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УЧЕБНА ПРОГРАМА
Дисциплина:
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Играта като метод в обучението по руски език
Преподавател: доц. д-р Илка Бирова
Асистент:
Учебна заетост
Аудиторна заетост

Форма

Хорариум

Лекции
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Реферат
заетост
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

30

Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост

30
60

10

20

ОБЩО ЕКСТ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно

2

% от оценката
20%

30%
50%

Анотация на учебната дисциплина:
Настоящият СИД се предлага на студенти РФ - 4 курс и се провежда на руски език.
Курсът се основава на водещи теоретични постановки за играта като многостранен
феномен: социокултурен, лингвистичен, лингвометодически. Разглеждат се
специфичните особености на езиковата игра в различни сфери: разговорната и
художествената реч, публицистиката и др. Основен акцент е поставен върху
приложните аспекти в използването на езиковата игра в обучението по руски език.
Анализират се разнообразни видове интерактивни игрови технологии, в това число
и електронни образователни ресурси, техния подбор и организация в процеса на
езиковото обучение. Основна цел на дисциплината е изграждането на игрова
култура у бъдещите учители русисти. Тя е важно условие за поддържане на
мотивацията в езиковото обучение и за неговата ефективност.

Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат базова лингвометодическа подготовка. Върху
нея в настоящия СИД се надграждат знания и умения за прилагането на играта като
метод в обучението по руски език на различни нива с различни по възраст
обучавани.
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
1

2

Очаквани резултати:
Очаквани резултати:
 обогатяване на методическата подготовка на студентите русисти с познание
за игрови технологии в съвременното чуждоезиково обучение;
 придобиване на практически умения за тяхното прилагане в обучението по
руски език в средното училище;
 развиване на креативността и аналитичното мислене на студентите
 усъвършенстване на езиковата подготовка на студентите русисти

Учебно съдържание
Тема
№

Наименование на темата

Хорариум

1.

Дефиниране на играта като социокултурен феномен. Гледни
точки за играта в лингвистиката, психолингвистиката и
педагогиката.

2 часа

2.

Езиковата игра като лингвистичен феномен. Функции на
езиковата игра (словотворческа, комуникативна, естетическа,
тренировъчна, развлекателна ). Използване на този феномен за
целите на обучението по руски език (анализ на примери за
езикова игра в различни стилове).

2 часа

3.

Играта като метод в езиковото обучение – същност,
характерни черти, значение. Различия на играта от другите
традиционни методи за обучение.

2 часа

4.

Игрови технологии в обучението по
сугестопедичния метод на д-р Г. Лозанов

език

в 2 часа

5.

Класификации на дидактичните игри в обучението по руски
език в средното училище

2 часа

6.

Организация и провеждане на игри в процеса на обучението по
руски език в средното училище

2 часа

7.

Използване на игрови технологии в обучението по руски език

2 часа

чужд

3

(скороговорки, гатанки, кръстословици, анекдоти, пъзли,
клъстери, забавни граматики и др.)
8.

Игри за развитие на продуктивните речеви умения. Ролеви
игри. Обсъждане на примери в групата.

2 часа

9.

Игри за развитие на рецептивните речеви умения. Видове
творчески задачи в игрови формат. Обсъждане на примери в
групата.

2 часа

10.

Подбор на дидактични игри за начален, среден и горен етап в
обучението по руски език в средното училище (анализ на
пакет от игри)

3 часа

11.

Игрови упражнения: характеристика, разлика между
традиционни и игрови упражнения. Анализ на примери

2 часа

11.

Анализ на игровите упражнения в съвременните учебни
комплекти по руски език за средното училище

4 часа

12.

Игрови формат на електронни образователни ресурси за
обучение и самообучение по руски език

3 часа
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Съставил: доц. д-р Илка Бирова

* Програмата е актуализирана и приета на заседание на Катедрата по руски език в
СУ „Св. Кл. Охридски“, с протокол № 66 от 07.03.2018 г.
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