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МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА МИГРАНТИ

1. Интензивно обучение по български език на мигранти в България

За интензивност в образованието 
може да се говори, когато се прилагат 
методи за постигане на по-голяма ефек-
тивност в учебния процес. В този смисъл 
интензивността може да бъде характе-
ристика на всяко едно обучение. Интен-
зивното обучение се налага с определе-
на специфика в чуждоезиковото обуче-
ние. Различават се психологически и ме-
тодически аспект на понятието интен-
зивен. От методическа гледна точка ин-
тензивното обучение се разглежда като 
усилено ежедневно обучение, чрез което 
за определен срок езикът се научава до 
степен на използването му като средство 
за професионална или учебна дейност. В 
определението се включват няколко ос-
новни положения. Първото изискване се 
свързва с увеличения дневен хорариум 
за задължителни учебни занятия, чрез 
които се осигурява усилена учебна дей-
ност за усвояване на определен обем от 
знания и умения. В съответствие с об-
щия хорариум за интензивно изучаване 
на чуждия език се  определя и срокът на 
обучение − обикновено до една учебна 
година. Чрез ограничения срок се пости-
га необходимата честота на занятията 
(3–6 часа дневно в продължение на 5–10 
месеца). Интензивният период на обу-
чение приключва с научаване на чуждия 
език до степен да се ползва за конкретни 
цели (Патев, 1982, с. 14−15).

Интензивното изучаване на бъл-
гарски език от мигранти в България е 
нова форма на обучение, която осигу-

рява усвояването на езика до степен на 
ползване като средство за обучение и в 
професионалната дейност. Това обучение 
позволява на мигрантите не само по-бър-
зо да се адаптират към българската ези-
кова ситуация, но и да разширят въз-
можностите за общуване в определена 
професионална дейност.

Интензивно обучение по български 
език може да се осъществява в: а) ин-
тензивно изучаване на български език в 
чужбина, където живеят българи – в не-
делни училища или в подготвителен клас 
на гимназия (вж. Пенкова 2013); б) специ-
ално организирани курсове в Бъл гария.

При интензивното изучаване на бъл-
гарски език в България в специално ор-
ганизирани курсове за мигранти след   ва 
да се отчитат обстоятелствата, при които 
се извършва обучението.

Между двата вида интензивно изу-
чаване на български език има съществе-
на разлика от гледна точка на връзката 
между обучение и естествена езико-
ва практика и отношението български 
език  − учащ − преподавател − официа-
лен дър жавен език. В първия случай уча-
щите изучават български език, който не 
е официалният държавен език. Както за 
тях, така и за преподавателите, обуче-
нието не се съчетава с естествена езико-
ва практика, но може да бъде построено 
на съпоставителна основа, с отчитане 
на влиянието на официалния държавен  
език − условие, което улеснява научава-
нето на езика.
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Във втория случай учащите изучават 
родния език на преподавателите, в чия-
то страна се намират. Българският език 
е официалният държавен език и обуче-
нието се съчетава с естествена езикова 
практика, условие, което също подпома-
га значително овладяването на езика.

Когато се определя спецификата на 
интензивното обучение по български 
език на мигранти в България, се имат 
предвид наложилите се традиции в чуж-
доезиковото обучение у нас, но се откро-
яват и някои специфики по отношение на 
педагогическите, лингвистичните, пси-
хологическите и психолингвистичните 
аспекти на тази дейност.

Интензивното чуждоезиково обуче-
ние у нас се съсредоточава предимно в 
езиковите гимназии и в езиковите про-
фили на средните училища, както и в 
специалните школи, центрове и курсове 
за интензивно обучение. Общите харак-
теристики и спецификите на обучението 
по български език на учениците мигран-
ти произтичат от целите и различните 
условия, в които се осъществява обуче-
нието. Учениците мигранти учат бъл-
гарски език в класовете на българското 
средно училище по учебните програми 
по български език като роден (първи 
език на изучаване). Не са утвърдени дър-
жавни образователни изисквания (стан-
дарти) на обучението по български език 
като втори, както и учебни програми за 
отделните класове на българското сред-
но училище.

Интензивно обучение се осъщест-
вява, за да се отговори на определени 
обективни потребности. Обща харак-
теристика на обучението по български 
език на мигранти и чуждоезиковото обу-

чение в българското училище е целена-
сочеността. Когато целта е да се научи 
български език като средство за обуче-
ние, т.е. да се продължи образованието 
на български език в българско средно 
училище или в български университет, 
интензивното обучение за мигранти се 
доближава до обучението в 8. клас на 
училищата в България с интензивно изу-
чаване на чужд език, където е необходи-
мо продължаване на обучението по от-
делни учебни предмети на чуждия език. 
Спецификата се определя от това, че в 
българското училище се отделя време 
за интензивно изучаване на български  
език.

В този смисъл (езикът да се научи до 
степен на средство за обучение), обуче-
нието на мигранти има обща педагоги-
ческа характеристика и с обучението по 
български език в подготвителните курсо-
ве в България (например в Департамента 
за езиково обучение на СУ „Св. Климент 
Охридски“) на чуждестранните студенти, 
но с едно различие: чуждестранните сту-
денти имат завършено средно образова-
ние и се обучават с технологията за обу-
чение на възрастни. Мигрантите неви-
наги са завършили средно образование, 
а тези, които са в ученическа възраст, е 
целесъобразно да бъдат обучавани по 
методика за обучение на ученици (а не на 
възрастни).

Разработената методика за интен-
зивно обучение на ученици с български 
произход в чужбина (изучаване на бъл-
гарски език като втори) дава идеи за 
обучението на мигранти в ученическа 
възраст. Спецификата на обучението на 
деца мигранти в България се открива 
особено ярко при усвояване на култур-
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ната съставка в обучението по български 
език. За ученика с български произход 
странознанието не е просто усвояване на 
знания за страната и за чуждата култура, 
той в повечето случаи познава етнокул-
турните традиции на своето семейство и 
не му е чужд стремежът към съхраняване 
на българските духовни цен ности. Учени-
кът мигрант в България пази в семейство-
то културата на своя народ и традициите 
на страната, от която идва. Българският 
език и култура за него са един нов свят, 
който той трябва да открие.   

Практическите цели, с които миг-
рантите учат български език (оставане 
в България, да могат да общуват пълно-
ценно, да осъществяват професионални 
контакти с българи), съответстват на ко-
муникативната потребност от изучаване 
на чужд език в България (заминаване в 
чужбина например). 

Друга обща черта на интензивното 
изучаване на български език на миг-
ранти с интензивното обучение по чужд 
език в България е въвеждането и обосо-
бяването на специализирано обучение. 
Както в 8. клас на училищата с интензив-
но изучаване на чужд език в България 
учениците усвояват понятия, термини, 
типични изрази по предмети (история, 
география, химия и др.), които се пре-
подават на чужд език, за изучаващите 
български език също е необходимо да 
усвояват такава терминология. Акцен-
тите са върху исторически и географски 
понятия, които се усвояват при работа 
с научни текстове в обучението по бъл-
гарски език. Стремежът е да се създава 
естествена учебна ситуация, при която 
учащите насочват вниманието си към 
съдържателната страна на исторически-

те или географските текстове, към това, 
което се слуша, чете, говори или пише, 
и се създават условия за изява на т.нар. 
спонтанна реч, за развиване на комуни-
кативните умения за възприемане и съз-
даване на научни текстове.  

За учениците мигранти е необходи-
ма и подготовка не само по литература и 
българска история, а и по природо-ма те-
матически предмети (основно термино-
логия), които се изучават в българските 
училища. Спецификата на обучението 
тук се свързва предимно с подбора и об-
хвата на термините. 

Разликата в сравнение с обучение-
то по български език на чуждестран-
ните студенти в България произтича 
от възрастовите различия и от това, че 
студентите в България имат вече завър-
шено средно образование, а учениците 
мигранти в българските училища учат 
българска терминология по изучаваните 
пред мети. И макар за българския език 
тази специализирана част от обучението 
да е все още недостатъчно разработена, 
тя следва да се схваща като не разделна 
част от цялостния учебен процес и само 
с нея изучаването на българския език в 
интензивни курсове има харак тер на це-
ленасочена и резултатна дейност.

Подобно на интензивното изучаване 
на чужд език, интензивното обучение 
на мигранти се ограничава в определен 
период. Интензивното обучение може 
да продължи в други форми и след за-
вършване на определен езиков курс. 
Обучението продължава, но не като ин-
тензивно, в съответен клас на българ-
ското средно училище. Интензивните 
курсове с определена практическа цел 
(за продължаване на образованието 
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в България, за постъпване на работа в 
България) имат своята относителна са-
мостоятелност до постигане на конкрет-
ната цел. В този смисъл интензивното 
обучение по български език на мигранти 
в България може да се разглежда като: 

а) самостоятелно; 
б) като част от един по-продъл жи те-

лен период на учене на езика. 
Всяко равнище на овладяване на 

езика може да се постигне в интензивен 
курс с определено време. Във всяко ин-
тензивно обучение може да се говори за 
отделни етапи на обучение. 

Разграничаването на етапи, кое-
то се постига с по-точна количествена и 
качествена  характеристика на придоби-
тите знания и умения, е също така харак-
терна черта на интензивното изучаване 
на български език. Това се налага от бър-
зите темпове, с които нараства степента 
на усвоява нето на знанията и уменията.  
Представените в Общата европейска 
езикова рамка различни равнища на ус-
вояване на езика се постигат за различно 
време. При постигането на вся ко равни-
ще може да се определят етапи на обуче-
ние. Етапите на интензивното изучаване 
на българския  език  зависят от крайните 
цели и задачи на обучението. Например, 
когато учениците са започнали да изуча-
ват езика от нулево равнище, е целесъо-
бразно да се отделят два етапа: 

1) етап на емпиричното изучаване на 
езиковите факти и междукултурните яв-
ления; 

2) етап на теоретично осмисляне на 
езиковите явления и закономерности и 
развиване на осъзнато отношение към 
българската култура.

През първия етап мигрантите усвоя-

ват основна лексика,  граматика, без да 
се формира у тях теоретична представа 
за езиковите средства. Получават ин-
формация за географски и исторически 
факти, както и за културни събития от 
текстове за четене с разбиране или от 
учебни комуникативни ситуации. На вто-
рия етап учениците придобиват и зна-
ния, необходими за специализираното 
обучение (понятия, термини, словосъ-
четания и структури, специфични за ис-
тория, география, природо-матема ти-
чес ки предмети). В края на втория етап 
ми грантите в ученическа възраст са под-
готвени да изучават тези предмети на 
бъл гарски език и е развито у тях опреде-
лено положително отношение към бъл-
гарската култура.

В отделните класове на българско-
то училище на практика се осъществява 
само вторият етап, когато  теоретично 
се осмислят езикови явления и законо-
мерности и целенасочено се развива 
определено отношение към българската 
кул тура. Разбира се, тук обучението про-
тича на равнището на родноезиковото 
обучение. Не се отчита спецификата на 
изучаването на българския език като 
вто ри (като чужд за децата мигранти). 
Тази специфика може да се отчете, като 
се от кроят два подетапа: 

а) съпоставяне на езикови факти, на 
комуникативни и културни ситуации;

б) овладяване на езикова и между-
културна комуникативна компетент-
ност на български език.

Предполага се, че след такова изуча-
ване на български език обучението тряб-
ва да продължи в други специализирани 
курсове, начини и форми на обучение.  

Друга характерна черта на интен-
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зивното изучаване на българския език е 
организацията на занятията в присъст-
вена и дистанционна форма на обучение 
по седмично и дневно разписание. Това 
се налага от факта, че мигрантите обик-
новено учат български език успоредно 
с обучението си в българско училище 
(средно или висше) или пък са заети в оп-
ределена професионална сфера.  

В интензивните курсове занятията се 
водят комплексно и се разделят на: 

• занятия с преобладаващо ново – ак-
центът е върху нови знания по лексика и 
граматика; 

• занятия с преобладаване на упраж-
ненията – акцентът е върху затвържда-
ването на знанията и уменията, което не 
изключва овладяване и на някои нови 
елементи на учебно съдържание; 

• занятия за преговор и обобщение, в 
които задължително се включва тестова 
проверка. 

Диалогът, сравнителната таблица 
за овладяване на граматика и задачите 
за затвърждаване на знания и умения 
са неотменни елементи на всяко заня-
тие, последователно включвани в него. 
Еднотипно се подреждат задачите, като 
се започва с отговаряне на въпроси за 
разбиране на въвеждащия диалог и се 
затвърждава лексиката. Работата про-
дължава със задачи за разпознаване и 
използване на граматични факти.  Лек-
сикалната работа се разширява чрез за-
дачи за употреба на думи и изрази в нови 
ситуации, както и с упражнения за разви-
ване на умения за водене на диалог и за 
създаване на различен тип текстове.   

Лексиката се овладява въз основа 
на тематичния принцип. По определе-
на речева тема се осъществяват диало-

зите и се обогатява речникът на учени-
ците.

Граматиката се изучава въз основа 
на принципа на сравнението – за съ-
поставяне и осмисляне на общи черти и 
различия на емпирично равнище между 
българския език и езика, който владее 
имигрантът. В края на всяка тематич-
на единица се прави тест за проверка и 
оценка на знанията и уменията.

Чрез еднотипната организация на за-
нятията, както и чрез еднотипното струк-
туриране на самите занятия се спес тява 
време за ориентиране в учебна ситуация, 
даване на инструкции, четене на условия 
на задачи и пр.   

Работата върху текстове, свързани с 
историята и географските особености на 
нашата страна, с фолклорните традиции 
и съвременната култура, позволява да се 
провокира у мигрантите положителното 
им отношение към България и българ-
ския народ, да се стимулират емоцио-
налните им нагласи, да се повишава мо-
тивацията им за изучаване на българския 
език и за развиване на междукултурната 
им комуникативна компетентност.

Голямо педагогическо значение за 
интензивното изучаване на българския 
език има и наличието на учебник и учеб-
ни помагала, подготвени специално за 
нуждите на обучението.  

Методиката на обучението определя 
целите и задачите на езиковата подго-
товка; обема и характера на учебното съ-
държание; специфичните методи на ра-
бота и т.н. Тя предпо лага също така и НОВ 
ПОДХОД, съобразен с професионал ните 
интереси и бъдещата дейност на курси-
стите, с възрастовите им особености, с 
работата в малобройни групи и други. 
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Интензивното изучаване на българ-
ски език съдържа задължителни изиск-
вания: 

• точно определени конкретни це ли 
за използване на езика в бъдещата дей-
ност на обучаваните;

• определен срок на обособено са-
мостоятелно изучаване на езика;

• ези кови занимания с увеличен хора-
риум в присъствена и дистанционна фор-
ма; 

• специфична методика на обучение.
Интензивното изучаване на българ-

ски език има и свои лингвистични осо-
бености. Както бе посочено, такова обу-
чение обикновено завършва с научаване 
на езика до степен на използване като 
средство за обучение и за професионал-
на дейност,  а това, от своя страна, оз-
начава активно усвояване на определен 
обем от лексика и граматика и развива-
не на комуникативни умения.  С оглед 
на целите на интензивното обучение 
се прави подбор на езиковия материал; 
учебното съдържание се структурира 
по определени принципи; определя се 
съ от ношението между езиковите сред-
ства от различните равнища, както и това 
меж ду лингвистичната информация и ко-
муникативните дейности и пр. 

Резултатите от съпоставителните из-
следвания между български език и дру-
гия език, който се владее от мигрантите, 
позволяват да се определят съответните 
прилики и разлики, а оттам и причините 
за специфичните трудности, както и да 
се откроят възможности за по-бързо и 
по-леко преодоляване на интерферен-
цията. 

Изясняването на лингвистичните осо -
бености на интензивното обучение и 

изграждането на системен интензивен 
курс със съответните учебници и учебни 
помагала се извършва въз основа на про-
учвания: съпоставителен анализ меж ду 
български език и друг език, който се го-
вори от имигрантите (например англий-
ски, френски, руски).  

В този смисъл се открояват и общи-
те черти на интензивното обучение по 
български език на мигранти в България 
и чуждоезиковото обучение, което се по-
строява или въз основата на лингвисти-
чен анализ на чуждия език, или въз осно-
ва на съпоставителен анализ между род-
ния и чуждия език.  Обучението по бъл-
гарски език на чуждестранните студенти 
е построено по вътрешната логика на 
българския език (в съответствие със 
системно-структурните закономерности 
от фонетичен, граматичен, лексикален и 
стилистичен характер). Тогава препода-
вателят може да не владее езика на обу-
чаваните, българският език на практика 
е единственото средство за общуване. 
Обучението протича в условията на бъл-
гарската действителност и учебните ко-
муникативни ситуации се подпомагат и 
допълват от реалните ситуации, в които 
обучаваните живеят и учат.  

Обучаваните мигранти обаче в се-
мейството или в мигрантската общност 
винаги имат още един език за общуване. 
Благоприятно условие за изграждането 
на интензивен курс за мигранти може да 
бъде наличието на съпоставителни линг-
вистични изследвания на фонетично, 
граматично и лексикално-стилистично 
рав   нище, въз осно ва на които се решават 
и въпросите за подбора и структуриране-
то на езиковия материал, както и за раз-
виването на комуникативните умения. 
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Преподавателите, които преподават 
български език, използват или дори вла-
деят и друг език, който се владее от обу-
чаваните. В това отношение обучението 
на мигранти може да се доближи до ин-
тензивното изучаване на чужд език от 
българи (в училищата и в курсовете за 
възрастни), когато обучението може из-
цяло да е изградено на съпоставителни 
изследвания между двата езика.

Двойственият характер на езика, раз-
гледан като система и като средство за 
общуване, изисква и изясняване на пси-
хологическите особености на интен-
зивното обучение.  Като психологически 
проблем интензивното изучаване на 
бъл гарския език се характеризира с по-
стоянно нарастване на обема на знания-
та (фонетични, лексикални, граматични) 
и непрекъснато развиване на рецептив-
ните и на продуктивните комуникативни 
умения. От съществено значение за обу-
чението е познаването и отчитането на 
проце сите на възприемане и продуцира-
не на реч, на разбиране, запаметяване, 
пасивно и активно владеене на езика и 
т.н. Практиката показва, че интензив-
ното обучение има някои предимства. 
Така например ком пактното време за 
изучаване на езика осигурява условия 
за овладяване на по-голям обем от нови 
знания и ускорява развиването на уме-
нията. По-бързото напредване на миг-
рантите в усвояването на езика засилва 
положителното им отношение и пораж-
да вътрешна потребност да се слуша, 
гоговори, чете и пише на български език. 
Включването на дистанционно обу чение 
също спомага да се отстранят някои неу-
добства, свързани с пътуването на обу-
чаваните и пр. 

Наред с предимствата при интен-
зивното обучение съществуват сериоз-
ни трудности и нерешени проблеми. 
Времето за самостоятелна работа и за 
осмисляне на новите знания е недоста-
тъчно. Не всички мигранти успяват да 
напредват еднакво бързо и се забелязва 
изоставане на отделни обучаеми от об-
щото развитие в групата. Бързо усвоени-
те знания и умения често нямат голяма 
трайност и устойчивост. 

Основен психологически въпрос при 
интензивното обучение е определянето 
и изясняването на психическите фак-
тори, от които зависи овладяването на 
езика. 

Може да се каже, че психологически-
те предпоставки за ефективност на обу-
чението са налице, тъй като интензивно-
то обучение се осъществява в България, 
усвояването на езика се подпомага от ес-
тествената ежедневна езикова практика. 

Психологическите из следвания, в 
които се изясняват етапите и закономер-
ностите на овладяването на езика в тясна 
връзка с мисленето и развитието на по-
знавателните процеси, имат  отношение 
и към интензивното обучение. Известно е, 
че изказва нето на мисли или пораждане-
то на реч е специфична човешка дейност, 
която осъществява единството между 
език и мислене. Речта на родния език се 
пораж да и функционира в своята устна 
форма без предварително осъзнати зна-
ния за системно-струк тур ния характер на 
езика. С други думи, гра матическата пра-
вилност на изказа е резултат по-скоро на 
логическата последователност и яснота 
на мисълта, а не е изходна точка за пра-
вилно логическо построяване на мисълта. 
Ето защо, когато се изучава чужд език в 
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страната, в която този език е официален 
държавен език (българският език за миг-
рантите), може да се използва модел за 
чуждоезиково обучение без оглед на род-
ния език на обучаваните, тъй като този 
модел ще възпроизвежда или имитира в 
известна степен пораждането на речта в 
естественото овладяване на езика.

Ето защо за обучението на мигран-

ти в България са приложими и двата 
подхода: 1) по вътрешната логика на 
българския език (в съответствие със 
системно-структурните закономерности 
от фонетичен, граматичен, лексикален 
и стилистичен характер); 2) обучение, 
изградено на съпоставителен принцип 
(между българските езикови явления и 
друг език, който владее обучаваният).
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Специфичните условия, при които се 
осъществява обучението по български 
език на мигранти в България, налагат и 
някои специфики в системата на овладя-
ване на езика. Обучението може да бъде 
интензивно или неинтензивно.  

За мигранти в училищна възраст, кои-
то посещават български средни училища, 
интензивните курсове по български език 
подпомагат овладяването на българския 
език до степен, при която ученикът може 
да изучава без затруднения и другите 
учебни предмети на български език, да 
продължава обучението си в българско 
училище (средно или висше).  

Обучението за възрастни мигранти 
също е подходящо да се организира като 
интензивни курсове с определени цели: 
за първоначална адаптация към българ-
ската действителност, за продължаване 
на обучението в България, за постъпване 
на работа, за оставане и утвърждаване в 
професията и пр.

Ето защо е необходимо да се откро-
ят характерните цели и задачи, които да 
съответстват на специфичните комуни-
кативни потребности на мигрантите в 
България. С оглед на това целта е обуче-
нието по български език да съдейства за 
оптималното езиково развитие на миг-
рантите; да изгражда и усъвършенства 
комуникативната и междукултурната им 
компетентност; да формира интерес към 
българския език и българската страна, 
както и нагласа към овладяването на ези-
ци; да приобщава към българската кул-
тура; да осигурява важни и необходими 
предпоставки за социална реализация 

на мигрантите в българското общество. 
За постигане на целта могат да се 

формулират следните изисквания:
• българският език като втори (като 

чужд) да се включи като предмет за фа-
култативно изучаване в учебния план на 
общообразователни училища в райони, 
където има компактно заселени мигран-
ти;  

• да се формират възрастови групи, 
като се има предвид, че комуникативни-
те потребности и възможности на миг-
рантите са различни;

• учебното съдържание да се подбе-
ре и структурира според основните из-
исквания на Общата европейска езикова 
рамка за равнищата на владеене на ези-
ка (А, В и С). 

Българският език не само приобщава 
мигрантите към българската култура, но и 
разширява възможностите им да възпри-
емат и световните духовни ценности, по-
вишава общата култура на подрастващи-
те. В съответствие с целта се осъ   ществяват 
следните най-общи задачи:

• системно и последователно в 
рамките на възрастовите възможнос-
ти да се овладява българският език 
като средство за общуване, познание 
и въздействие; да се овладяват знания 
и умения за: говорене и писане според 
нормите на българския книжовен език; 
целесъобразно използване на изразните 
сред ства (с оглед на предмета, задачите 
и ус ловията на общуване; създаване на 
цялостни устни и писмени текстове, раз-
нообразни по стил и жанр.

• да се овладяват методи на позна-

2. Цели на обучението на имигранти в България



12

ние и начини за действие с езиковите 
знания за  изграждане на умения за ре-
шаване на речеви задачи;

• да се развиват езиковият усет 
и интелектът на обучаваните, да се  
предизвика  у тях емоционално отноше-
ние към българския език и българската 
страна.

Като се съобразяваме със съвремен-
ните научни постижения и отчитаме об-
щите изисквания на Съвета на Европа 
(ОЕЕР, 2006) към езиковата подготовка 
на личността по езикови равнища (А1 и 
А2; В1 и В2; С1 и С2), може да конкретизи-
раме целите на обучението по български 
език на мигранти в България

Целта на обучението за достигане на 
началните равнища (А1 и А2) на владеене 
на езика е да се формират у обучаваните 
умения за елементарно речево общува-
не в семейна, училищна и обществена 
среда. Ето защо е необходимо  обучава-
ните: 

• да  се  запознаят  с българската аз-
бука;

• да  усвоят  начални знания за бъл-
гарските езикови явления;    

• да овладеят на практическо рав-
нище някои правоговорни и правописни 
норми;

• да се изгради у тях основен речни-
ков запас, който да им позволява еле-
ментарно общуване в семейна, училищ-
на и обществена среда;

• да добият първоначални представи 
за българския речев етикет, за българ-
ската писменост и култура.

Крайният резултат от обучението на 
основно равнище В1 е да се развият уме-
ния за възприемане и създаване на тек-
стове на български език, да се разширят 

възможностите за общуване предимно в 
разговорната и научната сфера. Необхо-
димо да се постигне:

• формиране у обучаваните на пър  -
воначална представа за системата на 
българския език;

• обогатяване на речника им с раз -
говорно-битова лексика и популярна на-
учна терминология;

• развиване на уменията им за пра-
вилна и целесъобразна употреба на гра-
матични единици в речта;

• усъвършенстване на произносител-
ните им умения;

• изграждане на умения и навици 
за правилен правопис въз основа на ус-
вояването на правописните норми.

За да се достигне средното равни-
ще В2 на владеене на българския език, 
следва да се изградят умения за възпри-
емане и възпроизвеждане на текстове 
от различни сфери на живота, както и 
умения за създаване на някои жанрове. 
За постигане на тази цел е необходимо да 
се осъществят следните по-важни задачи:

• да се обогати речниковият запас 
на обучаваните с оглед на пълноцен но 
общуване в художествената и на уч ната 
сфера; да се усвоят знания и умения за 
употреба на преносното значение на ду-
мите в речта;

• да се развият умения за образуване 
и употреба на граматичните средства на 
българския език; да се изградят умения 
за използване на по-сложни син тактични 
конструкции;

• да се усъвършенстват правопис-
ните, правоговорните и пунктуационни-
те им умения;

• да се  изградят рецептивни и про  -
дуктивни умения у обучаваните за рабо-
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та върху делови, медийни и научни тек-
стове; 

• да се запознаят обучаваните с гео-
графски, исторически, етнографски и 
културни аспекти на българското стра-
нознание.

Високите равнища (С1 и С2) на владе-
ене на българския език от чужденци се 
доближава до равнището на владеене на 
езика като роден. Известно е, че родният 
език също се усвоява в различна степен. 
Можем да приемем, че високото равнище 
за мигрантите е онова равнище, до което 
всеки носител на езика е достигнал при 
завършване на средното си образование, 
което отговаря на неговите комуника-
тивни потребности, осигурява му въз-
можност за ситуативен избор на езико-
ви средства. С други думи, целта е да се 
формират комуникативноречеви умения 
за пълноценно общуване във всички сфе-
ри на живота. Това налага за достигане на 
високите равнища на владеене на езика 
в учебното съдържание да се подберат 
по-специални знания и да се определят 
рецептивни и продуктивни умения:

• да  се  подберат  структурообразу-
ващи понятия, които могат да бъдат оп-
тимална теоретична основа и да станат 

съставна част на металингвистичната 
култура на личността.

• да се застъпят функционалните стой-
ности на езикови единици, които да са ос-
нова за осъзнато развитие на речта.

• да се откроят езикови явления, въз 
основа на които ще се развива езиковият 
усет − да се застъпи синонимията, анто-
нимията и перифразата.

• да се формира нагласа за възпри-
емане на българската художествена ли-
тература, да се изградят умения за ана-
лизиране и интерпретиране на художест-
вени текстове.

На всички равнища обучаваните се 
запознаят с географски, исторически, ет-
нографски, културни аспекти на българ-
ското странознание, развива се у тях меж-
дукултурна комуникативна компетент-
ност. 

Развиването на езиковата и между-
културната комуникативна компетент-
ност по-нататък се подкрепя с примери.

Определянето на единни изисквания 
(стандарти) за всяко равнище задължава 
обучаващите и обучаваните да се стре-
мят към тези крайни резултати, но поз-
волява вариативност на програмите, на 
учебниците и на методите на обучение.
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Дидактическите принципи са ос-
новните правила, идеите, на които се 
подчинява образователният процес. Поз-
наването и спазването им от преподава-
теля по български език, който обучава 
мигранти в България, повишава ефектив-
ността на обучението. Тук ще маркираме 
само някои от дидактическите принципи, 
които имат най-голямо значение за ин-
тензивното обучение по български език 
на мигранти в България.  

Принцип на нагледност. Да се препо-
дава нагледно в съвременното обу чение, 
означава да се използва колкото се може 
по-целенасочено слухова, зрителна, а 
най-добре слухово-зрителна на гледност. 
Този принцип е изключително важен за 
обучението по български език на мигран-
ти в България, тъй като българската реч 
не се чува често от ученика в заобикаля-
щия го свят (семейството, мигрантската 
общност). С българските езикови средства 
се означават характерни за българската 
действителност предмети и явления (гра-
дове, села, исторически събития, фолклор-
ни облекла и пр.), които не са в непосред-
ствена близост, и нагледността е начин, по 
който мигрантите могат най-бързо да до-
бият непосредствена представа за тяхна-
та същност. Спазването и прилагането на 
този принцип мотивира учениците, пови-
шава интереса им, допринася за осъщест-
вяване на развиващия характер на обуче-
нието. Тя осигурява придобиване не само 
на непосредствени, практически знания 
и умения, но и на теоретични лингвистич-
ни знания. Конкретното приложение на 

принципа на нагледност се осъществява 
в основните типове дейност: слушане, 
говоре не, четене и писане.

Принцип на индивидуален и дифе-
ренциран подход. Мигрантите постъпват 
в курса с различен речев опит, с различно 
равнище на владеене на българския офи-
циален държавен език и на други езици. 
Често обучаваните се различават и по въз-
раст. Но дори и да имат общи възрастови 
особености (например мигранти в учи-
лищна възраст), не трябва да се забравя, 
че индивидуалните им особености нямат 
ограничения: работо способност, темп на 
работа, мотивация, интереси и пр. Степен-
та на влияние на индивидуалните особе-
ности е различна. Необходимо е препода-
вателят да ги познава и да използва тези, 
които влияят благоприятно на усвояване-
то на българския език, и да неутрализира 
неблагоприятните влияния. 

Принцип на активност. Преподава-
телят по български език на мигранти в 
България не бива да забравя, че успехът 
на обучението зависи до голяма степен 
от активността на обучаваните в учебния 
процес. В условията, в които се осъщест-
вява интензивното обучение, е необхо-
димо да се повишава относителният дял 
на самостоятелното овладяване на езико-
ви знания от различни източници (грама-
тични справочници, реч ници и др.). Спаз-
ването на този принцип предполага про-
мяна на ролите на преподавател и учащи в 
обучението, препо давателят се превръща 
в модератор, кой то ръководи и органи-
зира самостоятелната дейност на обу-

3. Принципи на обучението по български език 

3.1. Общодидактически принципи
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чаваните. Рефлексивното отношение на 
обучаваните към учебния материал под-
помага дистанционните форми на обуче-
ние и същевременно улеснява тези от тях, 
за които изцяло присъствената форма на 
обучение не е възможна (по причина на 
отдалеченост от мястото на интензивното 
обучение, учебна натовареност в учили-
ще, професионална заетост и пр.).  

Отчитането на принципа за актив-
ност изисква съдържанието на учебната 
дейност на обучаваните да се свързва 
с техния личен опит, комуникативни 
потребности и интереси, с положител-
ните им емоционални преживявания в 
обучението, с практическата им насоче-
ност. Мотивите и желанието за активно 
участие в учебния процес оказват по-
ложително въздействие върху форми-
рането на критичен подход към собст-
вената дейност, на навици за контрол и 
самоконтрол.

 Принцип на системност. Да се спаз-
ва принципът на системност, означава да 
се усвояват знания и умения в определе-
на логическа връзка. Тя протича, от една 
страна, на вътрешнопредметно равни-
ще, а от друга, на равнището на взаимо-
действието с другите езици, които се вла-
деят или изучават от обучаваните. Смисъ-
лът на този принцип в езиковото обучение 
е да се постигне по-висш синтез и пренос 
на комуникативна и междукултурна компе-
тентност.  

Принцип на достъпност. В дида-
ктиката достъпността се определя като 
отношение между „цялата учебна мате-
рия, която се предвижда за усвояване, 
и действително усвоената за време-
то, определено по учебната програма“ 
(Андреев, 1995). Това отношение показва 

доколко е ефективно обучението. Про-
блемът в интензивното обучение е, че 
трябва да се намери начинът, по който ус-
вояването на по-голям обем учебен мате-
риал да става с оптимално напрежение. 
Ето защо в това обучение не е достатъчно 
само целите, съдържанието и методите 
на обучение да съответстват на възрас-
товите особености на обучаваните, а е 
необходимо да са съобразени и с условия-
та на семейната среда, на мигрантската 
общност. Особено важно е да се използ-
ват специално разработени учебници за 
мигранти. 

Принципът на достъпност може да се 
спазва, ако се използват и специфични 
методи и техники на обучение и ако пре-
подавателят може да прецени кое е из-
вестно и по-леко за обучаваните, като ги 
води към новото, по-трудното и по-слож-
ното в учебния процес. Така той успешно 
ще спазва дидактическите правила за 
достъпност.

Принцип на трайност и пренос на 
знанията и уменията. В интензивното 
обучение знанията и уменията не винаги 
се усвояват трайно поради по-високия 
темп, с който се изучават. За да могат 
обаче обучаваните мигранти да възпроиз-
веждат и да прилагат знанията и уменията 
си, като ги пренасят от учебни в нови ре-
ални ситуации на речево общуване, е не-
обходимо преподавателят да спазва този 
принцип, като обръща внимание на повто-
рението, проверяването и оценяването, на 
стратегиите и методите на обучение.   

В реалния учебен процес посочените 
принципи си взаимодействат, те се проя-
вяват едновременно, действат един чрез 
друг и взаимно предпоставят осъществя-
ването си.
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Познаването и спазването на мето-
дическите принципи при анализа и пре-
ценката на педагогическите фактори 
предпазва преподавателя от допускане 
на възможни грешки в обучението. За ин-
тензивното обучение по български език 
на мигранти особено важни са следните 
принципи:

Принцип на комуникативност. 
Този принцип възниква от функцията на 
езика да бъде средство на общуване и от 
характеристиката на обучението като вид 
комуникация. От тази комуникативна на-
соченост се  определят целият учебен про-
цес, целите и задачите на обучение, под-
борът и прогресията на учебния материал, 
работата на фонетично, лексикално и гра-
матично равнище на езика, развиването на 
уменията за слушане, говорене, четене и 
писане. Важно е целите да бъдат правилно 
формулирани, както и подцелите да бъдат 
целесъобразно разпределени в учебното 
време. Принципът на комуникативността 
се осъществява чрез прогресията на учеб-
ния материал, чрез учебника и чрез самия 
преподавател. Ето защо може да се каже, 
че този принцип е водещ принцип на 
обучение на мигранти в България, кой-
то регламентира системната работа над 
книжовните норми и изграждане на ре-
чево поведение у обучаваните.

Принцип на ситуативност. Този 
принцип изисква в обучението да бъдат 
симулирани и използвани реални ситуа-
ции. Той се осъществява в учебния процес 
чрез онагледяване и ситуативно въвежда-
не на езиковите средства. Ситуацията е 
социалнопсихологическо явление, кое-
то включва обстоятелствата, при които 

протича комуникативният акт (например 
време, място), участниците в общуването 
(техните социални и психологически ха-
рактеристики), обстановката и отношени-
ята между физическите условия и пред-
мета (темата) на разговора. При спазва-
нето на този принцип преподавателят 
разчита много на знанията и уменията, 
които обучаваните предварително са 
овладели по други езици, както и на тех-
ния социален опит.

Принцип за взаимодействие между 
съвременния български книжовен език 
и другия език, който обучаваните вла-
деят.  Редовно яв ление в потока на реч-
та е преминаването от български език 
на другия език и обратно. Рационално-
то използване на теоретичните знания, 
придобити в процеса на изуча ването на 
друг език, благоприятства оптимизи-
рането на учеб ния процес по български 
език, спестя ването на учебното време. 
Този принцип предполага използване на 
резултатите от съпоставителни лингвис-
тични изследвания при определяне на 
прогресията на учебното съдържание, 
при подбора на методите и техниките на 
обучение, при разработването на упраж-
ненията за развиване на комуникативни-
те умения. 

Принцип за междукултурна кому
никация. Спазването на този принцип 
изисква да се отчитат отношенията меж-
ду българската култура и културата на 
страната, от която идват мигрантите 
(прилики, разлики, контакти и т.н.), както 
и житейският и учебният опит на обуча-
ваните. С оглед на това трябва да се под-
бират много внимателно съдържанието и 

3.2. Методически принципи
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темите в учебния процес. За развиване на 
междукултурната комуникативна компе-
тентност при осъществяването на между-
културна комуникация в учебни условия  
особена тежест придобива използването 
на информационни и комуникационни 
технологии. 

Принцип на интензивност. Принци-
път има приложение не само в интензив-
ните курсове, но и във всички форми на 
организация на обучението по български 
език. Той се спазва при изработването 
на учебния план, при разпределението 
на учебните часове по български език в 
седмичното разписание на обучението. 
В рамките на интензивните курсове този 
принцип има особено голямо значение 
при разпределяне на присъствените и 
дистанционните форми на обучение, 
както и в самостоятелната работа на 
обучавания. По такъв начин се противо-
действа и на отрицателното влияние на 
езика, който се владее от обучаваните. 
Това означава, че за да се научи български 
език, са необходими време и постоянни 
повторения. 

Принцип на комплексност и после-
дователност. Принципът произтича 
от комплексния ха рактер на езика и от 
необходимостта да се осигурава непре-
къснато единство между език, реч и 
речева дейност, между знания и уме-
ния. Отчита се фактът на законо мерни 
взаимни отношения между различните 
езико ви аспекти (фонетичен, лексикален, 

граматичен), между различните езикови 
равнища (дума, словосъчетание, изре-
чение, текст), между отделните речеви 
дей ности. Това означава, че обучение-
то по фонетика, лексика и граматика се 
обединява и че тези езикови подсисте-
ми могат да функционират са мо в един-
ство. Единството на знанията и умени-
ята се осъществява чрез реализирането 
на лингвистичните зна ния по български 
език при слушане, говорене, четене и 
писане при най-го ляма съчетаемост и ва-
риативност във връзка с комуни ка тив на та 
задача. Принципът за комуникативност 
обаче поставя ударението върху езикова-
та практика. С други думи, единството 
между знания и умения означава: да се 
даде преднина на упражненията; главен 
предмет на проверка и оценка да не са 
знанията, а уменията.

В широк смисъл комплексност озна-
чава, че всички принципи се намират във 
взаимовръзка и взаимозависимост.

Принцип за апроксимация (на при-
ближаване). При оценка на ре чевата 
дейност на обучаваните преподавателят 
има право да игнорира незначителни 
грешки в речта на обучавания, ако те не 
нарушават целостта на ко муникативния 
акт. Правилното прилагане на този прин-
цип осигурява благоприятна атмосфера, 
под помага обучаваните да преодолеят 
страха пред евентуална грешка, което по-
вишава речевата им активност.
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Общата европейска езикова рамка 
(ОЕЕР) е създадена по препоръка на Ев-
ропейския съвет за културно сътрудни-
чество, тъй като на обединена Европа е 
необходима по-добра комуникация меж-
ду европейските граждани. Целта е да се 
стимулира съвместната работа на евро-
пейските образователни институции, как-
то и да се направят езиковите компетент-
ности, съизмерими и сравними по една 
валидна за цяла Европа скàла. Тази рамка 
е резултат от усилията на експертите да 
разпределят по скàлата комуникативни-
те ситуации в бизнессредата, а оттам  са 
формулирали и нужните чуждоезикови 
компетентности на ра ботното място. Тя е 
всъщност инструмент, който описва ди-
ференцирано чуждоезиковите умения въз 
основа на единна европейска система на 
компетентности.  

Според Европейската езикова рамка 
се оценяват компетентностите в четирите 
типа дейности: слушане, говорене, чете-
не и писане. Дефинират се шест равнища 
на езикови компетентности – от А1 (на-
чинаещи – там, където е рязка границата 
между роден и чужд език) до С2 (високо 
равнище – там, където границата между 
роден и чужд език на практика се залича-
ва). По този начин езиковите компетент-
ности стават съизмерими и съпоставими 
в цялото пространство на обединена 
Европа. ОЕЕР има изключителна прак-
тическа насоченост, дава възможност да 
се оценяват и да се самооценяват обуча-
ваните. Позволява ра  ботодателите да се 
ориентират в каква степен кандидатът за 
работа владее езика, как да се ориенти-
рат при точния избор на служители или 

при определяне на развитието им на ра-
ботното място.

В процеса на прилагане тази рамка 
разширява своето предназначение. В 
условията на обучението по български 
език тя се прилага за обучение на чуж-
дестранни студенти в България, както и 
в обучение по специалността „Българска 
филология“ в филологическите катедри в 
чуждестранните висши училища. Недос-
татъчен все още е опитът в обучението 
на мигранти в България, но със сигурност 
може да се твърди, че ОЕЕР е приложима 
и в условията на това обучение при ди-
ференциране на спецификите в учебното 
съдържание. 

Обучението по български език на миг-
ранти в България като микроструктура в 
макроструктурата на процеса на езико-
вото обучение отразява в себе си беле-
зите на цялото. Ето защо съдържанието 
на обучението на мигранти се подчинява 
на общите закономерности, на които е 
подчинено учебното съдържание на едно 
езиково обучение. Спецификата на обу-
чението придава конкретен израз на об-
щите характеристики.

■ Учебното съдържание по български 
език в условията на многоезичие най-об-
що се определя от социалната поръчка 
или по-конкретно от социалната функция 
на езика. Включва се онова, което дава 
възможност на обучаваните да участват 
в различни сфери на комуникация на раз-
лично равнище.

■ Съдържанието зависи от компонен-
тите на речевата дейност – включва 
онези езикови, речеви и междукултурни 
знания и умения, които са необходими на 

4. Учебно съдържание по български език
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обучаваните за осъществяване на езико-
ва и междукултурна комуникация.  

■ Обемът на съдържанието се опре-
деля от взаимоотношенията на българ-
ския език с другите езици, които обуча-
ваните владеят и/или изучават, както и от 
комуникативните цели на обучението.

■ Подборът на текстовете и на ди-
дактическия материал се извършва в 
за висимост от: 1) нуждите на речевата 
практика в цялостната учебно-позна ва-
телна дейност; 2) потребностите и въз-
можностите за социална реализация на 
даден етап от развитието на личността; 
3) възрастовите възможности на обуча-
ваните.

■ Структурирането на съдържание-
то се  прави с оглед на изискването за 
усвояване на нормата в стила, както и за 
преодоляване на интерференцията на 
другия език, който обучаваните владеят. 
Определя се от функционирането на ези-
ковите единици в конкретни комуника-
тивни ситуации,  както и от развитието на 
езиковия усет у обучаваните (вътрешната 
нагласа за използване на определени ези-
кови единици в изказвания с определен 
стил и жанр).

Като се отчитат спецификите на ин-
тензивното обучение по български език 
на мигранти, може да се формулират 
принципи за подбор и структуриране на 
учебното съдържание:

‒	принцип за пряка и многостранна 
връзка със социалните явления на съ-
временната действителност, с обществе-
но-политическия и културния живот на 
народите;

‒	принцип за целесъобразност в кому-
никативната дейност; 

‒	принцип за ситуативност в рече-

вата практика с оглед потребностите от 
социална изява и в съответствие с възрас-
товите възможности  на обучаваните;

‒	принцип за функционалност на ези-
ковите единици  на българския език;

‒	тематичен принцип за подбор и 
структуриране на лексикалното учебно 
съдържание;

‒	принцип за съпоставяне на грама-
тични факти;

‒	спираловиден принцип – структури-
рането на учебното съдържание се осно-
вава на постепенно и поетапно усвояване 
на езикови закономерности и комуни-
кативни умения, формиране на методи 
за самостоятелно овладяване на езика и 
развитие на речево поведение;

‒	принцип за цикличност в подрежда-
нето на учебния материал.

Чрез принципите за подбор и струк-
туриране на учебното съдържание се 
оси гурява постепенно и поетапно (от ем-
пиричното към теоретичното)   усвояване 
на езикови закономерности и комуни-
кативни умения, създават се условия за 
формиране на методи за самостоятелно 
овладяване на езика и развитие на речево 
поведение.  

Основните компоненти на учебното 
съдържание за интензивно обучение по 
български език на мигранти също имат 
своя специфика.

Знанията за средствата на българ-
ския език и техните функции, за зако-
номерностите и нормите (стилистични, 
граматични, правоговорни, произноси-
телни, правописни), за композицион-
но-структурните особености на различ-
ни видове текстове са с комуникативна 
и междукултурна насоченост. Имат се 
пред вид: 1) знания, които ще обслужват 
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обучаваните в речевата им практика в 
различните сфери на живота; 2) знания с 
междукултурно значение.

Основното в учебното съдържание 
са комуникативните умения – умения, 
свързани с разбиране и използване на 
езиковите средства, със стилноезикови-
те и композиционните особености на от-
делните жанрове, с речевите ситуации и 
речевите дейности, необходими на миг-
рантите за пълноценното им участие в 
междукултурната комуникация. Комуни-
кативната междукултурна компетентност 
е крайният резултат (ефектът) от овладя-
ване на езика.

Интензивното обучение се осъщест-
вява на два етапа. На първия етап обу-
чаваните усвояват знания за езика на 
емпирично равнище, формират се у тях 
отделни умения от сложната структура на 
комуникативните умения за възприемане 
и създаване на текстове (с акцент върху 
диалога). На втория етап теоретично се 
осмислят основни граматични понятия, 
усвоява се минимум от специализирана 
лексика (необходима на обучаваните за 
продължаване на образованието на бъл-
гарски език), развиват се комуникативни-
те умения върху основата на усвоени вече 
техни елементи.

В дидактиката понятията се приемат 
като основа за формиране на умения и 
навици, което намира израз в принципа 
за съзнателност в обучението. Като раз-
глежда елементите на съдържанието на 
образованието, Лернер отбелязва, че 
„всеки предшестващ елемент на съдър-
жанието може да бъде усвоен без след-
ващите, макар че всички следващи не-
избежно се опират на предшестващите и 
без тях са невъзможни...“ (Лернер, 1981), 

т.е. формирането на умения и навици е 
невъзможно, без да се основава върху 
овладяването на понятия.

Изследванията в областта на педаго-
гическата психология също убедително 
показват, че уменията и навиците се фор-
мират най-ефективно тогава, когато обу-
чението се изгражда въз основа на теоре-
тични обобщения – понятия и правила.

В общия проблем за взаимоотноше-
нието между понятия и умения и навици 
може да се отдели по-частен въпрос, кой-
то пряко ни интересува: доколко реч та 
на обучаваните на отделните равнища на 
овладяване на езика се формира и се раз-
вива върху осъзната основа посредством 
овладяване на понятия.

Според психолозите формирането на 
речеви навици у детето в предучилищната 
възраст става по пътя на самонаучаването 
(Линдсей, Норман, 1974). В етапа на учи-
лищната възраст е невъзможно развитие-
то на речевия навик без развитие на инте-
лектуалните способности за възприемане 
и разбиране на действителността (Жин-
кин, 1972, с. 55, с. 128).

Изследователите в областта на мето-
диката също признават необходимостта от 
осъзнато развитие на речта на обучавани-
те. Въз основа на теоретични обобщения 
се формират правописни и пунктуационни 
умения и „по такъв начин учениците тряб-
ва да се обучават и на умението правилно, 
ясно, стилистично изразително да строят 
речта си“ (Капинос, 1985, с. 35).

И докато това безусловно е вярно за 
родноезиковото обучение, в чуждоезико-
вото обучение се приема с известни „уго-
ворки“. Обучението на мигранти е необ-
ходимо да се опира на понятия, усвоени в 
обучението по другия език, който владеят 
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(синоними, антоними, съществителни, 
прилагателни, глаголи и пр.). 

В интензивното обучение също е зало-
жена система от понятия, основаваща се 
върху лингвистичните характеристики на 
българския език. Като се има предвид ме-
таезикът на езиковото обучение, се прави 
опит да се подберат и да се систематизи-
рат понятията, конкретно свързани с бъл-
гарския език. 

Всяка система може да се разглежда 
като елемент на система от по-висок поря-
дък, докато нейните елементи са системи 
от по-нисък порядък.   

Интензивното обучение се основава 
върху микросистемата, образувана от по-
нятието български език и свързана с дру-
ги елементи на макросистемата от поня-
тия в езиковото обучение (обучението по 
различни езици).  

Изградените микросистеми от понятия 
за интензивно обучение са съобразени със 
следните основни положения. 

Съществуват връзка и зависимост 
на българския език с по-общите понятия 
език и реч, както и с другите езици. Това 
изисква да се разкрият и понятия, които 
опосредстват тези взаимоотношения.

Социолингвистичната обусловеност 
на обучението по български език налага 
българският език да се поставя във връзка 
с понятията междукултурна комуникация 
и речева ситуация в процеса на междукул-
турната комуникация, както и с техни про-
изводни.

Редът на понятията в йерархичната 
система (и в макро-, и в микросистемите) 
се основава на дидактическото единство 
на общото и частното, при което от общо-
то се достига до частното и от частното се 
достига отново до общото.  

Мястото и функцията на обхванатите 
в интензивното обучение понятия са раз-
лични. Едни от тях се усвояват на емпи-
рично, а други ‒ на теоретично равнище.  
По-надолу (след представяне и на дру-
гите елементи на учебното съдържание) 
накратко ще покажем как това може да се 
постигне. 

Другият важен елемент на учебното 
съдържание са уменията за възприемане 
и за създаване на текстове на български 
език.

С термина умение в психологията се 
означава владеенето на сложна система 
от психически и практически действия, 
необходими за целесъобразна регулация 
в дейността заедно с намиращите се у су-
бекта знания и умения (Обща психология, 
1976). 

Разбирането на елементарните дей-
ствия на човека, който участва в речевото 
общуване, позволява да се открои отно-
шението между речево и комуникативно 
умение. 

Речевото умение е способност за из-
вършване на операции в рамките на ре-
чевото действие с оглед на определена 
речева цел.

Комуникативното умение е способ-
ност за извършване на речеви действия в 
рам ките на комуникативна дейност с ог-
лед на неречева цел .

Такава постановка дава възможност 
комуникативното умение да се разглеж-
да като сложна структура, която съдър-
жа езикови, речеви и неречеви умения. 
С други думи, речевите умения са само 
елемент, звено в структурата на комуни-
кативното умение.

Да се формира комуникативно умение, 
означава да се изгражда система от взаи-
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мосвързани езикови и речеви умения, като 
се отчитат условията и задачите на общу-
ването. На практика това са умения за въз-
приемане и създаване на текстове. А таки-
ва умения за общуване не е възможно да 
бъдат изградени в няколко урока. Необхо-
димо е те да бъдат развивани през целия 
системен курс по български език.

Формирането на рецептивни и на про-
дуктивни умения се основава главно на 
спираловидния принцип в обучението. 
Първоначално на емпирично равнище 
учениците трябва да се подготвят за са-
мостоятелно възприемане и създаване на 
текстове на български език. На следващ 
етап у тях се формира теоретична пред-
става за езиковите средства на българ-
ския език и се развиват рецептивни и про-
дуктивни умения във връзка с различни 
по жанр текстове. На ново, по-високо рав-
нище от спиралата на обучението по-на-
татък теоретично се осмислят научните 
понятия и се разгръщат комуникативните 
умения на по-високите равнища на овла-
дяване на езика.

Такова поетапно формиране на рецеп-
тивни и продуктивни умения се осъщест-
вява във взаимодействие с овладяването 
на други езици от обучаваните. С учебна 
цел може да бъде използван същият ме-
ханизъм за развиване на комуникатив-
ните умения, както и в родноезиковото 
обучение в България (Пенкова, 20012, с. 
44−46). Комуникативното умение, което 
трябва да бъде формирано у ученика като 
краен резултат, се разчленява на струк-
турообразуващи звена: 

• звено на неречеви умения;
• звено на общотекстови умения; 
• звено на стилови умения;
• звено на езикови умения. 

Чрез анализиране и конструиране на 
различни учебни ситуации, в които се 
отразяват естествените условия на общу-
ването, у учениците се изграждат умения 
за отчитане на сферата (обстановката), в 
която протича речевата комуникация на 
участниците в нея, на цел та на общуване-
то и пр.  Това се осъществява най-напред 
в обучението по първия език, изучаван 
от обучаваните, който най-често е офи-
циалният език на страната, в която са 
живели до пристигането си в България. 
В обучението по български език у тях се 
доизграждат целенасочено умения за 
ориентиране в типовата ситуация на об-
щуване в българска среда, с български 
участници в общуването. Разновидности 
на ситуациите се конструират с участни-
ци в общуването от различни народности 
и с междукултурен контекст. Звеното на 
неречевите умения е общо с тези умения 
в другите езици, които обучаваните изу-
чават. 

Звеното на общотекстовите умения 
също започва да се изгражда в обучение-
то по първия език, който са изучавали 
обучаваните. Отработването на общите 
умения за работа върху текст (например 
умение да се определя темата на текста, 
умение да се разкрива основната идея на 
текста и т.н.) се конкретизира на емпирич-
но равнище в текстове на български език 
с различен жанр.

В обучението по български език сис-
темно и целенасочено започва да се из-
гражда звеното на езиковите умения, в 
които се отразява спецификата на систе-
мата и структурата на българския книжо-
вен език. На базата на металингвистични 
знания за същността на езиковите еди-
ници, придобити в обучението по първия 
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език,  обучаваните най-напред на емпи-
рично равнище откриват езиковите сред-
ства на българския книжовен език в готови 
адаптирани текстове и усвояват техните 
функционални характеристики в българ-
ската реч. Едновременно с това те правят 
опит да използват езикови средства в 
свои текстове в различни комуникативни 
ситуации. На по-висок етап от обучението 
обучаваните преминават към теоретично 
осмисляне и осъзнато използване на ези-
кови средства.

Стиловите умения  се формират на 
по-високите равнища на овладяване на 
езика. Това са предимно умения, свързани 
със стилистично-структурните особености 
и жанровите черти на текстовете. 

Уменията от различните звена в струк-
турата на рецептивното комуникативно 
умение (рецептивните умения) се изграж-
дат и се развиват в процеса на слушане и 
четене, а продуктивните умения – в про-
цеса на говорене и писане.

Слушането е особено важна дейност, 
която понякога се пренебрегва в родно-
езиковото обучение в училищата в Бълга-
рия, приема се, че тя е необходима пове-
че за обучението по чужд език.  

Слушането е в основата на развитие 
на другите видове речеви дейности. Миг-
рантите в България имат възможност да 
слушат автентична българска реч, макар 
че в семейството, в мигрантската общ-
ност, тази употреба е твърде ограничена. 
Необходимо е в интензивното обучение 
да се използват специални задачи за слу-
шане с разбиране, които изискват в тях 
да се включат диалози от разговорно-би-
товата сфера, както и научнопопулярни, 
художествени и други видове текстове. 
Текстовете за слушане се представят по 

разнообразни начини – аудиозаписи, раз-
казване или четене от преподавателя или 
от обучаван в групата, устно общуване 
между обучаваните в учебна комуникатив-
на ситуация, рецитиране и пр.

Работата по развиване на уменията 
за слушане може да бъде осъществявана 
и на отделни стъпки, свързани с тълкува-
не на значението на думи, ситуации, по-
ставяне на въпроси и задачи, насочващи 
вниманието при слушане и др. 

Умението да се слуша внимателно и 
да се разбира текстът започва да се из-
гражда още в началото на обучението и 
продължава през всички по-нататъшни 
етапи. 

Насочеността на слушането с разбира-
не е към фактическото съдържание  и ос-
новната мисъл на текста, към създаване 
на въображаеми зрителни образци, емо-
ционално въздействие, съпреживяване.

Развиването на уменията за четене е 
неделима част от по-общата задача да  се 
формира и развие интерес към четенето 
на книги на български език. В съвремен-
ните условия, когато обучаваните (особе-
но подрастващите) изпитват непрекъсна-
то въздействието на телевизията, киното, 
интернет, е изключително важно да се 
формира у тях нагласа за четене, да се из-
гради вкус към литературните творби.

На началното равнище на овладяване 
на езика се работи с адаптирани тексто-
ве, но на по-високите равнища в уроците 
по български език не бива да се избягва 
четенето на автентични художествени, на-
учнопопулярни, делови и медийни тексто-
ве. Необходимо е постоянно да се отделя 
време за самостоятелно четене (наум) на 
непознати текстове или за обсъждане на 
прочетеното, за работа върху произноше-
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нието, за изразителното четене, за четене 
по роли и т.н.

Непрекъснато се усъвършенстват уме-
нията за четене, развива се читателският 
интерес към българската художествена 
литература и народното творчество. Че-
тат се откъси от приказки, разкази, стихо-
творения, басни, гатанки, пословици. 

При четенето с разбиране работата 
над текста е насочена към фактическото 
съдържание и причинно-следствените 
връзки, към общия смисъл и основната 
мисъл в текста; средствата за официал-
но-делова информация, за емоционална 
окраска и художествена изразителност.

Четенето на глас развива правоговор-
ните умения, спазването на интонацията 
в изречението, разделяне на изреченията 
на смислови части с помощта на паузи. 
Изграждат се умения да се предава на-
строението, да се въздейства на въобра-
жението на слушателя.

Четенето наум развива умението да 
се обхваща с един поглед думата и свър-
заността ù с другите думи в текста. Обу-
чаваните се учат бързо да търсят в текста 
посочените елементи – дума с правопис-
на особеност, пунктуационен знак, абзац 
и пр. Изисква се оптимален за възрастта 
темп за четене на глас и наум.

При говоренето се работи върху про-
изношението, като особени трудности 
се срещат при произнасянето на звукове 
(фонеми), които липсват в първия език, 
който мигрантите са овладели – напри-
мер [ъ]. Още по-трудно е на преподавате-
ля, когато трябва да работи с обучаваните 
за преодоляване на това, което погрешно 
е усвоено. 

Работата за изграждане на уменията 
за писане заема съществено място в учеб-

ния процес по български език. Мигранти-
те, които познават и използват кирилица-
та в първия овладян език, е необходимо  
да осмислят различията в правописната 
система на езиците и да усвоят право-
писните правила на българския книжовен 
език. Там, където обаче обучаваните са 
започнали своето ограмотяване на лати-
ница, процесът на адап тиране към кири-
лицата понякога е доста продължителен. 
Влиянието на латиницата е силно, особе-
но когато и писането при работа с компю-
тър също е на латиница.

Казано обобщено, поетапното фор-
миране на рецептивни и на продуктивни 
умения в обучението по български език 
позволява езиковите средства да се овла-
дяват не „изобщо“, като абстрактен код, а 
като речево поведение, което се проявя-
ва в контекста на ситуации от живота.

Междукултурни ситуации и отноше-
ния, чрез които учениците се подготвят 
за междукултурна комуникация, също се 
включват в учебното съдържание. Това 
са междукултурни комуникативни ситуа-
ции, свързани със: 

‒	всекидневния живот на българите и 
междуличностните отношения; норми на 
поведение в обществото във връзка с хра-
ненето, гостуването, подаръците и пр.;

‒	българския речев етикет и българ-
ски специфики в езика на тялото;  

‒	български исторически събития и 
географски забележителности и отно-
шението към тях;  

‒	съвременни културни събития и от-
ношението към тях;  

‒	културните традиции на българ-
ския народ; отношение към български на-
родни обичаи и ритуали, свързани с хрис-
тиянските празници.  
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Казаното дотук за учебното съдържа-
ние може да бъде подкрепено с пример 
реализиране на учебното съдържание в 
интензивни курсове по български език. 
Обучението се осъществява на два етапа.

Първият етап на обучението в ин-
тензивния курс се провежда с цел да се 
постигнат резултати на равнище А1 и А2. 
На емпирично ниво учениците овладяват 
лексикални и граматични средства, което 
служи като основа за формиране на уме-
ния за разпознаване и анализ, за подбор 
и комбинация на тези езикови средства в 

процеса на общуване на български език 
при осъществяване на четирите типа дей-
ности – слушане и говорене; четене и пи-
сане.  

На равнище А1 се предлагат речеви 
теми, във връзка с които се изграждат 
диалози, развиват се умения да се слуша 
и говори, да се чете и пише и се полагат 
основите на междукултурната комуника-
ция: „Българската азбука“, „Запознава-
не“, „На автогарата“, „В общежитието“, 
„Обядът“, „В пощата“,  „На разходка из 
София“,  „На гости“, например:  

Таблица 1. Равнище А1

Лексикално-тематична прогресия Граматична прогресия

1. Българската азбука 
Поздрави.

Букви и звукове. Ударение. Изговор и 
правопис на звучни и беззвучни съглас-
ни. Главни и малки букви.

2. Запознаване 
Думи за означаване на народност.

Въпросителни изречения с въпроси-
телните думи как, откъде, кой, какъв, 
какво, колко. Сегашно време на глагола 
съм. Лични местоимения.  

3. На автогарата 
Думи за изразяване на учтивост.

Въпросителни изречения с ли, дали. 
Учтиви форми. Сегашно време на гла-
гола: искам / отварям. Кратки форми 
на личните местоимения.

4. В общежитието  
Думи за означаване на числата от 1 

до 10 и за означаване на предмети в 
стаята.

Показателни местоимения. Същест-
вително име – род и число.

Членуване на съществителните име-
на – тази стая – стаята.

5. В ресторанта, в кафенето.
Думи за означаване на числата от 11 

до 100 и за означаване на часа. Българ-
ски ястия.

Глаголът ИМАМ (нямам) / ИМА (няма). 
Сегашно време на глаголи от І спре-
жение (желая, желаеш). Повелителни 
глаголни форми (донеси, донесете).

6. В пощата 
Думи за означаване на числата от 101 

до 1000; за означаване на парите. 

Род и число на прилагателните име-
на. Съгласуване на прилагателно и съ-
ществително име. 
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Както се вижда от таблицата, лекси-
калният минимум обхваща думи и изра-
зи за означаване на поздрави; народно-
сти и професии; за означаване на числата 
от едно до един милион, за означаване 
на часа и на българските пари. Включват 
се думи и изрази за изразяване на учти-
вост, за означаване на датата и посоките 
за движение, на месеците и сезоните, на 
цветовете, дните на седмицата, названи-
ята на цветята, наименования на българ-
ски ястия. 

Граматичният минимум, който се 
усвоява на емпирично равнище, обхваща: 
род и число на съществителните имена, 
членуване, бройна форма на съществи-
телните от мъжки род, единствено число, 
които не са лица, съществителни имена 
от женски род с нулево окончание. При-
лагателните имена се включват с катего-
риите род и число, а от местоименията – с  
именителни и винителни форми (пълни 
и кратки) на личното местоимение, по-
казателно местоимение (за лица и пред-
мети). Емпиричните познания за глагола 
се свързват с формите на спомагателния 
глагол съм, сегашно време на глаголи от 
трите спрежения, спрежение на глаголи-
те ям, дам, императивни глаголни форми; 
бъдеще време на глагола; отрицателни 

форми на глагола (бъдеще време), импе-
ративни отрицателни форми, безлична 
употреба на глаголите има и няма. Упраж-
нява се употребата на предлози с глаголи 
за движение. На синтактично равнище се 
включват въпросителни изречения (обра-
зувани с въпросителни думи и с частицата 
ли); употреба на конструкции с може да и 
трябва да.

Минимумът на фонетично равнище 
обхваща звукове и букви, ударение; из го-
вор и правопис на звучни съгласни; пра-
вопис на частиците ли и не; правопис на 
предлозите в/във и с/със. На това равни-
ще подчертано се работи върху правого-
вора и правописа.  

Без да е необходимо да се изтъква 
специално теоретичната същност на гра-
матичните понятия, обучаваните ус воя ват 
функцията на езиковите средства в усло-
вията на диалог. Специфичното е, че това 
става винаги въз основа на сравнението 
на определени изрази на български език с 
техните съответствия на другия език, кой-
то владеят обучаваните.

Учениците се запознават с българска-
та азбука, като я сравняват с азбуката на 
езика, който владеят. Те откриват прили-
ките и разликите. При сравняване с лати-
ницата важно е да се открият еднаквите 

7. В града, на улицата. Адрес.
Думи за означаване на цветовете; на 

месеците; на датата.

Числителни редни имена. Изрази с 
трябва/може.

8. Градски транспорт. Превозни 
средства. 

Думи за означаване на посоките за 
движение.

Наречие (бързо / бавно). Предлози за 
посока. Предлогът с/със. Сегашно вре-
ме на глаголи от второ спрежение.

9. На гости
Дните на седмицата. Наименования-

та на цветята.

Бъдеще време на глаголите. Отрица-
телно-повелителни форми. Употреба 
на наречия за означаване на време.
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букви, а при сравняване с кирилицата (на 
другия език) акцентът се поставя върху 
различните букви. Звуковете се усвояват, 
като се акцентира на различното звучене 
на звуковете в двата езика. На емпирич-
но равнище обучаваните се запознават 
с българското ударение, с изговора на 
българска лексика. Ха рактерно е, че още 
в първите уроци те усвояват правописни 
особености на българския език.  

Въз основа на тематичния принцип се 
усвояват лексика и граматика на емпи-
рично равнище. Например по темата „За-
познаване“ обучаваните усвояват думи, 
означаващи народност и професия. На ем-
пирично равнище научават как се образу-
ват въпросителни изречения от типа: Как 
се казваш?; Какъв си по народност?; Кой 
е този?; Какво е това? В диалог по тази 
тема се усвояват именителните форми на 
личните местоимения и сегашните форми 
на глагола съм чрез конструкциите аз съм 
сириец, ти си ученик, той е учител, тя е 
учителка и пр.

По темата „На автогарата“ се усвояват 
учтиви форми и въпроси с въпросителни 
думи и с ли от типа: Закъде пътувате?; И 
Вие ли пътувате? Отговорите на въпроси-
те: Пътувам за България; Отивам в София 
/във Варна/ на автогарата – позволяват 
да се овладее на емпирично равнище 
употребата и правописа на някои предло-
зи. В диалозите по тази тема обучаваните 
изразяват сегашни действия с пълнознач-
ни глаголи (искам, желая), научават се да 
използват винителни форми на личното 
местоимение: мене ме, тебе те.     

Във връзка с темата „В общежитието“ 
обучаваните се научават да броят от едно 
до десет. На емпирично равнище започват 
да разбират и използват словосъчетания 

с един, една, едно/много – много столове 
/два стола. Сравняват бъл гарски изрази 
и изрази на другия език, който владеят. 
Когато езикът за сравнение е неродствен 
(като английски) и в него думите не се 
различават по род, тогава е необходимо 
да се постави акцент върху различието. 
Подходящо е тук да се обърне внимание и 
на членуването, чието усвояване се оказ-
ва доста продължителен процес.

Темата „В ресторанта, в кафенето“ 
позволява да се научат числата от 11 до 
100, както и да се пита и отговаря за часа 
(Колко е часът?, Часът е ...). Обучавани-
те се запознават с български ястия, като 
се правят сравнения с българските тра-
диции. В речеви ситуации с храненето 
като предмет на общуване се разбират и 
използват безличните глаголи има/няма 
и личните форми  имам/нямам, както и 
сегашните повелителни форми на глаголи 
като ям, ядеш, яж!, яжте!.

Числата до хиляда се заучават по тема-
та „В пощата“. Бройни и редни числител-
ни имена се усвояват на практика при за-
познаване на обучаваните с българските 
пари и чрез означаване на датата. Някои 
наречия се усвояват чрез научаване на 
посоките (ляво, дясно). При формите за 
род и число на прилагателните имена се 
обръща внимание на общото понятие за 
означаване на признак на предмет при 
сравняване с друг език, където няма фор-
ми за род. В диалози по тази тема се об-
ръща внимание на словореда и бройната 
форма в словосъчетания числително + 
прилагателно + съществително от мъжки 
род, единствено число от типа два малки 
плика.

Възможност да се научат българските 
названия на месеците и сезоните, както 
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и названията на цветовете, дава темата 
„В града, на улицата. Адрес“. Акцентът 
се поставя върху различните названия на 
месеците. Запознаването със забележи-
телности в българската столица позволява 
да се разширяват възможностите на обу-
чаваните за междукултурна комуникация. 
По тази тема се включва и възприемането 
и използването на съществителни имена 
от женски род с нулево окончание (една  
есен, една нощ, една радост). На емпи-
рично равнище се включват и по-сложни 
конструкции в българския език, които се 
образуват с трябва и може, хайде и нека 
(трябва/може да отида, да отидеш ... 
хайде/нека да погледна, да погледнеш).  

По темата „Градски транспорт. Пре-
возни средства” се усвояват думи за 
означаване на превозни средства, за оз-
начаване на посоките за движение. Уп-
ражнява се употребата на наречия (бързо/
бавно). На емпирично равнище се използ-
ват предлози. На рецептивно и продук-
тивно равнище се усвояват глаголни фор-
ми в сегашно време, второ спрежение.

Да се научат названията на дните на 
седмицата и названията на цветята може 
да стане по темата „На гости“. Приликите 
се изтъкват при сравняване с неродствен 
език. Изразяването на бъдещи действия 

с формите на бъдеще време на глагола 
също се усвоява чрез сравнителен ана-
лиз.  

Развиването на езиковия усет за видо-
вите глаголни двойки нося – (да) донеса 
на практика е доста трудно за ученици, 
които владеят друг (неродствен) език, в 
който семантичните разлики не може да 
се установят при сравняване – на бъл-
гарските видови глаголни двойки няма 
съответна двойка глаголи в другия език. 
По посочената тема също се разбират и 
използват в диалози и някои положител-
ни и отрицателни повелителни глаголни 
форми.

На равнище А2 се предлагат темите: 
„Магазини“, „Хоби, развлечения, свобод-
но време“, „Пред картата на България“, 
„Моята работа /моето училище. Профе-
сии“, „Време. Сезони. Природни явления“, 
„В мрежата (интернет). Вестници, спи-
сания“, „Пред картата на Европа“, „На 
лекар. Здраве”,  „Общински и държавни 
институции (община, МВР, Бюро по тру-
да, социални служби)”, „Лични докумен-
ти”, „Пари. Банки. Обмяна на валута”. 
Във връзка с тези теми се развива лекси-
кално-тематичната и граматичната про-
гресия (Таблица 2).

Таблица 2.  Равнище А2

10. Магазини
Мерни единици: килограм, метър.
Думи за означаване на плодове и 

зеленчуци.

Бройна форма на съществителните 
имена. Конструкцията На мене ми тряб-
ва ...;

Такъв/такава; (Да) дам, (да) дадеш, 
дай!

11. Хоби, развлечения, свободно 
време.

Притежателни местоимения. 

12. Пред картата на България Кратки форми на притежателното 
местоимение. Свой/си.
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Лексикалният минимум на това рав-
нище обхваща мерни единици: кило-
грам, метър;  думи за означаване на пъ-
туване и превозни средства; роднински 
имена; административна лексика; думи 
за означаване на културни и исторически 
събития; природа и природни явления и 
пр.

Граматичният минимум при изучава-
не на имената се свързва с умалителни 
съществителни имена; мъжколична фор-
ма на бройните числителни имена; чле-
нуване и степенуване на прилагателни 
имена. Местоименията са обхванати с 
дателни форми на личните местоимения; 
притежателни местоимения – род, число, 
членуване; възвратни лични и възврат-
ни притежателни местоимения (пълни 
и кратки форми); показателни местои-

мения (за признаци); неопределителни, 
отрицателни относителни, обоб щителни 
местоимения; падежни фор ми на въпро-
сителните, неопределителните и отрица-
телните местоимения. Във връзка с гла-
гола акцентът се поставя върху минало 
свършено и минало несвършено време; 
форми на глагола дам; страдателен залог 
на глагола (някои възможности). Нелич-
ните глаголни форми са застъпени чрез 
образуване на отглаголни съществител-
ни имена. От неизменяемите части се 
включват предлози от – до; наречия (за 
време, за място, за количество). На син-
тактично равнище се обръща внимание 
на безлични изречения от типа Затворе-
но е.

Минимумът при усвояване на право-
говора и правописа включва работа по 

13. Моята работа /моето училище. 
Професии. 

Степенуване на прилагателни имена 
и наречия (по-голям, най-голям, по-
добре...); колкото / отколкото; конструк-
ции Магазинът е затворен/затворено е.

14. Време. Сезони. Природни явле-
ния.

Безлични конструкции (вали, гър-
ми...); Правопис на прилагателни имена 
каменен – каменна / ароматен – аро-
матна.

15. В мрежата (интернет). Вестни-
ци, списания.

Отглаголно съществително (търся – 
търсене); фразеологизми.

16. Пред картата на Европа Минало свършено време. 

17. На лекар. Здраве.  Минало несвършено време. Учтиви 
форми. 

18. Общински и държавни инсти-
туции (община, МВР, Бюро по труда, 
социални служби). 

Сложни именни названия. Предлози 
и съюзи. 

19. Лични документи Съвместна употреба на глаголни вре-
мена. Възвратна форма на глаголите.

20. Пари. Банки. Обмяна на валута. Сравняване на числа. Наклонение 
на глагола – изявително, повелително, 
условно.
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произношението на българските звуко-
ве, както и акцент върху правописа на 
думи с изпадане и вмъкване на ъ и е;  на 
прилагателни, които завършват на -нен 
(писане на двойно -нн). 

Мерните единици (килограм, метър) се 
научават при възпроизвеждане на диалози 
по типови ситуации на тема „Магазини“. 
На емпирично равнище се усвоява мъж-
количната бройна форма на числителните 
имена и съчетаването ù с множественото 
число на съществителните имена, които 
означават лица (двама/трима мъже). Зна-
чението на показателното местоимение 
за признаци (такъв, такава) се разбира 
и се използва в диалози по същата тема. 
Обучаваните разпознават и употребяват 
сегашни и повелителни форми на глагола 
(да) дам, (да) дадеш ....; дай!, конструкции, 
образувани от дателни падежни форми на 
личните местоимения + трябва (на мене 
ми трябва, на тебе ти трябва).

Общоупотребявана културна лексика 
се усвоява в ситуации, свързани с културни 
събития. Специфични думи за българска-
та културна лексика учениците научават 
по темата „Хоби, развлечения, свободно 
време“. Открояват се смислови различия 
между деятелни и страдателни конструк-
ции (актьорът играе / пиесата се играе). Раз-
бират на емпирично равнище значението на 
възвратното лично местоимение себе (си) 
чрез израза имам в себе си и в съответния 
контекст. Осмислят общото в значението на 
изрази като: театърът е нов  – новият театър.

От представените примери може да 
се обобщи, че лексикални, граматични и 
фонетични  средства на езика се усвояват 
по определена тема. Знанията за отделни 
характеристики на имена, глаголи, место-
имения и неизменяеми части на речта се 

включват по всяка тема за речево общу-
ване и функционират в диа логична реч, 
в която се отразява естествена житейска 
ситуация. Изучаването на граматичните 
факти се основава на граматичен опит, 
придобит по първия език или на друг език, 
който владее обучаваният. Правописни и 
правоговорни норми на българския кни-
жовен език също се усвояват на емпирично 
равнище.

Вторият етап на обучението в интен-
зивни курсове се основава на теоретично 
осмисляне на езикови факти и закономер-
ности и овладяване на специализирана лек-
сика. Обучението се провежда с цел да се по-
стигнат резултати на равнище В1 

Усвояването на граматичните понятия 
става в процеса на речта, акцентът се по-
ставя върху  изясняването и употребата им 
в българския език. Осмислянето на поня-
тията се основава на вече абстрахирани-
те признаци на равнището на метаезика, 
което се очаква да е станало в обучението 
по първия език, който се владее от обуча-
ваните.  

В интензивните курсове за по-високите 
равнища езикът се усвоява с подчертано 
комуникативна цел. Особено внимание се 
обръща на продуктивните дейности.  

Овладяването на българския език на 
по-високите равнища не са предмет на на-
стоящото изложение.

Важно е да се подчертае, че усвояване-
то на учебното съдържание по български 
език на всяко от равнищата е необходимо 
да се осъществява при  оптимално взаимо-
действие с обучението по съответния друг 
език, който се владее от обучаваните, и при 
отчитане на различната степен на владее-
не на езика, от която мигрантите започват 
системно да се обучават на български език.
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Комуникативните умения, т.е. уме-
нията за възприемане и за създаване на 
текстове, се формират и се развиват в 
процеса на речевата дейност. А за рече-
ва дейност може да се говори само ако се 
разглежда речта в рамките на дейността 
на общуването (Капинос, 1979). Става 
дума за това, че речта не е самоцелна, 
мотивът за речта не е чисто речев, а ви-
наги е нещо, което е извън пределите на 
езика и се намира в областта на дейност 
от по-висок порядък –  комуникативната. 
Ето защо не е възможно да се изграждат 
комуникативни умения, без да се отчи-
тат подбудите за речевия акт, вътреш-
ните мотиви и импулси за пораждането 
на речта. А за тяхното формиране са не-
обходими методи, в които се моделират 
мисловни операции, свързани с мотива-
цията на речта или със самата реч като 
процес и като продукт.

В методиката на чуждоезиковото обу-
чение са известни различни класифика-
ции. Разгледани в исторически план, при 
методите в чуждоезиковото обучение се 
забелязва водещата роля на един метод 
в определен период от време. Разрабо-
тен още през ХІХ век, граматико-превод-
ният метод има значение и до днес в ня-
кои случаи (например при обучението по 
класически езици). В зависимост от ак-

центите в целите от началото на ХХ век 
последователно водещо значение имат: 
директният метод, аудиолингвалният 
с неговото продължение като аудиови-
зуален, смесеният метод. Комуникатив-
ният и междукултурният подход в чуж-
доезиковото обучение през последните 
десетилетия на ХХ и началото на ХХІ век 
променят до голяма степен и методите 
на обучение (Стефанова,  1999, с. 21−31).

През последните години у нас има 
приложение идеята за междуезиково-
то разбиране, която се свързва с метода  
„ЕуроКом“ (вж. Шопов, 2009). Тази идея се 
развива в различни изследвания, насоче-
ни към една от трите групи езици: роман-
ски, германски и славянски (съответно Еу-
роКомРом, IGLO и ЕуроКомСлав).

Като цяло междуезиковото разби-
ране не се ограничава само до езици, 
принадлежащи към едно и също езиково 
семейство. Съществуват проекти, които 
се основават на схващането за необходи-
мостта от трансфер на стратегии в рам-
ките на общите интерпретативни проце-
си, придружаващи всяка комуникация, 
както и насочени към междуезиковото 
разбиране и подготовка на учителите по 
езици в ролята им да подпомагат учени-
ците си при трансфера на знания от един 
език към друг.

5. Методи на обучение

5.1. Специфика на методите и техниките на обучение

В дидактиката методите на обучение 
се разглеждат като начин на обучение. 
Когато обаче те се интерпретират не 
само като вид външна дейност, а като 
начин на мислене, предложен на учащи-

те се от страна на учителя, тогава може 
оптимално да се разкрие смисълът на 
учебната тема, да се установи нейното 
съдържание, да се формират навици и 
умения.



32

Разбирането на метода като вътрешна 
мисловна дейност със свои външни проя-
ви позволява да се откроят методите на 
взаимодействие между преподавател и 
обучавани. Така интерактивните методи 
на обучение може да се изведат от дву-
полюсната схема – традиционни и инте-
рактивни (разбирани като модерни) и да 
се включат в една обща класификация на 
методите.     

Разбирането за метода като кон-
структ дава основание да приемем кла-
сификацията на индуктивни и дедук-
тивни методи на обучение, които имат 
различни форми на външно проявление 
– лекция, беседа, самостоятелна работа 
и пр. (вж.: Пенкова 2013). Ввсяка от тези 
форми се реализира чрез разнообразни 
техники на обучение. В интензивното 
обучение по български език акцентът се 
поставя върху комуникативните техни-
ки за овладяване на езика. 

Може да се определят някои особе-
ности на индуктивните и на дедуктивните 
методи в интензивното обучение по бъл-
гарски език. 

■ Прилагани като начини на мислене 
(вътрешна дейност на човека), индуктив-
ните и дедуктивните методи на обучение 
може външно да предизвикат специфич-
на дейност. Възприемат се и се репро-
дуцират знания или готови (чужди) тек-
стове. Те предопределят и специфична 
продуктивна дейност. Макар и лично-су-
бективна по своя характер, в нейните 
продукти (текстове) се отразява между-
културната комуникация, което определя 
и спецификата в насочеността на  метода 
(да се проучат и отразят по подходящ на-
чин елементите на културата и странозна-
нието при изучаване на българския език). 

Специфичното в ме то  дите се изразява и 
в насочеността на наблюдението като 
техен структурен компонент. Наблюде-
нието може да се из вършва както върху 
лингвистични фак ти, така и върху факти 
и явления от извънлингвистичната дейст-
вителност. Осо бено важна е ролята на 
втория вид наблюдение, което е основа 
за продуктивна дейност.

■ Анализът е двупланов: търси се не 
само функционалната стойност на езико-
вите средства в текста, но и тяхната кул-
турна оцветеност. 

■ Методите на обучение винаги се съ-
четават с дидактическото средство текст. 
Работата върху текст е напълно закономер-
на, тъй като целта е да се формират умения 
за възприемане и създаване на текстове 
(независимо от етапа на тяхното формира-
не − по-ранен или по-късен). 

Индуктивният метод предполага 
движение на мисълта от частното към 
общото. Чрез него се формират главно 
продуктивни умения, като се върви от 
наблюдаването на факти и явления от 
българската действителност до синтези-
раното им отразяване в цялостен текст с 
подходящи изразни средства.

Дедуктивният метод предполага дви-
жение на мисълта от общото към частно-
то. Прилага се предимно за формиране 
на рецептивни умения, като анализът се 
извършва на цялостния текст с цел да се 
достигне до отделните езикови средства. 

Индуктивният и дедуктивният метод 
могат да влизат в тесни взаимоотноше-
ния, като се образуват комбинации между 
индукция и дедукция. Тези комбинации в 
най-голяма степен отразяват естествения 
ход на мисълта на ученика и на учителя. 
Ето защо е закономерно в практиката да 
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се използват по-често комбинираните ме-
тоди (индуктивно-дедуктивни, дедуктив-
но-индуктивни). 

Като вътрешна мисловна дейност все-
ки метод има свои външни прояви – ре-
ализира се външно като лекция, беседа, 
самостоятелна работа и т.н.  Свобод-
ното владеене на рецептивни и продуктив-
ни умения изисква всъщност цяла редица 
от комбинации на индукция + дедукция + 
индукция + дедукция и т.н. Например от-
делни факти от действителността се обоб-
щават, при тяхното отразяване се разчле-
няват със средствата на езика, езиковите 
единици отново се обобщават в цялостен 
текст, който отново се разчленява с цел да 
се редактира и усъвършенства, и т.н.

За да се осъществи пълен цикъл на ре-
чева дейност предаване – възприемане в 
учебни условия посредством конкретния 
езиков код (българския език), се имат 
предвид общите особености на комуни-
кацията. Търсят се такива форми за реа-
лизация на комбинираните методи, които 
дават възможност в учебни условия да се 
осъществява междукултурна комуника-
ция. 

Най-често в обучението се използва 
индуктивната беседа, тъй като от отдел-
ните примери се обобщават признаците 
на новото понятие и се развиват комуни-
кативните умения на обучаваните в про-
цеса на общуването им с  преподавателя.

Лекцията в обучението се използва 
рядко. В уроците по-скоро се включват еле-
менти под формата на презентация на учи-
теля с цел да представи нагледно личности 
или събития, свързани с българското кул-
турноисторическо наследство.

Самостоятелната работа напри-
мер като реализация главно на комбини-

раните методи намира приложение често 
при развиване на рецептивните и на продук-
тивните комуникативни умения. Целта е 
обучаваните да свикнат не само самостоя-
телно да решават поставения проблем, но 
и да откриват проблема и самостоятелно 
да го формулират. 

При организиране на самостоятелна 
работа е необходимо да се спазват някои 
условия: 

• да се определя от преподавателя 
репродуктивна или изследователска ще 
бъде самостоятелната работа; 

• да се дава възможност за избор на 
системата от задачи; 

• да се прави проверка, като се отчи-
тат индивидуалните постижения в зави-
симост от вида на самостоятелните зада-
чи;

• да се редактират лексикалните, гра-
матичните, правописните и пунктуацион-
ните грешки.

В самостоятелната работа се използ-
ват нагледни и технически средства (ра-
бота с речник, справочни материали, ка-
сетофонни записи, интернет и т.н.). Осо-
бено важно значение имат:

• Учебникът и учебните тетрадки 
и други помагала, в които винаги обу-
чаваните може да намерят обобщена ха-
рактеристика на понятията от системата 
на българския език, както и операционни 
схеми за възприемане или създаване на 
текстове от различни жанрове, обяснение 
и тълкуване на лексикални и граматични 
значения на думи и из рази.

• Записите на диск, материалите от 
вестниците, телевизионните и радиопре-
даванията и др. са използвани като дидак-
тично средство, тези източници помагат на 
обучаваните да развиват рецептивните си 
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умения (да се саморазвиват). Аудио- и ви-
деозаписите, кои то те сами правят на факти 
и събития от обществената действителност, 
на разговорите си с интересни за тях лич-
ности, им служат като работни материали 
за съз даване на различни по жанр текстове.

• Реферирането на научна литерату-
ра  – предназначението може да е свързано 
с подготовката за учебно занятие. 

Влизането в роли (ролеви игри) е дру-
го проявление на комбинираните мето-
ди. То дава възможност в учебни условия 
да се осъществява пълен цикъл на речева 
дейност, като се отчитат особеностите на 
междукултурната комуникация. Едни от 
обучаваните влизат в ролята например на 
журналисти, други в ролята на писатели, 
актьори, спортисти, работници, лекари, 
учители и т.н. – хора с различни професии 
и възраст, с които журналистите общуват, 
за да съберат материал за своите медийни 
текстове. Някои от обучаваните стават ре-
дактори, чиято задача е да редактират го-
товите материали, група обучавани могат 
да представят масовата аудитория, за коя-
то са предназначени медийните текстове.

Необходимо е преподавателят да има 
предвид определени изисквания.

Идентифицират се разбираемо за 
обучаваните целите на обучението – 
защо се предлага  използването на даде-
на игра. 

Определят се ролите и начинът, по 
които те ще бъдат разпределени. 

Дават се сигнали, които обявяват на-
чалото и края на ролевата игра. 

Написва се сценарий с по-подроб но 
или по-общо изясняване на ролите. 

Изготвят се материали, които ще 
улеснят обучаваните в успешното участие 
в ролевата игра. 

Комбинираният метод в това свое про-
явление дава възможност да се осъщест-
вява комплекс от задачи на обучението: 
да се развива речевата култура на обуча-
ваните, да се обогатява въображението 
им, личността да даде израз на убежде-
нията си, на социалната си активност. 
Позволява на преподавателя да разбере 
до каква степен обучаваните умеят да от-
стояват своя позиция в живота, доколко 
могат да се опират на со циалния си опит. 
Казано обобщено, съ четаването на индук-
тивния с дедуктивния метод разкрива ши-
роки възможности за ефективно търсене 
на разнообразни техни външни проявле-
ния.  

При симулационните игри се пресъз-
дават по своеобразен начин обществе-
ните процеси, където съществена черта 
е съперничеството. Специфичното в ин-
тензивното обучение по български език 
е, че се подбират междукултурни ситуа-
ции, във връзка с които ще бъде симула-
ционната игра, а уменията, развивани от 
участниците в симулацията, са необхо-
дими, за да се осъществи междукултурна 
комуникация. 

Стъпки при симулационните игри:
• Конкретизират се съществените 

черти на симулационния процес и се уста-
новява същественият конфликт в процеса.

• Определят се времето, мястото и 
условията, в които протича действието, 
характеристика на ролите. 

• Подготвят се физическите условия и 
отделните етапи на симулацията.  

• Провежда се симулацията и се об-
съжда симулационната игра.

Като форма на външна реализация на 
комбинираните методи в интензивното 
обучение по български език намира при-
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ложение и т. нар. Бреинрайтинг (писмен 
Бреинсторминг). Осъществява се колек-
тивно, като се търсят отговори по опреде-
лен въпрос за кратко време. Използва се 
при решаване на проблеми с помощта на 
събрани и обсъждани  идеи. Осъществява 
се на два етапа. 

На първия етап алгоритъмът за рабо-
та е: 

• Всеки участник взима по един пра-
зен лист и на масата пред всички участни-
ци остава още един празен лист. 

• Всички участници записват по една 
идея. Който първи е готов, оставя своя 
лист и взима празния лист, където запис-
ва друга своя идея. Вторият, който за-
върши, оставя своя лист и взима листа на 
първия участник, където записва своята 
нова идея, и т.н.

На втория етап се прилага следният 
алгоритъм:  

• Групите систематизират и класифи-
цират идеите. 

• Всяка група чете и обсъжда идеите 
с другите групи.

Препоръките за работа, които дава 
преподавателят, са:

− Пишете всичко, което ви идва на ум.
− Не критикувайте идеите на други-

те участници.
− Дайте свобода на въображението си.
− Вземете някои идеи на другите 

учасници и ги усъвършенствайте.
В края преподавателят трябва да по-

стави още една задача:
− Проверете написаното и редакти-

райте грешките (лексикални, граматич-
ни, правописни, пунктуационни).

Моделирането (индуктивно и де-
дуктивно) се съчетава най-често със 
самостоятелната работа. Моделът слу-

жи на обучаваните като инструмент на 
познание, може да бъде в графичен или 
словесен вид. Характерна особеност 
на моделите е, че и графичните модели 
обикновено съдържат модели на словес-
но изображение.

• Моделиране на ситуации. При ин-
дуктивно моделиране на ситуация по 
дадени елементи обучаваните правят 
модел на ситуация (речева ситуация) във 
вид на схема, таблица. При дедуктивно-
то моделиране те разчленяват на части, 
например модели на научна ситуация, за 
да достигнат до отделни извънезикови 
характеристики на текста. С такива тех-
ники у учениците се развиват умения за 
разпознаване и употреба на кохерентни-
те средства в текста.

• Моделиране на изложения (тек-
стове). Моделът на изложение (напри-
мер научен текст) не е текст-образец, 
текст-еталон, а е или план, или компо-
зиционна схема, или алгоритъм на опе-
рациите.  Създаването на текст по готов 
план или по операционна схема, съста-
вянето на план или операционна схема 
на научен текст са техники, в които се съ-
четава индукция с дедукция в рамките на 
моделирането. Възприемането или съз-
даването на текст по даден алгоритъм 
на операциите или създаване на такъв 
алгоритъм е особено ефективна техника 
за развитие на комуникативни умения. 
Този модел съдържа всички стъпки (опе-
рации) в определена последователност, 
които обучаваните трябва да преминат, 
за да възприемат или създадат научен 
текст.

• Аналогия е техника, която помага 
за усвояване на новите понятия чрез съ-
поставяне на неизвестна информация с 
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известна. По аналогия може да се търси 
отговорът на задача (Продължете реда с 
...); може да се представи схема – показ-
ва се на обучаваните как да изобразят 
отношения. Преподавателят разяснява 
принципите на даден модел, а след това 
обучаваните сами правят схематични 
аналози. 

Чрез визуализиране може по-лес-
но да бъдат запомнени някои събития и 
факти.

• Една от използваните техники за 
визуализиране е изработването на кар-
тинен разказ на дадено събитие, където 
участниците последователно по отделни 
картинки описват важни според тях мо-
менти.

• Полезна техника за визуализира-
не  е разработването на карта на ума. 
Тя дава възможност за визуално разра-
ботване на междукултурни ситуации  – 
като се използват рисунки, снимки, 
символи, лозунги, пословици. Може да 
се направи карта на населено място в 
България – с всички главни институции. 
Интересна дейност е и изработването на 
родословно дърво за означаване на думи 
и изрази, свързани с рода и семейството.

• Занимателна техника е т.нар. асо-
циативен облак. В средата се поставя 
в рамка понятието/проблемът, което/
който трябва да се опише, и около него 
се рисува или се използва дума, за да се 
обозначи проблемът.

• Рисуването или разглеждането на 
фотографии е винаги конкретен процес, 
при който обучаваните не само насочват 
вниманието си, но и развиват способ-
ности за разбиране на другите. Предла-
га възможности за съставяне на диалози. 

Както бе отбелязано по-горе, всички 

форми на външно проявление на  индук-
тивните, на дедуктивните и на комбини-
раните методи на обучение могат да се 
реализират чрез разнообразни техники, 
някои от които имат по-ярко изразена ко-
муникативна насоченост. 

Комуникативните техники за овла-
дяване на български език в интензив-
ното обучение на мигранти в България 
съответстват на четирите типа речеви 
дейности: слушане и говорене; четене и 
писане. Подбират се с оглед на целите на 
обучението. 

Чрез устното общуване се стимули-
рат двете дейности − слушане и гово-
рене. Прилагат се техники, свързани с 
тълкуване на значението на думи, на 
ситуации, поставяне на въпроси и зада-
чи, насочващи вниманието за слушане, 
за редактиране на лексикални и грама-
тични грешки, за отговаряне на въпро-
си, участие в диалози и др. Уменията за 
говорене на обучаваните се развиват, 
като се осъществява от преподавателя 
целенасочена лексикална работа, обяс-
нява се значението на непознати думи и 
се обогатява речникът с лексикални си-
ноними. Развиват се и уменията за само-
контрол на речта.

• Участие в диалози, съставяне на 
диалози или попълване на диалози  (по 
предложен модел, по предложена тема) са 
техники, които се използват най-често за 
развитие на устната реч на обучаваните.

• Техники за водене на дискусия се 
прилагат, когато се провокират проблем-
ни ситуации, свързани със създаване на 
устен текст. Разчита се на уменията на 
обучаваните да създават аргументати-
вен текст (речевите механизми са общи 
за различните езици), като формулират 



37

теза и привеждат доказателства. Важно 
е преподавателят да следи за допуска-
ните лексикални и граматични грешки 
и своевременно да изисква обучаваният 
сам да коригира речта си.

Чрез двете дейности четене и пи-
сане обучаваните усвояват българската 
писмена реч. Препоръчват се техники за 
четене и на глас, и наум, за търсене и от-
криване в текста на посочени елементи – 
дума с правописна особеност, правопис-
на грешка, ключова дума.

• Ключови думи – техника, която се 
използва за реализиране на смисъла на 
определена дума, базирайки се на сми-
съла на текста. Необходимо е да се опре-
дели лексикалното значение на думата, 
а след това − значението на същата дума 
в  текст.

• Попълване на думи в текста. Пре-
подавателят предлага на всеки участник 
различен текст, в който липсват няколко 
думи. След това той чете липсващите 
думи, а съответният участник попълва в 
своя текст подходящите думи.

• Четене на текст: първично чете-
не  – цялостно възприемане на съдържа-
нието на текста; коментирано четене.

• Преразказ на текст: преразказ на 
прослушан текст; преразказ на текста по 
въпроси (по план); преразказ на текста с 
елементи на описание или разсъждение.

• Тестови задачи – със структуриран 
отговор (всички формати) и със свобо-
ден отговор. Предвиждат се задачи за 
преодоляване на интерференцията на 
другия език.

Тук не е възможно да бъде предста-
вено голямото разнообразие от методи 
и техники, които се използват за повиша-
ване на ефективността от обучението по 
български език в обучението на мигранти 
за достигане на ризличните равнища (А, 
В и С). Чрез представената по-надолу сис-
тема от упражнения се търси възможност 
системно и целенасочено да се отработ-
ват всички компоненти на комуникатив-
ните умения за разбиране и създаване на 
текстове на български език.  

5.2. Система от упражнения за развиване на комуникативни умения

Индуктивните и дедуктивните ме-
тоди в обучението се реализират и чрез 
упражненията, които имат особено 
значение при формиране и развитие на 
комуникативни умения. Обикновено се 
осъществяват като самостоятелна дей-
ност.

В изложението предлагаме система 
от упражнения за интензивно обуче-
ние. Основанията за изготвяне на такава 
система са: 

■ Познаването на процесите на въз-
приемане и на създаване на текстове 

дава възможност да се работи диферен-
цирано и целенасочено върху изгражда-
не на отделните елементи на комуника-
тивни умения. 

■ Анализът на упражненията, вклю-
чени в учебниците, и наблюденията в 
практиката показват, че е необходимо да 
се обвърже усвояването на функционал-
ните стойности на някои от изучаваните 
езикови единици (с висока честота на 
употреба) с по-конкретна и целенасоче-
на работа върху текста.

Системата от упражнения за овла-
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дяване на българския език притежава 
най-общите белези на упражненията 
за развиване на речта на обучаваните и 
на стилистичните упражнения. При из-
граждане на системата от упражнения се 
спазват следните по-специални изисква-
ния:

• Упражненията трябва да са с кому-
никативна цел − те могат да съдържат 
само езикова задача, само речева задача 
или да включват едновременно езикова 
и речева задача.

• Необходимо е упражненията да 
имат ситуативен характер. Всичките им 
елементи да са типични за естествената 
българска реч. Така трябва да са орга-
низирани, че да осигуряват активно от-
ношение на обучаваните към езиковия 
материал по подбраните теми от учебно-
то съдържание. Да са насочени към отра-
ботването на определени умения, които 
са компоненти на комуникативните уме-
ния за възприемане и за създаване на 
текстове  (езикови, общотекстови, сти-
лови и неречеви) или пък към развиване 
на комуникативните умения за цялостно 
възприемане и създаване на текст. Нало-
жително е в упражненията да се включи 
задача (задачи), която да се опира на 
обобщени предписания за действие или 
на обобщени знания.

• Би могло да се представи пълно опи-
сание на операциите, които обучаваният 
трябва да извърши – това не означава, че 
той има в готов вид пред себе си изпъл-
нението на упражнението. Отделните 
стъпки съдържат творчески еле менти 
и изискват от него допълнително напре-
жение и самостоятелно решение. Описа-
нието на операциите само го подпомага. 
След формулировката на всяка задача се 

предлага модел за изпълнението на зада-
чата.

• Дадено упражнение може да има 
изпреварващ характер – отработват се у 
обучаваните умения за възприемане или 
използване на определени граматични 
средства още преди у тях да са формира-
ни конкретни теоретични знания.

Упражненията са включени в учеб ни 
теми и може да бъдат класифицирани 
според: 1) етапа на изграждане на кому-
никативните умения: подготвителни 
упраж нения и развиващи упражнения; 
2) вида на комуникативното умение, за 
чието развиване са предназначени (ре-
цептивно или продуктивно): рецепти-
вен тип, продуктивен тип и междинен 
тип.

Подготвителните упражнения се 
при лагат на етапа, в който знанията и 
уменията се усвояват на емпирично рав-
нище. Чрез тях се цели постепенно да се 
формират у обучаваните умения-компо-
ненти на комуникативните умения за 
въз приемане и създаване на текстове 
на бъл гарски език. Упражненията имат 
подготвителен характер. Обучаваните се 
подготвят за цялостно пълноценно въз-
приемане и самостоятелно създаване на 
текстове. Ефектът се търси в две посоки: 

‒ езиковият факт да се усвоява в него-
вата естествена среда – текста, с акцент 
върху диалогичната форма; 

‒ постепенно да се изграждат зве-
ната на езиковите, общотекстовите и 
неречевите умения, включващи се в 
структурата на рецептивното и на про-
дуктивното комуникативно умение.

Предлаганата подсистема от под-
готвителни упражнения дава възмож-
ност да се съставят  варианти. Възможно 
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е да се правят промени, които да не зася-
гат, разбира се, основните характерис-
тики на модела, а да се отнасят предим-
но до: актуализиране на текстовете в 
упражненията; комбиниране на различ-
ните типове упражнения по дадена тема 
(но винаги така, че да дават възможност 
за отработване и на рецептивни, и на 
продуктивни умения); включване на упраж-
ненията в структурата на урока.  

Р е ц е п т и в н и я т  т и п  подготвител-
ни упражнения са форма за реализация 
предимно на дедуктивния метод. Пътят, 
по който се извършват моделираните в 

тях операции, върви от общото (готовия 
текст) към частното (неговите елементи). 
Насочени са към овладяване на умения, 
компоненти на рецептивното комуника-
тивно умение. Тук се включват упражне-
ния предимно за разпознаване и анализ, 
които изискват: 

1) да се определи с оглед на кому-
никативната цел функцията на синтак-
тични, морфологични и лексикални 
средства на езика в готов текст;  

2) да се разпознаят и анализират 
лексикални и граматични средства на 

Например:   Препишете диалозите. Кой разговор е официален и кой е 
неофициален? 

а) б)
– Здравей, Ахмед! Как си? –  Добър ден, г-н Христов! Как сте?
– Много добре! А ти? –  Благодаря, добре съм! А Вие?
– Аз също. –  И аз съм добре.
– Чао! –  Радвам се. Довиждане!

официален − неофициален официален − неофициален

езика.. 
Разпознаването на езикови средства 

на емпирично равнище не затрудня-
ва обучаваните. Те имат известен речев 
опит в неофициалното общуване. Запис-
ват в тетрадка-речник думите официа-
лен и неофициален. Така на емпирично 

равнище се тръгва от общата функция на 
текста, за да се долови точно функцията 
на лексикалните и граматичните сред-
ства в официална обстановка. 

На емпирично равнище обучаваните 
усвояват правилната употреба на лекси-
кални и граматични средства. 

Примери:    Отбележете вярно / невярно.

По история се събира и изважда.
По геометрия се решават задачи за обиколка и лице на 
фигури.
По математика се учи за планините в България.
По география се решават теореми.

Вярно
 

Невярно
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За усвояване на функцията на което и 
да е езиково средство в текста не е дос-
татъчно само упражнението от рецепти-
вен тип. Необходими са и упражнения от 
продуктивен тип.

П р о д у к т и в н и я т  т и п  подгот-
вителни упражнения съдържат изис-
кване за извършване на действия и опе-
рации, които обикновено предполагат 
ин дуктивно движение от частното (езико-
вите средства, структурно-компози цион -

ните елементи на текста) към общото (ця-
лостния текст). Включват се упражнения, 
които изискват: да се подбират и ком-
бинират езикови средства на различни 
равнища (синтактично, морфологично, 
лексикално) с оглед на определена кому-
никативна цел. 

Например в горния случай след рабо-
тата върху упражнението от рецептивен 
тип подходящо е да се даде на ученици-
те за изпълнение упражнение от продук-
тивен тип: 

 Попълнете думите в диалозите.
 а)
 − Госпожо Петрова, желая ...  приятно пътуване!
 − Благодаря!
 
 б)
 − Довиждане, татко!
 − Желая ...  приятно пътуване, момчета!

 в)
 −  Деца, какво искате да ... донеса за пиене – сок или чай?
 − За мене – сок, а за Ани – чай.

 г)
 − Госпожо Николова, предлагам да ... донеса шипков чай.  
 − Благодаря ... , господин Пенков, много сте любезен!

Обучаваните се вълнуват от различни 
въпроси от българската действителност, 
спорта и културата. Ето защо, когато им 
се предложи задача като: „Опитайте 
се да формулирате на български език в 
едно изречение събитие в България, за 

което сте прочели в интернет през по-
следната седмица“, те събират информа-
ция и правят опити да съобщят за такива 
събития. За да осигури официална ситуа-
ция на общуване, преподавателят може да 
постави обучаваните в ролята на журна-
листи, които на кратко съобщават. Така 

? Кой е правилният отговор – а/б?
 б) Българи ли сте?
 в) Сте българи ли?
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! Задайте въпроси към подчертаните изрази в изреченията.
 
 Модел: Кой се възкачва на българския престол през 1218 г.?
 През 1218 г. на българския престол се възкачва Иван Асен ІІ. 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________
 

_____________________

_____________________

В държавните работи той предпочита силата на 
словото пред силата на оръжието. 

По време на неговото управление границите на Бълга-
рия се простират „от море до море“. 

Около града се издига крепостна стена. 

Строят се дворци и църкви. 

Покрай река Янтра се разпростират занаятчийски и 
търговски квартали. 

Цар Иван Асен ІІ започва да сече златни монети.

 Подредете думите в изречения.

 загубил ти книгата съм 
 ти загубил адреса бях
 се беше как маскирал 
 ние много отишли бяхме рано бала на
 си ли не поканен у гости на Мария 
 съм искал не да гости ходя у тях на

съобщителните изречения се осмислят 
от обучаваните с тяхната функция в ме-
дийна среда. От друга страна, се про-
вокират елементи от междукултурната 
комуникация, в която постепенно се раз-
вива комуникативната междукултурна 
компетентност на обучаваните.

Продуктивният тип упражнения може 
да се представи с още два примера от 
различни сфери на общуване, които из-
искват в първия случай по дадено твър-
дение да се конструрира въпрос, а във 
втория – по дадени елементи да се кон-
струира текст, по отделни реплики да се 
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 Подредете диалозите.

 - Дали и белите мечки ще са навън?
 - Накъде ще тръгнем?
 - Да.
 - Натам, към мечките.   
 - Не, разбира се. Още е топло.
 - Дали вече не спят зимен сън?

 - Не мога. Трябва да уча.
 - Е, добре, приятно решаване на задачи!
 - Какво ще учиш? Утре е събота.
 - Хайде да отидем в зоологическата градина. 
 - Ще уча за понеделник. Ще имаме контролно по геометрия.

конструира диалог.
М е ж д и н н и я т  т и п  подготвител-

ни упражнения са форма на реализация 
едновременно и на дедуктивния, и на 
индуктивния метод. Те свързват относи-
телно самостоятелното формиране на 
рецептивните и продуктивните умения. 
В тях се моделират операции с рецептив-
ни и операции с продуктивни елементи. 
Това са упражнения за редактиране, кои-

то изискват: 
1) да се преработи (трансформира) 

даден текст, като се използват средства 
от различните равнища на езика, които 
съответстват на дадена неречева цел (да 
носи повече информация, да е по-изра-
зителен, да се откроява отношението ав-
тор – читател и т.н.); 

2) да се преработи текст, като се про-
мени граматичната форма на емпирично 

равнище по даден образец.
 

 Поправете грешките.  

Родители ми пристигат във училището. 
Те се качват в асансьорът.
Баща на Иван е учител. 
През пролета ще имаме ваканция.
Учителя попита дежурният ученик кой отсъства.
Първия час започва.
В класна стаята влизат два ученика.
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 Трансформирайте изреченията по модела.
 Писателят създава повест. – Повестта се създава от писателя.

 Поетът твори лирика. − ...
 Сценаристът създава сценария. − ...
 Актьорите представят известната комедия. − ...
 Режисьорът създава филм. − ...
 Публиката харесва спектакъла. − ...

 От горния пример се вижда, че не е 
необходимо обучаваните да овладяват 
теоретични знания за залог на глагола, 
а само на практическо равнище да се из-
градят у тях умения да се изразяват по 
двата начина. 

От учениците не се изисква да редакти-

рат, като използват минало несвършено 
време, а им се предлага да представят 
действията като извършени в миналото. 
Задачата е поставена така, че да насочва 
преди всичко към функцията на езиково-
то средство, към неговата реализация в 
речта.  

Например:    Представете действията като извършени в миналото. 
 Модел:  За пръв път ще бъда на спортен празник. – За пръв път бях на спортен 

празник.

Най-важно е състезанието по футбол. За този мач се готвим от началото на учеб-
ната година. Състезаваме се с футболния отбор на едно унгарско училище. Наричаме 
това състезание международна среща между България и Унгария.  

Ще има и други състезания. Масово ще участваме в леката атлетика. Аз съм мно-
го добър в бягането на 60 метра. Стефан ще се състезава на дълъг скок. Брат ми пък е 
много добър на висок скок.  

Упражненията от рецептивен и про-
дуктивен тип се включват по двойки във 
всяка от учебните теми. Упражненията 
от  м е ж д и н е н  т и п  могат да се използ-
ват и самостоятелно, тъй като съдържат 
операции и с рецептивни, и с продуктив-
ни елементи.

Наблюдението върху изпълнението 
на подготвителните упражнения показ-
ва, че една от най-важните предпоставки 

за успешното осъществяване на упраж-
ненията е способността на преподава-
теля да създаде условия за постигане на 
комуникативната цел на упражненията. 
Още при поставяне на задачата е необхо-
димо да се преодолее рязкото разграни-
чаване на изучавания езиков факт като 
елемент на езиковата система и като 
елемент (градивна единица) на текста. 
С други думи, учителят трябва да насочи 
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вниманието на учениците към основната 
функция на целия текст. На преден план 
да се изведе функционалната стойност 
на езиковия факт, а не теоретичната му 
същност, статичното му положение в 
системата на езика.

Мястото на двойката упражнения (от 
рецептивен и от продуктивен тип, в ком-
бинация с междинен или само междинен 
тип) в структурата на урока се определя 
от преподавателя. Това може да се осъ-
ществява в зависимост от спецификата 
на изучавания езиков факт и според въз-
можностите на обучаваните (групата).

Развиващите упражнения в интен-
зивното обучение се прилагат при тео-
ретично осмисляне на езиковите факти. 
Основават се на подсистемата на под-
готвителни упражнения. Различното е, 
че структурообразуващите понятия, тех-
ните родови характеристики са усвоени 
от обучаваните при изучаване на първия 
език. Теоретично тук се осмислят видо-
вите характеристики на понятията.

Развиващите упражнения се основа-
ват на формираните теоретични пред-
стави за езиковите единици. Това оси-
гурява по-нататъшното развиване на 
комуникативните умения за цялостно 
възприемане и създаване на текстове, 
от което произлиза и наименованието на 
тези упражнения.

Усвояването на теоретични знания не 
отменя елементите с изпреварващ ха-
рактер, които развиващите упражнения 
може да съдържат спрямо други знания, 
още неусвоени или въобще непредвиде-
ни в учебното съдържание.

Упражненията изискват извършване 
на серия от операции и действия, за чи-

ето изпълнение са необходими умения 
от различните звена в структурата на ре-
цептивното и на продуктивното комуни-
кативно умение. 

Р е ц е п т и в н и я т  т и п  развиващи 
упражнения са насочени към развиване 
на умение за цялостно възприемане на 
текст. Включват се упражнения за раз-
познаване и анализ чрез синтез.  

Упражненията за развиване на уме-
нията за цялостно възприемане на   текст 
са форма за реализация на дедуктив-
но-индуктивния метод и обикновено съ-
държат изискване за оценка, за разкри-
ване на собствено мнение, своя позиция. 
Това са упражнения,  които изискват:

да се определят темата и микроте-
мите в даден текст; 

да се разкрие основната мисъл;
да се разчлени текстът на структур-

но-композиционни елементи; 
да се открие същественото и несъ-

щественото, да се определи главното;
да се слуша (прочете) текст, за да се 

оценят неговите качества.  
П р о д у к т и в н и я т  т и п  развиващи 

упражнения се използват за  развиване 
на комуникативното умение за цялост-
но създаване на текст в определен жанр. 
Те са форма за реализация на индуктив-
но-дедуктивния метод и в тях се модели-
рат действия и операции, които обикно-
вено изискват: 

да се изрази основната тема на бъ-
дещото изказване; да се синтезира ос-
новната идея, която ще се защитава, да 
се събира материал за изказването, да се 
систематизира събраният за изказването 
материал; да се строи изказването в оп-
ределена композиционна форма (да се 
планира комплексно); 
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да се създаде текст в определен 
жанр въз основа на словесен аналог; 

да се създаде текст по непосред-
ствено наблюдение на изображение 
(картина(и), снимки, схеми и пр.); 

да се създаде текст въз основа на 
информация от обществената действи-
телност, за исторически събития и кул-
турни забележителности.

  

Например:  !   Подредете изброените факти с цел да привлечете веднага вни-
манието на читателя към новината във вашето изказване.

 
 Бронзова глава и златна маска бяха намерени в гробницата на тракийски 

владетел в тази могила.
 На 21 септември в могилата „Голямата космотка“ в Долината на тракий-

ските владетели беше открита уникална бронзова глава от втората половина на 
V век пр. Хр.

 Уникална тракийска гробница, пълна с предмети от чисто злато, беше от-
крита в могилата „Голямата косматка“ край Шипка.

     ?За какво си говорят те? 
 а)
 − Запознах се в чата с едно момиче. Вече цял месец си говорим. Дали да ѝ  

предложа да се видим?
 − Разбира се. 
 
          !   Довършете диалога по интернет

(Илюстрация на момче)

Аз съм висок. 
...........................................
...........................................

(Илюстрация на момиче)

Аз съм ученичка.
Очите ми са сини.
............................................

М е ж д и н н и я т  т и п  развиващи уп-
ражнения, подобно на подготвителните 
упражнения от този тип, са упражнения 
за редактиране, но изискват пряко на-
сочване към цялостен текст: 

да се преработи текст от диалогич-
на в монологична форма и обратно; 

да се преработи текст с граматична 
задача; 

да се трансформира текст, като 
действието се предаде от името на да-
ден герой; 

по даден текст да се състави план.
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Примери:  !   Предайте със свои думи информацията от диалога между Стефан 
и майка му.

  Модел:  Димитър спечели литературния конкурс миналата година. Тогава 
той написа ... 

Стефан:  Мамо, Димитър спечели литературния конкурс миналата година, нали?
Г-жа Димитрова: Да, тогава Димитър написа много хубаво  стихотворение за Ки-

рил и Методий.
Стефан: Няма ли да обявите тази година друг конкурс?
Г-жа Димитрова: Обявихме го още в миналия брой на списанието. Но ти минала-

та година повече се интересуваше от списанието, повече четеше. Ходеше по-често в  
библиотеката.   

Стефан: И тази година се интересувам, но имам много да уча.

!   Предайте действията от името на героя Шибил.
 Модел: Гледах пред себе си и ...

Шибил гледаше пред себе си и мислеше. В очите му, като къси жълти жици, се 
чупеха лъчите на месеца, искряха и се сплитаха в някакъв смътен образ, който ту се 
явяваше, ту се изгубваше. Но Шибил ясно виждаше две очи, които го гледат, една ус-
мивка, която го мами. Той стана, тръгна подир тези очи и тази усмивка и повече не се 
обърна назад. 

       По Йордан Йовков

За развиващите упражнения е необ-
ходимо повече време, а често − времева 
и пространствена дистанция. Трите типа 
упражнения не може, а и не е необходи-
мо да бъдат извършвани в един учебен 
час. Относителната самостоятелност на 
рецептивните и на продуктивните уме-
ния (както това беше вече отбелязано) 
позволява в учебния процес да се включ-
ват поотделно упражнения от всеки тип. 
Но преподавателят винаги трябва да на-
мира най-подходящия начин, за да оси-

гурява възможност на обучаваните да 
изпълняват упражнения и от трите типа: 
например чрез самостоятелна работа 
вкъщи, при съчетаване с дистанционно 
обучение и т.н.

Системата от подготвителни и раз-
виващи упражнения позволява да се 
формират и развиват у учениците це-
ленасочено умения от всички звена в 
структурата на комуникативните уме-
ния за възприемане и за създаване на 
текстове. 6. Ср
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Учебникът е основното дидактическо 
средство в интензивното обучение по бъл-
гарски език. Авторската позиция, която се 
споделя тук, е насочена към създаването 
на книга, която в най- голяма степен оси-
гурява широк спектър от ресурси. Целта 
е да се осигурят възможности за превръ-
щането на учебника в работна книга, на-
правляваща ефективна индивидуална 
и групова дейност в учебния час. Става 
дума за: набор от диалози (текстове); лек-
сикално-тематична и граматична прогре-
сия; изо бражения; разработена основа 
за обобщения; зададени комуникативни 
ситуации и речеви дейности; ритмични 
срезове със специална система от упраж-
нения; срезове със специална система за 
обогатяване на речника и придобиване 
на междукултурни поз нания; разработе-
на основа за контрол и самоконтрол; сре-
зове от обобщителни тестове.  

По същността си въпросът за общите 
характерис тики на типа учебник, който 
се конструира за нуждите на обучението 
по български език на мигранти в Бълга-
рия, и за неговата перспектива, е важен 
както за теорията, така и за практиката. 
Дефицитът от теоретично осмисляне за 
това, каква да е методологичната осно-
ва за разработването на такъв учебник, 
създава затруднения в експертизата и 
води до колебания в мотивите за избора 
на учебник: дали да се из ползва учебник, 
ориентиран към активни дейности на 
обучаваните, или такъв, който предлага 
основно модел на възпроиз веждане на 
информация.

Като се основаваме на някои общи 
характеристики, които се дават на типо-
вете училищни учебници, че „книгата за 
ученика може да бъде книга от затворен 
или отворен тип”, т.е. да. съдържа в себе 
си всички необхо дими за учебния процес 
елементи: информация, методи, упраж-
нения, критерии за оценка и т.н. или да 
бъде открит учебник в плана на съдържа-
ние или ме тодика (Жерар, Франсуа-Ма-
ри, Роже Ксавье, 1998, с. 87–88), може да 
приемем, че учебникът по български език 
за мигранти в България не бива да бъде 
нито напълно затворен, нито напълно от-
ворен. 

В предложените обучителни матери-
али за интензивен курс по български език 
за мигранти в България се търсят реше-
ния на редица актуални въпроси. Какви 
са основните елементи, които се очерта-
ват в конструиращия се днес тип учебник 
по български език? Какви типове задачи 
и дейности в учебника може да подпо-
могнат усъвършенстването на учебния 
про цес? По какъв специфичен начин 
може да се преразпределят функциите 
между учебника и учебната тетрадка? 
Какви параметри трябва да притежава 
електронният учеб ник и представлява ли 
той алтернатива на кла си чес кия книжен 
вариант?

Наборът от диалози в обучителните 
материали за интензивно обучение на 
мигранти, в които се възпроизвеждат ес-
тествените житейски ситуации на общу-
ване на български език, имат съществено 
място в обучението. В хармония с това 

6. Средства на обучение 

6.1. Учебникът като дидактическо средство
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виждане е и стремежът да се конструират 
диалози, които да се предлагат в нача-
лото на всяка урочна единица. Наблю-
денията и проучванията разкриват, че в 
преобладаващия случай дългият текст в 
монологична форма е бариера за откри-
ването на неговите ключови елементи 
и използване на езика като средство за 
общуване.  

Важен елемент за учебника по бъл-
гарски език са изображенията (илюстра-
ции, снимков материал, таблици, схеми и 
пр.). Ролята им се дефинира като равнос-
тойна, равнозначна на текст, т.е. те може 
да допълват текст, но може и да носят са-
мостоятелена информация, не за ви си мо 
от текста. В учебника винаги е необходи-
мо да са съпроводени с отделни въпроси 
и да са част от мрежата задачи.

Изображенията нямат единствено 
функцията да илюстрират информацията 
в основния текст, а се използват да про-
вокират въпроси, да дават отговори, да 
се използват за ориентири в решаването 
на задачи, да стимулират комуникативни 
дейности, да въздействат и да пробуждат 
емоции. Те предполагат за да ване на ос-
новни тех нологични стъпки за работа с 
всеки един специфичен вид от тях: сним-
ки на хора в комуникативни ситуации, 
визитки, български носии, пей зажи, за-
бележителности, български селища, пор-
трети на български творци, лабиринти 
(игри за движение) и др. Чрез прилагане 
на специфични техники изображенията 
позволяват в учебника да се заложат меж-
дукултурни ак центи. Може да се каже, че 
имат важната мисия да направят привле-
кателен и конкурентен учебника и да 
гаранти рат развиване у обучаваните на 
нагласи за възприемане на българското 

културно-историческото наследство.
В целия спектър от въпроси, съсредо-

точени около избора и функционални-
те специфики на изображенията, важно 
място в учеб ника се отрежда на тяхното 
съотношение. Целта е да се предлагат та-
кива задачи и дейности за обучаваните, 
чрез които да се припокрива най-го ляма 
част от посочените характеристики.

В ситуации, когато чрез тях се опит-
ваме да демонстрираме ролята им на 
равностоен източник на информация, 
може задачата да бъде насочена към 
развиването на умения у учениците да 
декодират със средствата на езика раз-
лични символи.

Следващата задача изисква продук-
тивни умения за съчетаване на изобра-
жения на знамена с наименования на 
държави и информация за хората в тези 
страни, което предполага избор на лек-
сика и образуване на форми на същест-
вителни имена в мъжки и женски род, 
единствено и множествено число. Също 
така при тази задача може да бъде опре-
делен допълнителен тематичен профил, 
в който се открояват европейски нацио-
нални и институционални акценти.

? Разгледайте следващата таблица 
и свържете със стрелки правилните отго-
вори.

 Модел:  
 България 
	 ‒ член на ЕС ‒ да
 ‒	знаме 
	 ‒	Камен и Рада ‒ да
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Друг тип изображения са източник на информация (не просто илюстрация) на 
съвременния живот на хората. Например изображението в следващата задача акцен-
тира върху различни професии от съвременната действителност.

? Чии са визитките?

 
 

Иван Петров
пилот

София, бул. „Витоша“ №10 
тел. +359/2/833000

Яна Попова
готвачка

Пловдив, ул. „Тракия“ № 5
тел. +359/32/2336987

Илия Косев
художник

Бургас, ул. „Черно море“ № 7
тел. +359/54/428937

Снежана Господинова
шивачка

Ст. Загора, ул. „Ив. Вазов“№ 10
тел. +359/42/659478

Лидия Стоянова
журналистка

Варна, бул „Христо Ботев“ № 9
тел. +359/52/504889

Асен Минчев
програмист

В. Търново, ул. „Царевец“ № 5
тел.+359/62/338923
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При такава постановка следва да се 
направят две методически „застрахов-
ки“. Първата изисква наличието (разра-
ботването, създаването) на технология, 
представяща специфичния подход в опи-
санието на дадено изображение, негово-
то представяне чрез средствата на езика, 
изразяването на отношение и чувство, 
а втората е свързана със съставянето на 
конкретни за дачи към изображението, 
които биха могли да се използват като 
образци за работа с подобни изобра-
жения и в други ситуации. Този подход 

позволява изображенията да придоби-
ят равностойни функции с текстовете в 
учебника. Те не са просто илюстрации 
към даден текст, а сами са източник на 
основна информация, необходима за 
осъществяване на комуникация. 

Чрез прилагане на специфични тех-
ники изображенията позволяват в учеб-
ника да се поставят междукултурни ак-
центи. Тематичният профил, оформен 
чрез диалога на култури, представяме 
тук със следващите две задачи:

 

!  Опишете подредбата на някогашната българска къща. 
 

 

В тематичен профил „Български обичаи“ се структурират редица изображения, 
които може да носят ако не пълна информация, то допълваща към основния текст. Те 
се използват не само като ориентири в решаването на задачи, но и за да въздействат, 
да предизвикват емоционално отношение.
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 !  Чуйте текстовете. Свържете ги със съответните изображения. Каква до-
пълнителна информация получавате от тях? С какво Ви въздайстват?

 ВЕЛИКДЕН – българите празнуват този голям християнски празник според 
православния календар. Всички се поздравяват с „Христос Воскресе!“ Тържествена-
та Великденска служба е възхвала на Възскресението на Исус. Боядисват се червени 
яйца. Пекат се козунаци.

 ГЕРГЬОВДЕН се празнува от българите на шести май. Води началото си от 
древен езически обичай. В народните представи св. Георги е покровител на стадата 
и овчарите. Мъжкото агне, което се роди първо, се принася в жертва на светеца-по-
кровител св. Георги. Агнето се пече и се отнася за освещаване в църква. 

 След празничните трапези цялото село се събира. Младите се люлеят на 
люлки за здраве и играят ситни хора, за да се множат животните и да расте нави-
соко житото.

Такъв учебник с висок относите-
лен дял на текстове и изображения, 
съпътства ни от въпроси и задачи, е в със-
тояние да окаже въздействие върху сти-
ла на работа на преподавателя в учебния 
час и да провокира активното участие на 
обучаваните при обработката на съдър-
жащите се в него ресурси. Оттук идва и 

балансирането между високо структури-
раната в учебника дейност и свободна та 
територия за преподавателя и обучава-
ните.

Структурираната дейност може да се 
проследи в предлаганите за интензивно 
обучение обучителни материали. В тях 
обаче се съдържат само ресурсите за 
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обучение на начално равнище (А1 и А2). 
Основният принцип за подбор и структу-
риране на учебния материал е комуни-
кативният. Въз основа на този принцип 
са подбрани 20 теми, които отговарят на 
комуникативните потребности на миг-
ранти в България. Учебният материал е 
разпределен в уроци с единна структура. 
Във всяка част лексикалният материал е 
включен в диалог. Чрез упражнения се 
затвърждава усвоеното. Самоконтрол 
може да се осъществи чрез тест, даден в 
края на урока.

По-нататъшната работа по проблема 
ще позволи да се продължи към по-висо-
ките равнища на овладяване на езика (В и 
С). Перспективите се насочват към осмис-
ляне на езиковите явления на теоретично 
равнище, като се очертае и ролята на сис-
темно-структурния принцип при предста-
вяне на учебния материал. Граматичните 
факти да се систематизират в таблици. 
Речникът на обучаваните да се обогатя-
ва, като се използват възможностите на 
синонимията, антонимията, омонимия-
та, преносното значение на думите, фра-
зеологизмите Лексикалните знания да 
се разширяват и в областта на учебната 
терминология. Задачите за зат върдяване 
са разнообразни: задачи за от криване на 
ана логии или противоположни харак-
теристики, за откриване на значението 
на думи и изрази в контекст или при на-
блюдение на изображения, за разбиране 
на съдържание на понятия в резултат от 
тълку ване на изображения и пр.

Свободна та територия за препо-
давателя и обучаваните се открива със 
специални рубрики („Сравнете!“, „Обо-
гати речника си!“, „Знаете ли, че...“), на-
сочени към самостоятелни заключения 

или проучва ния. Лексикалният материал 
от дадения тематичен кръг в един урок 
може да се разшири чрез рубриката: 
„Обогати речника си!“. Чрез рубриката 
„Знаете ли, че...“ се въвеждат истори-
чески и географски факти за българска-
та страна като ресурс за осъществяване 
на междукултурна комуникация. Такъв 
ресурс са и българските народни мъд-
рости – гатанки, пословици и поговорки, 
легенди, които разширяват познанията 
за народния бит, за българските обичаи. 

Тези степени на свобода се разви-
ват в друга книга на учебника, в която 
се включват художествени текстове, 
адаптирани с оглед на изучаването на 
българския език. Подборът и структури-
рането не следва хронологичния прин-
цип в българската литературна история. 
Съо бразен е преди всичко с практиче-
ските цели на обучението. Литературни 
образци се включват, като се тръгва от 
съвременната българска литература и 
се стига до класиката на българското 
Възраждане. Проверка за разбиране на 
текста се осъществява чрез тестови за-
дачи. Текстовете за четене, преразказ-
ване и заучаване наизуст задълбочават 
познанията по езика в художествената 
сфера на общуване и подготвят учени-
ците за възприемане на българското ли-
тературно наследство.

Така включените текстове в обучи-
телните материали позволяват езикът 
да се изучава като средство за общува-
не в разговорно-битовата, научната и в 
ху до жествената сфера. Заедно с това те 
дават възможност езикът да се изучава, 
като се навлиза в основите на странозна-
нието, като се изгражда у подрастващи-
те отношение към историята и културата 
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на българския народ, развива се у тях 
междукултурната комуникативна ком-
петентност.

Чрез различни изследователски за-
дачи за откриване на ключови елементи 
в текстовете и изображенията се насър-
чава интересът на обучаваните. Мотива-
цията за изучаване на езика се повиша-
ва чрез личностно ориентирани задачи, 
при които от учениците се изисква да 
преценяват културни и исторически съ-
бития през приз мата на въздействието 
им върху тях самите. Развива се емо-
ционалното отношение към България 
и българското. Обучаваните откриват и 
използват изрази в текстове, чрез които 
се проявява лично отношение; изпълня-
ват задачи за комбиниран анализ на тек-
стове и изображения, с което се цели да 
се развива у обучаваните способност за 
разбиране на дру гия.

Концепцията за такъв тип учебник е 
фун кционално обвързана със съпътства-
щите го учебни тетрадки.

Виждането за учебната тетрадка е 
тя да бъде част от единния учебен ком-
плект, която продължава общите задачи 
по разработването на конкретна тема. 
Тя не е допълнение и без изпълнението 
на дейностите в нея не биха мог ли да се 
постигнат пълноценно проектираните 
за дадената тема цели. В своята мисия 
да развива умения и компетентности 
чрез дейности за самостоятелно от-
криване на информация и работа вър-
ху текстове и изображения тетрадката 
представя цялостния вид на учебния 
комплект като по-близък до ресурсните 
книги.

В двете тетрадките се включва го-
лямо разнообразие от задачи. В тях се 

предлагат възможности за осъществя-
ване на четирите типа дейности чрез ра-
бота с текстове и особено с изображения 
чрез описване, разказване, разсъжда-
ване, преразказване – устно и писмено. 
Чрез невербални действия (ограждане, 
нанасяне на знаци) се идентифицира и 
систематизира информация за между-
културна комуникация, като се спес тява 
време.

При използването на учебника и учеб-
ните тетрадки в интензивното обучение 
особено важна е ролята на учителя. Тя 
се проявява най-вече при създаването 
на работни листове. Работните листове 
за ученика и тяхното систематизиране в 
работни пакети стават част от портфо-
лиото на учителя. Те заемат меж динна 
позиция между учебника и учебна та те-
традка. Подобно на учебната тетрадка, 
съдър жащите се в тях дейности са част 
от общия замисъл за занятието и след-
ват логиката, зададена от учеб ника. Те 
създават динамика и разнообразие на 
дей ностите на ученика.  

Работните листове може да бъдат 
ха рактеризирани като готови модули, 
в които са разработени от делни фраг-
менти от конкретни теми от учебника, 
като се съобразяват с неговата концеп-
ция. Близки са до учебника по задава-
нето на задачи и дейности и обогатяват 
потенциала му, предлагайки допълни-
телни текстове, изображения, задачи. 
Дейностите в тях са високо структури-
рани с последова телност от стъпки за 
изпълнение. Тематично обединените 
работни лис тове оформят работни па-
кети, в рамките на които учителят може 
да варира спо ред условията в конкрет-
ната група.
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Като най-силно предимство на работ-
ните листове е нужно да се открои обо-
собяването им в малък блок задачи, за 
които се отделя непродължително време 
в часа. Тази тяхна специфика раз крива 
огромен потенциал за разработването 
им в електронен ва риант.

Електронните работни листове се 
базират на анимирани за дачи и отчита-
нето на резултата. В отличие от книжния 
им вари ант, който предвижда и екипна 

работа, електронните версии на работ-
ните листове са предимно персонално 
ориентирани. В тяхното създаване обаче 
най-често се включва екип от специа-
листи, а не само учителят по български 
език.  

За целите на интензивното обуче-
ние, което се осъществява за постигане 
на началните равнища (А1 и А2), може да 
се използва платформа за дистанционно 
обучение

6.2. Текстовете като средство за речева и междукултурна комуникация

Съвременната концепция за комуника-
тивната насоченост на обучението по бъл-
гарски език предполага в учебния процес 
целенасочено да се използва текстът като 
основна единица на комуникация, за фор-
миране на комуникативни умения да се 
възприемат и създават различни по стил и 
по жанр текстове. В практиката широко се 
използват възможностите на текста (ези-
кът в действие) и за възпитание на обуча-
ваните.

Двете функции на текста (и като сред-
ство за речево развитие на учениците, и 
като средство за възпитание) е необхо-
димо да се осъществяват винаги едновре-
менно.  

Подбираните от преподавателите по 
български език текстове за анализ трябва 
да отговарят на някои изисквания.

При усвояване на отделните теми да 
се включват различни по стил текстове 
за анализ. Така езиковите единици не се 
изучават само като елементи на езико-
вата система, а се свързват с практиката. 
Обучаваните разбират как се използват 
езиковите средства в отделни сфери от 
действителността.

Темата на предлагания за анализ 
текст ненатрапчиво да насочва работата 
към междукултурна комуникация, което 
да се осъществява постепенно и посто-
янно, от час в час. Научните текстове да 
се подбират внимателно от историята и 
географията на България, от историята 
на книжовния език: подходящи са теми, 
свързани с делото на Кирил и Методий, 
Паисий Хилендарски, Неофит Рилски, 
Иван Вазов и с вековната борба за запаз-
ване и усъвършенстване на езика ни, теми 
за миналото и бита, за природните богат-
ства на родината. Медийните текстове да 
се подбират с предимство на български 
културни и спортни постижения, на меж-
дународни изяви на български културни 
дейци и спортисти. Художествените тек-
стове да разкриват предимно красотата 
на родната природа.

Необходимо е да се подбират тек-
стове, в които преобладават различните 
типове реч: а) описание (например родна-
та природа); б) повествование (например 
случка от героичното минало), разсъжде-
ние (например по проблема за приятел-
ството и любовта). Тоест включването на 
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различни видове текстове в учебната дей-
ност не трябва да се свързва непременно 
с теоретично осмисляне на отделните ти-
пове реч. 

Да се подбират текстове от такива 
жанрове, които да отговорят на възмож-
ностите на възрастта и потребностите на 
дейността на обучаваните, да позволяват 
те да създават по аналогия някои от тези 
жанрове.

Текстът да е автентичен (от учеб-
ници, от вестници и списания, от худо-
жествени произведения). Да е образен в 
езиково-стилно и композиционно-струк-
турно отношение. Езиковите и компо-
зиционно-структурните особености на 
тек ста да водят до усъвършенстване на 
реч та. Необходимо е текстът да съдържа 
еле менти, които да предполагат междукул-
турно развитие на подрастващите.

Да бъде адаптиран съобразно с 
въз растта на обучаваните и нуждите на 
учебната дейност, при което да не са на-
рушени съдържателните и композици-
онно-структурните достойнства на тек ста. 
Да бъде оптимално кратък: да дава въз-
можност да се работи комплексно върху 
езиковите му особености, но да не бъде 
преднамерено наситен с езиковото явле-
ние, което ще е обект на изучаване. Тази 
част, която се взима от по-голям текст, да 
е завършена цялост, да се разбира общият 
смисъл, а не да е просто сбор от изрече-
ния.  

Възниква въпросът дали адаптираният 
текст (съобразно с езиковите възможности 
на обучаваните) запазва възможностите 
си за междукултурно развитие на подра-
стващите, до каква степен текстът остава 
наситен с елементи, които носят инфор-
мация, свързана с културни и исторически 

събития, с географски забележителности в 
България или пък с фолклорните традиции 
на българския народ. 

Формулираните по-горе изисквания за 
подбор на текстове като средство на обу-
чение са отправна точка в работата във 
връзка с възприемането на текста. Дълбо-
чината на възприемането зависи от раз-
бирането на това, как текстът е създаден 
и каква функция изпълнява всеки негов 
елемент.

Целесъобразно подбраните от пре-
подавателя текстове могат да бъдат из-
ползвани в следната последователност. 
Преподавателят:

• прочита текста, който е написан 
предварително на дъската или на отдел-
ни листове за всеки обучаван (ако не е от 
учебника). Обучаваният слуша, като сле-
ди с очи написаното;

• подтиква обучаваните да кажат 
какво са разбрали от този текст и да се 
опитат да формулират най-общо смисъ-
ла на текста;

• се интересува има ли непознати за 
обучаваните думи, обяснява сам или с 
помощта на други обучавани смисъла им. 
Обучаваните ги записват в тетрадка-реч-
ник вляво, като за тълкуване на значение-
то им вдясно записват познатия синоним 
или по-разгърнато обяснение, при необ-
ходимост и превод на другия език, който 
владеят;

• насочва вниманието на обучава-
ните към отделяне на темата от идея-
та на текста. Преподавателят ръководи 
и контролира въздействието на текста 
върху обучаваните. Например може да 
им предложи ситуацията, че те са автори 
на текста – ще защитават ли тази идея, 
или ще се противопоставят.
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Ръководени от преподавателя, обу-
чаваните разкриват функцията на изу-
чаваното езиково средство в текста. На-
пример чрез съществителните собствени 
имена в текста се постига конкретност, 
предава се на читателя по-точна инфор-
мация. Това може да се осъществи по два 
начина: 1) тръгва се от общата функция на 
текста, за да се стигне до конкретната ези-
кова единица; 2) разпознава се и се анали-
зира даденото езиково средство, за да се 
уточни функцията му в текста.

На ново, по-високо равнище се дости-
га до синтез на общия смисъл на текста. 
Преподавателят изисква от обучаваните 
да обобщят: а) каква информация са из-
влекли от текста; б) с какво и по какъв на-
чин им е въздействал текстът.

Текстовете са подходящи за уроците 
за нови знания (където текстът трябва да 
е по-кратък, по-лек за възприемане), и за 
уроците за упражнения (където текстът 
може да бъде по-дълъг, с по-разгърната 
структура). В един час не е необходимо да 
се работи с много текстове. Текстът може 
да бъде само един, важното е да се изчер-
пят всички възможности, които той дава 
за работа в съдържателен и езиков аспект.

Често работата върху текста се огра-
ничава върху тълкуване на съдържанието 
и разпознаване на изучаваната езикова 
единица. Това е само първият задължите-
лен етап на работа.

Работата в съдържателен аспект обаче 
винаги трябва да завършва с проверка на 
това, доколко текстът е въздействал вър-
ху обучавания, доколко е докоснал чув-
ствата му, достигнал е до съзнанието му, 
доколко информацията от текста може да 
бъде използвана за междукултурна кому-
никация.

Езиково-стилистичният аспект изис ква 
да се ръководи и контролира изграждане-
то на рецептивното комуникативно уме-
ние (за възприемане на текст). Това налага 
да се работи комплексно върху всички ези-
кови особености на текста (синтактични, 
морфологични, лексикални, правописни, 
пунктуационни). На пръв поглед изглежда 
трудно и почти неосъществимо при работа 
с мигранти. Ето защо е необходимо препо-
давателят да познава типичните грешки, 
които обучаваните допускат, да изготви 
карта на грешките по отделни езикови рав-
нища. Това ще му позволява винаги, когато 
дава текст за анализ, да сигнализира (чрез 
оцветяване, подчертаване, чрез картинка 
или по друг подходящ начин) възможна-
та грешка на фонетично, лексикално или 
морфологично равнище. За синтактични-
те и стиловите недостатъци подходящо е 
преподавателят да изисква от обучаваните 
да перифразират, да посочват други вари-
анти на дадения израз, като имат предвид 
определена комуникативна цел. Когато 
формулира комуникативната цел, препо-
давателят е необходимо да има предвид 
потребностите и интересите на обуча-
ваните мигранти, да я свързва с техните 
най-близки житейски нужди.

Следователно преподавателят не бива 
да допуска анализът на текста да е просто 
тълкуване на съдържанието, а да ръководи 
анализа на функциите на езиковите сред-
ства и на композиционно-структурните 
особености в конкретния текст със синтез 
на общия му смисъл и да контролира въз-
питателното му въздействие.

Изискванията към създаваните от 
обучаваните текстове се променят с въз-
растта и с натрупания опит (овладяване-
то на дадено равнище А, В или С), като се 
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движат от използване на дадено езиково 
средство с определена функция до създа-
ване на разгърнат текст в определен жанр.

В анализа на текста и в конструиране-
то на отделни негови елементи или на цял 
текст се открояват три взаимосвързани 
етапа: 

• последователно отговаряне на сис-
тема от въпроси, поставени от преподава-
теля;

• самостоятелна работа по даден ал-
горитъм за възприемане на текст, за тран-
сформиране на един жанр в друг или за 
създаване на текст в определен жанр (тези 
алгоритми преподавателят ги предлага в 
писмен вид на обучаваните; 

• самостоятелно поставяне на въ проси 
към анализирания текст или с оглед на 
бъдещия текст; излагане на отговорите в 
свързан текст и съответно самостоятелно 
създаване на отделни елементи на текст 
или цял текст в достъпен за обучаваните 
жанр, отговарящ на техните потребности 
на дадения етап от развитието им.

Формирането на комуникативни уме -
ния у обучаваните за възприемане и съз-
даване на различни по стил и жанр изказ-
вания (текстове) им дава възможност да 
формулират своите мисли ясно и точно, 
да изразяват мнение и отношение към об-
ществени събития, да заемат позиция по 
общочовешки проблеми и др. В това отно-
шение особено перспективна е работата за 

изграждане на комуникативни умения за 
създаване на медийни текстове. Днес все 
повече нараства ролята на средствата за 
масова информация в живота на човечест-
вото. Това налага у мигрантите своевре-
менно да се формират и развиват рецеп-
тивни и продуктивни умения, което да оси-
гури тяхното още по-пълноценно участие в 
обществено-политическия живот.

Работата върху текстовете в обучение-
то по български език изисква акцентът да 
се поставя върху дейности, които предпо-
лагат създаване на речеви (устни и писме-
ни) съобщения от различен тип, удовлетво-
ряващ не само познавателните потребно-
сти на личността, но и потребностите за 
възпитание и самовъзпитание, за защита, 
съхраняване и развиване на българския 
език. Обучаваните се насочват към са-
мостоятелно и съзнателно приложение на 
усвоените принципи и похвати за усъвър-
шенстване на собствената и чуждата реч; 
към повишаване на критериите за оценка 
и самооценка на речта; към изследовател-
ска и събирателска дейност. Особено голя-
мо значение тук имат изследователските 
форми на работа, тъй като обучаваният 
има възможност сам да се „порови“ в ми-
налото, да се докосне до нова култура, да 
заживее с бита и традицията, сам да види 
пътищата за усъвършенстване и развитие 
на езика.
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7. Тестове за обучение и проверка

Един от сложните проблеми в обра-
зованието е оценяването. Известни са 
различни видове оценяване: критери-
ално и нормативно; текущо и моментно; 
оценяване на владеенето и оценяване 
на постигнатото; аналитично и холис-
тично; вътрешно и външно; обективно  и 
субективно; оценяване на хартиен но-
сител и електронно оценяване. Преди 
да се оценява обаче, е необходимо да се 
осмисли целта на конкретния изпит, под-
ходът за оценяване, обемът на проверява-
ните знания и умения, адекватността на 
избраните форми по отношение на целта 
и обема. Особено важно е да се опреде-
ли праговото равнище за „издържал“ и 
скàлата за оценяване, както и процедура-
та на оценяване, изискванията към изпит-
ваните лица, критериите за оценяване.

В обучението по български език на 
мигранти в България е необходимо да 
се отделя съществено място на текущото 
оценяване, което се извършва поетапно. 
Постиженията на обучаваните се оценя-
ват през целия обучителен период (реше-
ния на задачи, отговори на въпроси и др.). 
Средство на текущо оценяване е портфо-
лиото на обучавания. Моментното (край-
но, финално) оценяване се осъществява 
по време на конкретен изпит или на друга 
оценителска процедура.

Принципите, които се спазват при оце-
няването, имат общодидактически харак-
тер: обективност, етичност, проз рачност, 
отговорност, адекватност. За пос тигането 
на обективност се изисква да се прилагат 
сходни форми, единни критерии и да не 
се проявява лично отношение. Етичност-

та предполага зачитане на правата, дос-
тойнството и различността. Необходимо 
е да се знае кой, кога и как ще бъде оце-
няван, както и да се отчита ефектът върху 
оценявания. Особено важно е изпитните 
форми да са адекватни на целите на оце-
няването.

На сегашния етап от развитието на 
обучението по български език ясно се 
очертава необходимостта от използване 
на обективни методи за диагностицира-
не и оценяване на равнището на владее-
не на езика от мигрантите.

Диагностицирането на входното и из-
ходното равнище на мигрантите за даден 
интензивен курс е особено важно. От дру-
га страна, да се измерва напредъкът им в 
процеса на обучение също има голямо 
значение за цялостното езиково развитие 
на обучаваните. Разбира се, от значение 
са и възможностите за изход от система-
та, които се гарантират с постигане на да-
дено равнище.

Обекти на диагностициране и оценя-
ване са: езиковите и междукултурните 
знания – за езиковите единици, за реч-
ника, за функционалната граматика, за 
начините на вербално и невербално об-
щуване, за видовете текст и пр.; умения-
та за общуване − за общуване в устна и в 
писмена форма в различни ситуации, за 
изразяване на лична позиция, за аргумен-
тиране и пр.; отношението към българ-
ските духовни ценности  − към начините 
на общуване; към различни естетически 
качества и пр.

За да се измери и оцени комуника-
тивната компетентност на мигрантите, се 
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търсят обективни методи, чрез които да 
се установява постигането на дадено рав-
нище на владеене на езика. Тенденцията, 
която съответства на тенденциите в све-
товен мащаб, е резултатите от обучение-
то да се измерват и да се оценяват чрез 
дидактически тестове. 

Предимствата на теста са свързани с 
това, че може да служи за обучение и са-
мообучение. Всички обучавани работят 
при еднакви условия. Чрез теста се по-
стига обективност и надеждност на оце-
няването, прави се икономия на време и 
ресурси в образованието и може да се из-
ползва  електронна обработка на ре

Тестовете, разбира се, имат и недос-
татъци. Чрез тях се проверяват предим-
но знания и рецептивни умения и труд-
но може да се провери креативността на 
обучаваните. Добива се представа само 
за крайния резултат от познавателната 
им дейност. Трудно се оценяват качества-
та на устната реч.

Знанията и уменията по български 
език, които са обект на проверка в тес-
товете, се отнасят предимно до: текст 
(за четене с разбиране); лексикални про-
блеми – синоними, антоними, пароними, 
омоними, логически отношения, фразе-
ологизми, семантизация на изрази и пр.; 
спазване на граматични норми – търсене 
и откриване на синтактични и на морфо-
логични грешки; спазване на правописни 
и на пунктуационни норми – търсене и от-
криване на правописни и на пунктуацион-
ни грешки. 

Зададените равнища (А, В и С), до 
които следва да достигне развитието на 
рецептивните и продуктивните комуни-
кативни умения (за слушане и четене; за 
говорене и писане), както и определянето 

на лексикален и граматичен минимум за 
постигане на тези равнища, предопреде-
лят и насочеността на системата от тесто-
ве. Чрез тази система има възможност: да 
се установява достигането на дадено рав-
нище на владеене на езика; да се оценява 
комуникативната компетентност, която е 
необходима на обучаваните като входна 
и изходна за даден курс на обучение.  

В теорията и практиката се открояват 
две понятия – тест и тестова задача. По-
нятието тест се използва за означаване 
на: 1) всякакъв вид проверка (измерване) 
на всичко, което може да бъде проверява-
но (измервано); 2) всякакъв вид изпит за 
проверка (и оценка) на знания, умения, 
нагласи и др.; 3) обективен метод за про-
верка (и оценка) на владеенето на кон-
кретни знания и/или умения чрез опреде-
лен набор от отворени и/или затворени 
въпроси.

Необходимо е да се прави разлика 
между понятията тест и тестова задача. 
Тестът е съвкупност от тестови задачи, 
които са структурирани с някаква цел – 
има определена функция, съдържание и 
структура. Всяка отделна тестова задача 
има свои функционални, съдържателни 
и структурни характеристики – може да 
се използва като средство на обучение 
и като средство за проверка и оценка. 
Тестовите задачи са полифункционални. 
Имат приложение при изучаване на нов 
учебен материал. Чрез тях се затвържда-
ва и прилага наученото. Осъществява се 
контрол, проверка и оценка на знанията 
и уменията.

Различните видове тестови задачи 
имат предимства и недостатъци от глед-
на точна на спецификата на предмета и 
условията на обучение. Прилагат се и 
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двата основни типа задачи, известни в 
световната практика: задачи със затво-
рен отговор (Objective items) и задачи със 
свободен отговор (Free response items).

Първият тип задачи – задачите със 
затворен отговор, не се ограничават 
само със задачи с избираем отговор, 
особено популярни в родноезиковото 

обучение в България. Много полезни за 
обучение и проверка са и другите видо-
ве задачи: вярно/невярно; двуалтерна-
тивни; задачи за съпоставяне.

(1) Вярно/Невярно са задачи, в които 
едно твърдение може да бъде само по-
твърдено или отхвърлено. 

Например:

!  В изречението „Нека вижте паметника на Апостола на свободата Васил Левски“ 
има грешка.

	 ‒ Вярно 
 ‒ Невярно

Тези задачи лесно се възприемат от 
изпитваните и много лесно се оценяват 
(с ключ). Не е сложно да бъдат създаде-
ни. Ето защо преподавателят може и сам 
да ги подготвя, ако не разполага с доста-
тъчно задачи в учебника и в помагалата. 
Очевидни са обаче и недостатъците им. 
Вероятността да бъде посочен верни-
ят отговор „случайно” е много голяма 

(50%). Приложението им е ограничено, 
проверяват се предимно знания.

За да е пълноценна употребата им е 
необходимо да се комбинират повече за-
дачи за затвърждаване или проверка на 
дадено знание или умение. Необходимо 
е да се внимава с отрицателно зададени-
те въпроси.

!  В изречението „Петър Иванов е най-добрия ученик в класа“ не е правилно упо-
требен членът.

 ‒ Вярно 
 ‒ Невярно

Тук твърдението е вярно, а употребата 
на членната морфема е невярна (непра-
вилна). Ученикът може да сгреши, като 
отбележи „невярно”, защото се е „под-
вел” от условието на задачата. 

 (2) Подобни на първия вид задачи са 
двуалтернативните, но те се различа-
ват по това, че се предлагат две алтерна-
тивни твърдения, от които само едното 
е вярно.

Например:  
  
? Как може да се продължи изречението: „Вазов е ... “.
 а) известният българският писател 
 б) известният български писател      
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(4) Най-често използваните задачи 
със затворен отговор са задачите с изби-
раем отговор. Това са задачи, при които 
се предлагат повече от две възможности 
за отговор, но е верен само един отго-
вор. При три възможности обаче верният 
отговор често става очевиден или про-
центът „за случаен избор” се увеличава, 
както това е при задачите от вида „вяр-
но/невярно“ или при двуалтернативните 

задачи. Когато пък се предлагат повече 
от четири възможности, едната често е 
излишна (например „Няма отговор“) или 
пък прекалено е отдалечена и веднага 
може да бъде изключена. По този начин 
по-скоро се губи време за четене на отго-
ворите, отколкото се постига по-високо 
качество на задачата. Практиката пока-
за, че оптималният вариант на предла-
ганите възможности е четири отговора.

Например:

? В кой ред има правописна грешка? 
 а) Колко е часът? 
 б) Часът е десет. 
 в) След три часъ тръгвам. 
 г) Три часа чакам.     

Предимствата на този вид задачи са 
в това, че са лесни за възприемане от из-
питваните и лесно се оценяват (с ключ). 
За по-голяма сигурност на резултата е 
добре в един тест да се комбинират по-
вече задачи от този вид. С тях се прове-
ряват успешно знания (езикови факти и 

Тези задачи също не са трудни за 
възприемане от изпитваните и за оценя-
ване от изпитващия (с ключ). И те могат 
лесно и бързо да бъдат съставени. И при 
тях обаче вероятността верният отговор 
да е избран с „налучкване” е 50%. Този 

недостатък налага да се комбинират по 
много задачи, за да се неутрализира в 
известна степен случайността. 

(3) Задачите за съпоставяне имат 
също широко приложение. 

!  Свържете съответствията. 

 ‒  Трудът краси човека                  а)   ама и кратка    
 ‒	 Ситият на гладния                      б)   брашно не мелят
 ‒  Лъжата е дебела                        в)   а мързелът го грози 
 ‒  Истината е тънка                        г)   не вярва
 ‒  Капка по капка                           д)  ама и дълга
 ‒  Два остри камъка                     е)  вир става 

междукултурни явления), както и уме-
ния за разбиране, анализ, синтез и оцен-
ка. Може да се използват при различни 
подходи в оценяването. Необходимо е 
обаче да се подчертае, че не се изготвят 
много лесно. За да бъдат създадени ка-
чествени задачи, се изисква експертна 
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оценка на съдържанието им и апробира-
не за валидност и надеждност на резул-
тата. Формално този вид задачи се обе-
диняват в няколко групи със следните 
инструкции:

• да се отговори на въпросите, като 
се избере един от предложените отгово-
ри;

• да се попълнят празните места с 
подходяща дума или израз, като се избе-
ре един от дадените варианти;

• да се замени подчертаната част с 
друга (от предложени варианти), без да 
се промени смисълът;

• да се открие грешката в една от 
подчертаните части на даден израз.

Примери:

  ‒ Отговорете на въпросите.
 В кой ред е допусната грешка?
 а) обичаме
 б) учиме
 в) пътуваме
 г) обикаляме

	 ‒ Определете кое е пропуснато в изразите.  
 
 В София  ....  гости ли отивате?
 а) при
 б) в
 в) на
 г) за

 Те ... български език.
 а) говоря
 б) говориш
 в) говорим
 г) говорят

 Ние пише...  на кирилица.
 а) -ме
 б) -м
 в) -ш
 г) -те
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	 ‒	Определете с какво може да се замени подчертаният израз, без да се проме-
ни смисълът.

 Донеси ми една чаена чаша!
 а) чаша за чай
 б) чаша от чай
 в) чаша на чай
 г) чаша с чай

 Чакаме Виолета на летището.
 а) нас
 б) ни
 в) я
 г) го

	 ‒	Посочете в коя от подчертаните думи е допусната грешка.
 Трябва да затвориш вече прозореца, защото в стаята стана много студена.
  а )                          б )                                  в)                                    г)

 Разнообразие в задачите с избираем отговор се постига, когато въпросът се 
базира на текст, от който се извлича необходимата информация. Например:

	 ‒	Прочетете текста и отговорете на въпросите към него (1−3)
След княз Борис І престола заел неговият син Симеон. 
Българският владетел започнал да се нарича цар.
Цар Симеон водил много войни с Византия. През 917 г. в битката край р. Ахелой 

(близо до Несебър) той разгромил византийските войски. България се разпростряла 
между три морета ‒ Черно, Бяло и Адриатическо.

Цар Симеон насърчавал и подпомагал създаването и превеждането на книги от 
гръцки език. По негово време новата столица Велики Преслав се превърнала в среди-
ще на старобългарската книжнина.

Времето на културен разцвет при Симеон се нарича „Златен век“ на старобъл-
гарската книжнина и култура.

 1.   Кое твърдение е вярно според текста?
 а) Всеки български владетел се наричал цар.
 б) Византийските войски разбили Симеон край р. Ахелой. 
 в) „Златният век“ на старобългарската книжнина настъпил след управле-

нието на цар Симеон.  
 г) Разцветът на българската книжнина през Х век се насърчавал от българ-

ския владетел.
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 2.   Кой започнал да се нарича цар?
 а)  Борис
 б)  Симеон
 в)  Ахелой
 г)  Преслав

 3.   Коя от думите има синоним в текста?
 а)  победил
 б)  установил
 в)  разбрал
  г) наказал

Може да бъде добавена графика или 
таблица, която подпомага изпълнението 
на задачата. 

В създаването на тестови задачи с 
избираем отговор има богат опит, но въ-
преки това, все още се допускат някои 
слабости: 

Създаването на тестови задачи с из-
бираем отговор, предназначени за про-
верка по български език на мигранти, 
се съобразява с общите изисквания към 
този тип задачи: 

• да се създават разнообразни по вид 
въпроси;

• въпросите да се задават по въз-
можност в положителна форма.  Ако се 
създават и отрицателни въпроси, да се 
акцентира върху отрицателните форми 
(например „Кое от следните твърдения 
НЕ Е вярно?“);

• въпросът трябва да се формулира 
така, че да не подсказва верния отговор;

• въпросът да е граматически и смис-
лово съгласуван с всички алтернативни 
отговори;

• да се внимава с двойното отрица-
ние;

• да се избягват излишните повторе-
ния; 

• да има само един правилен отговор 
на въпроса;

• да няма напълно синонимни или 
еднакви отговори;

• този вид задачи да се използват не 
само за проверка на факти, но и за уста-
новяване на равнището на рецептивни 
умения.

Затрудненията в практиката на обу-
чението по български език на мигранти 
произтичат понякога от липсата на ус-
ловия за апробиране и отстраняване на 
некачествените задачи.

Вторият тип задачи – задачите със 
свободен отговор (Free response items)  – 
също има широко приложение. От този 
тип най-често използваните видове за-
дачи са: въпроси с кратък отговор, въ-
проси за допълване, есе. В обучението 
по български език на имигранти обаче не 
бива да се подценяват и възможностите 
на другите видове: диктовка, преразказ, 
доклад, анотация, реферат, конспект.

При създаването на задачи със сво-
боден отговор е особено важно да се 
спазват някои изисквания. Преди всичко 
е необходимо да бъде поставена ясна 
цел  –  какво точно трябва да се прове-
ри. Да се обмисли добре съдържанието 
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на задачата (въпроса), като въпросът се 
формулира ясно и еднозначно. В зависи-
мост от сложността на задачата може да 
се включат насочващи въпроси, източни-
ци или др. Често се подценява определя-
нето на съдържателен обхват, структура 
и обем. Пропуска се да се зададат усло-
вията като: срок за изпълнение, екипи, 
начин на представяне (предаване) и др. 
Важно е предварително да бъдат дефи-
нирани и критерии за оценка.

Най-общо критериите за оценяване 
на задачите със свободен отговор може 
да бъдат разделени на: съдържателни и 
формални. Съдържателните включват 
степен на изпълнение, вярност и точ-
ност, пълнота и дълбочина на знанията 
и уменията, ключови понятия, правила, 
подходи, собствени разсъждения, езико-
ва компетентност. 

Формалните критерии се отнасят до 
графичното оформление, спазването на 

зададения обем, спазването на срока 
(времето за изпълнение).

Оценката се формира според точките 
по критерии. Шестобална скала за оце-
няване се използва според официално 
приетата в България система за оценя-
ване.

Въпросите с кратък отговор имат 
широко приложение. Използват се както 
за проверка на знания и рецептивни уме-
ния, така и за проверка на продуктивни 
умения. Но се фокусират по-скоро върху 
конкретни единици – рядко се проверя-
ват комплекс от знания и/или умения. 
Предимствата им са  в това, че се изпъл-
няват сравнително бързо и може да се 
съчетават по много в един тест. Те лесно 
се изпълняват от изпитваните, а и не са 
трудни за оценяване. Особено често в 
обучението на мигранти се използват за-
дачите за трансформиране от този тип. 

Например:

 Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка.
 − За първи път виждам такива бели къщи с кръгли комини ‒ казва един от 

туристите.

Въпросите за допълване също са по-лесни за учениците, изпълняват се сравнител-
но бързо и може да се съчетават по много в един тест, сравнително лесно се оценяват. 
Например:

 Ако вие се съгласите, те също биха ... .
 Един богат ...  на Хитър Петър:
 − Ти защо не ме поздравяваш?
 − Защо да те поздравявам? ‒ ... Хитър Петър.
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Въпросите за допълване създават 
впечатление, че са като задачите с из-
бираем отговор от затворен тип, когато 
трябва да се определи какво е пропусна-
то в дадено изречение (израз). Но докато 
задачите от затворен тип предлагат въз-
можности за отговор и затова чрез тях 
могат да се проверяват предимно знания 
и рецептивни умения, при този вид зада-
чи със свободен отговор се изисква от 
изпитвания сам да отговори, без да му се 
предлага вариант за отговор. Ето защо с 
тези задачи може да се проверяват про-
дуктивни умения.

Типичният вид задача със свободен 
отговор е есето. Тези задачи изискват 
по-пространен отговор и често същност-
та им е предмет на дискусии (особено 
в българското образование). Без да се 
спираме на дискусиите по този въпрос, 
тук ще изтъкнем, че може да се говори 
за различни разновидности на този вид 
тестова задача със свободен отговор. 
За целите на интензивното обучение по 
български език на мигранти тези задачи 
се използват, за да се провери комплекс 
от знания и умения за приложение на 
знания, анализ, синтез и оценка. Прове-

ряват се както рецептивни, така и проду-
ктивни комуникативни умения. Те не са 
лесни за изпълнение от учащите се. 

Необходимо е повече време за реша-
ването им. Трудни са за съпоставяне и от-
там – за оценяване.

От казаното по-горе може да се обоб-
щи, че в тестовете за обучение и провер-
ка на постиженията по български език на 
мигранти се включват задачи от различ-
ните типове и формати. Изисква се ин-
струкциите да са лаконични, логически 
непротиворечиви, еднотипни и несъ-
държащи отрицание. Тестовите задачи 
да са съставени така, че да няма абсурд-
ни и алогични отговори. Задачите да са 
структурирани: 1) в групи с една и съща 
инструкция; 2) всяка задача да има своя 
инструкция; 3) смесен вариант.

Възможни са различни варианти на 
тестове за измерване и оценяване на 
резултатите от обучението по български 
език. Важно е обаче да се спазва винаги 
изискването: диагностичният тест да се 
съставя от тестови задачи, които са ап-
робирани и чиято валидност е статисти-
чески проверена.  
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