


 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО 

В1.1 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 

ИЗБИРАЕМ МОДУЛ “Бизнес ” 

 

 

 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА ИЗБИРАЕМИЯ МОДУЛ 
 

 

Обучението в избираем модул “Бизнес” за профилирана подготовка по немски език на ученици от XI клас, които започват 

изучаването му в IX клас, е насочено към усвояване на знания, умения и отношения, свързани с изграждането на езикова, 

социолингвистична, прагматична и междукултурна компетентност като компоненти на комуникативната компетентност на ученика, 

както и с очакваните резултати от обучението по немски език в края на втори гимназиален етап на средната образователна степен 

и с достигането на равнище В1.1 на езикова компетентност на ученика по Общата европейска езикова рамка. 

 
Учебната програма конкретизира резултатите, които учениците трябва да постигнат в края на всеки един от двата класа на втория 

гимназиален етап в областта на устното общуване – включваща компетентностите слушане и говорене, свързано с основните 

тематични области, заложени в програмата. обучение. 

 
Учебната програма за профилирана подготовка по немски език за избираем модул “Бизнес”  е разработена съобразно Приложение № 
2 на Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилирана подготовка. 

 



 

 

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ 

ХI КЛАС 

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

         Бизнес идея 

● Млад предприемач 

● Житейския път на 
млади 
предприемачи 

● Интервю за работа 

● Социални 
компетентности в 
бизнеса 

o 6 учебни часа 

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

Един работен ден 

● Разговори с клиенти в 
търговския център 

● Препоръки 

● Писмени оплаквания 

o 6 учебни часа 

 

 
1. Област на компетентност “Слушане” 
 

При слушане на разговор, интервю за работа или дискусия, кратък 
разказ по познати теми, свързани с работното ежедневие: 
● ученикът разбира и извлича обща, основна  и конкретна 

информация от различни текстове 

● ученикът разбира важни подробности от съдържанието на 
жанрово различни текстове по познати теми  

● ученикът използва стратегии при слушане на текстове от 

оригинални източници 

 

2. Област на компетентност “Четене” 

 

При четене на личен имейл, споделения на мнения във форум, 
писмено оплакване несложна делова и/или официална 
кореспонденция, кратка статия от списание или вестник по теми, 
свързани с работното ежедневие, когато са написани на 
стандартен език: 
● ученикът разбира и извлича основната, конкретната и 

подробна информация от различни в жанрово отношение 
текстове; 

● ученикът използва различни стратегии при четене на текстове 
от оригинални източници, напр. открива значението на нови 
думи и изрази в контекст 

 
3. Област на компетентност “Писане” 

 
2.1. Репродуктивно писане 

 
ГРАМАТИКА 

 
Преговор, систематизиране и 
надграждане на знанията: 

 
XI КЛАС: 
 

 

VERB 
 

● Verben und Ausdrücke mit es 

- allgemein 

- Tages – und Jahreszeiten 

-Wetter 

- Befinden 

 

 Konjunktion um ….zu + 

Infinitiv und damit  

 

 Konjunktion statt/ohne ….zu 

+ Infinitiv und damit  

 

 



 

 

 

 

При водене на бележки по време на беседа, лекция, презентация 
на позната тема от ежедневието или свързана с личните интереси, 
при създаване на план или резюме на прочетен текст, при сбит 
или по-подробен преразказ на чут или прочетен текст, при 
разработване на проектна задача, изискваща съставяне на писмен 
текст на база събрана информация от различни източници: 

 

  В лексикалния минимум се 
включват: 
- езикови формули от 
речевия етикет 
(съобразени с регистъра на 
употреба и приложими в 
работното ежедневие) за 
изразяване на: оплаквания, 
обръщение, мнения и 
препоръки, разговор  с 
клиенти, собствена бизнес 
идея, поздрав, сбогуване, 
извинение, 
съгласие/несъгласие, 
молба, покана, предложение, 
планиране на 
предприемаческа дейност, 
,пожелания по конкретен 
поводи, и и др.; 
 

 

 

 



 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Годишен брой часове за изучаване на модула в XI клас- 36 часа  
 

Езиковите знания, разписани в графа „Нови знания” от таблицата, са обект на внимание и в избираем модул “Бизнес”. 
 
Междукултурните знания следва да се поднасят в дух на толерантност към различието и в съпоставителен план със 
съответните проявления в родната култура. 

 

Препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината: 
 

 XI клас 

За нови знания до 12 часа 

За упражнения, преговор до 15 часа 

Практически дейности/работа по 

проекти 

до 9 часа 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущи оценки за учебен 

срок: 

ХІ клас 

Писмени изпитвания и участие 

в работа в клас 

Минимум 1 оценки 

Домашни работи Минимум 1 оценки 

Работа по проекти 1 оценки 



 

ЧУЖДИЯТ ЕЗИК КАТО СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ 
 
Обучението по немски език в избираем модул “Бизнес” цели: 

 

• Формулиране и изразяване на бизнес идея; 

• да развие уменията за  на ученика за езиковата културна компетентност на немски език свързана с кариерното развитие; 

• да изгради у ученика основни умения за пълноценно писмено общуване на немски език напр. препоръка, оплакване, мотивационно 
писмо, автобиография и др.; 

• да се осъзнае необходимостта от владеенето на чужд език като фактор за професионалното развитие на учениците. 

 

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

• обучение насочено към индивидуализиран и диференциран подход; 

• комуникативна компетентност с практическата насоченост; 

• развиване на умения за общуване, творчески способности, независимо мислене, самостоятелно вземане на решения и поемане на 

отговорности. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

 

Програмата дава възможност на учителя да прилага различни подходи, методи и стратегии на обучение за стимулиране на 

индивидуалното развитие на учениците и самостоятелност при учене, както и насърчаване на мотивацията им в перспективата 

на ученето през целия живот. 

 
Oбучението по немски език дава възможност ученикът: 

• да развие езикови, социокултурни и ключови компетентности; 

• да прилага на практика изучавания език: да чете, да разбира устна реч, да общува, да се изразява в писмена и устна форма; 



 

• да изгради положително отношение към изучаването на немски език и култура. 

 
 

ПОДХОДИ И МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

 
В процеса на обучение се акцентира върху: 

• личностно-ориентирано обучение, което позволява индивидуализиран и диференциран подход; 
➢ принципа на преподаване от лесно към трудно, като новият материал се съпоставя с изучения; 

➢ интегрираното изграждане на четирите езикови умения като се наблегне на развитието на устната реч; 

• използването предимно на немски език като език на общуването в клас; 

• развиване на толерантност и интерес към други култури 
 

Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки 

УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ интегрирано изграждане на четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и 

писане 
 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ 
ЕЗИК 

обогатяване на лексиката и осмисляне на отделни граматически категории, във 

връзка с учебен предмет български език и литература. 

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ използване на системи за електронно обучение в часовете по немски език за 
развиване на езикови умения чрез ИКТ 



 

УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ осъзнаване на потребност, създаване на  мотивация за учене и необходимост от 
постоянно самоусъвършенстване чрез: 

• ролеви игри и симулации; 

• самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на учениците; 

• представяне на съчинения, стихотворения, песни и пиеси; 
• работа по проекти и презентации; 
•  дидактически игри в устна или писмена форма (съставяне на фрази, истории с 

определени думи, групиране на думи, кръстословици и т.н.); 
• използване на съвременни средства за обучение: аудио-и мултимедийни 

материали; 
• използване на печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, проспекти, 

брошури и др.); 
• електронно обучение (образователен софтуер, онлайн ресурси), връзка с 

всички учебни предмети. 
 

СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ участие в екипни проекти и индивидуални дейности, изграждащи ценностна 
система и гражданско самосъзнание, връзка с всички учебни предмети. 
 

 

ИНИЦИАТИВНОСТ И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ изпълнение на екипни и индивидуални задачи в определени срокове,  прилагайки 
новаторско мислене и креативни идеи, връзка с всички учебни предмети. 

УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА
 УСТОЙЧИВОТО 

РАЗВИТИЕ И ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 

ЖИВОТ И СПОРТ 

развиване на  дейности, стимулиращи природосъобразен и здравословен начин 
на живот, връзка с учебния предмет физическо възпитание и спорт. 

 


