участват в проекти
дати, мерни
– работят
единици, дроби,
индивидуално, в
процент
малки и големи
Сравнения
групи
– работят в
Логически изводи
спокойна, приятна и История
творческа
Чрез понятия за
атмосфера,
общество,
стимулираща
религия, символи,
тяхната мотивация,
празници,
желание и
традиции
удоволствие при
четене и разбиране Опознаване на
важни събития от
на различни
френски текстове в
френската и
кътове,
българската
бибилиотеки,
история
медиатеки или друга

притежание
– определяне на количество,
качество, свойства
– описване на процес, състояния
определяне на степени

Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е
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При говорене ученикът трябва да може
д а:
– води кратък разговор по зададена
комуникативна задача в ситуация
– обменя конкретна информация по познати
теми
• говори за минали, настоящи и бъдещи
събития, като споделя лични впечатления,
преживявания, намерения и обсъжда
съвместни дейности
• изказва мнения като се аргументира
– прави кратки монологични изказвания
(например разказва кратки случки)
– описва ситуации и обекти
– преразказва на кратко прочетен/прослушан
несложен текст
– води кратки разговори по телефона на
познати теми, оставя кратки съобщения на
телефонен секретар
– участва в разработката на учебни проекти,
като ползва автентични материали
– В процеса на усвояване на устното
общуване ученикът:
• Усъвършенства произношението и

4. учениците общуват в сферите:
– училище
– вкъщи
– на гости
– на улицата
– екскурзия
– транспортно средство
– магазин
– лекарски / стоматологичен
кабинет

5. учениците изпълняват ролите
на
– събеседник
– кореспондент
– домакин
– гост
– зрител
– слушател
– читател
– купувач
– пътник
– турист
– пациент

подходяща
subordonnées
Révision générale de извънучилищна
среда
la grammaire

География
Чрез понятия за
посоки на света,
географска карта,
На учениците
река, море, океан,
ЛЕКСИКА
трябва да се даде
селища, климат
възможност да:
Лексикалният
Опознава
–
използват
при
минимум включва
говорене условията физическата карта
150–200 нови
и езиковите
на Франция и
лексически
средства, усвоени
България,
единици за активна при слушане и
забележителности
употреба (думи,
четене на френски
на техните
текстове
типови фрази,
столици
–
участват
в
устойчиви
Извлича
разнообразни
словосъчетания,
информация от
симулативни и
словообразувателни автентични
текст
елементи,
Биология
ситуации
– участват в
Чрез понятия за
лексикални полета
проекти
природа,
по теми, формули
– участват в
заобикаляща
на речевия етикет и
извънурочни
среда, растения,
за изразяване на
дейности
животни, човек,
словесни действия) – работят
хигиена, екология
индивидуално, в
Музика
малки и големи
Чрез понятия за
групи
ритъм, темпо,
– осмислят и
доизграждат
мелодия,
собствени
композиция,
стратегии за
музикални
общуване
инструменти
– изграждат
Изучаване на
стратегия за учене
френски песни
– работят в
спокойна, приятна и Запознаване с
произведенията на
творческа
атмосфера,
френското
стимулираща
музикално
техните творчески
изкуство
възможности

10

интонацията, като се доближава все повече
до нормите на езика
• Спазва условията на ситуацията, използва
адекватно речевите норми на поведение, като
проявява любезност и толерантност в
комуникативния акт и се вслушва в мнението
на събеседника
• Използва разнообразни компенсаторни
стратегии (включително парафразиране за
преодоляване на проблеми при общуването)
• Доизгражда собствена стратегия за
овладяване процеса на устното общуване

П
И
С
А
Н
Е

При писане ученикът трябва да може да:
– пише картички и лични писма
• описва накратко свои впечатления,
преживявания и намерения
• отправя покани и предложения
• изказва благодарности, поздравления,
пожелания
• съобразява се с изискванията за съставяне
на писмо
– пише кратък преразказ на ясно
структуриран, прочетен текст
– съставя кратки текстове по картини,
снимки, опорни думи, по зададено начало
– съставя кратък автобиографичен текст
– съставя план на прочетен текст
– попълва формуляри, бланки, анкети,
тестове
– оставя съобщения на приятели
– пише с правопис и пунктуация, които не
нарушават смисловата цялост на текста
– прави справки в различни източници
(речници, енциклопедии, интернет…)
– доизгражда собствена стратегия за
съдържателно и коректно изложение в
писмена форма

6. социокултурни познания:
Учениците затвърждават и
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

– изпитват желание
и удоволствие при
устно общуване на
френски език

Изобразително
изкуство
Чрез понятия за
цветове,
хармония,
На учениците
композиция
трябва да се даде
Опознаване на
възможност да:
техники на
– водят
кореспонденция със рисуване,
свои връстници
моделиране,
– използват
произведения на
подходящи езикови
френското
средства, усвоени
изобразително
при разбиране на
изкуство,
текстове по слухов
изпълняване на
и зрителен път и
при устно общуване действия по
указания, дадени
– участват в
проекти
на френски език
– използват
Труд и техника
разнообразни
Опознава уреди и
писмени източници материали,
– работят
използвани в бита,
индивидуално, в
изработва
малки и големи
предмети, като
групи
изпълнява
– изпитват
несложни
удоволствие при
писмено използване указания на
на френски език
френски език
– изграждат
Физическа
стратегия за учене
култура и спорт
– работят в
спокойна, приятна и Чрез понятия за
човешко тяло,
творческа
здравословен
атмосфера
– изпитват желание начин на живот,
и удоволствие при
видове спортове,
писмено използване шампионати,
на френски език
правила за игри

V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÔÐÅÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÊÀÒÎ ÏÚÐÂÈ ×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 çà V²² è V²²² 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 ñúîáðàçíî èçèñêâàíèÿòà çà ñúçäàâàíå íà
òåêñò â óñòíà è ïèñìåíà ôîðìà è â ñúîòâåòñòâèå ñ åçèêîâèòå çíàíèÿ è èçó÷åíàòà òåìàòèêà;
• àäåêâàòíî ðåàãèðàíå â êîíêðåòíèòå 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 äàâà 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 òåñòîâå, 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 ñëóøà11

íå, 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, ïðåâîäúò
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 ÊÀÒÎ ÏÚÐÂÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ Â ÑÅÄÌÈ-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 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-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 ðàâíèùåòî 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÷åá12

íè 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 ïèñìî, àâòîáèîãðàôèÿ è äð.).
Îáó÷åíèåòî â V²² è V²²² 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 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.
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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.
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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