ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"
гр. Варна, ул. „Найден Геров" № 1 тел: 052/64 26 71; 052/64 26 67; e-mail: pgt_varna@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ..............................
Гергана Япаджиева
Директор

КОНСПЕКТ

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка, съгласно чл.29б от
НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ, бр. 73 от 2009
г., в сила от 15.09.2009 г.), издадена от министъра на образованието и науката
по Комуникативност и сценично поведение /ЗПП/ за 12 клас
професия Аниматор в туризма, специалност Туристическа анимация
I.
II.

III.

Форма на обучение: самостоятелна
Начин на провеждане на изпита:
1. Датата, началният час, времето и мястото за провеждане на изпита се определя
със заповед на директора.
2. Изпитът по теоретични предмети се провежда в писмена форма.
3. Продължителността на писменият изпит е 3 /три/ астрономически часа.
Изпитни теми:
1. Качества на аниматора – Въведение.
2. Внимание – същност и видове.
3. Воля и наивност.
4. Наблюдателност.
5. Въображение и фантазия.
6. Памет. Видове. Качества и значение на паметта в общуването.
7. Действието като основен материал на сценичното пространство.
8. Събитие, действие, противодействие, конфликт.
9. Вътрешна характерност. Изграждане на вътрешен монолог.
10. Външна характерност. Походка, мимика, възраст, професия. Етикет.
11. Дишане. Видове. Дифрагментно-ребрено дишане.
12. Дикция. Характеристики на българските гласни и съгласни.
13. Правоговор. Звукови закони на съвременния български език. Редукция.
14. Асимилация. Изговор на двойни гласни и съгласни.
15. Правила при някой граматични форми.
16. Ударение.
17. Логически и емоционална изразителност на речта.

IV.

Критерии за оценяване по Комуникативност и сценично поведение
Оценката е:
 Обективна и ясна за ученика;
 Комплексна;
 Има стимулираща функция;
 Отчита обема от знания, умения и социокултурни компетентности;

№

Критерии за
оценяване

1.

Познава основните
психически процеси

2.

3.

4.

Познава основите на
действието и неговите
елементи

Показатели

Брой
точки

- Познава същността на вниманието и неговите
особености. Дефинира и разграничава видовете
внимание.

3

- Познава същността на наблюдението. Прави разлика
м/у наблюдение и наблюдателност

2

- Познава същността на паметта. Дефинира и
разграничава видовете памет

3

- Формира личностно-професионални качества (памет,
въображение, концентрация, дисциплина,
самостоятелност, общителност)

7

- Познава действието като основен материал на
сценичното пространство

5

- Умее да се изразява литературно, непринудено и
артистично

5

- Умее да импровизира по дадена тема

5
5

Познава същността и
владее техниките за
артистично общуване

- Познава характерните особеносите на вътрешната и
външната характерност, походка, мимика, етикет
- Разработва и създава етюди

10

Дишане и дикция.
Постановка на гласа

- Познава характеристиките на българските гласни и
съгласни

5

- Притежава езикова култура

5

- Притежава умения за правилно дишане и дикция

5

Общ
бр.
точки

Общ брой точки

Оформяне на оценка по „Комуникативност и сценично поведение“
Крайната оценка от изпитa се формира като средноаритметична от оценките на
членовете на училищната комисия по оценяването с точност до единица.

VI.

15

15

15

60

При оформяне на крайната оценка общата сума на всички получени точки се
приравнява към шестобалната система както следва:
1. от 55 до 60 точки – Отличен 6,00;
2. от 45 до 54 точки – Много добър 5,00;
3. от 35 до 44 точки – Добър 4,00;
4. от 25 до 34 точки – Среден 3,00;
5. до 24 точки – Слаб 2,00.
V.

15

Препоръчителна литература:
1. Волицер Ева, Актьорско Майсторство – Пътища за овлядяване, 2010, НБУ, София
2. Ганева Мария, Подготовката на актьора, 2007, София
3.Пийз Алън, Езикът на тялото, Сиела, 2009, София
4. Карнеги Дейл, Общуването като път към успеха, Колибри

Изготвил: Златин Вълчев

