Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÇÀ V²²² ÊËÀÑ
(ÏÚÐÂÈ ×ÓÆÄ ÅÇÈÊ, ÈÍÒÅÍÇÈÂÍÎ ÈÇÓ×ÀÂÀÍÅ)
I. ÎÁÙÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
Íàñòîÿùàòà ó÷åáíà ïðîãðàìà ñëåäâà åäèííàòà îáùà ôèëîñîôèÿ íà ïðîãðàìèòå ïî
ðàçëè÷íèòå ó÷åáíè ïðåäìåòè. Ñúãëàñíî öåëèòå íà ðàìêîâèòå èçèñêâàíèÿ íà ÌÎÍ çà ðàçðàáîòâàíå íà ó÷åáíè ïðîãðàìè â ñúîòâåòñòâèå ñ ÄÎÈ çà ÓÑ, òÿ ãàðàíòèðà ñòàáèëíîñòòà è
ïîñëåäîâàòåëíîñòòà ïðè ïðèëàãàíåòî íà ìåæäóïðåäìåòíèòå âðúçêè ïî êëàñîâå. Ñúîáðàçåíà å ñ ðàçðàáîòåíèòå è óòâúðäåíè íà 18.05.2000 ã. ÄÎÈ ïî ÷óæäè åçèöè çà ãèìíàçèàëåí
åòàï – VIII êëàñ, òðåòî ðàâíèùå.
Ó÷åáíàòà ïðîãðàìà ñúäúðæà ñëåäíèòå ðàçäåëè:
I. Îáùî ïðåäñòàâÿíå
II. Öåëè íà îáó÷åíèåòî ïî èñïàíñêè åçèê
III. Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè îò îáó÷åíèåòî
IV. Ó÷åáíî ñúäúðæàíèå
V. Ñïåöèôè÷íè ìåòîäè è ôîðìè çà îöåíÿâàíå íà ïîñòèæåíèÿòà íà ó÷åíèêà
VI. Ìåòîäè÷åñêè óêàçàíèÿ ïî ïðèëàãàíå íà ó÷åáíàòà ïðîãðàìà
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå å ðàçïðåäåëåíî ïî êîìïîíåíòè, ïîíÿòèÿ è äåéíîñòè, â ñúîòâåòñòâèå ñ öåëèòå (î÷àêâàíè ðåçóëòàòè íà íèâî ó÷åáíà ïðîãðàìà), äåôèíèðàíè ïîîòäåëíî çà
÷åòèðèòå åçèêîâè äåéíîñòè – ñëóøàíå, ÷åòåíå, ãîâîðåíå è ïèñàíå. Ïðåäëîæåíèòå âúçìîæíîñòè çà ìåæäóïðåäìåòíèòå âðúçêè ñå îòíàñÿò çà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå êàòî öÿëî,
áåç äà ñà ñúîòíåñåíè ñ âñÿêà åäíà äåéíîñò ïîîòäåëíî. Ïî îòíîøåíèå íà ãåîãðàôèÿ, èñòîðèÿ, õèìèÿ è áèîëîãèÿ ñå ðàç÷èòà íà çíàíèÿòà, óñâîåíè â ïðåäõîäåí åòàï. Ñïåöèôèêàòà íà
îáó÷åíèå â VIII êëàñ íà ïðîôèëèðàíèòå ãèìíàçèè è ïàðàëåëêè â ÑÎÓ ñ èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà ÷óæä åçèê îáóñëàâÿ íåîáõîäèìîñòòà è ïîñòàâÿ êàòî îñíîâíà çàäà÷à â òîâà íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêàòà íà ó÷åíèöèòå çà ïðèëàãàíå íà åçèêà êàòî ñðåäñòâî çà îáó÷åíèå ñ
öåë ïðèäîáèâàíå íà íàó÷íè çíàíèÿ ïî ïðåäìåòè, ïðåïîäàâàíè íà èñïàíñêè åçèê.
II. ÖÅËÈ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ ÏÎ ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ ÇÀ VIII ÊËÀÑ
Îáó÷åíèåòî â VIII êëàñ å íà÷àëåí åòàï â óñâîÿâàíåòî íà èñïàíñêèÿ åçèê êàòî ïúðâè
÷óæä â ïðîôèëèðàíèòå ãèìíàçèè è ïàðàëåëêèòå â ÑÎÓ ñ èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà ÷óæä
åçèê. Îñúùåñòâÿâà ñå â ðàìêèòå íà ïðåäâèäåíèòå 648 ó÷åáíè ÷àñà. Îðèåíòèðàíî å êúì
ðåàëèçèðàíå íà öåëèòå, ïðåäñòàâåíè â ÄÎÈ çà ÓÑ çà ñðåäíàòà îáðàçîâàòåëíà ñòåïåí,
ãèìíàçèàëåí åòàï, òðåòî ðàâíèùå. Èìà çà çàäà÷à äà ñòèìóëèðà èíòåðåñà, æåëàíèåòî è
ìîòèâàöèÿòà íà ó÷åíèöèòå çà èçó÷àâàíå íà èñïàíñêè åçèê, ïîâèøàâàíå íà åçèêîâàòà èì
êóëòóðà, ïî-íàòàòúøíî óñúâúðøåíñòâàíå íà âëàäååíåòî íà åçèêà äî ñòåïåí íà ñðåäñòâî çà
îáó÷åíèå. Ïîäãîòîâêàòà å îðèåíòèðàíà êúì îâëàäÿâàíå íà óìåíèÿ çà îáùóâàíå ñ õîðà,
ïðèíàäëåæàùè êúì èñïàíîåçè÷íèòå êóëòóðíè îáùíîñòè, â ñèòóàöèè, íàäõâúðëÿùè ðàìêèòå íà ðîäíîåçèêîâàòà ñðåäà, è òúðñåíå, îòêðèâàíå è ðàçáèðàíå íà èíôîðìàöèÿ îò èçòî÷íèöè íà èñïàíñêè åçèê. Â ïðîöåñà íà ÷óæäîåçèêîâîòî îáùóâàíå ó÷åíèêúò ñå íàó÷àâà
äà ðàáîòè ñàìîñòîÿòåëíî è â ñúòðóäíè÷åñòâî; äà ïîäáèðà ïîäõîäÿùèòå åçèêîâè è íåâåðáàëíè èçðàçíè ñðåäñòâà è äà ïðèëàãà òâîð÷åñêè ðåøåíèÿ â ñèòóàöèè, áëèçêè äî ðåàëíèòå;
äà ïðîÿâÿâà ðàçáèðàíå è ñúïðè÷àñòíîñò; äà îöåíÿâà ðîëÿòà íà åçèêà êàòî ñðåäñòâî çà
îáùóâàíå ìåæäó õîðà è íàðîäè; äà ïðîÿâÿâà óñåò è òîëåðàíòíîñò êúì êóëòóðíè ðàçëè÷èÿ
è äà óâàæàâà ïðàâîòî èì íà ñúùåñòâóâàíå â îáùèÿ ñòðåìåæ êúì îáåäèíåíà Åâðîïà.
Ïîñòèãàíåòî íà êðàéíèòå öåëè â îáó÷åíèåòî ïî èñïàíñêè åçèê çà VIII êëàñ å ðàâíîçíà÷íî íà ôîðìèðàíè êîìóíèêàòèâíè óìåíèÿ çà ñëóøàíå, ÷åòåíå, ãîâîðåíå è ïèñàíå,
ïîäðîáíî îïèñàíè â Êîëîíà 2 – Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè íà íèâî ó÷åáíà ïðîãðàìà.
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III. Очаквани резултати
Колона 1
Колона 2
Ядра на
учебното
съдържание

ЯД РО 1:
С
Л
У
Ш
А
Н
Е

Очаквани резултати на
равнище учебна програма
Учениците разбират:

IV. Учебно съдържание (компоненти, понятия, контекст и дейности, междупредметни връзки)
Колона 3
Колона 4
Колона 5
Колона 6
Възможности за
Контекст и дейности
Основни нови понятия
Очаквани резултати по
междупредметни
(за цялото ядро и/или
(по компоненти)
компоненти
връзки
за цялата програма)

Учениците трябва да:
• Очакван резултат 1
1. Основната информация разпознават при слушане
в изказвания
разнообразни текстови
разновидности: съобщения,
• идентифицират текстовата бюлетини, прогнози, песни,
разновидност
разговори (и по телефона),
приказки, откъси от разкази
• откриват ключовите думи • Очакван резултат 2
и изрази
разбират при слушане основни
словесни действия за: търсене/
• определят основната идея даване на информация,
характеристика, сравнение,
оценка, коментар, обобщение;
• проследяват сюжетната
споделяне на случки и
линия и разграничават
основните моменти в текста преживявания, планове и проекти
за бъдещето, изразяване на
2. Разбират в подробности благодарност, молба, желания,
разговори и изказвания в
предложения, мнения,
пряк контакт и по
отношения; чувства; вероятни
т е л е фо на
действия, предположения,
условия
• систематизират
• Очакван резултат 3
информация за хора,
разбират при слушане
предмети, места, събития
информацията от текстове на
теми (при възможност
• разграничават прилики и
ориентирани към испаноезичния
отлики
свят): дом и семейство, облекло и
мода, научни открития,
• възстановяват логическата образование, професии, кариера,
последователност в текста
култура, празници, обичаи,
хранене и здраве, свободно време

Ученицит е
овладяват нови
грамат ични
понят ия:
1. Fonética (modelos
fonológ icos –
articulación) sonido,
acento/ acentuación,
entona ción
2. Gramática
• Formas no personales
(infinitivo, gerundio,
participio)

На учениците

Учениците използват

трябва да се даде

и прилагат

възможност да:

• слушат автентични

• Indicativo
• Subjuntivo

момент на обучение
знания в различните
културнообразователни

материали на

области и

испански език

осъщест вяват
междупредметни

• работят с

връзки по:

разнообразни
текстови
разновидности от

• Perífrasis verbales

придобитите до този

различни
информационни

1. Български език и
лите рат ура:
• разпознаване и
прилагане на

източници, аудио и

граматичните

видео материали

категории и структури

• прилагат учебно-

• разпознаване на

технически средства

текстовите

• Imperativo
• Potencial
• Oraciones
condicionales

разновидности,
• работят

•Estilo directo/

литературните жанрове
и видове

• прилагат компенсаторни
стратегии
• различават някои
характеристики на
невербалното поведение на
говорещия
3. Разбират конкретна
информация от текстове
на стандартен език
• подбират необходимата
информация
• откриват и свързват
значимите елементи
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и спорт, природа и екологични
проблеми, ваканция и туризъм,
младите хора и съвременният
свят, България и светът,
европейска интеграция
• Очакван резултат 4
разб ират и нформа ция,
изпълнявайки ролята на
слушател: в сферата на масовата
информация, в разговор (и по
телефона), частно лице в сферата
на свободното време, клиент в
сферата на услугите
• Очакван резултат 5
разбират при слушане лексикопонятийни структури за: лични
данни; външност, облекло,
здравословно състояние,
училище, класна стая, учебни
принадлежности и материали,
професии, свободно време
(празници, пътуване), пазаруване
(магазини, стоки, услуги),
пространство и време,
животински и растителен свят,
контрастивни отношения,
персонална оценка, логически
връзки и отношения
• Очакван резултат 6
разбират при слушане
функционалните стойности на
граматични категории и
структури: съществителни,
прилагателни имена, наречия
(grados de comparación),
местоимения, предлози, съюзи,
глагол, глаголните времена от
Indicativo и Subjuntivo;

indirecto (concordancia индивидуално, по
de los tiempos)
двойки и в групи

• общуване в

Ученицит е
овладяват нови
езикови средства за
разбиране на:

ситуации
• прилагат техники и
стратегии за слушанe

комуникативни

• умения за работа с
текстове

• saludos/ despedidas
• организация във
• presentación,
descripción (personas y
objetos)
• numerales
• deseos y gustos
• opiniones/ propuestas
• acuerdo/ desacuerdo
• petición, felicitación,
agradecimiento
• anterioridad/
posterioridad/
simultaneidad
• ideas resumidas
• posibilidad/
imposibilidad/
probabilidad
• intenciones,

времето (глаголни
времена, съгласуване)
• проблеми на
интерференцията
• разширяване на
социокултурните си
познания, свързани с
национални традиции,
обичаи, ценности,
изучавани литературни
произведения и
произтичащите от тях
различия и прилики
2. Чужд език:
• интернационални
думи

4

Imperativo; Potencial; formas no
personales (infinitivo, gerundio,
participio); едновременни,
предходни и предстоящи
действия, Еstilo directo/ indirecto
(concordancia de los tiempos),
реални/ нереални условия;
произносителни и интонационни
норми и правила
ЯД РО 2:
Ч
Е
Т
Е
Н
Е

Учениците трябва да:
• Очакван резултат 1
1. Основната информация разпознават при четене
разнообразни текстови
от публицистични,
разновидности: лични и
научнопопулярни и
официални писма, картички,
художествени текстове,
съобщения, бюлетини, прогнози,
написани на стандартен
рекламни материали,
език
научнопопулярни статии,
приказки, разкази
• идентифицират вида на
• Очакван резултат 2
текста и неговия източник
разбират при четене основни
• откриват ключовите думи словесни действия за: търсене/
даване на информация,
и изрази
характеристика, сравнение,
• определят основната идея оценка, обобщение; споделяне на
случки и преживявания, планове
• проследяват сюжетната
и проекти за бъдещето,
линия и основните моменти изразяване на благодарност,
молба, желания, предложения,
• разграничават
мнения, отношения; чувства;
персонажите – главни герои вероятни действия,
предположения, условия
2. В подробности
• Очакван резултат 3
информацията от лични и разбират при четене
официални писма,
информацията от текстове на
картички, текстове от
теми (при възможност
вестници и списания,
ориентирани към испаноезичния
Учениците разбират:

suposiciones
• техника за изучаване

• relaciones
contrastivas

на чужди езици

• condiciones reales/
irreales

• социокултурни връзки
• компенсаторна
компетентност

Ученицит е
овладяват нови
грамат ични
понят ия:

На учениците
трябва да се даде

3. Математика,

възможност да:

информатика и
информационни

1. Normas de lectura:
• четат автентични
• sonido/letra, acento,
entona ción

материали на
испански език

2. Gramática

технологии:
• сравняване на
стойн ости

• Formas no personales
(infinitivo, gerundio,
participio)

• работят с

• логически

разнообразни

разсъждения и изводи

• Perífrasis verbales

разновидности от

• Indicativo

текстови

различни
информационни

• Subjuntivo
• Imperativo
• Potencial

източници (списания,
вестници, книги,

4. Обществени науки
и гражданско
образование:
• сведения за основни
събития от историята

автентични документи на испаноезичните
от ежедневието)

страни

научнопопулярни статии и
художе стве ни
произведения с достъпна
т емат ика
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свят): дом и семейство, облекло и
мода, научни открития,
образование, професии, кариера,
култура, празници, обичаи,
хранене и здраве, свободно време
• извличат сведения,
и спорт, природа и екологични
мнения, коментари в текста проблеми, ваканция и туризъм,
и систематизират
младите хора и съвременният
информацията
свят, България и светът,
европейска интеграция
• проследяват в логическа и • Очакван резултат 4
хронологична
разб ират и нформа ция,
последователност събитията изпълнявайки ролята на
читател в личния живот, в
• разграничават прилики и
сферата на масовата информация,
отлики в съдържанието на
свободното време и услугите
текста/овете
• Очакван резултат 5
разбират при четене лексико• сравняват информация от понятийни структури за: лични
различни източници
данни; външност, облекло,
здравословно състояние,
• определят
училище, класна стая, учебни
социокултурните
принадлежности и материали,
особености в различните
професии, свободно време
текстови разновиднасти
(празници, пътуване), пазаруване
(магазини, стоки, услуги),
3. Конкретната
пространство и време,
информация в
животински и растителен свят,
публицистични,
контрастивни отношения,
научнопопулярни и
логически връзки и отношения
художе ствени текстове
• Очакван резултат 6
разбират при четене
• подбират необходимата
функционалните стойности на
информация
граматични категории и
структури: съществителни,
• откриват и свързват
прилагателни имена, наречия,
значимите елементи
(grados de comparación),
местоимения, предлози, съюзи,

• Oraciones
condicionales

• прилагат учебно-

• Estilo directo/
технически средства
indirecto (concordancia
de los tiempos)
• работят
Ученицит е
индивидуално, по
овладяват нови
двойки и в групи
езикови средства за
разбиране на:
• saludos/ despedidas

• участват в проекти

• разширяване на
информацията за
испаноезичния свят
(карти, схеми, научнопопулярни текстове)
• европейски структури
• гражданско общество,
граждански права и

• presentación,
descripción (personas y
objetos)
• numerales

• работят със
справочни материали
(речници, граматики,
енциклопедии)

• deseos y gustos
• opiniones/ propuestas
• acuerdo/ desacuerdo

идентичност,
междукултурни връзки
• образование,

стратегии за четене

професии

• разпознават

• anterioridad/
posterioridad/
simultaneidad

особености в

• posibilidad/

• национална

• прилагат техники и

• petición, felicitación,
agradecimiento

• ideas resumidas

отговорности

социокултурните

текстовите

5. Природни науки и
екология:
• знания за човешкото
тяло

разновидности
• здравословен и
природосъобразен
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глагол, глаголните времена от
Indicativo и Subjuntivo;
Imperativo; Potencial; formas no
personales (infinitivo, gerundio,
participio), едновременни,
предходни и предстоящи
действия, Estilo directo/ indirecto
(concordancia de los tiempos),
реални/ нереални условия;
правописни и пунктуационни
норми и правила, графично
оформление
ЯД РО 3:
Г
О
В
О
Р
Е
Н
Е

Учениците водят разговор Учениците трябва да:
по теми от ежедневието: • Очакван резултат 1 водят
разговор в пряк контакт и по
1. В пряк контакт с един и телефона, правят разширено
изказване, коментар
повече събеседници,
• Очакван резултат 2
познати и непознати
прилагат при говорене основни
словесни действия за: търсене/
• отговарят на въпроси,
свързани с тяхната личност, даване на информация,
характеристика, сравнение,
образование, проекти
обобщение; споделяне на случки
• участват в разговор/
и преживявания, планове и
коментар, като изразяват
проекти за бъдещето, изразяване
мнения и предлагат
на благодарност, молба, желания,
решения, проявяват
предложения, мнения,
толерантност към мнението отношения; чувства; вероятни
на другите
действия, предположения,
условия
• подготвят самостоятелни
• Очакван резултат 3 говорят
изказвания, в които
по теми (при възможност
представят, коментират,
ориентирани към испаноезичния
обобщават информация от
свят): дом и семейство, облекло и
различни източници
мода, научни открития,
образование, професии, кариера,
култура, празници, обичаи,

imposibilidad/
probabilidad

начин на живот; живот
без дрога

• intenciones,
suposiciones

• опазване на природата

• relaciones
contrastivas

• научно-технически
п рог рес

• condiciones reales/
irreales
Ученицит е
овладяват нови
грамат ични
понят ия:
1. Fonética (modelos
fonológ icos –
articulación) sonido,
acento, entonación
2. Gramática

• известни учени
На учениците

6. Изкуства:

трябва да се даде
възможност да:

• запознаване с
музикалните традиции
на Испания и Латинска

• усвояват езика в

Америка

сътрудничество
помежду си и в

• Formas no personales
(infinitivo, gerundio,
participio)

• разширяване на

атмосфера,

познанията за някои

стимулираща

творци

• Perífrasis verbales

творческите им

• Indicativo
• Subjuntivo

възможности

• младежка култура
• разучаване на песни и

• работят

• Imperativo

индивидуално, по

• Potencial

двойки и в групи

танци на испански език

2. По телефона
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хранене и здраве, свободно време
и спорт, природа и екологични
• търсят/дават информация проблеми, ваканция и туризъм,
младите хора и съвременният
• споделят преживявания,
свят, България и светът,
мисли и чувства
европейска интеграция
• Очакван резултат 4 общуват,
• договарят съвместна
изпълнявайки ролята на
дейност
събеседник в разговор (и по
телефона), частно лице в сферата
• оставят съобщение на
на свободното време, клиент в
телефонен секретар
сферата на услугите
• Очакван резултат 5
3. Съобразяват речта си с прилагат при говорене
нормите и правилата на
лексико-понятийни структури
испанския език
за: лични данни; външност,
облекло, здравословно състояние,
• подбират подходящи
училище, класна стая, учебни
езикови средства
принадлежности и материали,
професии, свободно време
• служат си с произношение (празници, пътуване), пазаруване
и интонация, близки до
(магазини, стоки, услуги),
чуждоезиковите модели
пространство и време,
животински и растителен свят,
• използват речево
контрастивни отношения,
поведение адекватно на
логически връзки и отношения
комуникативната ситуация
• Очакван резултат 6
прилагат при говорене
• прилагат компенсаторни
функционалните стойности на
стратегии за преодоляване
граматични категории и
на комуниктивни проблеми структури: съществителни,
прилагателни имена, наречия,
(grados de comparación),
местоимения, предлози, съюзи,
глагол, глаголните времена от
Indicativo и Subjuntivo;
Imperativo; Potencial; formas no
personales (infinitivo, gerundio,

• Oraciones
condicionales

• общуват в ситуации,

близки до реалните
• Estilo directo/
indirecto (concordancia
de los tiempos)
• общуват адекватно
Ученицит е
овладяват нови
езикови средства за
изразяване на:
• saludos/ despedidas
• presentación,
descripción (personas y
objetos)
• numerales
• deseos y gustos
• opiniones/ propuestas

със средствата и по
правилата на езика

7. Домашен бит и
технологии:
• използване на
интернет за целите на
обучението по
испански език (по
възможност – реална

• изразяват и

комуникация чрез

отстояват собствено

използване

мнение

възможностите на
електронната поща, чат

• прилагат някои
поведенчески модели,
присъщи на

и форуми)
8. Физическа култура
и спорт:

носителите на езика

• acuerdo/ desacuerdo

• спортове, олимпиади

• petición, felicitación,
agradecimiento

• съобразяват речта си състезания; известни

• anterioridad/
posterioridad/
simultaneidad

общуване

• ideas resumidas
• posibilidad/
imposibilidad/
probabilidad
• intenciones,

с регистъра на

спортисти
• възпитание на

• прилагат техники за
самоконтрол и
самооценка

• прилагат

състезателен дух и
чувство за екипност
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participio), едновременни,
предходни и предстоящи
действия, Estilo directo/ indirecto
(concordancia de los tiempos),
реални/ нереални условия;
произносителни и интонационни
норми и правила
ЯД РО 4:
П
И
С
А
Н
Е

Учениците трябва да:
• Очакван резултат 1 пишат
бележки, съобщения, лични и
1. Бележки и съобщения
читателски писма, есе; резюме,
• съставят подробен план на автобиография; попълват
формуляри
прочетен текст
• Очакван резултат 2
прилагат при писане основни
• пишат кратко лично
словесни действия за: търсене/
съобщение
даване на информация,
характеристика, сравнение,
2. Лични и читателски
писма по проблеми, които обобщение; споделяне на случки
и преживявания, планове и
пряко ги засягат
проекти за бъдещето, изразяване
на благодарност, молба, желания,
• изразяват мнения,
предложения, мнения, тношения;
предпочитания
чувства; вероятни действия,
предположения, условия
• отправят предложения
• Очакван резултат 3 пишат
по теми (при възможност
3. Лични документи
ориентирани към испаноезичния
свят): дом и семейство, облекло и
• попълват формуляри
мода, научни открития,
образование, професии, кариера,
• пишат кратка
култура, празници, обичаи,
автобиография (curriculum
хранене и здраве, свободно време
vita e)
и спорт, природа и екологични
проблеми, ваканция и туризъм,
4. Есе, резюме
младите хора и съвременният
свят, България и светът,
• позовават се на факти
европейска интеграция

Ученицит е пишат:

suposiciones

компесаторни

• relaciones
contrastivas

стратегии за

• condiciones reales/
irreales

комуникативни

Ученицит е
овладяват нови
грамат ични
понят ия:

На учениците

преодоляване на

проблеми

трябва да се даде

1. Normas ortográficas: възможност да:
• sonido/letra, alfabeto
español, acento

• водят

2. Gramática

кореспонденция със
свои връстници,

• Formas no personales
(infinitivo, gerundio,
participio)

носители на езика

• Perífrasis verbales

• работят

• Indicativo

индивидуално, по

• Subjuntivo
• Imperativo

двойки и в групи

• участват в проекти

• Potencial
• Oraciones
condicionales

• работят със

справочни материали
• Estilo directo/
indirecto (concordancia
de los tiempos)
• прилагат техники за

• систематизират/
синтезират, предават
обективно съдържанието
• изразяват лично мнение
5. Съобразяват
писмените изложения с
комуникативните си
намерения и
предполагаемия читател
• използват подходящи за
писменото общуване
езикови средства
• прилагат подходящи
текстови и логически
връзки
• служат си с правопис,
пунктуация и графично
оформление, които
съответстват на
чуждоезиковите норми
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• Очакван резултат 4 създават
текстове, изпълнявайки ролята
на адресант, партньор в
писменото общуване като частно
лице в сферата на свободното
време, клиент в сферата на
услуги те
• Очакван резултат 5
прилагат при писане лексикопонятийни структури за: лични
данни; външност, облекло,
здравословно състояние,
училище, класна стая, учебни
принадлежности и материали,
професии, свободно време
(празници, пътуване),
пространство и време,
животински и растителен свят,
контрастивни отношения,
логически връзки и отношения
• Очакван резултат 6
прилагат при писане
функционалните стойности на
граматични категории и
структури: съществителни,
прилагателни имена, наречия,
(grados de comparación),
местоимения, предлози, съюзи,
глагол, глаголните времена от
Indicativo и Subjuntivo;
Imperativo; Potencial; formas no
personales (infinitivo, gerundio,
participio), едновременни,
предходни и предстоящи
действия, Estilo directo/ indirecto
(concordancia de los tiempos),
реални/ нереални условия;
правописни и пунктуационни
норми и правила

Ученицит е
овладяват нови
езикови средства за
изразяване на:

самоконтрол и

• saludos/ despedidas

• съобразяват

• presentación,
descripción (personas y
objetos)

писмените текстове

• numerales
• deseos y gustos
• opiniones/ propuestas
• acuerdo/ desacuerdo
• petición, felicitación,
agradecimiento
• anterioridad/
posterioridad/
simultaneidad
• ideas resumidas
• posibilidad/
imposibilidad/
probabilidad
• intenciones,
suposiciones
• relaciones
contrastivas
• condiciones reales/
irreales

самооценка

със социокултурните
характеристики на
езика,
предназначението и
адресата

V. ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ ÇÀ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎÑÒÈÆÅÍÈßÒÀ ÍÀ
Ó×ÅÍÈÖÈÒÅ ÏÎ ÈÑÏÀÍÑÊÈ ÅÇÈÊ
Ïðåäëîæåíèòå ìåòîäè è ôîðìè çà îöåíÿâàíå íà ïîñòèæåíèÿòà è êðèòåðèèòå çà îöåíêà èìàò ïðåïîðú÷èòåëåí è íåçàäúëæèòåëåí õàðàêòåð.
Ïðîâåðêàòà è îöåíêàòà íà êðàéíèòå ðåçóëòàòè îò îáó÷åíèåòî å ïîä÷èíåíà íà öåëèòå
çà VIII êëàñ â ïðîôèëèðàíèòå ãèìíàçèè è ïàðàëåëêè ñ èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà ÷óæä
åçèê, îïèñàíè â Êîëîíà 2 – Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè íà íèâî ó÷åáíà ïðîãðàìà. Îñúùåñòâÿâà
ñå ïîñðåäñòâîì âèäîâåòå ïðîâåðêà, ìåòîäèòå è êðèòåðèèòå çà ïðîâåðêà è îöåíêà, ïîñî÷åíè âúâ ÂÈÐ çà ãèìíàçèàëíàòà ñòåïåí.
Ôóíêöèîíàëíàòà ïðîâåðêà èçìåðâà êîìóíèêàòèâíèòå ñïîñîáíîñòè íà ó÷åíèêà, ò.å.
ñòåïåíòà íà ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà äà ñëóøà, ÷åòå, ãîâîðè è ïèøå íà èñïàíñêè åçèê ñ îãëåä
íà óñïåøíîòî îñúùåñòâÿâàíå íà êîíêðåòíè êîìóíèêàòèâíè íàìåðåíèÿ. Òÿ ñå èçïîëçâà â
êðàÿ íà ó÷åáíèòå ðàçäåëè èëè ñðîêîâå.
Êðèòåðèè çà îöåíêà íà ïîñòèãíàòàòà êîìóíèêàòèâíà êîìïåòåíòíîñò â êðàÿ íà VIII
êëàñ ïî äåéíîñòè:
ÑËÓØÀÍÅ
Îöåíÿâàò ñå:
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ðàçáèðà îñíîâíàòà èíôîðìàöèÿ â èçêàçâàíèÿ, â ðàìêèòå íà
èçáðîåíèòå â Êîëîíà 3 òåêñòîâè ðàçíîâèäíîñòè.
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ðàçáèðà â ïîäðîáíîñòè ñúîáùåíèÿ, ðàçãîâîðè è èçêàçâàíèÿ â ïðÿê êîíòàêò è ïî òåëåôîíà.
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ðàçáèðà è èçâëè÷à êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ îò ðàçíîîáðàçíè
òåêñòîâè ðàçíîâèäíîñòè íà ñòàíäàðòåí åçèê.
×ÅÒÅÍÅ
Îöåíÿâàò ñå:
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ðàçáèðà îñíîâíàòà èíôîðìàöèÿ îò ïóáëèöèñòè÷íè, õóäîæåñòâåíè è íàó÷íîïîïóëÿðíè òåêñòîâå íà ñòàíäàðòåí åçèê.
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ðàçáèðà â ïîäðîáíîñòè èíôîðìàöèÿ îò ðàçíîîáðàçíè òåêñòîâè ðàçíîâèäíîñòè, ïîäðîáíî îïèñàíè â Êîëîíà 3 íà òàáëèöàòà.
– óìåíèÿòà äà ðàçáèðà è èçâëè÷à êîíêðåòíà èíôîðìàöèÿ îò ñïðàâî÷íè ìàòåðèàëè.
ÃÎÂÎÐÅÍÅ
Îöåíÿâàò ñå:
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà îáùóâà â ïðÿê êîíòàêò ñ åäèí èëè ïîâå÷å ñúáåñåäíèöè,
ïîçíàòè è íåïîçíàòè, äà èçêàçâà ìíåíèå, äà êîìåíòèðà ôàêòè è ñúáèòèÿ.
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà âîäè ðàçãîâîð ïî òåëåôîíà, äà äîãîâàðÿ ñúâìåñòíà äåéíîñò,
äà îñòàâÿ ñúîáùåíèÿ íà òåëåôîíåí ñåêðåòàð.
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ñå âêëþ÷âà è ïîääúðæà ðàçãîâîð ñ åäèí èëè ïîâå÷å ñúáåñåäíèöè (äà âçåìà äóìàòà, äà ðåàãèðà àäåêâàòíî, äà ïðèëàãà êîìïåñàòîðíè ñòðàòåãèè è
ïîäõîäÿùè ïîâåäåí÷åñêè ìîäåëè).
ÏÈÑÀÍÅ
Îöåíÿâàò ñå:
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà èçðàçÿâà îáîñíîâàíè ìíåíèÿ è ïðåäïî÷èòàíèÿ, äà îòïðàâÿ
ïðåäëîæåíèÿ â ïèñìåíà ôîðìà.
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ñúçäàâà ôîðìàëíî è ñìèñëîâî ñâúðçàíè ïèñìåíè òåêñòîâå
â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðåäâèäåíèòå òåêñòîâè ðàçíîâèäíîñòè è ñúîáðàçíî ïðåäíàçíà÷åíèåòî è
àäðåñàòà.
– óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà èçïîëçâà åçèêîâè ñðåäñòâà, ñúîáðàçåíè ñ îñíîâíèòå èçèñê10

âàíèÿ çà ïèñìåíî îáùóâàíå íà èñïàíñêè åçèê (ïðàâèëíà óïîòðåáà íà åçèêîâè ôîðìè è
ñòðóêòóðè, ñâúðçâàùè åëåìåíòè, ïóíêòóàöèÿ).
Ïî îòíîøåíèå íà ðåöåïòèâíèòå äåéíîñòè (ñëóøàíå è ÷åòåíå) çàëîæåíèòå êðèòåðèè
ñëóæàò ãëàâíî çà ïîäáîð íà òåêñòîâåòå. Ïðè ïðîäóêòèâíèòå äåéíîñòè (ãîâîðåíå è ïèñàíå)
èçâåäåíèòå êðèòåðèè îöåíÿâàò óìåíèÿòà íà ó÷åíèêà äà ñå èçðàçÿâà íà èçó÷àâàíèÿ åçèê â
óñòíà èëè ïèñìåíà ôîðìà.
Ðåöåïòèâíîòî ðå÷åâî ïîâåäåíèå ïðè ñëóøàíå è ÷åòåíå ñå ïðîâåðÿâà è îöåíÿâà ÷ðåç:
– çàäà÷è ñ àëòåðíàòèâåí îòãîâîð
– çàäà÷è ñ èçáèðàåì îòãîâîð
– çàäà÷è çà êîìáèíèðàíå, ïðè êîèòî îòãîâîðúò ñàìî ñå ìàðêèðà èëè å öÿëîñòåí (ðàçãúðíàò)
– âúïðîñè êúì òåêñòà çà ñëóøàíå èëè ÷åòåíå, êîèòî ïðåäïîëàãàò ñúùî öÿëîñòåí
(ðàçãúðíàò) îòãîâîð.
Â ïîñëåäíèòå äâà ñëó÷àÿ, êîãàòî ñå èñêà îòãîâîð â óñòíà èëè ïèñìåíà ôîðìà, íà
îöåíêà ïîäëåæè íåãîâîòî ñúäúðæàíèå, áåç äà ñå âçåìàò ïîä âíèìàíèå äîïóñíàòèòå åçèêîâè (ãðàìàòè÷íè è ïðàâîïèñíè) ãðåøêè, òúé êàòî ñå îöåíÿâàò ðåöåïòèâíè óìåíèÿ. Êàòî
ìîäåë çà îöåíêà ïðåïîðú÷âàìå äà ñå êîíñóëòèðà (Ñòîé÷åâà, Ì: Ïðîâåðêà íà óìåíèåòî çà
÷åòåíå. – ×óæäîåçèêîâî îáó÷åíèå, 1999, ¹ 6).
Ïðîäóêòèâíîòî ðå÷åâî ïîâåäåíèå ñå ïðîâåðÿâà ÷ðåç êîìóíèêàòèâíè çàäà÷è, íàïðèìåð:
– ñèòóàöèè íà îáùóâàíå – öåëåíàñî÷åíî ó÷àñòèå â ðàçãîâîð
– îïèñàíèå/àðãóìåíòèðàíî ðàçñúæäåíèå â ðàìêèòå íà ïèñìåí òåêñò ñ óòî÷íåíè
èçèñêâàíèÿ ïî îòíîøåíèå íà ñúäúðæàíèåòî ìó.
Ïðè îöåíÿâàíå íà ãîâîðåíåòî è ïèñàíåòî àêöåíòúò ñå ïîñòàâÿ íà ïîñòèãàíå íà êîìóíèêàòèâíàòà öåë è ñïîíòàííîñò/ñòèë íà èçêàçà, êàòî ôîðìàëíèòå áåëåçè îñòàâàò íà âòîðè ïëàí. Ìîäåë çà îöåíêà â Didáctica de las segundas lenguas. Santillana, 1990, pág. 242.
VI. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÏÐÈËÀÃÀÍÅÒÎ ÍÀ Ó×ÅÁÍÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
Ïðåäëîæåíèòå ìåòîäè÷åñêè óêàçàíèÿ çà ðàáîòà è ïðèëàãàíå íà ó÷åáíàòà ïðîãðàìà
èìàò ïðåïîðú÷èòåëåí è íåçàäúëæèòåëåí õàðàêòåð.
Ñïåöèôèêàòà íà îáó÷åíèåòî â VIII êëàñ íà ïðîôèëèðàíèòå ãèìíàçèè è ïàðàëåëêè ñ
èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà ÷óæä åçèê îïðåäåëÿ è îáîñíîâàâà ñïåöèôè÷íèòå öåëè è èçèñêâàíèÿ ïî îòíîøåíèå íà ðàáîòàòà â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàâèøåíèÿ äíåâåí õîðàðèóì è åæåäíåâíèòå çàíèìàíèÿ ïî åçèêà (36 ó÷åáíè ñåäìèöè ïî 18 ÷àñà). Òîâà íàëàãà ïðîâåæäàíåòî
íà óñòåí óâîäåí êóðñ â íà÷àëåí åòàï, â ðàìêèòå íà 6 äî 12 ÷àñà ìàêñèìóì, êàòî ñå èìàò
ïðåäâèä ôîíåòè÷íèòå õàðàêòåðèñòèêè íà èñïàíñêèÿ åçèê, êîèòî íå ïðåäñòàâëÿâàò îñîáåíà òðóäíîñò çà áúëãàðèòå. Â ñëåäâàùèÿ ìîìåíò ôîíåòè÷íèÿò êóðñ ñå òðàíñôîðìèðà âúâ
ôîíåòèêî-ïðàâîïèñåí. Óñèëèÿòà ñà íàñî÷åíè êúì ôîðìèðàíå íà ïðîèçíîñèòåëíè, ÷åòèâíè è ïðàâîïèñíè íàâèöè, à çàäà÷àòà å äà ñå âúâåäàò ôîíåòèêî-ïðàâîïèñíèòå îñîáåíîñòè
íà èñïàíñêèÿ åçèê, âêëþ÷âàùè çâóêîâî-áóêâåíèòå ñúîòíîøåíèÿ, ïðàâèëàòà çà óäàðåíèå
è èíòîíàöèîííèòå ìîäåëè. Óñòíàòà ðàçðàáîòêà íà ìàòåðèàëà ïðåäõîæäà ïèñàíåòî è ó÷åíèöèòå óñâîÿâàò ôîíåìèòå, ïðåäè äà ñå çàïîçíàÿò ñ ãðàôè÷íèòå èì ñúîòâåòñòâèÿ. Ðàçâèâàò ñå óìåíèÿ çà èçïèñâàíå íà áóêâèòå è èëþñòðèðàíå íà çâóêîâàòà èì ðåàëèçàöèÿ. Îáðúùà ñå îñîáåíî âíèìàíèå íà ñúîòâåòñòâèÿòà ìåæäó áóêâà è çâóê, íà áóêâîñú÷åòàíèÿòà è
òåõíèòå çâóêîâè ñòîéíîñòè è íà ãðàôåìèòå, êîèòî â ðîäíîåçèêîâàòà ñèñòåìà èìàò ñúîòâåòñòâèÿ ñ ðàçëè÷íî çâó÷åíå è ñúùåñòâóâà îïàñíîñò îò ñìåñâàíå. Îâëàäÿâàò ñå ïðàâîïèñ11

íèòå íîðìè è ïðàâèëà íà èñïàíñêèÿ åçèê è ïóíêòóàöèÿòà. Ðå÷åâèòå äåéíîñòè ñå ðàçâèâàò
â ïîñëåäîâàòåëíîñò: ñëóøàíå, ãîâîðåíå, ÷åòåíå, ïèñàíå. Îáó÷åíèåòî å îðèåíòèðàíî êúì
îâëàäÿâàíå íà åçèêîâàòà ñèñòåìà êàòî íåäåëèìî öÿëî è êîìïëåêñíî ïðèëàãàíå íà ÷åòèðèòå åçèêîâè äåéíîñòè.
Êàòî îñíîâåí ïîäõîä çà ðåàëèçèðàíå íà çàëîæåíèòå â ïðîãðàìàòà öåëè è çà ïîñòèãàíå
íà ïëàíèðàíàòà êîìïåòåíòíîñò â îáó÷åíèåòî ïî èñïàíñêè åçèê ïðåïîðú÷âàìå êîìóíèêàòèâíèÿ. Îðãàíèçàöèÿòà íà ó÷åáíàòà äåéíîñò ñëåäâà äà îòãîâàðÿ íà ïîòðåáíîñòèòå íà
ó÷åíèöèòå îò ïîëçâàíå íà åçèêà êàòî ñðåäñòâî çà îáó÷åíèå è çà îáùóâàíå ñ îðèåíòàöèÿ
êúì ïðèëîæåíèåòî ìó çà ðåøàâàíå íà êîíêðåòíè êîìóíèêàòèâíè ïðîáëåìè.
Êîìóíèêàòèâíàòà êîìïåòåíòíîñò âêëþ÷âà ïðàâèëà è çíàíèÿ çà åçèêà (ëèíãâèñòè÷íè,
ïñèõîëîãè÷åñêè, ñîöèîêóëòóðíè), ñúçíàòåëíî óñâîåíè è ïîäñúçíàòåëíî ïðèëàãàíè â êîíêðåòíè ñèòóàöèè íà îáùóâàíå.
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå äàâà çíàíèÿ çà åçèêà, çà áèòà è êóëòóðàòà íà èñïàíñêè ãîâîðåùèòå ñòðàíè è íàðîäè. Ñîöèîêóëòóðíèòå àñïåêòè ñå âúçïðèåìàò êàòî íåäåëèìà ÷àñò îò
îáó÷åíèåòî è îâëàäÿâàíåòî íà èñïàíñêèÿ 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 òîé 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
óñòíà è ïèñìåíà ôîðìà, íà åçèêîâè çíàíèÿ, îòãîâàðÿùè àäåêâàòíî íà ñèòóàöèÿòà è èçèñêâàíèÿòà çà ðàçáèðàíå è ñúçäàâàíå íà òåêñòîâå.
Îñíîâíèÿò êóðñ íà îáó÷åíèå 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.
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.
Äîïóñòèìà å óïîòðåáàòà íà ðîäíèÿ åçèê â ñëó÷àèòå, êîãàòî òîé ñå ÿâÿâà íàé-ïîäõîäÿùîòî ñðåäñòâî çà ðàçêðèâàíå íà ñúäúðæàíèåòî íà äóìàòà, èçðàçà, ôðàçàòà, èçðå÷åíèåòî,
íî íå è íà öÿëîñòåí òåêñò. Ïðåïîäàâàíåòî è íåîáõîäèìèòå îáÿñíåíèÿ ñå îñúùåñòâÿâàò
èçöÿëî íà èñïàíñêè åçèê. Â ñúïîñòàâèòåëåí ïëàí ìîãàò äà áúäàò ïðåäñòàâåíè ÿâëåíèÿòà,
òúæäåñòâåíè ñ ðîäíîåçèêîâèòå, èëè îñîáåíîñòèòå, êîèòî ñà ïîòåíöèàëåí ôàêòîð çà ïîðàæäàíå íà èíòåðôåðåíöèÿ.
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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 ðîëåâèòå è 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. Îñâåí àíàëèòè÷íîòî ÷åòåíå, øèðîêî çàñòúïåíî â ó÷åáíàòà ïðàêòèêà äî ìîìåíòà, â ñúãëàñèå ñ íîâèòå
òåíäåíöèè â ÷óæäîåçèêîâîòî îáó÷åíèå, ïðåïîðú÷âàìå ñàìîñòîÿòåëíîòî ÷åòåíå íàóì ñ
öåë èçâëè÷àíå íà èíôîðìàöèÿ îò òåêñòà.
Ó÷åáíèÿò êîìïëåêò çà VIII êëàñ íà ïðîôèëèðàíèòå ãèìíàçèè è ïàðàëåëêè ñ èíòåíçèâíî èçó÷àâàíå íà èñïàíñêè åçèê îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà, çàëåãíàëè âúâ âõîäíî-èçõîäíîòî ðàâíèùå çà ãèìíàçèàëíàòà ñòåïåí, è ñå ñúñòîè îò:
– ó÷åáíèê;
– ó÷åáíà òåòðàäêà;
– êíèãà çà ó÷èòåëÿ (ñúäúðæà íå ñàìî ïðèìåðíè ìåòîäè÷åñêè ðàçðàáîòêè íà îòäåëíè
óðîöè, à ïîäðîáíè óêàçàíèÿ è äîïúëíèòåëíè èäåè çà ðàáîòà êúì âñÿêà ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêà åäèíèöà);
– çâóêîçàïèñè;
– ïîìîùíè è íàãëåäíè ìàòåðèàëè, íàïð. ñáîðíèê ñ òåêñòîâå çà ÷åòåíå, ãðàìàòè÷åí
ñïðàâî÷íèê, äâóåçè÷íè ó÷åáíè ðå÷íèöè, âèäåîçàïèñè, ôîëèîïëàêè, êîìïþòúðíè ïðîãðàìè è ïð.
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