
Можем ли да запазим 
качеството в турбулентна 

среда?



Изключително важен компонент от комуникативната 
компетентност-“съчетание от знания и умения за 
общуването” (Петров 2000: 38);
„компетентността е единство от познание за езика и 
умения, свързани с уместната употреба на езика” 
(Петров 2000: 38);
„комуникативната компетентност е система от знания 
и умения, необходими за да се участва в процесите на 
общуването” (Петров 2000: 38)

Какво разбираме под 
комуникативни умения:



eзиковата компетентност “включва знания за: езикови 
единици от различни равнища, за правила за тяхното 
съчетаване и използване в речта, за алгоритми за 
лингвистичен анализ, за езикови и стилови норми на 
книжовния език“
връзката между осмисляне на знания за езика и развиване 
на умения за владеене на езика
У Кънали съществува презумпцията, че знанията са 
предимно приоритет на езиковата компетентност, а 
социолингвистичната, стратегийната и дискурсната 
компетентност включват най-вече умения:

Съставки на комуникативната 
компетентност  у Кънали



социолингвистичната компетентност включва умения
езикът да се използва уместно, т.е. в зависимост от 
особеностите на различния социален контекст;
стратегийната компетентност включва умения да се 
преодоляват прекъсвания в общуването чрез 
използването на вербални и невербални стратегии;
диксурсната компетентност включва умения да се 
създава и възприема устен и писмен дискурс с кохезия 
и кохерентност и да е подчинен на различни жанрови 
форми. 

Комуникативна 
компетентност



баланс между знания и умения
модел на комуникативната компетентност на Ян ван 
Ек (1985) прибавя още две компетентности: 
социокултурна и социална. Социокултурната 
компетентност “означава познаване на национално-
културната специфика на езика, който се изучава като 
чужд [...]”, а социалната се включва, когато хората 
влизат в професионални, служебни, лични контакти и 
т.н. (Молле, Илиева-Балтова, Ефтимова 2004: 102).

Комуникативна 
компетентност



Общоевропейска рамка за чуждоезиково обучение-
комуникативната компетентност се разглежда като вербална 
и невербална способност за общуване. 
Колектив български учени, които разработват “Входно-
изходно равнище на учебния предмет чужд език”, чрез 
което се реализира идеята за планиране на чуждоезиковото 
обучение от крайната цел за дадена образователна степен 
до първата година на обучение (Патев и др., цит. по 
Симеонова 2000: 16-18) приема при изработването на тези 
стандарти модел на комуникативната компетентност, който 
се състои от езикова, социокултурна и стратегийна 
компетентност.

Комуникативна 
компетентност



обучение, което води до затвърждаването на стабилни 
знания и развиването на необходимите умения в 
съответствие с изискванията на трудовия пазар и 
световната практика във висшето образование и в 
същото време в едно хармонично съотношение между 
езикова подготовка и комуникативни компетенции. 

Какво разбираме под 
качествено обучение:



период на непрекъснати реформи и сериозни промени, понякога 
сътресения, не само в образователната система, а във всички 
сфери от обществения живот;
средното и висшето образование като част от една система са 
тясно свързани и промените в едното водят до промени в другото;
с обществено-политическите реформи се създаде възможност 
бързо да навлязат образователни модели от други страни, в 
повечето случаи несъобразени с нашата действителност, 
традиции в обучението и манталитет;
промениха се условията за прием на студенти, увеличи се броят 
на висшите учебни заведения, наложи се нов модел с разделяне 
на образователните степени и за трансфер на кредити, свързан с 
членството ни в ЕС и свързан с общите норми в сферата на 
образованието.

Какво разбираме под 
турбулентна среда:



студентите имат по-бедна обща култура и подготовка;
липсват или са недостатъчно развити уменията за 
концентрация, логическо мислене;
забележимо е по-слабото  ниво на владеене на чужди 
езици спрямо предишните условия и випуски, 
забелязват се слаба грамотност и  езикова 
компетентност дори на майчиния език;
няма достатъчна мотивация и виждане за перспектива. 

Резултати



5-годишен учебен план, при който студентите се 
дипломират като магистри;
приемният изпит по чужд език  за специалностите с 
разширено изучаване на чужд език включваше 
класическите елементи диктовка, превод и преразказ
1 до 4 курс по 120 часа годишно и полагане на 
държавен изпит в края на обучението

Учебни планове и програми
обучение по първи ЧЕ



в 1 и 2 курс се изучаваше общ език;
В 3 и 4 курс- работа с езика за специални цели, фокусиране изключително 
върху различните видове комуникация по специализиран език в следните 
области: туризъм, международни отношения и международни икономически 
отношения;
в 3 курс- акцент върху обща бизнес или обществено-политическа лексика;
в 4 курс- акцент върху по-тясно профилирана икономическа или политическа 
и дипломатическа лексика. 
Студентите влизаха с много добро ниво на владеене на езика и със силна 
мотивация, заделеното време за часове по език като основна дисциплина 
позволяваха да се отработят всички аспекти от учебния процес и то с 
изчерпателност и затвърждаване;
Учебният план и хорариумът позволяваха в края на обучението студентите не 
само да положат държавния си изпит с висок резултат, но и да са отлично 
подготвени за работа с чужди езици в избраната професионална сфера.

Учебна програма



премахна се изучаването на чужд език в общите 
специалности;
по-голям брой студенти, изучаващи чужд език след 
полагане на приемен изпит по език;
направления „Икономика“ и „Политика“ и профилиране 
след 2 курс;
специалности с преподаване изцяло на АЕ;
намаляване хорариума по 1 ЧЕ;
увеличаване броя студенти в езикова група;
промени в приемния изпит по език;
нов учебен план- „загуба на форма“;
„олекотяване“ на учебни програми и ДИ.

Разделяне на степени 
бакалавър и магистър



приемен изпит-
класически
1 курс- 120 часа
общ АЕ
2 курс- 120 часа
общ АЕ
3 курс- 120 часа

специализиран АЕ
4 курс- 120 часа

специализиран АЕ
ДИ след 4 курс

приемен изпит-
променен
1 курс- 120 часа
общ АЕ
2 курс- 120 часа
общ и спец. АЕ
3 курс- 60 часа 
СИП, спец. АЕ
ДИ след 3 курс

приемен изпит-
променен
1 курс- 120 часа

специализиран АЕ
2 курс- 120 часа

специализиран АЕ
ДИ след 2 курс

Съпоставка хорариум и 
програма



Отпада подготовката по общ език и в 1курс се започва 
със специализиран АЕ
Няма време за разширяване и надграждане на знанията
Няма време за изграждане на умения и трайно 
усвояване
Самостоятелната подготовка не може да замести 
работата с преподавателя

Последици



Ограниченият хорариум и големите групи пречат на 
качественото развиване на уменията
Входното ниво на знания и умения по майчин език е 
все по-незадоволително и възпрепятства учебния 
процес по чужд език
Спадна степента на лична мотивация на студентите

Последици



Учебни планове и програми
за обучение по втори ЧЕ

МИО

3 курс- 120 часа
4 курс- 120 часа
без ДИ

промяна
3 курс- 150 часа
4 курс- 150 часа
ДИ след 4 курс

МО, Политология, 
Европеистика

3 курс- 150 часа
4 курс- 150 часа
ДИ след 4 курс

промяна
3 курс- 180 часа
4 курс- 180 часа
ДИ след 4 курс



добра подготовка по общ АЕ, акцент върху езиковата 
компетентност
добра подготовка по специализиран АЕ, акцент върху 
комуникативните умения /писмена и устна 
комуникация/
принос на комуникативната компетентност по 1 ЧЕ 

Резултати



Хорариумът за 1 ЧЕ е по-малък от този за 2 ЧЕ;
Обикновено в рамките на 1 група, 2 ЧЕ има обучаеми, 
владеещи езика на 2 или 3 различни нива;
В рамките на 1 група, 1 ЧЕ вместо обучаеми, владеещи 
езика в различна степен в рамките на 1 ниво, вече се 
появяват 2 нива;
Учебният план дава предимство в изучаването на 
езика като 2 чужд

Парадокси



стандартни елементи;

превод от английски на български;

превод от български на английски;

писмени резюмета;

устни резюмета.

Как протича едно занятие



Можем ли да запазим 
качеството?



оптимално използване на хорариума

оптимално използване на самостоятелната работа

максимален брой  домашни задания

по-голяма мотивация на студентите

по-голяма мотивация на преподавателите

Възможности за поддържане 
на качеството 



Албена Стефанова 
УНСС

albena_stefanova@abv.bg


	Развиване на комуникативни умения в ЧЕО
	Какво разбираме под комуникативни умения:
	Съставки на комуникативната компетентност  у Кънали
	Комуникативна компетентност
	Комуникативна компетентност
	Комуникативна компетентност
	Какво разбираме под качествено обучение: 
	Какво разбираме под турбулентна среда:
	Резултати
	Учебни планове и програми�обучение по първи ЧЕ
	Учебна програма
	Разделяне на степени бакалавър и магистър
	 Съпоставка хорариум и програма
	Последици
	Последици
	Учебни планове и програми�за обучение по втори ЧЕ
	Резултати
	Парадокси
	Как протича едно занятие
	Можем ли да запазим качеството?
	Възможности за поддържане на качеството 
	Slide Number 22

