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Заглавие: Новинарската емисия на класа 

Ключови думи: Комуникационни умения #говорене, #устно изразяване 

Продължителност:  

Може да разделим дейността на две сесии: 

 Една за подготовката на news (която учениците могат да направят вкъщи) 

 И друга сесия за представянето, с продължителност от 5 минути на група, 
плюс времето отделено след това за коментари по грешките в 
презентациите. 

 

Описание: 

Методологията е употребата на драматична пиеса за образователното развитие на 
учениците. Динамични и мотивиращи дейности за научаване на говоренето могат да се 
създават в класната стая. Драмата е фундаментален метод за подобряването на 
говорните умения. Драматичната пиеса помага на учениците да увеличат 
самочувствието си, да превъзмогнат притесненията и страховете, да изразят своите 
мнение и емоции. Трябва да се проведе в атмосфера на уважение, приятно 
разбирателство и съдействие. Също е необходимо да се планират добре дейностите и 
да бъдете ясни относно целите, които ще се постигнат. 

Важен аспект и учениците да са наясно с това, което ще научат, важно е да се споделят 
с тях предложените цели за да се развие говорната компетентност. 

Цели: 

1. Превъзмогването на засрамването от говорене пред публика 
2. Подобряване на дикцията 
3. Подобряване на яснотата и простотата на езика 
4. Ограничаване на жестикулирането 

Дейност(и) (Етапи): 

• Разделете класа на групи от пет души и им кажете, че ще бъдат професионалисти 
в новинарска емисия.  

• Гледане на новинарска емисия и избиране на новини.  
• Подготовка на новините, които ще бъдат излъчени. 
• Представяне на новините пред класа. 



 

• Останалите от класа си записват грешките в презентирането на новините, както в 
устно изразяване, така и в езика на тялото. 

• Учителят ще направи презентация с грешките за да подобри представянето. 

Съвети за учителите: 

 Учителите трябва да напътстват учениците да използват езика в неговите 
различни функции: описване на ситуации, преживявания, въпроси, изразяване на 
чувства… 

 Имайте на предвид учениците със затруднения с езика, тъй като те може да се 
чувстват неуверени в комуникационни ситуации. 

Списък с ресурси, материали и тн. 

Черна дъска, листове хартия и химикалки, записване на грешките, новини и материали 
допринесени от учениците. 

Оценка/Обратна връзка 

 

 

Оценка от ученици 

Как бихте оценили резултатите от тази 
дейност? 

Отговорете тук… 

Смятате ли, че тази дейност мотивира 
учениците да поработят над своето устно 
изразяване? 

Отговорете тук… 

Смятате ли, че тази дейност е подходяща за 
учениците за да развият необходимите 
умения за подобряване на тяхното устно 
изразяване? 

Отговорете тук… 

    

.  

 

 


