


УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ИЗБИРАЕМ МОДУЛ 

ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ  
(XI КЛАС ) 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

 

СЛУШАНЕ 

 

ЧЕТЕНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Ученикът може:  

 

 

 да разбира съдържанието на  

Ученикът може:  

 

 да разбира съдържание и извлича  

 

Ученикът може:  

При диалогична реч  

 да започва, поддържа и завършва 

делови разговор по  

 

Ученикът може:  

 да създава текстове по 

текстове от тематично направление 

,,Икономика и туризъм“ 

 да разбира основната информация и 

конкретни подробности от 

специализирани текстове на тема 

икономика и туризъм, съдържащи 

специализирана (терминологична) 

лексика, употребявана в 

икономическата сфера и в сферата на 

туризма.  

 да проследява разговор по 

икономически въпроси между 

носители на езика, като разбира 

комуникативните намерения и 

идентифицира лицата, темата на 

разговора, мнения.   

 да разбира смисъла на информация 

от средствата за масово осведомяване.  

 

основна информация от автентични 

и/или адаптирани специализирани 

текстове свързани със сферата на 

икономиката и туризма;  

 да проследява логическата и 

хронологичната последователност на 

събитията в текстове по теми от 

представената тематична област;   

 да разбира и открива необходима 

информация от различни обяви, 

описания, инструкции, проектни 

предложения, официална бизнес 

кореспонденция;  

 да разбира конкретна информация 

от таблици, диаграми, графики, 

използвани при сравнителния анализ 

в областта на икономиката и 

туризма.  

 

теми, свързани с актуални събития в 

сферата на икономиката и туризма в 

съответствие с комуникативната 

задача;  

 да изразява лично мнение, 

съгласие или несъгласие при делово 

общуване;  

 да използва уместна и 

разнообразна лексика, съответстваща 

на комуникативната ситуация;  

 да говори относително гладко,  

При монологична реч  

 да представя информация по теми, 

свързани с актуални събития в 

дадената тематична област, като 

изтъква най-същественото в тях;  

 да презентира пред аудитория 

собствена бизнес идея или проект;  

 да използва езика при публично 

общуване с цел представяне на 

официална реч; 

   теми, свързани с      актуални 

събития от сферата на 

икономиката и туризма;  

    да пише съчинения от различен 

тип – описание и анализ на 

таблици, графики, диаграми, 

където посочва конкретна 

информация в съответствие с 

поставената задача;  

 да създава кратки 

информативни текстове;  

 да попълва формуляри, анкети, 

договори;  

 да разработва проекти по теми 

от съответната област, като 

използва различни източници;  

 да води официална 

кореспонденция,  

 

 



ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И 

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ  
.  
ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПРИ ИЗБИРАЕМ МОДУЛ ,,ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ“ 

• прилагане на личностно-ориентирано обучение 

• прилагане на дейностно-ориентиран подход с акцент върху практическото приложение на езика;  

• формиране на базова култура на личността 

• развиване на творчески умения и независимо мислене на учениците;  

• интегрирано изграждане на четирите езикови умения с акцент върху развиването на говорните компетентности;  

• общуване в клас на английски език  

• изграждане на нагласа за междукултурно общуване, развиване на толерантност и интерес към други култури и модели на поведение, 

както и на чувство за национална идентичност при изучаване на  социокултурната информация за Обединеното кралство и САЩ.        

 

УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ   
- интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане чрез разбиране и съставяне на устни и 

писмени послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в устна, така и в писмена форма в 

предвидими и познати ситуации; използване на помощни материали и техника. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК  
- обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, 

подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература. 

МАТЕМАТИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСНОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И НА 

ТЕХНОЛОГИИТЕ  
- дейности за запознаване с основни математически действия и концепции и с основни принципи и методи на природните науки и 

технологиите, както и отражението им върху природната среда, връзка с учебните предмети математика, биология и здравно 

образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и информационни технологии. 

 ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
- използване на системи за електронно обучение в часовете по английски език за развиване на езикови умения чрез ИКТ, връзка с учебен 

предмет информационни технологии. 
 

 

 



Тематични области  

 

1. Икономика 

- Бизнес администрация 

- Търговия и финанси 

- Предприемачество 

- Маркетинг и продажби 

 

2. Туризъм 

- Видове туризъм  

- Маркетинг в туризма 

- Хотелиерство 

 
  

ИЗБИРАЕМ МОДУЛ  -   АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-  11 клас  

  

 

Първи срок-  18 седмици по 1 часа =  18 ч. 

Втори срок-   18 седмици по 1 часа =   18 ч. 

ОБЩО-  36 ч. 

 

 

3. Economic system – Overview, types. Introducing general vocabulary. 

4. Business administration – Business management, consultancy, investment, banking. Turnover, make a profit, rise and fall.  

5. Business Industries – Agriculture, Construction, Mining, Tourism, Energetics, Technology, Entertainment,  

6. Describing and analysing tables – types of charts and graphs.  

7. Explaining discrepancies and differences, topic related vocabulary – reduction, increase, decrease, rise, decline, drop.  

8. Making comparisons, classifying. Vocabulary expressing shortage and excess.  

9. Writing a summary of at least 150 words in response to a particular graph (bar, line or pie graph), table, chart, or process (how 

something works, how something is done). 

10. Trade and Commerce  – Topic related vocabulary – banking, insurance,  advertising, transport, warehousing.  



11. Entrepreneurship – Topic related vocabulary   - SMEs, business ideas, project proposals.   

12. Problems and solutions – Facing problems, finding solutions, etc.; collocation; idiomatic phrases. 

13. Business Communication – Introduction. Topic related vocabulary  - phrasal verbs; idiomatic expressions. Telephone conversations.   

14. The Importance of Public Speaking in Business 

15. Public speaking at formal events- Developing Speaking Skills 

16. Delivering a speech at a formal event.  

17. Marketing; Brand Management; Public Relations.  

18. Quoting, reporting and interpreting – referring directly, doubting, interpreting.  

19. Negotiations - Expressing knowledge and belief; Collocation, common phrases.  

20. Negotiations - Expressing agreement and disagreement – collocation, word formation,  expressing demands, setting conditions.  

21. Sales and Marketing – market share, competitors, image. 

22. Abbreviations and Acronyms – VAT, CEO, Ad, etc. Common phrases.  

23. Reading comprehension – an article about the global economy.  

24. Tourism  - Definition, Types & Forms. Topic related vocabulary 

25. Tourism Industry - Sectors and Career Development 

26. Tourism - Introduction to Retail Travel Sales. Travel agencies.  

27. English for Tourism - Hotel Reception and Front Desk 

28. English for Tourism - Restaurant Service 

29. English for Tourism - Tourist Information and Guided Tours 

30. Discussion – the role of advertising. 

31. Simulation – planning an advertising campaign.  

32. Writing a Business Report.  

33. Professional Networking and Information Exchange – Topic related vocabulary. Transfer of good practices; Policy Recommendations; 

Lessons Learned.  

34. Developing a business concept.  

35. Writing a business plan.  

36. Presenting a business plan.  


