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П Л А Н
за дейността на клуб “Чужди езици”

МИСИЯ 

Мисията на Клуб “Чужди езици” е да съдейства за разширяването на светогледа 
и знанията за чуждоезиковата култура и традиции чрез срещи с хора-практици, срещи с
реалния чужд език, литература, култура и по този начин да разшири възможностите за 
междукултурно общуване, разбиране и приемане на другостта чрез междукултурен 
диалог и взаимно опознаване.

Да направи училището привлекателно за младите хора.

ЦЕЛ
 

 популяризиране изучаването на чужди езици;
 създаване условия за интелектуално и личностно развитие на учениците;
 подготвяне на учениците за самостоятелна работа чрез овладяване на знания и 

умения за самоорганизация и творческа изява; 
 формиране европейски дух и европейско съзнание у учениците; 
 развиване на комуникативни способности като осигурява възможност за 

контакти с ученици от страната и други европейски държави;
 засилване  на  толерантността  и  взаимното  уважение,  както  и  осъзнаване  на

факта  за  европейска  и  световна  взаимозависимост,  за  нуждата  от
сътрудничество, разбирателство и солидарност; 

 отваряне към света, като се насърчава изучаването и практикуването на чужди
езици. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1.Да се предизвика интерес, усъвършенстване на езиковите компетенции и осъзнаване 
ползата от изучаване на чужди езици;
2.Да се формира положителна и емоционална нагласа за учебно-познавателна дейност 
на базата на успешно справяне с поставените задачи; 
3.Да се натрупа опит за усвояване и прилагане на знания и умения за работа в екип;
4.Да се сформират театрални трупи за драматизиране на пиеси на чужд език;
5.Да се предостави възможност на учениците сами да изберат, разработят и реализират 
проекти за междуучилищни партньорства в страната и чужбина;
6.Да се предостави поле за развитие и изява на талантливи деца. 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

ДЕЙНОСТИ
Месец септември 1.Подготовка за 26.09. – Европейски ден

на езиците:
- изготвяне на информационно 

табло
- изготвяне на мултимедийна 

презентация.
2.Подготовка за визита в Естония.

Месец октомври 1. Отчет от посещението в Естония – 
работни срещи и семинарни занятия.
2.Подготовка и посрещане на 
партньорите от Белгия, Полща, 
Естония, Турция и Румъния:

- изготвяне на информационно 
табло;

- изготвяне на мултимедийни 
презентации за училището и 
здравословното хранене;

- изготвяне на сценарий;
- украса; 
- състезание за отборите;
- организиране на екскурзии с 

образователна цел.

Месец ноември 1. Отчет от визитата в България.
2. Организиране на семинар с 

участниците в проекта на тема: 
„Здравословно хранене”.

3. Изготвяне на информационна 
брошура.

Месец декември 1.Изготвяне на постер.
2.Изготвяне на постер за Коледа и Нова
година.
3.Участие в новогодишното тържество.
4.Изпращане на коледни и 
новогодишни картичики на ученици от 
Европа.

Месец януари 1.Подготовка за визита в Турция.



2.Изработване на рекламни материали.
3.Разработване на проект за прием на 
езиков асистент по френски език.
4.Оформяне на кът на чуждите езици.

Месец февруари 1. Създаване на библиотека с богата 
колекция от книги, речници и списания
на английски, френски и руски език.
2.Визита в Турция.
3.Разработване на нов проект 
многостранни партньорства по 
програма Коменски.
4.Презентация за “св.Валентин”.
4.Обявяване и провеждане на конкурс 
за най-оригинална “Валентинка”.

Месец март
1.Отчет от посещението в Турция – 
работни срещи.
2.Подготовка за отбелязване на деня на 
франкофоните:
- изработване на постер;
- мултимедийна презентация за 
Франция;
- тържество в Абланица в присъствието
на студенти -стажанти от Франция.

Месец април 1.Подготовка за визита в Белгия.
2. Посещение на  Международен 
фестивал на франкофонския 
Ученически театър.
3.Изготвяне на мултимедийни 
презентации и курсови проекти от 
учениците от 12 клас на английски и 
френски език.

Месец  май 1.Отчет от посещението в Белгия – 
работни срещи.
2.Подготовка за деня на Европа.
3.Симулативна игра.

Месец юни 1.Публикуване и разпространение на 
първия брой от информационния 
вестник на клуб “чужди езици”.
2.Организиране на екскурзия с 
образователна цел.


