
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕН МОДЕЛ 
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ОБУЧЕНИЕ ПО НОВОГРЪЦКИ 
ЕЗИК   

Д. Боянова - АМВР



Предпоставки:

• 2005 - Европейска агенция за управление на 
оперативното сътрудничество по външните 
граници на държавите-членки на 
Европейския съюз  (Frontex) 

• 2007 - Европейска патрулна мрежа 
• 2009 - Съвместен контактен център на ГКПП 
Кулата-Промахон

• 2012 – Съвместен пътен контрол



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
МОДЕЛА

• Отвореност
• Интегративност
• Автентичност на ситуациите и 
текстовете

• Взаимодействие на модела със средата
• Цялостност



УЧЕБНИ МОДУЛИ

• Начинаещи – 600 уч. ч. (550 ч. общ 
НГЕ + 50 ч. специализиран НГЕ)

• Средно напреднали – 450 уч. ч. (350 
общ НГЕ +100 ч. специализиран НГЕ)

• Напреднали – 360 уч.ч. (60 ч. 
странознание + 300 ч.специализиран 
НГЕ)



СТРУКТУРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА 
КОМПЕТЕНТНОСТ
• Компетентност по специалността 
• Дигитална компетентност 
• Интеркултурна компетентност 
• Обща езикова комуникативна компетентност 

- лингвистична, социолингвистична, 
дискурсна, социокултурна, социална и 
стретегическа

• Специализирана преводаческа 
компетентност



ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОЦЕДУРА

• Избор на конкретните теми и  разпределяне 
между участниците в обучението с цел 
определяне на експерт по всяка тема. 

• Планиране на отделните  работни стъпки в 
хронологичен аспект. 



ЕЛЕМЕНТИ НА УЧЕБНАТА ПРОЦЕДУРА

• Дефиниране, подбор и инвентаризиране  на 
сферите, социалните роли, ситуациите и 
терминологичния инструментариум.



Работен лист
Θέμα: ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Περιγραφή της 
περίστασης

Συμμετέχοντες Βασικό λεξιλόγιο

Παραβίαση ερυθρού 
σηματοδότη

Τροχονόμος σηματοδότης

Παραβάτης - Οδηγός ταυτότητα 

άδεια οδήγησης

άδεια κυκλοφορίας

ασφάλεια

ΚΤΕΟ

πρόστιμο



Работен лист
Тема: Нарушения и глоби

Описание на 
ситуацията

Комуникиращи 
лица

Основна 
лексика

Преминаване на 
червен светофар

Пътен полицай превозно средство

Нарушител – водач на 
МПС

лична карта

СУМПС

регистрационен талон

застраховка

документ за 
технически преглед

светофар



• Разширяване на функцията



Ο τροχονόμος – σταματάει /ένα όχημα/
- ζητάει/τα έγγραφα/
- εξηγεί /την παράβαση/
- επιβάλλει πρόστιμο
- κόβει κλήση κτλ.

Пътният полицай спира /превозно 
средство/; изисква /документи/; налага 
глоба; съставя акт/фиш и т.н.



Ο παραβάτης
- περνάει /με το κόκκινο/
- κάνει παράβαση
- σταματάει
- σβήνει τη μηχανή
- κατεβάζει το παράθυρο
- δίνει τα έγγραφα
- πληρώνει το πρόστιμο κτλ.

Нарушителят - преминава на червено; 
извършва нарушение; спира; изключва 
двигателя; сваля прозореца; представя 
документите



Ключови думи

Όχημα Превозно средство
Ι.Χ. личен автомобил
φορτηγό камион
μηχανή мотор
άμαξα каруца
ποδήλατο велосипед



• Осигуряване на  автентични материали по 
всяка тема



• Разработване на  материалите. 



ключова дума      изречение      текст       интеракция



• Оформяне на тематичния  речник и 
създаване на автентичен специализиран 
текст.



• Обратна връзка и коригиране на допуснати 
отклонения в изпълнението на поставените 
задачи, даване на инструкции и препоръки.



• Презентация, завършваща дискусия и 
оценяване



Разработеният модел на преподаване и
учене бе оценен положително и постигна по-
добра специализирана комуникативна
компетентност.



Благодаря за вниманието!
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