
900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Педагогически 
указания E2 / 42 

Основна цел 
 
E: Оценяване на съобщение 
 

Степен на 
трудност 

 
2  
 

Междинна цел 
 
4: Обсъдете просто съобщение 
 

Оперативна цел 
 
2: Направете критичен преглед на съобщението  
 

Предварителни 
умения 

 
Способност да илюстрирате вашата гледна точка с 
аргументи и примери (модули E1/12 и E2/11) 
 

Брой на 
предложените 
упражнения 

 
5  
  

Обобщаващо 
упражнение 

 
E2/42 – 1.5 
 

Приложение 
(примери) 

 
 
 

Евентуални 
забележки 

 
Учителят може да помоли студента да напише 
отново съобщението ,въпреки че упражнението е по-
подходящо за секция D. 
 

 



 

E2 / 42 – 1.1900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Пример 
 Оценка: 

 
 
 
Това е надпис на таблото до кафе машина: 
 
Среща утре сутрин,за  целия 
персонал в конферентната зала . 
Всеки трябва да присъства. Моля 
вземете си анкета, попълнете я и я 
предайте преди 17ч.. Ще я 
обсъждаме по време на срещата. 
 
Директор личен състав 
 
 
 
Липсва много важна информация в тази 
бележка. Това е информация, която 
Директор личен състав би трябвало да 
включи: 
 
 
 
 
Не знаем точната дата нито на бележката, нито на срещата. 
Времето на срещата също не е дадено. 
Не се казва също и от къде да вземат анкетата,нито на кого трябва да бъде 
дадена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

E2 / 42 – 1.2 900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
Оценка: 

 
 
 
Ето едно съобщение намерено в на таблото за бюлетини в местния 
супермаркет.  
 
 
“ДАВА СЕ ПОД НАЕМ: къща до морето за юли и август. Малка градина с 
барбекю. Няма домашни любимци. Има велосипеди. Гараж. £200 всичко е 
включено. Телефон 01789 642 781 след работно време.” 
 
 
 
Вие бихте желали да наемете къща до морето, с трима приятели, от 20ти юли до 
4ти август. Четете съобщението, но виждате, че липсва много информация. 
Каква друга информация бихте искали да видите в съобщение като това? 
Направете списък. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СРАВНЕТЕ С ПРИМЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩАТА 
СТРАНИЦА 

 
 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Примерни отговори E2 / 42 – 1.2

 
 
Ето едно съобщение намерено в на таблото за бюлетини в местния 
супермаркет.  
 
  
 
“ДАВА СЕ ПОД НАЕМ: къща до морето за юли и август. Малка градина с 
барбекю. Няма домашни любимци. Има велосипеди. Гараж. £200 всичко е 
включено. Телефон 01789 642 781 след работно време.” 
 
 
 
Вие бихте желали да наемете къща до морето, с трима приятели, от 20ти юли до 
4ти август. Четете съобщението, но виждате, че липсва много информация. 
Каква друга информация бихте искали да видите в съобщение като това? 
Направете списък. 
 
 

- Къде се намира? 
- Колко спални има? 
- Цената за една седмица ли или за две? 
- Колко е близо до морето? 
- Предоставят ли се чаршафи и одеала? 
- Има ли перална машина ? 
- Какво имат предвид под  “всичко е включено” 
- Това село ли е? 
- Има ли магазини или други удобства наблизо? 
- Други. 

 
 
 
 
 



 

E2 / 42 – 1.3900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
Оценка: 

 
 

Прочетете тази обява за работа: 
 
Централен Манчестър. Търсят се шофьори на товарни микробуси. Трябва 
да имат чиста шофьорска книжка . Изисква се опит от три години. Да 
имат желание да работят в събота и вечер. Кандидатствайте в…. 
 
 
 
Тед иска да кандидатства за тази работа  . Ето част от неговата биография /CV/: 
 
 
Тед Уилкинс 
23 Уирал Драйв  
Лайкъстър 
Възраст 18 
 
Трудов стаж: 
Две години работа в местна фирма като  куриер.  
Образование:  
Посещава курс по счетоводство 
Чиста шофьорска книжка  
 
 
 
Трябва ли Тед да кандидатства за тази работа? Мислите ли,че ще я получи? 
Защо, или защо не  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СРАВНЕТЕ С ПРИМЕРНИТЕ ОТГОВОРИ НА СЛЕДВАЩАТА 
СТРАНИЦА 
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900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Примерни отговори E2 / 42 – 1.3

 
 
Прочетете тази обява за работа: 
 
Централен Манчестър. Търсят се шофьори на товарни микробуси. Трябва 
да имат чиста шофьорска книжка . Изисква се опит от три години. Да 
имат желание да работят в събота и вечер. Кандидатствайте в…. 
 
 
 
Тед иска да кандидатства за тази работа  . Ето част от неговата биография /CV/: 
 
 
Тед Уилкинс 
23 Уирал Драйв  
Лайкъстър 
Възраст 18 
 
Трудов стаж: 
Две години работа в местна фирма като  куриер.  
Образование:  
Посещава курс по счетоводство 
Чиста шофьорска книжка  
 
 
 
Трябва ли Тед да кандидатства за тази работа? Мислите ли,че ще я получи? 
Защо, или защо не  ? 
 
 
Тед е само 18, така че не може да има три години стаж като шофьор на 
товарен микробус! 
Той живее в Лайкъстър. Наистина ли иска да работи в Манчестър? 
Той учи във вечерно училище, така че няма да може да работи вечер. 
 



 

E2 / 42 – 1.4 900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Упражнение 
Оценка: 

 
 
Вижте CV-то на  Тед  
 
Тед Уилкинс 
23 Уирал Драйв  
Лайкъстър 
Възраст 18 
 
Трудов стаж: 
Две години работа в местна фирма като  куриер.  
Образование: 
Посещава вечерен курс по счетоводство . 
 
Чиста шофьорска книжка 
 
 
Сега прочетете този откъс от интервюто на което отива Тед. 

 
 

 
Интервюиращия: И така Г-н Уилкинсън, Виждам,че сте от 
Ливърпул. И работитте във вашата фирма като разносвач от 
три години. Защо искате да оставите тази работа? Освен това 
посещавате вечерен курс по счетоводсвто . Възнамерявате ли 
да се явите на изпит .? Какви квалификации ще ви даде това? 
Да видим. Ммм, вие сте на 19. Имате ли шофьорска книжка? 
… 

 
 
 
Мислите ли,че интервюиращия гледа правилното CV? С точния човек ли 
разговаря? Какво ви кара да мислите така ? Напишете всички различия, които 
можете да видите между CV-то на Тед и въпросите на интервюиращия  . 
 
 
 
 
 
 

ВИЖТЕ ОТГОВОРИТЕ НА ТЕД НА СЛЕДВАЩАТА СТРАНИЦА 



900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Примерни отговори E2 / 42 – 1.4

 
Вижте CV-то на  Тед  
 
Тед Уилкинс 
23 Уирал Драйв  
Лайкъстър 
Възраст 18 
 
Трудов стаж: 
Две години работа в местна фирма като  куриер.  
Образование: 
Посещава вечерен курс по счетоводство . 
 
Чиста шофьорска книжка 
 
Сега прочетете този откъс от интервюто на което отива Тед. 

 
 

Интервюиращия: И така Г-н Уилкинсън, Виждам,че сте от 
Ливърпул. И работитте във вашата фирма като разносвач от 
три години. Защо искате да оставите тази работа? Освен това 
посещавате вечерен курс по счетоводсвто . Възнамерявате ли 
да се явите на изпит .? Какви квалификации ще ви даде това? 
Да видим. Ммм, вие сте на 19. Имате ли шофьорска книжка? 
… 

 
 
Мислите ли,че интервюиращия гледа правилното CV? С точния човек ли 
разговаря? Какво ви кара да мислите така ? Напишете всички различия, които 
можете да видите между CV-то на Тед и въпросите на интервюиращия  . 
 
 
Интервюиращият разговаря с Г-н Уилкинсън ,а името на  Тед е Уилкинс. 
Той мисли,че Тед е от Ливърпул, но Тед живее в Лайкъстър. Тед е куриер от 
две години, не три. Той ходи на курс по счетоводство, а не по реклама. Тед 
на осемнадесет, а не на деветнадесет. A и неговото CV споменава, че той 
има шофьорска книжка, а интервюиращия го пита дали има такава. 
 
 



 

E2 / 42 – 1.5900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Обобщаващо 
Упражнение Оценка: 

 
 
 
Прочетете внимателно това писмо. 
 
 
Скъпи Тим, 
 
Понеже не познаваш Лондон много добре, а ти би желала да прекараш 
няколко дни тук, тогава защо не дойдеш и не отседнеш при мен? Можеш да 
останеш толкова, колкото желаеш. 
 
За да стигнеш до моя апартамент,просто вземи метрото от  Уотърлу. Ще 
трябва да направиш една смяна. Слез на Уест Кенсингтън. Моят апартамент 
е на около 5 минути пеша . Ако имаш някакви проблеми, обади ми се от гарата 
и аз ще дойда да те взема. Имам почивен ден. 
 
Що се отнася до адреса на онзи център,който искаше. Той е Уелингтън роуд 
53. Те трябва да ти дадат писмено цялата информация от която се нуждаеш 
от това ,което чувам.  
 
Питаш за новини за Питър и за неговия адрес. Той е много доволен от новото 
си жилище. Смени си също така е работата. 
 
За дъщеря ти. Ти ми каза,че тя иска да дойде и да учи в Лондон и се нуждае от 
информация за цените на апартаментите. Ами,това зависи от къде точно 
иска да живее тя, но е около  £400. 
 
Трябва да тръгвам сега . Надявам се,че можеш да дойдеш и да останеш. 
 
Всичко най-хубаво, 
 
Андрю 
 
 
 
Андрю е забравил да спомени определен брой подробности . Напишете какво е 
трябвало да добави в писмото си за да го направи абсолютно ясно за разбиране 
за Тим. 
 

СРАВНЕТЕ С ПРИМЕРНИТЕ ОТОВОРИ НА СЛЕДВАЩАТА 
СТРАНИЦА 



 

900 упражнения за 
професионална 
комуникация 

Примерни отговори E2 / 42 – 1.5

 
 
Скъпи Тим, 
 
Понеже не познаваш Лондон много добре, а ти би желала да прекараш 
няколко дни тук, тогава защо не дойдеш и не отседнеш при мен? Можеш да 
останеш толкова, колкото желаеш. 
 
За да стигнеш до моя апартамент,просто вземи метрото от  Уотърлу. Ще 
трябва да направиш една смяна. Слез на Уест Кенсингтън. Моят апартамент 
е на около 5 минути пеша . Ако имаш някакви проблеми, обади ми се от гарата 
и аз ще дойда да те взема. Имам почивен ден. 
 
Що се отнася до адреса на онзи център,който искаше. Той е Уелингтън роуд 
53. Те трябва да ти дадат писмено цялата информация от която се нуждаеш 
от това ,което чувам.  
 
Питаш за новини за Питър и за неговия адрес. Той е много доволен от новото 
си жилище. Смени си също така е работата. 
 
За дъщеря ти. Ти ми каза,че тя иска да дойде и да учи в Лондон и се нуждае от 
информация за цените на апартаментите. Ами,това зависи от къде точно 
иска да живее тя, но е около  £400. 
 
Трябва да тръгвам сега . Надявам се,че можеш да дойдеш и да останеш. 
 
Всичко най-хубаво, 
Андрю 
 
Андрю е забравил да спомени определен брой подробности . Напишете какво е 
трябвало да добави в писмото си за да го направи абсолютно ясно за разбиране 
за Тим. 
 
Какъв е точния адрес на апартамента на Андрю? 
Къде трябва Тим да сменя метрото? 
Тим има ли телефонния номер на Андрю? Той не го съобщава. 
За кой ден говори той? 
Той не дава и новия адрес на Питър. 
Той не определя какво представлява сумата от  £400 –на месец? На 
седмица? 
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