Профилирана подготовка във
втори гимназиален етап

(XI – XII клас)

Основни характеристики:
• ПП - само от ученици в профилираните гимназии
• Учениците, изучавали ПП, задължително полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван профилиращ
предмет
• Разположена е само във втори гимназиален етап (ХI и в ХII клас).
• Изучава се с между 18 и 20 часа седмично (от общо 32 часа)

• Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули:
• задължителни – определят се на национално равнище; министърът на образованието
утвърждава за тези модули учебни програми; по тези модули се създават учебници; върху
тези модули се осъществява държавният зрелостен изпит по предмета; броят им по
различните предмети е различен, както различен е и броят часове по всеки модул
• избираеми – училището решава какви да са модулите и разработва учебни програми
(желателно е с висше училище, за да признава от тях кредити)

Избор на профилиращи предмети при профил ,,Чужди езици“
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Задължителни профилиращи предмети

При профил ,,Чужди езици“

Първи профилиращ предмет – чужд език
Втори профилиращ предмет – чужд език

Определяне на другите профилиращи предмети
Изборът е на база рамков учебен план за профилирано образование с
интензивно изучаване на чужд език с профил ,,Чужди езици“

• Училището определя колко да са профилиращите
предмети за всяка отделна паралелка, като е
възможно за една да са три, а за друга четири
• Избор на конкретни предмети

Определяне на другите профилиращи
предмети
• Конкретните предмети като трети/четвърти се определят
според желанията на учениците в края на 10. клас
• Профилиращите предмети са едни и същи в 11. и в 12. клас
и не може да се сменят в 12. клас
• Възможно е в една паралелка учениците да имат различни
трети/четвърти профилиращ предмет; в този случай
обучението се осъществява в групи от ученици от различни
паралелки

Предмети за трети/четвърти профилиращ
• Математика
• Информационни технологии
• История и цивилизации
• География и икономика
• Философия
• Биология и здравно образование
• Физика и астрономия
• Химия и опазване на околната среда

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ЗА
ПРИДОБИВАНЕ НА РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА

•Изучаване на предмет за
придобиване на разширена
подготовка може да има само при
избор на три профилиращи предмета

РАЗРАБОТАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ
• Имената на задължителните модули на профилиращите предмети не може
да се променят
• Съдържанието на задължителните модули на профилиращите предмети не
може да се променя; следва утвърдената учебна програма и полагат ДЗИ
върху това
• Имената на избираемите модули може да са същите или различни от
задължителните модули; в случай че са същите, не може да се повтаря
същото учебно съдържание, както в задължителните;
• Програмите се създават в училището
• Модулите в един предмет може да се преподават от един или няколко
учители

ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
• Модулите в един предмет може да се преподават от
един или няколко учители
• Срочната оценка е по всеки от модулите, без да се
оформя срочна оценка по профилиращия предмет
• Годишната оценка е по всеки от модулите и по
профилиращия предмет (=средноаритметична до 0,01
от годишните оценки от всеки от модулите)

ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПРОФИЛИТЕ В
ДОКУМЕНТИТЕ
• В удостоверението за завършен първи гимназиален етап се записват
средноаритметичните оценки и хорариума на предметите в А и Б,
изучаваните предмети с хорариума във В и резултатите от НВО в точки
(ако...по ЧЕ при 60 % – и нивото = В1.1 или В1; по ИКТ при 50 % – по Рамката);
• Резултатите от обучението, вписани в Удостоверението за първи
гимназиален етап, се преписват и в дипломата на средно образование, но
не се отразяват и не участват при формиране на успеха
• В дипломата за средно образование се записват средноаритметичните
оценки и хорариума на предметите в А и Б, изучаваните предмети с
хорариума във В и резултатите от ДЗИ; профилиращите предмети се
записват с всичките си модули и съответния им хорариум;
• Към дипломата ще е възможно издаване на приложение на език
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