
Учебна програма по иновативен учебен предмет –

Публично говорене/ Дебати за V клас

С оглед развиването на социокултурните компетентности програмата предлага
възможности за усъвършенстване на уменията на учениците да търсят, анализират и
синтезират информация от различни информационни източници, както и на уменията да
повишават резултатността на речевото си поведение в комуникативната практика. Умение
за публично изказване по морален проблем и за публично изказване по житейски проблем,

както и на умения публично говорене, критично мислене и креативност.

По отношение на развиването на езиковите компетентности в програмата са
включени теми, насочени към прилагане в речевата практика на лексикалната норма на
съвременния български книжовен език, както и към работа с различни по стил и по жанр
текстове с обща тема.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

СОЦИОКУЛТУРНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Съобразява езиковия си изказ с различни типове
ситуации в социокултурните сфери.
Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и
спрямо познанията, които има за гражданското
общество.
Търси, анализира и синтезира информация от различни
информационни източници, обработва я и я използва за
решаване на комуникативни задачи.
Подбира самостоятелно начините за успешно публично
представяне на различни видове информация.

ЕЗИКОВИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Владее книжовните езикови норми.
Разпознава и редактира стилно-езикови грешки.
Използва уместно езиковите средства за създаване на
текст съобразно социокултурната сфера при изпълнение
на комуникативни задачи.

КОМУНИКАТИВНИ
КОМПЕТЕНТНОСТИ

Слушане
Сравнява и анализира гледни точки при участие в
диалог, публично говорене.
Четене
Сравнява и анализира гледни точки при четене на
текстове от различни функционални стилове.
Говорене
Спазва правоговорната норма.



Участва в диалози, дебати, публично говорене.
Писане
Спазва книжовните езикови норми.
Създава в писмена форма:

- Мотивирано разсъждение по граждански или
житейски проблем

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Глобални теми Компетентности като
очаквани резултати

Нови понятия

1. Речевото поведение в
комуникативната
практика

Познава начините за
постигане на успешност на
речевото поведение в
комуникативната практика.
Прилага при общуване
принципа на
сътрудничество,
осигуряващ резултатно
речево поведение.
Владее средствата за
вежливо речево поведение.

2. Прилагане на
лексикалната норма в
речевата практика

Разпознава лексикални
грешки и ги редактира.

3. Работа с различни по стил
и по жанр текстове с обща
тема/с един и същ предмет
на общуване

Определя темата,
микротемите, ключовите
думи и изрази на текст.
Извлича и анализира
смисли от текст/от текстове,
различни по стил и по жанр.
Анализира структурни и
композиционни части на
текст.

4. Подбор, подготовка и
анализ на текстове

Открива, анализира и
редактира грешки в текст.
Оценява идеи, тези и
аргументи в текста в
съответствие със своя опит
и спрямо познанията, които
има за гражданското
общество.



5.Различни сфери на
общуване и текстовете,
принадлежащи към тях

Познаване на различните
сфери на общуване и
функционалните стилове
текст; работа с научен,
официално-делови и
медиен текст

Функционални стилове

6. Основи на реториката Познава основите на
науката, различните методи
на изразяване, може да
представи себе си и да
презентира собствена
гледна точка към зададен
проблем

реторика

7. Публично говорене Подготовка на реч/ текст,
който да бъде представен
пред аудитория; определяне
на типа аудитория; ясна цел
на презентацията/ речта;
организиране на ясна реч,
написана въздействащо и
възможност за уверено
представяне; значително
намаляване на страха от
публично говорене, умение
да се използват
репетиционни техники, за да
се разкрие въздействащ
изказ и да се изнася
динамична реч, чрез
помощта на езика на тялото
и жестовете.; овладяване на
основите на говорене пред
публика

8. Основи на невербалната
комуникация

Изграждане на увереност за
изказване пред публика;
познаване на езика на
тялото и жестовете като
важна част от
представянето;
допълнителните орнаменти,
оказващи влияние на
публиката

Невербална комуникация

9. Дебати Познаване на основните
правила за дебатиране;
правила за спазване;
толерантност към
участващите;

Дебат



10. Дебатиране Провеждане на дебати по
различни теми; подготовка
за работа по конкретна тема
и изява – граждански и
житейски въпроси.

В часовете за развиване на комуникативните компетентности се предвиждат 10 часа
върху следните теми:

Теми Компетентности като
очаквани резултати

Нови понятия

1. Работа с различни
стилове текст –
медиен

Практическа насоченост –
анализ на изразни средства,
познаване на основни
жанрове медиен текст –
интервю /вид публична реч/;
познава особеностите на
интервюто; подготовка за
участие в интервю –
формулира отговори на
конкретни въпроси, като се
съобразява с изискванията
на нормативно, уместно и
учтиво речево поведение;
спазване на правоговорните
норми

Интервю

2. Публично говорене Практическа насоченост –
подготовка на публично
говорене по зададен
конкретен проблем –
житейски или граждански
въпрос. Подбира
необходимата информация,
необходима за
аргументацията по
поставения проблем.

3. Дебатиране Подготвяне на
аргументация по зададен
актуален проблем; работа в
екип, толерантно отношение
към отсрещната страна.
Спазва езиковите норми на
правоговорната реч.



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Годишният брой часове за изучаване на иновативния учебния предмет Публично
говорене/Дебати в V клас е 34 часа (от които 10 часа за развиване на комуникативните
компетентности).

Седмичният брой часове за изучаване на иновативния учебния предмет Публично говорене
в V клас е 1 час.

Препоръчително разпределение на часовете в компонента:

За нови знания 29 %
За упражнение 61 %
За обобщение 10 %

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА
УЧЕНИЦИТЕ

Оценяването ще бъде под формата на грамоти за участия и бонус точки по предметите,

които са включени, като междупредметни връзки.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И
МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки
Умения за работа в екип Общуване в различни среди чрез демонстриране на

толерантност и чрез изграждане на взаимно доверие.
Общуване чрез изразяване и разбиране на различни
гледни точки.

Дигитална компетентност Използване на книги от електронни библиотеки и на
други електронно базирани информационни
източници (речници, енциклопедии, бази данни) за
изпълнение на конкретна задача или проект.

Умения за учене Самонаблюдаване и наблюдаване на съучениците,
упражняване на самоконтрол при изпълняване на
дидактически и/или комуникативни задачи, както и
при учене с цел определяне на собствените силни и
слаби
страни, на собствения стил на учене.

Социални и граждански
компетентности

Изразяване на мнение по въпроси и обществени
казуси свързани с екологията, териториални и
икономически конфликти и др.

Инициативност и
предприемчивост

Формиране на инициативност при постигане на
поставените лични, професионални и обществени
цели.


