
Ресурс: 76 

Име: BBC 

Линк: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml  

Ниво: B1 

Тема: Лексика, слушане с разбиране, четене с разбиране  

Знания/Умения, които обучаемите трябва да имат, за да участват в урока: познания по минали и сегашни времена; основна лексика и полезни фрази 

в областта на бизнеса  
 

Дейности на преподавателя Дейности на обучаемите  

 

 

 

Разделяне на 

групата (напр. 

работа в групи, 

двойки, 

самостоятел-на 

работа, цялата 

група) 

Изискване за 

материали/ 

оборудване 

Времетраене 

на дейността 

Коментари  

П – Дайте възможност  на групата на помисли по 

целите. Пишете с големи букви, за да може всички да 

виждат. Задавайте концептуални въпроси, например 

„Какво трябва да направим първо?“ 

О – Задават въпроси по целите. Защо това 

което научаваме, е толкова важно?  

Цялата група  Бяла дъска & 

маркер. 

Написани цели 

на дейността. 

10 мин.  Въвеждаща 

дейност 

П- Проверете какво помни групата от последния 

урок.Ако някои обучаеми все още не са взели участие, 

помолете ги да отговорят на въпросите.  

Направете малък тест, с който да проверите 

лексикалните познания от последния урок. 

О- Говорят за новите знания, придобити по 

време на последния урок. Какво значи „общи 

приказки“ (+ пример) и защо са важни?  

Цялата група Бяла дъска & 

маркер. 

15 мин.  Преговор 

П – Дискусия относно етикета и правилата за поведение 

по време на срещи във Великобритания. Какво трябва 

(изчакване на ред за говорене; любезност; запознаване с 

програмата на срещата предварително; пристигане 

навреме или малко по-рано и т.н.) и какво не трябва да 

се прави (да се прекъсва говорещият; да не се изразява 

мнение; закъснения и т.н.)  

О- Дискутират етикета и правилата за 

поведение по време на срещи във 

Великобритания.  Какво трябва (изчакване на 

ред за говорене; любезност; запознаване с 

програмата на срещата предварително; 

пристигане навреме или малко по-рано и т.н.) 

и какво не трябва да се прави (да се прекъсва 

говорещият; да не се изразява мнение; 

закъснения и т.н.) 

Цялата група Бяла дъска & 

маркер. 

5 мин.  Начална дейност 

П- Давате линк 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkin

gbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml и обяснявате на 

обучаемите спецификите на бизнес езика. Подготовка на 

ролева игра: разделете групата по двойки и им дайте 

задача да дадат оценка на уебсайта и да направят кратък 

наръчник за чужденци, които искат да вземат участие в 

бизнес среща. Той трябва да включва полезни изрази, 

например (Извинявам се за прекъсването) + кога е редно 

да се използват, например (когато искаме да кажем 

О- Разглеждат линка 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/busi

ness/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtm

l и се разделят по двойки за да подготвят 

ролева игра. Те трябва да направят кратък 

наръчник за чужденци, които искат да вземат 

участие в бизнес среща. Той трябва да 

включва полезни изрази, например 

(Извинявам се за прекъсването) + кога е редно 

да се използват, например (когато искаме да 

Работа по двойки Лаптоп, 

проектор, 

таблети за 

всеки обучаем. 

 

 20 мин.  Контролирана 

дейност 
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нещо, преди говорещият да е завършил изречението си), 

както и примерно изречение (Извинявам, се че Ви 

прекъсвам, но мисля, че трябва да продължим с 

програмата.) След това всички двойки представят 

наръчниците пред класа.   

Използвайте отворени и затворени въпроси, за да се 

уверите, че всички обучаеми са разбрали задачата, 

например: Дайте ми пример за полезна фраза?; Колко 

изречения смятате да напишете? Какво ще направите 

първо?  

Изберете най-напредналия обучаем, който да даде 

пример на останалите. Помагайте на тези, които не се 

справят толкова добре със задачата и им давайте 

насочващи изречения, ако е необходимо.  

кажем нещо, преди говорещият да е завършил 

изречението си), както и примерно изречение 

(Извинявам, се че Ви прекъсвам, но мисля, че 

трябва да продължим с програмата.) След това 

всички двойки представят наръчниците пред 

класа.   

  

 

П - Представете Ресурс #2A – Програма за среща и 

определете един обучаем за председател и един, който 

да води протокол от срещата. Попитайте групата защо 

тези две фигури са толкова важни в една среща? [да 

ръководи срещата; да записва всичко, което се говори – 

дейности, дати и т.н.] Дайте на обучаемите 5мин., в 

които да си подготвят опорни точки за срещата. Обявете 

началото и помолете председателя да поеме 

ръководството.  На края на срещата помолете 

протоколчика да повтори договорените действия. 

Поверете тази роля на отговорен човек. Опитайте се да 

не се намесвате, но си водете записки за грешки или 

използване на добър език, за да можете да дадете 

обратна връзка на обучаемите след края на задачата. 

Ако някой обучаем не участва в дейността, опитайте се 

да го окуражите.  

Уверете се, че всички са разбрали задачата, като ги 

попитате: "Какво ще правим сега?" "Каква е ролята на 

председателя?" "Каква е ролята на човека, който води 

протокол от срещата?" 

 

О – Разгледайте Ресурс #2A – Програма за 

среща. Един обучаем ще е председател и един 

ще води протокол от срещата. Останалите ще 

отговорят на въороса защо тези две фигури са 

толкова важни в една среща? [да ръководи 

срещата; да записва всичко, което се говори – 

дейности, дати и т.н.]  

5 мин. за подготовка на опорни точки за 

срещата.  

Начало на срещата. Председателят поема 

ръководството.   

На края на срещата протоколчика повтаря 

договорените действия. 

Работа по групи Ресурс #2A – 

Програма на 

срещата, 

хартия & 

химикалки. 

20 мин. Свободна 

дейност 

 

П- Напишете примери за правилни изречения, както и за 

такива с грешки на дъската. Дайте задача на обучаемите 

да намерят грешките.  

О – Разделени са по двойки и търсят грешките 

в изреченията 

Работа по двойки Бяла дъска & 

маркер, хартия 

& химикалки. 

15 мин. Обратна връзка 

П – Повторение на наученото по време на урока. 

Проверете знанията на обучаемите за добрите и лошите 

практики, за полезните фрази и различните роли по 

време на една бизнес среща. Ако има време, направете 

кратък тест (Ресурс #2B- Test) на новата лексика. 

Можете да задавате насочващи въпроси, например „Как 

се нарича човекът, който води протокола по време на 

О - Повторение на наученото по време на 

урока. Проверка на знанията за добрите и 

лошите практики, за полезните фрази и 

различните роли по време на една бизнес 

среща. Ако има време, се прави кратък тест 

(Ресурс #2B- Test) на новата лексика. П. може 

да задава насочващи въпроси, например „Как 

Групова и 

самостоятелна 

работа  

Бяла дъска & 

маркер и 

Ресурс #2B- 

Test 

15 мин. Затвърждаване 

на знания / 

домашна работа 



среща? “ и ги помолете да запишат отговорите си на 

лист. Получава се по една точка за вярна дума и още 

една за правилно изписване. Накарайте обучаемите да 

си проверят тестовете взаимно. Уверете се, че всички 

участват в тази дейност.  Използвайте комбинация от 

отворени и затворени въпроси, за да гарантирате 

качествено участие на всички в дейността.   

се нарича човекът, който води протокола по 

време на среща? “ и ги моли да запишат 

отговорите си на лист. Получава се по една 

точка за вярна дума и още една за правилно 

изписване. Обучаемите си проверяват 

тестовете взаимно. 

П- Дава задача за домашна работа на обучаемите – да 

създадат кратък наръчник с полезни съвети за 

новодошли във Великобритания как да се участва в 

бизнес срещи и какво е правилното поведение и етикет в 

бизнес среда.  Тази задача стимулира креативността на 

обучаемите (те могат да включат изображения и да 

използват различни начини за декорация). 

О - Задача за домашна работа на обучаемите – 

да създадат кратък наръчник с полезни съвети 

за новодошли във Великобритания как да се 

участва в бизнес срещи и какво е правилното 

поведение и етикет в бизнес среда. 

Възможност за креативно мислене.  

Самостоятелна 

работа 

Бяла дъска & 

маркер 

5 мин. Домашна работа 

 


