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Въпроси:

Каква е настоящата ситуация в теорията и практиката 
на обучението по съвременни езици?
От какво зависи ефективността на обучението?
Какво е влиянието на личностните и 
професионалните качества на участниците в процеса 
на обучение върху ефективността на използваните 
методи и подходи?
Какви изводи могат да бъдат направени за по-
нататъшното развитие на дидактиката и методиката и 
подготовката на учители по съвременни езици?



1. Каква е настоящата 
ситуация в теорията и 
практиката?

На съвременния етап теорията
се отказва от търсене на най-добър, 
универсален метод на обучение,
приема, че учещите са уникални 
индивиди, че те учат и се развиват по 
свои начини,
приема, че за различни учебни цели, 
различни обучавани и различни условия 
на обучение са подходящи и ефективни 
различни методи. 



От практиката се 
изисква:
да поставя учещите в центъра на 
учебния процес,
да утвърждава методическата 
автономност на учителя,
преподаващият сам да открие своя, 
най-добър метод за конкретния 
учебен контекст като предпоставя, 
че той е подготвен отлично 
теоретично и практически.



2. От какво зависи 
ефективността на 
обучението?
Обучението е 
специфичен човешки феномен, 
съществена, обща и вечна функция 
на обществото, 
има конкретно-исторически 
характер, ориентирано е към 
бъдещето, 
човек се учи непрекъснато през 
целия си живот.



Обучението 

има бинарен, двойствен характер. 
Основните участници в този 
двустранен процес са учителят и 
учещите. 



Качествено обучение по 
съвременни езици 

Как се учат езици?
Основни теории за езикоусвояване:
на бихейвиористите
на нативистите
конвергентен подход



Външни условия 

Учебната среда
Рамката, в която протича 
обучението 
Учебната среда е на по-високо 
йерархично ниво в сравнение с 
преподаването на знания и 
развитието на умения.
Методите на обучение се 
договарят между участниците в 
учебния процес.



3. Какво е влиянието  на 
участниците върху 
ефективността?

ръководна роля има 
преподаващият 
първичният, основният процес е 
ученето



„Добрият” учещ

социопсихологически  и  социокултурни  
признаци,  
личностни  качества и  отношения: 
интерес за учене, любопитство, мотивация 
за постижения, интегративна мотивация, 
целева ориентация, очакване на успех, 
готовност за поемане на риск, емоции, 
настроения, темперамент, толерантност, 
стилове на учене, традиции на учене,
предходни знания, памет, стилове на учене 
и преработка (когнитивни стилове), езикови 
заложби, възраст, пол.



Лична езикова биография

Фактори: Ексогенни, ендогенни
Постигането  на успех зависи от:
способност за приспособяване 
(адаптация),
готовност за самостоятелно учене



Важни признаци за 
ученето на езици 

целева ориентация, мотиви за успех, перспективи за бъдещето, самостоятелност, 
представи за собственото развитие
виталност
толерантност и готовност за поемане на риск
страх
екстровертност/интровертност
зависимост от ориентиране по правила
рефлексивност и импулсивност
възприемчивост
способност за аналитично и холистично учене, памет
емпатия
социални разбирания за хора от собствената и чуждата култура, ксенофилия или 
ксенофобия
интегративна мотивация за приспособяване към чужда култура
отношение към ученето изобщо
преференции за преобладаване на определени входни канали (визуален, 
аналитичен тип и др.)
отношения към учебните занятия и преподавателите
способност и готовност за  критично мислене и за саморефлексия
отношения към езика
емоции, настроения, темперамент (афективни фактори)



Мотиви

«въз основа на ...» мотиви 
(любопитство, интерес, мотивация) 
«за-да-мотиви» (награда, похвала, 
мъмрене, наказание)



Традициите на учене

културноспецифични
индивидуални 



Входни канали

тактилен, 
визуален, 
акустичен
други



Езикова заложба

целият апарат за усвояване на език 
с неговия Hard- и Software
талантът за усвояване на език
Езиковите заложби са 
индивидуалните проявления на  
способността за учене на езици 
(language acquisition device ) . 



„Добрият” учител

Компетентности: знания, способности, 
умения, навици, опит, възгледи, 
мотивация, намерения, действия и 
социални аспекти, 
не са вродени, а са придобити под 
влияние на обществената 
действителност, могат да я променят и 
създават, могат да се развиват       и да 
позволяват самостоятелно учене, 
ориентирани са към бъдещето и са 
отворени към проблеми 



Профил на «добрия» 
учител по съвременен език
Включва: 
Знания и разбирания, 
Способности и стратегии
Отношения и нагласи
в основни области: Език, Методика, 
Учебна документация, Материали и 
източници, Похвати и стратегии на 
преподаване и учене, Оценяване. 



Езикова компетентност

Общуване: 
Много добри езикови знания и умения 
(С1, минимум В2 по Общата европейска 
езикова рамка); 
Способност да говори разбираемо, да 
използва стратегии (езикови и неезикови) 
за осигуряване и/или проверка на 
разбирането;
Мотивация да планира ефективна 
комуникация на изучавания език 
гарантираща висока степен на разбиране 
от учещите.



Езикова компетентност

Говорене:
Висока езикова компетентност и  пълно разбиране 
за трудностите при ученето на език; 
Способност за разпознаване на необходимостта 
от опростяване или преформулиране при 
представяне на ново учебно съдържание. 
Стратегии за осигуряване на съзнателно 
възприемане на изучаваните езикови явления; 
Мотивация за осигуряване на възможно най-
голямо взаимодействие (интеракция) на 
изучавания език, разбиране на учещите и подкрепа 
на техните изказвания.



Езикова компетентност

Език на преподаване: 
Висока езикова компетентност на 
преподавания език; 
Способност да се осигурява 
мотивираща рамка за автентична 
комуникация. Стратегии, осигуряващи 
езиково ниво, което отговаря на 
съдържанието; 
Готовност да се възприема учебната 
стая като мястото на автентична 
комуникация, изучаваният език се 
използва не само за учене на езика, а и 
за разбиране на ново съдържание.



Езикова компетентност

Учене през целия живот:
Знания за дейности, които помагат 
да се запазят и разширяват 
езиковите знания; 
Способност за съвместна работа с 
други специалисти; 
Готовност за постоянно 
подобряване на езиковите знания, 
поддържане и придобиване на нови 
умения.



Похвати и стратегии на 
учене 

Стилове на учене: 
Знания и разбирания за различните стилове и 
стратегии на учене и за ролята на тяхното 
подкрепяне респ. формиране в учебния процес; 
Способност да се подкрепя учебния напредък с 
помощта на различните стилове на учене и 
похвати на преподаване. 
Стратегии за разработване и използване на 
подходящи инструменти за подкрепа, които 
гарантират езиков напредък.;
Готовност за експериментиране с различни 
подходи.



Похвати и стратегии на 
учене
Култура: 
Свързване на език и култура, създаване 
на учебна среда, която дава възможност 
за разбиране на други култури; 
Способност да се подкрепя 
междукултурното учене като учещите се 
запознават с различни възгледи и 
междукултурни различия; 
Готовност за прилагане на 
междукултурен подход, който застъпва и 
развива разбиране отвъд националните 
граници.



Похвати и стратегии на 
учене

Мотивация:
Мотивация, при която се предлага автентична 
рамка за употреба на езика чрез изследователско 
учене, чрез развиване и прилагане на навици и 
умения в различни учебни области; 
Способност за развиване на изследователски 
подход и мотивиране на учещите чрез изучаване 
на релевантно учебно съдържание и развиване на 
ключови компетентности 
Готовност за намиране на творчески подход към 
похватите на преподаване



Похвати и стратегии на 
учене
Контекст:
Способност да се разработват похвати 
на преподаване, които свързват 
творчески развитието на езика и 
мисленето като  събуждат потребност у 
учещите да учат чрез изграждане на 
мотивиращи и значими взаимовръзки 
Готовност да се насочи вниманието 
върху когнитивните аспекти на ученето и 
стратегическите компетентности и  опит 
за осъществяване на комуникация и без 
пълно владеене на езика.



Похвати и стратегии на 
учене
Коопериране:
Знания за значението на интеракцията и 
разговора за когнитивното и езиковото 
развитие. Разбиране на необходимостта, 
учещите да бъдат научени да разбират и 
конструират обществено значими 
значения; 
Способност да се планират дейности по 
двойки и групи, за да бъдат научени 
учещите да работят в сътрудничество; 
Готовност да се прилага и развива 
кооперативното учене на учителите по 
езици.



Ефективно обучение

Чрез:
ментална визуализация и отпускане, 
с целенасочени учебни опори, 
чрез свързване на новото с вече познатото, 
чрез трансфер на знания от един език на друг, 
чрез „подпомагаща” работа с партньор, 
чрез сътрудничество, 
чрез дейности, 
учене с всички сетива и т.н. 
Цел - да се превърнат  учещите език в 
специалисти по „учене”.



„Добрият” учител
притежава 
високо развито чувство за емпатия.
Той е учещ се учител,
помага на обучавания като го 
подтиква да осъзнае учебните си 
потребности, 
действа като експерт за 
индивидуалното му развитие. 
Той е съ-автор на учебния комплекс 
като го напасва към учебните 
потребности на конкретната група 
обучавани.



Ефективно обучение

активни учещи 
поставяне на диференцирани изисквания и 
предоставяне на различни възможности за учене
предлагане на сменящи се учебни дейности, 
партньори и продукти 
поставяне на диференцирани задачи, методи и 
средства на работа
методическо многообразие
използване на надпредметни методи за работа, 
комуникация, коопериране, презентация



4. Изводи:

Бъдещето развитие на методиката 
на обучението по съвременни 
езици е в учителя, в неговата 
способност да преоткрива, 
пресътворява и създава отново и 
отново собствения ефективен 
метод на обучение, да бъде учещ 
се учител.



Образованието

трябва да дава солидни знания в базисните науки за 
усвояването на чужди езици, 
да изгражда практически умения за прилагането им в 
реалната учебна практика.
да формира готовност и компетентност за иновации, 
да дава научен инструментариум за установяване на 
индивидуалните особености на учещите, 
да изгражда умения за активиране на учещите, за 
формиране у тях на похвати и техники на работа.



Съвременният учител

Притежава солидните знания, 
формирани способности, 
стратегии, отношения и 
нагласи
активен, 
иновативен, 
самостоятелно мислещ и вземащ 
решения 
учещ се учител



Ако човек прави само това, 
което се изисква от него, 

то той е слуга. 
Ако човек върши повече от това, 

което се очаква от него, 
то той е свободен човек.

Китайска поговорка



Благодаря за вниманието!
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