Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
в системата на висшето образование”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Договор: № BG051PO001-4.3.04-003/03.12.2012
Име на проект: Университетски център за електронни форми на дистанционно обучение и
услуги при БСУ (УЦДО) - възможност за улесняване на ученето през целия живот
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Индивидуална учебна програма
Наименование на курса на обучение: Актуални проблеми на съвременния български
правопис и правоговор
Общ хорариум: 30 часа
Ръководител на дейност проф. дпн Галя Христозова.
Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя

Анотация
Курсът е по съвременен български език – правопис, и съдържа основните книжовни
правописни норми. Застъпени са най-важните правила и правописни грешки в различни
области – фонетични правописни грешки, морфологични, синтактични. Практически се
осмислят правилата за членуване, съгласуване, бройна форма, ятов преглас и др.
1.Цели на учебната програма/план
Целта на учебната програма е да запознае обучаемите с най-новите тенденции в българския
правопис и правоговор съобразно регламентите на новия правописен речник от 2012 г.
Предпоставки
Налице са промени в българския правопис от 2012 г. , които трябва да се познават от хора,
занимаващи се с писмена дейност. Подходящ е за тези, които желаят да усъвършенстват
правописната си компетентност; за тези, които не познават добре нормата и новите правила.
2.Теоретична подготовка
Тема 2.1.
Новият правописен речник от 2012 г. Особености, разлика с предходния от 2002 г. по
отношение на норма и правила.
Продължителност – 2 часа
Тема 2.2.
Фонетични правописни грешки. Грешки при гласни и при съгласни. Правила
Продължителност - 2 час
Тема 2.3.
Грешки при морфемите – представка, наставка, окончание, определителен член
Продължителност - 1 час
Тема 2.4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Грешки при членуването с пълен и с кратък член
Продължителност - 1 час
Тема 2.5.
Грешки при ятов преглас Я/Е
Продължителност - 1 час
Тема 2.6.
Правила при публичното говорене – бройна форма, съгласуване и др.
Продължителност - 1 час
3. Практическа подготовка/изследвания
Тема 3.1.
Фонетични правописни грешки. Грешки при гласни и при съгласни. Практически методи за
преодоляването им. Алгоритми за проверки.
Продължителност - 5 часа
3.2. Тема
Практическа работа върху грешките при морфемите
Продължителност - 4 часа
3.3. Тема
Членуване – практически методи за проверка
Продължителност - 5 часа
3.4. Тема
Работа върху ятов преглас
Продължителност – 4 часа
часа
3.5. Тема
Работа върху правилата при публично говорене – бройна форма, учтива реч и др.
Продължителност – 4 часа
4. Очаквани резултати (целите да са съобразени с целите на ОП РЧР)
Придобиване на нови компетентности, свързани с по-висока правописна и правоговорна
грамотност. Изграждане на умения за правилно и вярно писане. Усъвършенстване на общата
езикова култура и на комуникативните умения. По този начин се удовлетворяват изискванията
на пазара на труда, свързани с комуникативна компетентност.
Съгласувал: ………………………….
Длъжност, степен, име и фамилия

Изготвил: ……………………………..
Длъжност, степен, име и фамилия на преподавателя
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