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Най-често задавани въпроси от родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Защо е необходимо детето ми да посещава допълнително езиково обучение? То 
умее да разговаря добре на български език. 
 
●  Да, детето Ви може да общува и да се изразява добре на български, но в повечето 

случаи това е достатъчно само за 1-ви и 2-ри клас. В по-горните класове се изисква 
и използва по-сложна лексика, както и добри умения за работа с текст. 

 
●  Затова чрез допълнителната езикова подкрепа в малки групи децата с друг 

майчин език ще бъдат подпомогнати да се справят с училищния материал на едно 
много задоволително езиково ниво. 

 
Насока за преподавателите: Възможно е  децата, участващи в групата за допълнително 
езиково обучение, да имат нужда от подкрепа в изучаването на езика от Вас и през 
следващите учебни години, тъй като те не биха могли да научат български език на 
нивото на деца, чийто майчин език е български, само за една учебна година. Затова 
езиковата подкрепа би трябвало да продължи няколко поредни години без прекъсване. 
Целта на допълнителното езиково обучение за деца с друг майчин език е изграждането 
на езиковите умения на децата, които ще им помогнат да се справят с учебния материал 
по-лесно. 
 
 
2. Детето ми не говори правилно български, затова трябва да посещава 
допълнително езиково обучение. 
 
●  Ние не твърдим, че детето Ви не говори правилно български. Начинът, по който то 

говори, е напълно нормален и типичен за учащите български език като втори. 
 
●  Детето Ви вече може да говори на два езика, докато другите деца са научили само 

един език - български. 
 
●  Страхотно е, че Вашето дете говори вече два езика! За да може да се справя с 

материала в училище като другите деца, ние ще му помагаме с българския език в 
рамките на допълнителните часове по български. 

 
Насока за преподавателите: Причината за необходимостта от допълнително обучение 
по български език не е, че детето е двуезично и има друг майчин език, а това че децата са 
чували твърде малко правилен български език (двуезичните деца могат да научат и 
двата езика без проблеми). Добре развити езикови умения, като например разказването, 
могат да се прехвърлят от първия към втория език. Затова  родителите трябва да бъдат 
насърчавани да четат и разказват на детето си на майчиния си език, и да предоставят 
възможност на децата си да разказват повече. 
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3. Защо в езиковото обучение няма деца, които говорят български език като 
майчин? Те също понякога не говорят добре български. 
 
В обучението участват и деца, които говорят български като майчин. Кой взема участие в 
обучението и кой не, не зависи от произхода на детето, а от това дали то има нужда да 
навакса езиков материал, за да отговарят езиковите му умения на съответната 
възрастова група. 
 
 
4. Аз научих български език, без да посещавам допълнително езиково обучение, 
детето ми може да го научи по същия начин. 
 
●  Виж отговора на въпрос 1. 
 
●  Ако родителите са добре информирани относно допълнителното езиково 

обучение по български език, но въпреки това нямат желание да запишат детето си 
да участва, никой не може да ги принуждава да правят това. (Виж отговор на 
въпрос 10) 

 
 
5. За да научи детето ми по-добре български език, вкъщи разговаряме само на 
български. Трябва ли и аз да говоря на български? Мога ли по този начин да 
помогна на детето си? 
 
●  Фактът, че детето Ви израства с два езика, е голям плюс за него. Това би било 

полезно за него при изучаването на друг език и по-късно в работата. 
 
●  Поради тази причина Ви препоръчваме да продължите да разговаряте с детето си 

на майчиния си език. 
 
●  Разговаряйте с детето си на езика, на който се чувствате най-сигурни. Така Вие 

влизате в ролята на учител за детето. 
 
●  Четете и разказвайте на детето на майчиния си език. 
 
●  Добрата езикова компетентност на майчиния език на детето подпомага 

изучаването на втория език. 
 
 
6. Какво мога да направя? Сбърках ли някъде? 
 
●  Не спирайте да говорите на детето си на езика, на който се чувствате най-уверени 

(Виж отговор на въпрос 5). 
 
●  Насърчавайте и мотивирайте детето си да посещава допълнителното езиково 

обучение. Кажете му, че това е нещо полезно и забавно. 
 
●  Интересувайте се от това, какво е научило и правило детето Ви по време на 

обучението. По този начин ще му покажете, че това което прави, е важно! 
 
●  Запишете детето си на допълнителното езиково обучение навреме. 
 
 
 



 

3 
 

 
7. Заради участието си в езиковото обучение детето ми е заклеймено. Кои лица 
знаят със сигурност, че на него му се преподава допълнително? 
 
●  Училищното ръководство, както и класният ръководител знаят за участието на 

детето в езиковото обучение. Също и неговите съученици могат да знаят, че то 
взема участие. 

 
●  В нашето училище преподавателите не смятат, че детето Ви е по-глупаво от 

останалите деца, защото говори български език неправилно. Напротив, учителите 
знаят, че е голямо постижение за него да учи два езика едновременно. 

 
●  Също и по време на редовните часове учителите подсилват положително 

мнението на другите деца относно многоезичието, като по този начин 
допълнително подкрепят децата с друг майчин език в училище.  

 
●  Понякога дори има случаи, в които другите деца са разочаровани, че не са 

допуснати да вземат участие в допълнителното езиково обучение. 
  
 
8. Въпреки това не желая детето ми да посещава езиковото обучение! 
 
Участието в допълнителното обучението по български език става по желание, а не е 
задължително. Ако след цялата тук (например на информационната среща) посочена 
информация не проявявате интерес и желание детето Ви да вземе участие в обучението, 
това решение е напълно Ваше право. Трябва само да знаете, че това решение не 
съответства на това, което ние и училището бихме Ви препоръчали. 
 
 
Цели на работата с родители: Родителите трябва да знаят, че… 
 
а) материалите са специално разработени като съдържанието и последователността не 
са случайни (съвсем кратко представяне на материала: различни съдържания, различни 
граматични области, много устен и писмен текст). 

➔ Родителите трябва да знаят, че е важно децата да посещават редовно обучението, 
за да могат да се възползват максимално, тъй като материалът се надгражда. 

➔ Не се впускайте в подробни обяснения на граматическия материал, обяснявайте 
на просто и разбираемо ниво (без понятия като предлози и род...) 

➔ Тетрадките на децата могат да се използват като визуален материал. 
 
б) Децата посещават езиковото обучение, за да се подготвят за по-горните класове. 
 

в) Родителите трябва да са наясно с това, че изучаването на втори език е голямо 
постижение и че майчиният език е от полза за децата. Родителите трябва да знаят, че и те 
трябва да подкрепят езиковото обучение, за да могат техните деца да го посещават с 
желание. 

 

 

Успешна и плодотворна работа!  


