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1. Данни за проекта 
 

Заглавие на проекта Магията на Мелпомена в помощ на чуждоезиковото 
обучение 

 
Kонтакти Първа английска езикова гимназия  

Бул. “Дондуков”, № 60 
София  
Тел. +359 2 944 33 76  
Факс: +359 2 944 21 31  

 
Интернет страница www.fels-sofia.org 

 
2. Резюме на проекта 

Проектът „Драма” задоволява необходимостта от комуникативно общуване на чужд 
език, като дава възможност едновременно за себеизява и за работа в група, за 
обучение чрез творчество и едновременно с това утвърждаване на наученото.  

Учебни цели на проекта: 

• Развиване на комуникативната компетенция в нейните основни аспекти: 
граматика, социолингвистика, стратегия и дискурс; 

• Промяна на ролята на учителя и ученика в класната стая – учителят организира 
дейността, а учениците по групи реализират поставената задача – писане на сценарий 
за пиеса; 

• Развива елементите на „обучение чрез съветване” – учениците свободно се 
допитват до учителя си по всички въпроси, отнасящи се до написването на сценария; 

• Развива се „обучение чрез сътрудничество”; 

• Стимулира продуктивно речево поведение (по време на представлението в час) 
и стремеж към постигане на произношение, максимално близко до това на “native 
speakers”; 

• Ученикът прилага на практика целия обем от теоретични знания по езика, като 
създава свой оригинален текст - сценарий; 

Етапи на изпълнение на проекта: 

1. Писане на сценарии за пиеси на английски език по свободно избрани теми, или 
по произведения на известни английски и американски автори, включени в учебната 
програма; 

2. Обявяване на проекта и определяне на регламент два месеца преди датата на 
представянето му, от сформираните ученически групи, в рамките на всеки клас; 

3. Сценариите се оценяват по следните критерии: creativity, coherence, grammar 
and range of vocabulary, presentation. Оценката на всеки сценарий е групова, т.е. всички 
членове на групата получават еднаква оценка за представената работа – сценарий. 
Учениците анонимно оценяват представянето на всяка пиеса по определени критерии: 
интонация и произношение, степен на заученост на репликите, артистичност и 
оригиналност.  

4. Определя се “пиеса фаворит” на класа, както и най-добър актьор и актриса на 
класа.  



5. Пиесите се състезават за определяне на “пиеса фаворит” на випуска. Това 
става пред независимо жури – помощник-директора, двама преподаватели, които не са 
ангажирани с този випуск, и ученици от по-горен клас.  

6. Седмица на Английския език и литература (средата на месец май), по време на 
която се награждават най-изявените ученици.  

В реализирането на проекта ще се включат всички преподаватели по чужди езици – 
английски, немски, испански и руски език. Ще се даде възможност на всички ученици 
да напишат сценарии и да се изявят в пиеси по избран от тях чужд език. 
Сътрудничеството ще бъде между преподаватели, ръководство и родители, които 
могат да подпомогнат пиесите с декор и оборудване, както и да бъдат публика на 
постиженията на децата си.  

Методът “Драма” дава изключителни възможности за комплексно прилагане на 
езиковите умения и компетенции. Гимназията е водеща в прилагането на такава 
методика още от провеждането на първите “Шекспирови вечери” до днес, когато месец 
май е месецът на английската литература и пиеса. Проектът ще даде нови насоки и 
при обучението по втори чужд език.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


