Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÔÐÅÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÇÀ V²²² ÊËÀÑ
(ÈÍÒÅÍÇÈÂÍÎ ÈÇÓ×ÀÂÀÍÅ)
Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÂÊËÞ×ÂÀ:
². Óâîä
²². Îáùè è ñïåöèôè÷íè öåëè íà îáó÷åíèåòî ïî ôðåíñêè åçèê â îñìè êëàñ
²²². Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè îò îáó÷åíèåòî â êðàÿ íà êëàñà
²V. Ó÷åáíî ñúäúðæàíèå
V. Ìåòîäè÷åñêè íàñîêè
V². Ñïåöèôè÷íè ôîðìè íà îöåíÿâàíå
². ÓÂÎÄ
Ó÷åáíàòà ïðîãðàìà ïî ôðåíñêè åçèê çà îñìè êëàñ ñ èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà ÷óæä
åçèê ñúîòâåòñòâà íà ñúâðåìåííèòå ïîòðåáíîñòè è òåíäåíöèè â èçó÷àâàíåòî íà ÷óæäè
åçèöè, ñúñòàâåíà å íà áàçàòà íà Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ, ÂÈÐ íà ó÷åáíàòà
îáëàñò „÷óæäè åçèöè“ è íà „Îáùàòà åâðîïåéñêà ðàìêà çà èçó÷àâàíå è ïðåïîäàâàíå íà
÷óæäè åçèöè“ íà Ñúâåòà íà Åâðîïà, êàêòî è íà êðèòåðèèòå çà ïîêðèâàíå íà DELF è DALF,
òàêà è â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà çà ïîëàãàíå íà ìàòóðèòåòíè èçïèòè íà ÌÎÍ. Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå îáõâàùà ñëåäíèòå êîìïîíåíòè: ñëîâåñíè äåéñòâèÿ, ïîíÿòèÿ, òåêñòîâå,
òåìè, ñôåðè, ðîëè è ìåñòà íà îáùóâàíå, ãðàìàòèêà è ëåêñèêà â ñúîòâåòñòâèå ñ òåìàòèêàòà. Òî ñå ïðåäñòàâÿ îò ôóíêöèîíàëíà ãëåäíà òî÷êà è å ïðÿêî ñâúðçàíî ñ äîñòèãàíå íà
âëàäååíå íà åçèêà íà ïúðâî ðàâíèùå ïî ÷åòèðèòå ÿäðà íà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå, ñúîáðàçíî ÄÎÈ.
Ïðåäñòàâÿíåòî â øåñò êîëîíè å ñïîðåä Ðàìêîâèòå èçèñêâàíèÿ è öåëòà å ïîñòèãàíå íà
óåäíàêâåí ïðî÷èò íà ïðîãðàìèòå, êàêòî è íà ïî-òî÷íà ïðåäñòàâà çà îáùàòà èì ïîñîêà ïî
âñè÷êè äèñöèïëèíè. Ðàìêàòà, â êîÿòî å ïîñòàâåíà ó÷åáíàòà ïðîãðàìà, ñúäúðæà øåñò
êîëîíè. ßäðàòà (êîëîíà 1) ñúîòâåòñòâàò íà ðåöåïòèâíèòå è ïðîäóêòèâíèòå óìåíèÿ, êîèòî
ñå ïîñòèãàò ÷ðåç ñúäúðæàíèåòî, èçëîæåíî â ñëåäâàùèòå êîëîíè. Â êîëîíà 2 ñà êîíêðåòèçèðàíè öåëèòå íà îáó÷åíèåòî, ÷èèòî ðåçóëòàòè ïîäëåæàò íà îöåíêà. Ñúäúðæàíèåòî íà
êîìïîíåíòèòå â êîëîíà 3 ñå îòíàñÿ çà ÷åòèðèòå ÿäðà íà ïðîãðàìàòà. Â êîëîíà 4 ñà ïîñî÷åíè íîâèòå ïîíÿòèÿ è àêöåíòè, ïðèñúùè íà ðàâíèùåòî. Òå ïðåäñòàâëÿâàò ñâîåîáðàçíè
êëþ÷îâè ìîìåíòè â ïðåïîäàâàíåòî. Â êîëîíà 5 ñà ïðåäñòàâåíè êîíêðåòíèòå êîíòåêñò è
äåéíîñòè ïî ÿäðà. Êîëîíà 6 ñúäúðæà ïîíÿòèÿ, ôèãóðèðàùè â ïðîãðàìèòå íà äðóãè ó÷åáíè äèñöèïëèíè, èçó÷àâàíè íà ñúîòâåòíîòî íèâî è äàâàùè âúçìîæíîñò çà ðåàëèçèðàíå íà
èíòåðäèñöèïëèííè ïîäõîäè â ðàáîòàòà ïî ôðåíñêè åçèê.
Ïðîãðàìàòà å ïðåäíàçíà÷åíà çà ïîëçâàíå îò ó÷èòåëè, ñúñòàâèòåëè íà ó÷åáíèöè, åêñïåðòè, ó÷èòåëè-ìåòîäèöè, ïðåïîäàâàòåëè, àíãàæèðàíè ñ ïîäãîòîâêàòà è êâàëèôèêàöèÿòà
íà ó÷èòåëè.
Âúïðåêè ÷å ïðîãðàìàòà å äîêóìåíò çà ñïåöèàëèñòè, ïðåïîðú÷âà ñå òÿ äà ñå èçïîëçâà
îò äèðåêòîðèòå íà ó÷åáíèòå çàâåäåíèÿ, îò ðîäèòåëè, ó÷åíèöè, çà äà ñå çàïîçíàÿò ñ îáùèòå
ïðèíöèïè è êîíêðåòíèòå ïàðàìåòðè íà îáó÷åíèåòî ïî ôðåíñêè åçèê.
Îáó÷åíèåòî ñå îñúùåñòâÿâà â ðàìêèòå íà 36 ó÷åáíè ñåäìèöè, â ðàìêèòå íà 18 çàäúëæèòåëíè ÷àñà – îáùî 648.
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²². ÖÅËÈ
1. Îáùè öåëè
Îáó÷åíèåòî ïî ôðåíñêè åçèê â ïðîôèëèðàíèòå ãèìíàçèè êàòî íåäåëèìà ÷àñò îò îáùîîáðàçîâàòåëíèÿ ïðîöåñ â áúëãàðñêîòî ó÷èëèùå å íàñî÷åíî êúì èíòåëåêòóàëíîòî è
åìîöèîíàëíîòî ðàçâèòèå íà ó÷åíèêà, êîåòî ùå äîïðèíåñå çà ïúëíîöåííàòà ìó èçÿâà è
ïîäãîòîâêà çà ðåàëèçàöèÿ. Òîâà îáó÷åíèå èìà çà öåë ïðèäîáèâàíåòî íà åçèêîâè ïîçíàíèÿ
è êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò, èçãðàæäàíå íà óìåíèÿ çà ñàìîñòîÿòåëíà ðàáîòà è â
ñúòðóäíè÷åñòâî, ðàçâèòèå íà êðèòè÷åñêî ìèñëåíå, òâîð÷åñêè äóõ, ãîòîâíîñò çà èíòåðêóëòóðíî ñúòðóäíè÷åñòâî, ðàçâèâàíå íà òîëåðàíòíîñò è ôîðìèðàíå íà ãðàæäàíñêà ïîçèöèÿ.
Îáó÷åíèåòî ïî ôðåíñêè åçèê ñïîñîáñòâà çà èçãðàæäàíå ó ó÷åíèêà íà óìåíèÿ äà:
íàáëþäàâà; îòêðèâà çàêîíîìåðíîñòè; îðãàíèçèðà èíôîðìàöèÿ â êàòåãîðèè è ãðóïè; çàïîìíÿ; ïëàíèðà; àíàëèçèðà; ñèíòåçèðà; ïðàâè ïðåöåíêà; âçåìà ðåøåíèÿ çà äåéñòâèÿ;
ñïîäåëÿ îïèò; ðàáîòè â åêèï.
Ñúïðèêîñíîâåíèåòî ñ ôðåíñêîåçè÷íàòà êóëòóðà âîäè ïîäðàñòâàùèòå äî ïðåîñìèñëÿíå íà ñîáñòâåíàòà èì êóëòóðíà èäåíòè÷íîñò. Èíòåíçèâíîòî îáó÷åíèå âîäè äî ñòåïåí íà
áèëèíãâèçúì, ïðè êîÿòî åçèêúò ñå èçïîëçâà è êàòî ñðåäñòâî çà îáó÷åíèå â ðàçëè÷íè
îáëàñòè íà ïîçíàíèåòî.
2. Ñïåöèôè÷íè öåëè
Â ïðîöåñà íà îáó÷åíèå â îñìè êëàñ ñå ôîðìèðàò áàçèñíî âñè÷êè àñïåêòè íà êîìóíèêàòèâíàòà êîìïåòåíòíîñò: ëèíãâèñòè÷åí, ôóíêöèîíàëåí, ñîöèîêóëòóðåí, ñòðàòåãè÷åñêè.
Òåçè àñïåêòè ñà ÷àñòè íà ÷åòèðèòå âèäà ðå÷åâà äåéíîñò, êîèòî ó÷åíèöèòå îâëàäÿâàò –
÷åòåíå, ñëóøàíå, ãîâîðåíå è ïèñàíå.
Ó÷åíèöèòå ïðèäîáèâàò óìåíèÿ, êîèòî ùå èì ïîçâîëÿò â ñëåäâàùèòå íèâà äà èçó÷àâàò
äèñöèïëèíè íà ôðåíñêè åçèê
Óñâîÿâàò ñå ðàçíîîáðàçíè ñòðàòåãèè çà ó÷åíå íà ÷óæä åçèê.

2

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VІІІ КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ
ІІІ. Очаквани резултати
Ядра
Очаквани резултати на ниво
на
учебна програма
УС
1
2
С
Ученикът разбира основната
Л
информация от ограничен по
У
обем брой публицистични и
Ш
художествени текстове при
А
нормална скорост на говорене и
Н
стандартно произношение
Е
• Определя източник и вид на
текста
• Разбира общия смисъл и
разграничава основните етапи
• Различава говорещите, тона на
изказванията
Разбира инструкции и указания
Разбира в подробности
разговори и изказвания,
свързани със заобикалящата го
среда, ежедневни ситуации,
както и кратки съобщения
• Извлича информация за
събития, лица, предмети, места
• Различава и сравнява гледни
точки, намерения, чувства,
отношения, аргументи
• Разграничава видовете езикови
стилове
Разбира конкретна информация
от публицистични източници
• Извлича определена
информация

ІV. Учебно съдържание

3

Възможности за
междупредметни
връзки
3
4
5
6
На учениците
Учениците трябва да могат да:
Учениците
Логически
трябва да се
• Разбират основната информация от художествени отношения в
използват и
даде
текстове, новини, репортажи,състезания, реклами
прилагат
изречението и
възможност да: придобитите до
от радио-телевизионни предавания, песни,
текста
• слушат
разговори в пряк контакт и по телефона, дискусии,
този момент на
оригинална
откъси от филми, съобщения в сферата на услугите
обучение знания в
френска реч
Текстова
• Изпълняват ролята на слушател в сферата на
различните
• работят с
разновидност
средствата за масова информация, услугите и
културн оматериали от
свободното време
образователни
различни
• Разбират текстове по теми за ежедневие, бит,
области и
Аргументация
информационни
осъществяват
учебна среда, дом, семейство, приятели,
източници
междупредметни
междуличностни отношения, начин на живот,
Инфинитив
(радио,
връзки по:
свободно време, мода, време (астрономическо),
телевизия,
Български език и
празници, обичаи, културно наследство, съвремие
видео,
VIFAX,
Модалност
л
ит ерат ура
и странознание, културни прояви, спорт, услуги,
интернет, други
Разпознаване и
пътуване, транспорт, туризъм, екология, природна
справочни
Съгласуване на
прилагане на
среда, професии
материали)
граматичните
• Разбират и разграничават частите на речта и
времената
• работят
изречението и техните функции и връзки, видове
индивидуално, в категории и
структури,
изречения, отношения във времето и
Конструкции за малки и големи
Разпознаване на
пространството (времена, модалност и наклонения,
групи
изтъкване
текстовите
съгласуване на времената в изявително
• прилагат
разновидности,
наклонение), деятелен и страдателен залог,
различни
Безлични форми стратегии за
литературните
логически отношения на условия и подчиненост,
слушане
жанрове и видове
противопоставяне, цел, причина, пряка и непряка
• изграждат
Идиоми
Общуване в
реч
стратегия за
комуникативни
• Разбират разположения във времето и
ситуации
пространството, количествени и качествени
Ритмична група слушане
Умения за работа с
отношения, връзки за притежание, сравнение,
текстове
логически връзки
Очаквани резултати по компоненти

Основни нови
понятия

Контекст и
дейности
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• Анализира и синтезира
информация от различни
източници
• Разграничава конкретни
елементи

• Установяват връзки между характерни жестове и
изказ, звук, текст и образ
• Разбират следните словесни действия: социални
актове, търсене и даване на информация, заемане
на позиция, намерения за действие, чувства и
отношения, дискурс

Разбира основната информация
от публицистични,
художествени и научнопопулярни текстове на
стандартен език
• Различава основните видове
текст, структура и източници
• Проследява основните идеи и
сюжетна линия
• Прави анализ и съставя план
• Развива умения за езикова
догадка
Разбира в подробности лични и
читателски писма, указания,
текстове от справочници и
енциклопедии, дидактизирани
текстове, като разбира
основните социокултурни
особености в тях
• Следва точно указания и
инструкции
• Анализира и систематизира
прочетената информация
• Намира прилики и разлики
• Използва компенсаторни
техники за извличане на
информация
Намира конкретна информация в
художествен и научно-

Учениците трябва да могат да:
• Разбират основната информация от кратки
разкази, приказки, откъси от романи, новели и
драматични произведения, биографии,
стихотворения, комикси, кратки статии и
материали от вестници и списания указания,
надписи, обяви, съобщения, плакати, разписания,
каталози, проспекти, формуляри, картички,
имейли…
• Изпълняват ролята на читател в сферата на
средствата за масова информация, свободното
време и на образованието
• Четат и разбират текстове по теми за ежедневие,
бит, учебна среда, дом, семейство, приятели,
междуличностни отношения, начин на живот,
свободно време, мода, време (астрономическо),
празници, обичаи, културно наследство, съвремие
и странознание, културни прояви, спорт, услуги,
пътуване, транспорт, туризъм, екология, природна
среда, професии
• Разбират и разграничават усвоените граматични
структури (вж. слушане)
• Разбират разположения във времето и
пространството, количествени и качествени
отношения, връзки за притежание, сравнение,
логически връзки
• Разбират следните словесни действия: социални
актове, търсене и даване на информация, заемане

Логически
отношения в
изречението и
текста, между
параграфите

Текстова
разновидност

Аргументация

Инфинитив
Модалност
Съгласуване на
времената

Конструкции за
изтъкване

Глаголни времена
Проблеми на
интерференцията
Разширяват
социокултурните
си познания,
свързани с
На учениците
национални
трябва да се
традиции,
даде
обичаи, ценности,
възможност да:
изучавани
• четат различни
литературни
типове
произведения и
оригинални и
произтичащите от
дидактизирани
тях различия и
текстове на
прилики
френски език
• работят с
Чужд език
материали от
Интернационални
различни
информационни думи, техника за
изучаване на
източници
чужди езици,
(книги,
социокултурни
дидактически
връзки и
комплекти,
списания,
компенсаторна
вестници,
компетентност
интернет,
автентични
Мат ематика,
материали от
информатика и
ежедневието)
информационни
• работят със
технологии
справочни
Сравняване на
материали
стойн ости,
(речници,
логически
граматики,
разсъждения и
енциклопедии,
изводи
интернет)

Г
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популярен текст, каталози,
справочници и проспекти,
статии от юношески вестници и
списания
• Търси, открива и свързва
елементи
• Открива причинно-следствени
връзки
• Разпознава някои стилистични
особености (разговорен,
стандартен, художествен,
публицистичен, научен стил)

на позиция, намерения за действие, чувства и
отношения, дискурс

Води разговор на познати теми,
като коментира факти, изразява
мнения и чувства, обсъжда
съвместна дейност, изразява
съгласие и несъгласие
• Отговаря логично и задава
въпроси
• Прави предложения
• Аргументира се чрез
подходящи примери
Изразява желание да получи
информация, предмети и услуги,
като се аргументира
• Търси информация в учебни и
ежедневни ситуации
• Аргументира предпочитанията
си
Води разговори по телефона и
оставя съобщения на телефонен
секретар
• Разговаря по телефона на
различни ежедневни теми и

Учениците трябва да могат да:
• Водят разговор с един или повече събеседници
• Правят разширено ситуативно изказване
• Доказват, резюмират, изказват намерения за
действие, изразяват отношение и чувства, правят
заключение
• Правят кратки спонтанни или подготвени
изказвания
• Водят кратки разговори по телефона в реални и
симулативни ситуации
• Изпълняват ролята на говорител в сферата на
средствата за масова информация, услугите и
свободното време
• Говорят по теми за ежедневие, бит, учебна среда,
дом, семейство, приятели, междуличностни
отношения, начин на живот, свободно време, мода,
време (астрономическо), празници, обичаи,
културно наследство, съвремие и странознание,
интеркултурни връзки,културни прояви, спорт,
услуги, пътуване, транспорт, туризъм, екология,
природна среда, професии, представят себе си и
събития
• Участват в дискусии и вземат думата

Безлични форми • четат
индивидуално, в
малки и големи
Идиоми
групи
прилагат
Ритмична група различни
стратегии за
четене и учене
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На учениците
трябва да се
даде
възможност да:
• Общуват в
реални и
симулативни
ситуации
Текстова
• Общуват в
разновидност
среда с
благоприятен
Аргументация
психологически
климат
• Да се изказват
Модалност
по лични и
Съгласуване на
вълнуващи ги
времената
проблеми
• Участват в
Конструкции за проекти
• работят
изтъкване
Безлични форми индивидуално, в
малки и големи
групи
Идиоми
• прилагат
Логически
отношения в
изречението и
текста, между
параграфите

Об щес тве ни
науки и
гражданско
образование
Сведения за
основни събития
от френската
история,
разширяване на
информацията за
франкофонския
свят (карти, схеми,
научно-популярни
текстове),
европейски
структури,
гражданско
общество,
граждански права и
отговорности,
национална
идентичност,
междукултурни
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различни
стратегии за
говорене
Ритмична група
• изграждат
Интонация
стратегия за
Фонеми
учене
(носови, дълги
и кратки,
отворени и
затворени
гласни, дифтонг,
свързване,
елизия)
Ударения

изразява различни
комуникативни намерения
• Формулира конкретно
съобщение за телефонен
секретар
Прави устно изложение по тема/
и съобразява речта си с
комуникативната ситуация и
използва подходящи езикови
средства, прилага
компенсаторни стратегии
• Съобразява езикови средства с
комуникативната ситуация
• Произношението и
интонацията не затрудняват
комуникацията
Използват компенсаторни
стратегии

• В речта си използват подходящи граматически
структури, не пречещи на разбирането
• Разполагат изложението си правилно във времето
и пространството, изразяват количествени и
качествени отношения, връзки за притежание,
сравнение, логически връзки
• Служат си със следните словесни действия:
социални актове, търсене и даване на информация,
заемане на позиция, намерения за действие,
чувства и отношения, дискурс
• Използват подходящи езикови и невербални
компенсаторни стратегии – уточняващи въпроси и
обяснения, синоними, антоними, преформулиране,
мимики, жестове…

Инфинитив

Предава основното съдържание
на прочетен текст под формата
на подробен план
• Съставя план въз основа на
водени бележки
• Извлича, синтезира и предава
основната информация
Пише лично или читателско
писмо
• Описва и коментира конкретни
случаи и факти
• Изказва свои мнения, доводи и
предложения и изразява чувства
Съставя стандартен
автобиографичен текст – CV
Представя, описва,

Учениците трябва да могат да:
• Пишат картички, лични и читателски писма,
електронни съобщения, автобиография, кратки
обяви и съобщения, разширен план на писмен
текст, на изказване, изложение на факти, данни и
събития по тема, преразказ въз основа на
прочетено, чуто, видяно, съчинение в рамките на
180 думи
• Доказват, резюмират, изразяват отношение и
чувства, правят заключение
• Изпълняват ролята на пишещ в сферата на
кореспонденцията, свободното време,
образованието и обществения сектор
• Пишат по теми за ежедневие, бит, учебна среда,
дом, семейство, приятели, междуличностни
отношения, начин на живот, свободно време, мода,
време (астрономическо), празници, обичаи,

Логически
отношения в
изречението и
текста
Текстова
разновидност
Аргументация
Модалност
Съгласуване на
времената
Конструкции за

На учениците
трябва да се
даде възможност
да:
• Пишат в
реални и
симулативни
ситуации
• Работят в
среда с
благоприятен
психологически
климат
• Участват в
проекти
• работят
индивидуално, в
малки и големи

връзки,
образование,
професии
Природни науки и
екология
Знания за
човешкото тяло,
здравословен и
природосъобразен
начин на живот,
живот без дрога,
опазване на
природата, научнотехнически
прогрес, известни
учени

Изкуства
Разширяване на
познанията за
някои
франкофонски
творци
Младежка култура
Разучаване на
песни и танци
Домашен бит и
технологии
Използване на
интернет за целите
на обучението по
френски език

характеризира, дефинира,
интерпретира
Използва езикови средства,
съобразени с основните
изисквания за писмено
общуване, чието графично
оформление, правопис,
пунктуация се доближават до
чуждоезиковите норми
• Пише четливо и форматира
прегледно текста на страницата
и в цялостното си изложение
• Използва подходящи за
писменото общуване езикови
средства
• Правописът и пунктуацията не
възпрепятстват разбирането на
написаното

културно наследство, съвремие и странознание,
интеркултурни връзки, културни прояви, спорт,
услуги, пътуване, транспорт, туризъм, екология,
природна среда, професии
• Използват подходящи граматически структури,
не пречещи на разбирането (части на речта и
изречението и техните функции и връзки, видове
изречения, отношения във времето и
пространството, времена, модалност и наклонения,
съгласуване на времената в изявително наклонение,
деятелен и страдателен залог, логически отношения
на условия и подчиненост, противопоставяне, цел,
причина, пряка и непряка реч)
• Разполагат изложението си правилно във времето
и пространството, изразяват количествени и
качествени отношения, връзки за притежание,
сравнение, логически връзки
• Използват подходящи езикови компенсаторни
стратегии – уточняващи въпроси и обяснения,
синоними, антоними, преформулиране

групи
• прилагат
различни
Безлични форми
стратегии за
писане
Идиоми
• изграждат
стратегия за
Ритмична група учене
• използват
възможностите
Инфинитив
на НТИК за
обмен на
Пунктуация
писмена
информация
Ударения
изтъкване

По възможност –
реална
комуникация чрез
използване
възможностите на
електронната
поща, чат и
форуми
Физическа
култура и спорт
Спортове,
олимпиади,
състезания,
известни
спортисти,
възпитание на
състезателен дух и
чувство за
екипност
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V. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß
Ó÷åáíàòà ïðîãðàìà ïî ôðåíñêè åçèê å ðàìêîâ äîêóìåíò íà ÌÎÍ. Ïðåïîðú÷àíèòå
êîíòåêñò è äåéíîñòè, ìåæäóïðåäìåòíè âðúçêè, ìåòîäè è ôîðìè íà îöåíÿâàíå îðèåíòèðàò ïî îòíîøåíèå íà óñëîâèÿòà, êîèòî íàé-åôåêòèâíî äîïðèíàñÿò çà ïîñòèãàíåòî íà î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè è êîèòî ñëåäâà äà áúäàò ïîäõîäÿùî èíòåðïðåòèðàíè è îáîãàòÿâàíè îò
ó÷èòåëèòå ñúîáðàçíî êîíêðåòíàòà ñðåäà è ïðåäëîæåíàòà ïðîãðàìà.
Îñíîâíèòå ïåäàãîãè÷åñêè ïðèíöèïè, êîèòî òðÿáâà äà ñå èìàò ïðåäâèä ïðè ïðèëàãàíåòî íà íàñòîÿùàòà ïðîãðàìà ñå îñíîâàâàò íà ðàçáèðàíåòî çà òîâà, ÷å:
– ó÷åíèêúò å â öåíòúðà íà îáó÷åíèåòî, ñ íåãîâèòå íóæäè è ïîñòèæåíèÿ, íåãîâàòà
ìîòèâàöèÿ, æåëàíèå, âîëÿ è óìåíèÿ çà ó÷åíå;
– ñå íàñúð÷àâà íåãîâàòà ëþáîçíàòåëíîñò è òâîð÷åñêà àêòèâíîñò;
– ó÷åíèêúò å àêòèâåí ïàðòíüîð â ïðîöåñà íà îáó÷åíèåòî: òîé ïîçíàâà è ïðèåìà öåëèòå, ïîäõîäèòå, ñúäúðæàíèåòî è íà÷èíèòå çà îöåíÿâàíå;
– ó÷åíèêúò è ó÷èòåëÿò çàåäíî àíàëèçèðàò ïîñòèãíàòîòî è ñúâìåñòíî òúðñÿò åôåêòèâíè ñòðàòåãèè çà ó÷åíå;
– ó÷åíèêúò ïîåìà ñâîÿòà îòãîâîðíîñò çà ïîñòèãàíèòå îò íåãî ðåçóëòàòè;
– ó÷èòåëÿò óëåñíÿâà ïðîöåñà íà îáó÷åíèåòî, êàòî ñå ñúîáðàçÿâà êàêòî ñ öåëèòå è
êðàéíèòå ðåçóëòàòè, îïðåäåëåíè â òàçè ïðîãðàìà, òàêà è ñ èíäèâèäóàëíèòå îñîáåíîñòè íà
ó÷åíèöèòå è êëàñà.
Ó÷åáíàòà ïðîãðàìà å ðàçðàáîòåíà òàêà, ÷å ó÷åíèêúò ìîæå äà óñâîÿâà çíàíèÿ è óìåíèÿ ÷ðåç èíäèâèäóàëíè è ãðóïîâè ôîðìè íà îáó÷åíèå, ïðè êîèòî äà ðàáîòè åôåêòèâíî
ñàìîñòîÿòåëíî èëè â åêèï, ïðèëàãàéêè ñâîè ñòðàòåãèè çà ó÷åíå.
Óñâîÿâàíåòî íà ãðàìàòè÷íè è ëåêñèêàëíè ñòðóêòóðè áè ñëåäâàëî äà ñå îñúùåñòâÿâà
íà ñïèðàëîâèäåí ïðèíöèï. Áàëàíñúò ìåæäó óñâîåíè è íîâè çíàíèÿ è óìåíèÿ òðÿáâà
âíèìàòåëíî äà ñå ïîääúðæà, ñúçäàâàéêè ÷óâñòâî çà óâåðåíîñò è íàïðåäúê ó ó÷åíèêà.
Âàæíî ìÿñòî â ó÷åáíàòà ïðîãðàìà ñå îòäåëÿ íà óñâîÿâàíåòî íà èíôîðìàöèÿ çà Ôðàíöèÿ è ôðàíêîôîíñêèòå ñòðàíè è ïðèäîáèâàíåòî íà ñîöèîêóëòóðíè óìåíèÿ çà îáùóâàíå,
êàòî ôîðìèðàíåòî íà ñîöèîêóëòóðíà êîìïåòåíòíîñò áúäå è åëåìåíò îò ôîðìèðàíåòî íà
êðèòè÷íî ìèñëåíå.
Ó÷åáíàòà äåéíîñò â êëàñ ñå èçâúðøâà íà áàçàòà íà ó÷åáíè êîìïëåêòè, ïîìàãàëà è
ðàçíîîáðàçíè äîïúëíèòåëíè ìàòåðèàëè, ñúîòâåòñòâàùè íà òàçè ó÷åáíà ïðîãðàìà è ïîäáðàíè îò ñàìèòå ó÷èòåëè.
V². ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ
Â îñìè êëàñ ñ èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà ôðåíñêè åçèê ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà â
îáëàñòòà íà óñòíàòà è ïèñìåíàòà ðå÷ ñå îöåíÿâàò â åäíàêâà ñòåïåí.
Ó÷èòåëÿò îñúùåñòâÿâà òåêóù ïðÿê è íåïðÿê êîíòðîë âúðõó ðàáîòàòà íà êëàñà è íà
îòäåëíèÿ ó÷åíèê.
Îöåíêàòà êàòî öÿëî áè òðÿáâàëî äà èìà ôîðìèðàù õàðàêòåð, êàòî íà ó÷åíèêà ñå äàâà
âúçìîæíîñò äà îñúçíàå ïîñòèãíàòîòî, äà îñúçíàå è êîðèãèðà ïðîïóñêèòå ñè.
Îöåíêàòà òðÿáâà äà èìà ìîòèâèðàù, à íå ñàíêöèîíèðàù õàðàêòåð.
Ïðîöåñúò íà îöåíÿâàíå öåëè ôîðìèðàíå è íà óìåíèÿ çà ñàìîîöåíÿâàíå.
Îñîáåíî âàæíî å ôîðìèòå íà îöåíÿâàíå äà áúäàò ðàçíîîáðàçíè è äà îò÷èòàò ñèñòåìíî ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà â ðàçëè÷íèòå äåéíîñòè.
Ãîâîðíàòà ïðîäóêöèÿ íà ó÷åíèöèòå áè ñëåäâàëî äà ñå îöåíÿâà ïî ñëåäíèòå êðèòåðèè:
– àäåêâàòíîñò ñïðÿìî ïîñòàâåíèòå óñëîâèÿ;
– ñúäúðæàòåëíîñò è ñâúðçàíîñò íà èçêàçâàíåòî;
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– ñïîíòàííîñò íà ðå÷òà;
– áîãàòñòâî íà èçêàçà;
– ñòåïåí íà êîðåêòíîñò;
– ñòåïåí íà ñàìîêîðåêöèÿ (èçïîëçâàíå íà êîìïåíñàòîðíè óìåíèÿ);
– ñòåïåí íà îðèãèíàëíîñò íà èçêàçâàíåòî è èçðàçÿâàíå íà ëè÷íà ïîçèöèÿ.
Ïèñìåíàòà ïðîäóêöèÿ íà ó÷åíèöèòå áè ñëåäâàëî äà ñå îöåíÿâà ïî ñëåäíèòå êðèòåðèè:
– àäåêâàòíîñò ñïðÿìî ïîñòàâåíàòà çàäà÷à;
– ñúäúðæàòåëíîñò;
– áîãàòñòâî íà èçêàçà è ðàçíîîáðàçèå íà ãðàìàòè÷åñêèòå è ëåêñèêàëíèòå ñòðóêòóðè;
– ñòåïåí íà êîðåêòíîñò;
– ñòåïåí íà îðèãèíàëíîñò.
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