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   Програма за СИП по български език и литература в 12. клас 

 
I.КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

Обучението по български език и литература в дванадесети клас разширява и допълва 

знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български 

книжовен език, с изграждането на комуникативните и литературните компетентности на 

учениците.Учебната програма надгражда знания, които са особено значими за езиковото и 

литературното развитие на учениците. Тя е разработена в съответствие с държавния стандарт 

за общообразователна подготовка. 

 

II.ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

1.Да се развият  социокултурните компетентности, като се усъвършенстват уменията 

на учениците да търсят, анализират и синтезират информация от различни източници, както 

и  уменията да повишават резултатността на речевото си поведение в комуникативната 

практика. 

2.Да се развият   езиковите компетентности, като се  включат 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. 

3.Да се развият комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване, 

като се затвърдят уменията за участие в интервю и за създаване на мотивационно писмо при 

кандидатстване за работа, за създаване на реферат. 

4.Да се усвоят ключовите понятия от литературната теория, свързани с тропите и  

фигурите, сюжета, жанра, композицията на литературната творба. 
5.Да се усъвършенстват уменията за създаване на ИС и есе. 

 

III.ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 
 

1. Езикови компетентности: 

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови 

особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача. 

• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за 

нормативна правилност и комуникативна целесъобразност. 

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване 

и с конкретната комуникативна задача. 

• Умее да  подбира и  да  съчетава езикови средства  със  стилов белег, предпочитани при 

общуване в различни функционални сфери. 

• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език. 

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език. 

•  Владее  и  умее  да   прилага  правописната  норма  на   съвременния български книжовен 

език. 

• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен 

език. 

2. Литературни компетентности: 

• Разбира условния характер на художествената литература. 

mailto:office@gpaeburgas.org


• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна 

история. 

• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба. 

• Интерпретира художествения смисъл на конкретен литературен текст. 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

СОЦИОКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

1.Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в социокултурните сфери. 

2.Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит и спрямо познанията, които 

има за гражданското общество. 

3.Търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, 

обработва я и я използва за решаване на комуникативни задачи. 

4.Подбира самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни 

видове информация. 

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

1.Владее книжовните езикови норми. 

2.Разпознава и редактира стилно-езикови грешки. 

3.Използва уместно езиковите средства за създаване на текст съобразно 

социокултурната сфера при изпълнение на комуникативни задачи. 

КОМУНИКАТИВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

1.Сравнява и анализира гледни точки при участие в интервю за кандидатстване. 

2.Сравнява и анализира гледни точки при четене на текстове от различни 

функционални стилове. 

3.Спазва правоговорната норма. 

4.Участва в интервю за кандидатстване за работа или за обучение. 

5.Спазва книжовните езикови норми. 

6.Създава в писмена форма: 

- мотивационно писмо 

- реферат 

 

 ЛИТЕРАТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 

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

общуване. 

2.Определя темата, микротемите, ключовите думи и изрази на текст. 

3.Извлича и анализира смисли от текст/от текстове, различни по стил и по жанр. 

4.Анализира структурни и композиционни части на текст. 

5.Открива, анализира и редактира грешки в текст. 

6.Оценява идеи, тези и аргументи в текста в съответствие със своя опит и спрямо 

познанията, които има за гражданското общество. 

 

Като цяло часовете са целенасочено провеждани с цел постигане на максимална 

резултатност на ДЗИ .  

 


