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ВИНАТА ЗА ПРОВАЛА НА ЕДИН УЧЕНИК Я НОСИ ОБУ-
ЧАВАЩИЯТ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОБЯСНИ С НЕСПОСОБ-
НОСТТА НА УЧЕНЕ НА ОБУЧАВАНИЯ.

Обучението трябва да се развива в условия на психичен ком-
форт, да приключи с успех, защото само така ученикът ще 
бъде склонен да учи.
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ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО  
ТОВА ПОМАГАЛО 

Настоящото помагало се предвижда за запознаване на 
учителите с основни понятия и проблеми на билингвизма. 
Основна причина за създаването на това помагало е нараства-
щият брой отпадащи от обучението деца, които не могат да се 
справят с обучението. За по-голямата част от тях изучаването 
на българския език е непреодолима трудност, която нараства 
с новите разказвателни предмети. Изучаването на български 
език като втори им създава възможност за равен старт в учи-
лищата и по този начин и за равнопоставеност в обществото. 
Но това поставя предизвикателства пред учителите, с които 
те трябва да могат да се справят. В тези случаи имаме работа с 
билингвизъм (двуезичие) и обучението по втория език тряб-
ва да се съобразява с предпоставките на билингвизма. Насто-
ящото помагало е в помощ на учителя, като набляга на гледна-
та точка на изучаващите езика.

Изследването на чуждоезиковото обучение през 20 век 
беше насочено предимно към преподаването на езика и 
твърде малко към усвояването му. По този начин доста въ-
проси, които засягат проблемите на изучаването, гледната 
точка на изучаващия, не са били достатъчно съблюдавани 
при обучението и се били оставяни като проблем на изу-
чаващия и неговите възможности или нагласи. Това засяга 
както вътрешната обработка на езиковия инпут, който е по-
даден на изучаващите, така и начина, по който се усвояват и 
произвеждат нови знания. Важно за езиковата дидактика е 
преподавателите да са запознати с процесите и условията на 
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изучаването на езика и чрез преподавателските си методи да 
насърчават усвояването.

Настоящото помагало е предназначено за учителите, кои-
то работят с билингвални ученици, и си поставя за цел да ги 
запознае с билингвалното обучение. То съдържа записки и 
извадки от дванадесет книги и около 40 статии и студии по 
въпроса на второезиковото обучение, както и лични наблю-
дения от тригодишния проект и от дългогодишна практика в 
чуждоезиковото обучение.

Необходимо е да се обяснят някои понятия, които са се 
наложили в литературата: въпреки опитите ни да намерим 
съответствие за понятийната двойка инпут – аутпут, тя се е 
наложила в международната педагогическа и дидактическа 
литература, като под инпут се разбира това, което се пода-
ва като информация, а под аутпут – това, което излиза като 
информация. По този начин още тук мога да дам и основно-
то правило на обучението: инпут преди аутпут! Не можем 
да очакваме детето да открива нещо, което ние трябва да му 
подадем.

В приложената библиография (Прегледана литература) 
съм цитирала литературата, с която лично съм запозната. В 
текста обаче се цитират и автори, които реферираните от мен 
автори са използвали. Не сметнах за необходимо да създавам 
цялостна библиография по въпроса, тъй като желаещите да се 
запознаят по-обстойно с въпроса, могат да използват цитира-
ната от мен литература, част от която се намира в Австрийска 
библиотека в Русе.

Избраните книги, статии и студии, подбраната тематика 
е ориентирана към изучаването на български като втори език 
в българските училища за деца с друг майчин език. В този 
смисъл съм допълвала с мои бележки и наблюдения, събрани 
както от личния ми опит на преподавател в чуждоезиковото 
обучение, така и от наблюденията по време на проекта. И не 
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на последно място, от опита ми на майка и контакта ми с дру-
ги майки.

При превода на определени пасажи, особено когато ста-
ва въпрос за обществени структури и социална практика на 
назоваването (определенията), които са резултат от начина 
на живот в съответната страна (Германия или Англия в този 
случай), става ясно, че тези названия не са неутрални, а са тяс-
но свързани със социалните практики в съответната страна 
и представят определени културни, политически и социални 
нагласи. Важно наблюдение от събрания опит тук е, че в посо-
чените училищни системи в Германия и Англия става въпрос 
за промяна в училищната система в посока към социалната 
държава, която предоставя по-голямо пространство и обръ-
ща по-голямо внимание на различните социални и етнически 
групи. Забелязва се известна критика на либералните тенден-
ции към успеваемост и оценяване на децата (и хората) един-
ствено по техните постижения и по този начин запазване на 
статуквото на социално разделение на обществото и стремеж 
към социална равнопоставеност на различията в техния старт 
в живота. 

Пенка Ангелова
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1. БЪЛГАРСКИ КАТО ВТОРИ ЕЗИК

Образователната интеграция е институционален процес, 
при който образователни субекти, носители на етнокултурни 
специфики, си взаимодействат в единна образователна среда, 
като в процеса на обучение и възпитание формират интер-
културни компетентности и споделени граждански ценности, 
запазвайки своята етнокултурна идентичност и получавайки 
равни възможности за социална реализация.

Образователната интеграция изисква защита на правата 
на децата, недопускане на дискриминация и осигуряване на 
адекватни предпоставки за социална реализация. Тя не до-
пуска сегрегация и автосегрегация1 на децата и учениците от 
етническите малцинства, както и асимилация против тяхната 
воля и против волята на техните родители. Насърчава и под-
помага междукултурния обмен и съхраняването и развитието 
на различните културни идентичности.2

Понятието „Български като втори език“ се прилага като 
работно понятие (terminus technicus) при обучаеми, които 
са с друг майчин език, но живеят в страната. По този начин 
се прави разлика между изучаването на български език като 
чужд и като втори език. Изучаването на даден език като чужд 
език предполага чужда, малко позната обстановка, в която 
обучаемите нямат достъп до ежедневието и социалната сре-
да на изучавания език и тепърва трябва да им се създават та-

1 Самоизолация, самогетоизиране, самоенклавизиране.
2 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етниче-

ските малцинства (2015 – 2020), с. 5.
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кива предпоставки или да им се обясняват непознати за ре-
алното обкръжение понятия. Децата, които живеят в дадена 
страна и имат достъп до различен тип информации на офи-
циалния език, телевизия, други деца от квартала, магазини и 
стоки, както и текуща комуникация, са поставени пред други 
условия за усвояване на втория език, който в случая е и офи-
циалният език на страната. За втори език може да се говори, 
„когато езикът, който се изучава, същевременно е и езикът на 
обкръжението“ (Йеук 2015, 17). И все пак това усвояване не 
идва от само себе си. Необходимо е да се окаже преподава-
телска помощ, която да съблюдава както психолингвистични, 
така и социолингвистични аспекти и най-вече да набляга на 
особеностите на българския език, които биха могли да пред-
ставляват трудност за носители на друг майчин език – като 
например род, число, членуване и др.

Понятието втори език означава, че децата вече имат ня-
какви езикови практики на майчиния си език и започват да 
изучават втори език. В случая става въпрос за официалния 
език на страната. Това понятие е въведено в Германия по по-
вод изучаването на немски език от деца на имигранти. Но 
проблемът за билингвалното образование се разработва от 
десетилетия също и в други западноевропейски страни, като 
се сенсибилизират преподавателите за проблемите на би-
лингвизма и се подготвят специално за работа с деца с друг 
майчин език. На английски примери и аспекти ще се спрем 
по-късно.

Тук трябва да се отбележи, че и понятието „майчин език“ 
поради твърде голямата еднозначност в някои изследвания се 
заменя с понятието „семеен език“, тъй като това понятие е 
по-гъвкаво и реферира средата, в която израства детето: това 
важи особено за смесени семейства, в които например се гово-
ри официалният език на страната (напр. един български ро-
дител в чужбина). В такъв случай изучаването на българския 
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също ще бъде като втори език, за което се създават и необхо-
димите училища.

При създаването на методика за обучение по български 
език като втори език се позоваваме на теорията и практиката 
на германски университети, които подготвят учители за пре-
подаване на „втори език“, като съблюдаваме особеностите на 
българския език и изработваме специално учебно помагало, 
пригодено към необходимостта на децата с друг майчин/се-
меен език.

Защо са необходими материали за обучение по българ-
ски като втори език 

Материалите възникват в резултат на проект към ЕС под 
надслов „Език срещу отпадането от училищата“. Основна 
причина за създаването им е нарастващият брой отпадащи 
от обучението деца, които не могат да се справят с учебния 
материал. На по-голямата част от тях изучаването на българ-
ския език е непреодолима трудност, която нараства с новите 
разказвателни предмети. Изучаването на български език като 
втори им създава възможност за равен старт в училищата и по 
този начин и за равнопоставеност в обществото. В тези случаи 
имаме работа с билингвизъм и изучаването на втория език 
трябва да се съобразява с предпоставките на билингвизма.

Понятието билингвизъм е частично явление на многое-
зичността, която характеризира различни институционално 
и обществено обусловени форми на живот и индивидуална 
употреба на повече от един език. То означава езикова ком-
петентност на индивиди или общности в ситуации, в които 
различни езици влизат в съприкосновение или се включват в 
конверзацията. Тези езици могат да бъдат както национални, 
така и регионални.

Многоезичността е нормално състояние. Както показват 
международните изследвания, в европейски контекст може да 
изглежда необичайно, но в много региони по света многое-
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зичността е нормалното състояние, а едноезичността е из-
ключение. Като примери могат да се дадат както Индия, така 
и Африка, където всеки човек освен родния си майчин език 
говори поне един друг (официален) език. Но също и в евро-
пейски страни като Швейцария или Белгия това е нормалното 
положение. 

Следната таблица може да онагледи какво е разпростране-
нието на многоезичността (Рил 2014, 10):

Континент Население Езици Процент на 
езиците

Среден брой 
на населението 
спрямо езиците

Азия 4,1 млрд. 2304 32 % 1,8 млн.
Африка 938 млн. 2146 30 % 437 000

Тихоокеански 33,7 млн. 1311 19 % 26 000
Америка 901 млн. 1060 15 % 850 000
Европа 728 млн. 284 4 % 2,6 млн.
Всички 6,7 млрд. 7105 100 % 943 000

Както се вижда, в Европа се говорят около 4 % от светов-
ните езици. Но дори в Европа, където в повечето страни се 
говори един език като официален държавен език, има много 
региони, в които населението е многоезично. Ярки примери 
са например Южен Тирол с немски, италиански и ладино или 
Каталония с каталонски и испански. В Европа има около 300 
езикови малцинства и всеки седми европеец принадлежи на 
някакво автохтонно малцинство или говори някакъв регио-
нален или малцинствен език.

За Европа това положение е също сравнително ново. Исто-
рически погледнато, „едноезичните (монолингвални) държа-
ви възникват едва по време на национализмите“ (Йеук 2015, 
14) и биват наложени от държавния апарат. В многонационал-
ните империи паралелно с езика на колонизатора, който слу-
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жел за управленски език и език на междуетническа комуни-
кация, са се говорели различни езици. Щефан Йеук привежда 
пример с Франция, в която до 19 век са се говорели различни 
езици – каталонски, баски, окситански, провансалски и бре-
тонски, и само едно малцинство е говорело френски. За да мо-
гат да се разбират помежду си, хората естествено е трябвало 
да умеят да говорят различни езици. Едва една репресивна 
езикова политика, която започва някъде през 16 век, успява да 
наложи постепенно, в течение на два века, френския език като 
официален. И когато по-надолу говорим за първи език (Е1) 
и втори език (Е2), ще имаме предвид реда на усвояването на 
езиците. В това понятие не се влага оценъчен елемент както 
по отношение на важността на езика, така и по отношение на 
владеенето на езика.

Който смята, че езиците са автономни системи, чието ус-
вояване може да се осъществи в една идеална общност, пропу-
ска, че езиците са възникнали от контакта с други езици (Йеук 
2006). Едноезичното мнозинство обикновено подценява този 
факт, но е достатъчно само да обърнем внимание на интер-
национализмите във всеки език или на турцизмите в балкан-
ските езици, или на думи като алкохол, химия, китара, яке, 
куфар, лак, маска, маса, матрак, раса и т.н., които са взети от 
арабските езици. Голяма част от думите в нашата лексика не са 
от български произход и това не е недостатък.

Многоезичието е богатство и развива интелигентност-
та. Изследванията сочат, че и от неврологична гледна точка 
многоезичието може да се разглежда като нормално състоя-
ние: изследванията на мозъка показват, че всички езици, кои-
то даден индивид владее, се съхраняват в един и същ регион 
на мозъка, т.нар. зона на Брока (Рил 2014, с. 11 – 17). Човек 
притежава вродено умение да произнася звуци и думи, но той 
не притежава вродена заложба да говори само един опреде-
лен език.



15Втори език при деца

Типове многоезичност. Необходимо е да се различават 
видовете многоезичност, за да може съответно да се реагира 
на техните особености. Рил различава четири типа многое-
зичност според гледната точка на подхода към нея:

• Според начина на усвояване: това означава дали човек 
е започнал да усвоява даден език от най-ранно детство или 
на дадена възраст в определен етап на съзнателния си живот. 
Дали човек израства с едновременна употреба на повече ези-
ци, или започва да изучава единия в по-късен етап от живота 
си, има значение за неговото отношение към многоезичието 
и към смесването или разделянето на езиците. Дали човек от 
малък се е научил да различава езиците. От значение е също 
така дали езикът се усвоява в естествения ситуативен кон-
текст, или думите и изреченията се изучават чрез преводни 
еквиваленти и правила за употреба. Става въпрос за различни 
видове многоезичност с оглед на това, дали тя съществува още 
от детска възраст и езиците са усвоени симултанно, или е пре-
дизвикана в по-късна възраст и е наложена от обществените 
условия.

• Според обществените условия: условията за практику-
ване на многоезичност са различни в различните общества. 
От значение е дали многоезичността се упражнява индивиду-
ално, колективно или институционално3. Тези форми взаим-
но се преплитат и обуславят, но същевременно е от значение 
дали даден език може да се използва в институциите, дали е 
признат, дали може да се слуша по радиото и телевизията. В 
зависимост от общността, в която се живее и общува, могат 
да се получат различни форми на смесване на езиците в хода 
на едно изречение, респ. изказване (Code Switching). В този 

3 Lüdi, Georges. Mehrsprachigkeit. – In: Goebl, Hans et al. (Hg.) Kontakt-
linguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Berlin/
New York: de Gruyter, 1996. S. 320 – 327.
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контекст може да се говори и за дискурсивно многоезичие 
(Franceschini), това ще рече смесване на езици и приплъзва-
не през езиците в хода на дискурса в група, владееща и двата 
езика.

• Според компетентността могат да се различават три 
вида билингвизъм: съставен, координиран и подчиняващ. В 
случая става въпрос за съотношението на езиците и тяхно-
то използване и по какъв начин те се запаметяват в мозъка 
(Вайнрайх) (Рил, 13). При съставния (свързан) билингвизъм 
говорещият разполага с определена концепция за понятието, 
към която може да се съотнесе и на двата езика; при коорди-
нирания билингвизъм в мозъка на говорещия съществува към 
съответната дума съответно определена концепция за нейна-
та употреба, свързана с определено понятие. При подчинения 
билингвизъм не може да се говори за концепция за понятията, 
а говорещият просто превежда думите от първия на втория 
език. 

Координираният билингвизъм възниква при хора, които 
са израснали в двуезична среда и са изучавали езика по ес-
тествен начин. Подчиненият билингвизъм се получава при 
хора, които са изучавали втория език като чужд език, тъй като 
поне в началната фаза чуждият език се изучава чрез преводни 
еквиваленти. Когато езиците се използват в естествена среда, 
тогава се получава съставният билингвизъм. Това са модели, 
които могат да обяснят употребата на езиците и въз основа на 
които се изгражда обучението по втория език, създаването на 
„концепции“ за думите и тяхната употреба.

• Според езиковите констелации: в случая се изхожда от 
предпоставката, че т.нар. майчин език е един и децата трябва 
да бъдат обучавани на втория език (ако двата езика са усвоя-
вани на възраст между 0 и 2 години, случаят е по-различен).

Междувременно през последните пет десетилетия линг-
вистичните изследвания в Европа все повече се характери-
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зират от социо-, психо-, прагма- и педагогическо-лингвис-
тични тенденции, водещи до „ренесанс на емпиризма“ (Рил, 
13), т.нар. “the new American empiricism”. Този неоемпиризъм 
се дължи на неудовлетвореността от лингвистичните теории 
с идеализирани говорители и слушатели в някакво въобра-
жаемо хомогенно общество, докато реалните комуникатив-
ни ситуации се разиграват винаги в хетерогенни обществени 
условия. Един от първите изследователи на многоезичието – 
Елас Оксаар, забелязва, че както при едноезичните, така и 
при многоезичните говорещи могат да се наблюдават езикови 
грешки, които да се дължат на извънезикови фактори, т.е. не 
са предизвикани от многоезичието. Освен това трябва да се 
прави разлика между интерференция на езиците и смяна на 
езиковата система (code switching). Елас Оксаар дава следната 
дефиниция на многоезичието:

„Многоезичието дефинирам функционално. То предпола-
га, че многоезичният в повечето ситуации може спокойно да 
преминава от единия език на другия, когато това се наложи. 
Съотношението на езиците може да е различно – съобразно 
структурата на комуникативния акт и други ситуации и теми 
в единия език може да се употребяват по-красноречиви израз-
ни средства, в другия по-малко.“ (Oksaar 1980)

В по-късни изследвания тази дефиниция се допълва с 
това, че на многоезичността се гледа не само в индивидуален 
аспект, но също така и като характеристика на общности, ин-
ституции и групи, и по този начин езикът се възприема като 
„конвенционализирана езикова форма на колектива“ (habitual 
way of communication).

Многоезичността е динамичен процес, в който езиковите 
компетентности се усвояват и разширяват. Те могат да бъдат 
по езика, т.е. човек разширява и задълбочава знанията и ези-
ковия си запас по даден език, но също така и на метаниво – за 
езика, т.е. човек получава знания за структурата и начина на 
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употреба на съответния език. Grosjean (Francois) забелязва, че 
феноменът многоезичен човек се различава от едноезичния с 
това, че той не функционира като два едноезични, а използ-
ва практики на многоезично говорене като например Code 
Switching или форми на превод от единия език на другия. Ос-
вен това билингвалното дете твърде рано усеща и получава 
възможността да осмисли разликата между сигнификат и сиг-
нификант, между назоваемо и назовано и да отдели предмета 
от неговото название. А това е първата стъпка към езиковото 
метаниво.

Многоезичността е богатство, което създава предим-
ството индивидът да може да комуникира в различни ситу-
ации, увеличава способността му за разбиране на хората. Тя 
засилва също така и познавателните му възможности. В об-
ществен аспект многоезичността е също обществен капитал, 
който улеснява междукултурните комуникации. Също така и 
споменатият креативен потенциал на многоезичните инди-
види и групи може да бъде използван положително за обще-
ството. Многоезичността е важен естествен ресурс в ерата на 
глобализацията и би трябвало да се насърчава.

В българските градове и села броят на хората с друг май-
чин език се увеличава, не всички деца говорят в дома си или 
на улицата (квартала или селото, в което живеят) български 
и постъпвайки в училище, много от тях тепърва се конфрон-
тират с българския език. За да могат да научат този език, е не-
обходима специална педагогика, развитие на знания и умения 
също и при учителите, които преподават български език. От 
педагогическа гледна точка е необходимо преподавателите 
и възпитателите, които работят с двуезични деца (билингви), 
да познават основите на многоезичността. Необходимо е те да 
знаят как е устроен многоезичният мозък и какви форми на 
многоезичност има. Освен това те трябва да знаят в какво се 
състои разликата между монолингвалните и билингвалните 
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хора и че не трябва да се смята за лош признак, ако се смесват 
езиците. Важно е също така да се знае какво значение има на-
сърчаването на изучаването на първия (майчин) език за уме-
нията и компетенциите по втория език и какво значение има 
многоезичността за учениците.
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2. КОГНИТИВНИ И НЕВРОНАЛНИ 
ОСНОВИ НА МНОГОЕЗИЧИЕТО

По книгата на Клаудиа Мария Рил „Многоезичие“, с. 34–61.

На всички, говорещи някакъв чужд език, е позната ситуа-
цията, в която дадена дума в чуждия език може да бъде заме-
нена с дума от родния език или от друг чужд език.

Пример: Малко дете с турски майчин език разказва в учи-
лище ситуация от уикенда, когато с дядо си са ходили на рибо-
лов. Разказва красноречиво случката и накрая казва, разпер-
вайки ръчички: И хванахме един ей такъв балък.

Думата балък в турски език означава риба, докато в някои 
български диалекти и социолекти тя означава глупак. Това е 
само странична информация към ситуацията, която се нарича 
Switching, или преминаване, прехлъзване, смяна на канала на 
комуникацията, макар и временна, само за една дума. 

Затова е интересно да се получи, макар и в един доста общ 
и научнопопулярен план, кратка информация за менталната 
репрезентация и организация на многоезичието. Тук ще се 
опитам да обобщя за целта на нашите занимания проучването 
на Клаудиа Мариа Рил относно когнитивните и невроналните 
основи на многоезичието.
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2.1. Локализация на езиковите центрове в 
мозъка

Още през 19 век невролозите Пол Пиер Брока и Карл Ве-
рнике, придържайки се към тезата за взаимовръзка между 
физиологически и ментални проблеми, се опитват да локали-
зират езиковите центрове в мозъка, изследвайки взаимовръз-
ката между нарушения на определени мозъчни зони и загуба-
та на езикови умения или логопедични нарушения. Пол Брока 
открива речедвигателния център в мозъка, който се намира в 
третата фронтална гънка на челния дял в лявото полукълбо 
на мозъчната кора. С това Брока доказва идеята си за тесен ло-
кализационизъм, като представя тезата, че висшите психични 
функции са локализирани в точно определени структури на 
мозъка. През 70-те години на 19 век Карл Вернике открива ти-
пичното представителство на речеслуховия център в мозъка 
и разработва подробно патогенните последствия от неговото 
увреждане. По този начин тезата на Брока за функционалната 
специфика на коровите анализатори се потвърждава оконча-
телно. Тези два центъра в лявата половина на мозъка биват 
определяни като зони на Брока и Вернике. Оказва се, че при 
езиковата комуникация, за да се стигне до разбиране на езика, 
сигналите се препращат от ухото към езиковата кора и оттам 
биват препратени към центъра на Вернике, където се деко-
дират. Следователно за възприемането на езика (слушане) и 
производството на езика (говорене) се ангажират различни 
мозъчни зони. Днес може да се онагледи как при говорене в 
мозъка непрекъснато се активират зоните на Брока и Вернике, 
но същевременно в процеса на говоренето и разбирането на 
езика се задвижват също и други центрове в дясната половина 
на мозъка.
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Зони на Брока и Вернике в човешкия мозък

2.2. Репрезентация на повече езици в мозъка

От деветдесетте години на 20 век все повече се обръща 
внимание на многоезичието и неговата репрезентация в мо-
зъка. При направените опити и изследвания се констатира 
разлика между ранни билингви (които са започнали да усвоя-
ват втория език преди тригодишна възраст) и късни билингви 
(които са започнали изучаването на езика след деветгодишна 
възраст) (Рил, 36 – 38). 

При сравнението на ранните и късните билингви въпреки 
всичките индивидуални различия може да се наблюдава след-
ната тенденция: установено е, че при ранните билингви двата 
езика се припокриват в доста голяма степен в зоната на Бро-
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ка и по този начин се репрезентират компактно. При късните 
билингви припокриването на двата езика в зоната на Брока е 
само частично. В невролингвистиката това се обяснява с фа-
кта, че резервирани за специфични нужди зони в мозъка, за-
ложени в ранното детство, от определена възраст не могат да 
бъдат модифицирани и тогава трябва да се използват съседни 
зони. Затова само ранните билингви могат да използват съ-
щата зона в мозъка си и за втория език (срв. Ватендорф 2001, 
Францескини 2002) (РИЛ, 36).

В общи линии от направените изследвания могат да се об-
общят следните три разлики между ранни и късни билингви. 
Доказано е, че при ранните билингви:

• с оглед на целия мозък се активира по-малко мозъчен 
субстрат при изучаването на втория и третия език;

• по-малко вариации между различните езици при гово-
ренето, отколкото при късните билингви;

• разполагат с мрежа в зоната на Брока, която може да ин-
тегрира и други езици.

Друго предимство за ранно изучаващите сочат изследва-
нията, които се занимават със структурата на мозъка. В тази 
връзка едно изследване на Мечели (РИЛ, 38) показва, че изу-
чаването на нов език води до сгъстяване на сивото вещество 
в определена мозъчна зона, а именно в долния ляв париетален 
лоб (Parietalcortex). Сгъстяването е най-силно при ранно изу-
чаване, напр. от 1,5-годишна възраст, и намалява значително 
след десетгодишна възраст.

Ролята на възрастта на изучаване и на компетентността. 
Както показват изследванията на мозъка, езиците при лица, 
които израстват едновременно с два езика, са представени в 
мозъка по-различно, отколкото при лица, които започват по-
късно да изучават втория език, независимо от езиковата ком-
петентност. Тя е от значение само когато трябва да се тестват 
задачи, които засягат семантиката. Както показват изследва-
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нията на мозъчните вълни, семантичните грешки при тест-
ваните лица имат същия ефект при изучавания език, както 
и при изходящия език. Това подкрепя тезата, че при ранните 
билингви граматическите знания се репрезентират по начин, 
различен от този при късните билингви.

Този факт може да бъде обяснен чрез „процесуално-де-
кларативния модел“ на Улман (2001) (РИЛ, 39). При този мо-
дел става въпрос за различното запаметяване на граматиче-
ските и лексикалните информации. Там Улман констатира, 
че запаметяването и процесирането на лексикални единици 
(в смисъл на съчетаване на звукове и значения) от Е1 се осъ-
ществява в декларативната памет, в която по принцип се съх-
раняват фактите и събитията. За разлика от тях граматичните 
структури се съхраняват предимно в процесуалната памет, 
която отговаря за изучаването и провеждането на когнитивни 
рутинни действия. Тези две различни системи на паметта не 
са само локализирани на различни места в мозъка, но имат и 
различна цитоархитектура (това ще рече подредба на клетки-
те). Улман приема, че при късните билингви граматическите 
структури, които в Е1 са запаметени в процесуалната памет 
на мозъка, в Е2 ще бъдат запаметени в декларативната памет – 
или като клъстър. Или като експлицитни правила, с чиято по-
мощ могат да се конструират структури. Естествено, че при 
честа употреба на езика тези граматически структури могат 
да се прехвърлят в процесуалната памет, но те не преминават 
по естествен начин в нея, а трябва отново да бъдат създадени.

2.3. Билингвален ментален лексикон

Дискусията за билингвалния ментален лексикон се води 
основно по отношение на съхраняването на езиците в мозъ-
ка. Най-често под ментален лексикон се разбира съхранява-
нето на думи и заложените в тях концепции на даден език. 
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Изследванията са правени предимно върху билингви (а не 
многоезични).

2.3.1. Съхраняване на езиците в мозъка: основният въпрос 
в случая е дали различните езици при многоезични хора се 
съхраняват на едно място или на различни места в паметта 
на мозъка. Така наречената Субсет/Subset хипотеза за съхра-
няване и изучаване на езици предпоставя съществуването на 
отделни подгрупи, в които се съхраняват думите. Думи, които 
се употребяват по-често, се свързват помежду си и се съхра-
няват в отделна подгрупа. Най-често това са думи от един и 
същ език. Наблюденията показват също, че тъй като думи-
те от различните езици не са напълно съответстващи, те по 
различен начин описват, перспективират света, по различен 
начин поставят гледната точка върху света. По този начин го-
ворещият си създава по-раздвижено виждане за света и пред-
метите, разделя думата от предмета, създава си по-суверенно 
възприемане за езика, разделяйки думата, езиковия ментален 
образ от реалния материален образ. 

Приема се също така, че конкретните понятия се кодират 
в мозъка по различен начин от абстрактните. Наблюдава се 
така нареченият ефект на конкретността: конкретните думи 
по-лесно се запомнят от абстрактните. Dual-coding хипотеза-
та приема, че думите, обозначаващи конкретни предмети, се 
запаметяват двойно: от една страна, като вербална единица 
(logogen), от друга страна, като конкретна образна представа 
(imagen). По този начин по-лесно се активират думи, които 
са свързани както с вербалната, така и с образната памет. Ос-
вен това се наблюдават и различия в запаметяването според 
граматическия статус на думите: докато съществителните се 
възприемат по-скоро като конкретни названия, глаголите и 
абстрактните понятия се запаметяват по-трудно.
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2.3.2. Влияние на ситуацията на изучаване. Изследвани-
ята на Брендер/Ван Хел/Дийкста (РИЛ, 43) показват, че начи-
нът на изучаване на езика оказва влияние върху създаването 
на мрежи в менталния лексикон. Така например група нидер-
ландски ученици и студенти изучават думите и понятията на 
английски език Е2 не чрез преводни еквиваленти, а в естест-
вени ситуации. Сравнението с ученици, които изучават чрез 
първия език втория, показват, че по-добри резултати има там, 
където езиците се изучават симултанно и че в тези случаи уче-
ниците по-лесно усвояват различията в езиците. В такива слу-
чаи вече първият език е този, който по-добре се говори.

Установено е също така, че двуезичният ментален лекси-
кон не е статична величина, а динамична система, която по-
стоянно се променя чрез употребата на езика. Той се съставя 
и непрекъснато се координира, езиковата система на отделни-
те индивиди се намира в непрекъснат динамичен процес на 
реструктуриране. Тези хипотези междувременно се доказват 
и от неврологични изследвания. Изследвания на Йеонг (Рил, 
44) показват, че тествани лица, които са изучавали думите от 
Е2 с писмени преводни еквиваленти, активират други зони на 
мозъка в сравнение с тествани лица, които са ги научили в ес-
тествена контекстуална среда. Последните активират зони в 
десния париетален лоб, които се активират особено когато се 
подражава на движения и дейности.

2.3.3. Ролята на звуковите подобия. Друг аспект, който 
трябва да се има предвид, е менталната репрезентация на раз-
личните аспекти на езика. Предполага се, че синтактичните, 
морфологичните и фонетичните характеристики на езика 
се съхраняват независимо едни от други, но са свързани по-
между си. В този случай важна роля играе звуковото подобие 
между лексикални единици. Много от тестовете показват, че 
фонетични или ортографски подобия свързват думите и по-
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нятията независимо от езика, към който принадлежат. Това са 
думи, които в двата езика имат еднакво звучене, но различен 
преводен еквивалент. Така напр. Beaver – Biber – бобър. Та-
кива съвпадения могат да се превърнат и в така наречените 
„лоши приятели“, които подвеждат със звученето си към раз-
местване на значения, напр. немската дума Lektion (урок) и 
лекция на български.

2.3.4. Омрежаване на граматически информации. Изслед-
ванията показват (РИЛ, 45), че не само на лексикална и фоне-
тична основа, но също и в морфологията и синтаксиса могат 
да се наблюдават връзки, омрежвания. Когато при описанието 
на дадено действие се подаде дадена синтактична структура 
(напр. страдателен или деятелен залог), тестваното лице вари-
ра тази граматична структура при отговора си. На тази база се 
разработва модел за билингвална синтактична репрезента-
ция (Рил, 46). В този модел лексикалните податки се състоят от 
концепт, лема и форма на думата. Т.нар. леми възли са свър-
зани с възли, които съдържат синтактични информации не-
зависимо от езика. Следователно съществуват независими от 
езика възли, които поемат репрезентацията за глагол, същест-
вително и предлози и др. независими от езика свойства като 
род и число. Освен това съществуват и т.нар. „комбинаторни 
възли“, които описват вида на граматическата конструкция, в 
която съответната дума може да бъде употребена. Възможно 
е напр. английски и испански глаголи да са свързани със съ-
щия категориален възел „глагол“ и същия категориален възел 
за действителен и страдателен залог.
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2.4. Модели на билингвална езикова продукция 
(РИЛ, 49) 

Има два основни типа модели, които се опитват да обяс-
нят „езиковата продукция“: от една страна, т. нар. „модуларно 
изчислителни модели“, които се обосновават предимно от ре-
зултатите от изследванията на грешките при говорене (Lapsus 
Lingua, Versprecherforschung) и от тестовете за измерване на 
времето на реакция (напр. Levelt/Roelofs/Meyer 1999, deBot/
Schreuder 1993), и от друга страна, т.нар. „конекционистки мо-
дели“, които отразяват паралелно процесите на обработка и 
симулират езиковата продукция чрез компютъра (напр. моде-
лът на разширяването на активизацията на Dell/Reich 1980 и 
Stemberger 1985). 

2.4.1. Модуларно-изчислителни модели
Модуларно изчислителният модел на Levelt (1989) посту-

лира няколко независими една от друга степени на обработка 
на информацията, тръгвайки от определена интенция на из-
говаряне, преминавайки през няколко междинни степени до 
конкретното задвижване на говорните органи. В този модул 
на обработка, т.нар. концептуализатор, се планира съдър-
жанието на изказа. Определя се кои съдържания трябва да се 
вземат в изказа (макропланиране) и в каква подредба трябва 
да се представят, за да постигнат желания ефект (микропла-
ниране). Затова, от една страна, са необходими лексиконни 
знания, от друга страна обаче, също и знания за протичането 
на текущия разговор.4 Модулът произвежда от тази информа-
ция „превербалното съобщение“, което същевременно е ин-

4 Всеки, който е участвал в дискусия на малко познат за него език, 
може да си представи какви усилия са нужни, за да се включи в разговора, 
без да наруши смисъла на конверзацията и интенционалността на другите 
говорящи.
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пут за следващия обработващ модул, а именно формулатора. 
Този модул превежда концептуалната структура (превербал-
ното съобщение) в езикова структура. При това той се ползва 
от граматически и лексикални знания, които се съхраняват в 
менталния лексикон. Също така първоначално за всички зна-
чения, които са налични в концептуалната структура, се под-
бират подходящи лексикални единици със съответните им 
синтактични информации (леми) и биват междинно запаме-
тявани в синтактичен резервоар (Speicher). След това отново 
се посяга към менталния лексикон, този път към фонологич-
ната и морфологичната информация за дадена дума (лексема). 
От тези информации се изготвя артикулаторен план, който се 
предава на следващата инстанция, а именно артикулатора, 
който преработва този план в команди към говорните органи 
(Sprechwerkzeuge).

Важна роля при този модел играе съществуващата кон-
тролна/надзорна инстанция, т.нар. монитор. Тя се намесва на 
всички нива и проверява правилността на информационните 
единици, които идват от различните модули. Процесите про-
тичат последователно, но inkrementell, това ще рече частично 
застъпвайки се. В първоначалния ѝ вид процесуалността про-
тича йерархично, в една посока (top-down). В преработения 
вариант от 1999 г. Levelt/Roelofs/Meyer приемат възможността 
за обратна връзка между нивото на лемите и на лексемите.

Този модел бива прехвърлен от de Bot (1992) (РИЛ, 51) и 
de Bot/Schreuder (1993) върху езиковата продукция на много-
езичните хора. Изследователите предполагат, че изборът на 
език, на който трябва да се направи планираното изказване, 
се извършва още на нивото на конципиране, а именно в кон-
цептуализатора, и че там още се кодира езикова препратка, 
която води до активиране на съответните елементи в езико-
вия лексикон. Проблемът на този модел обаче е в това, както 
отбелязва Clyne (2003, 197ff), че ако информацията за избо-
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ра на езика би трябвало да е достъпна още на нивото на ле-
ксикалното концептуализиране, не може да се обясни как се 
задвижва несъзнателно смяната от единия език на другия. 
Такива случаи предполагат възможности за обратна връзка 
между фонологичното кодиране и лексемното ниво. De Bot 
(2004) се опитва да реши тази дилема, като въвежда външна 
езикова контролна система, т.нар. „езиков възел“ (language 
node). Тъй като езиците са организирани в т.нар. субсет (вж. 
субсет хипотезата), активирането на част от даден език води 
до активиране на елементи от същия език и на други нива. По 
този начин както в едноезичната продукция на език, така и в 
многоезичната се насочва вниманието към конекционистките 
модели. Въпреки това с този модел все още не може да се обяс-
ни как думи от единия език могат да се нагаждат към другия 
език, като получават граматически характеристики на втория/
другия език: напр. от англ. Timesheet – таймшийтове, или да-
унлодвах, сейвнах и т.н.

2.4.2. Интерактивни модели (РИЛ, 51 – 53)
Докато модуларните модели, които вече изброихме, из-

хождат от презумпцията, че знанието се съхранява като един-
на цялост, в интерактивните модели знанието се представя 
чрез множество възлови точки. Това означава, че се предпола-
га съществуването на синтактични и морфологични възли не-
зависимо от лексемите (вж. горе интегрирания модел на съх-
раняването на езика). Активирането на възлите се извършва 
винаги в две посоки (top-down – от концепцията към езиковия 
сигнал, и bottom-up – от езиковия сигнал към концепцията). 
Когато нивото на концептуализация се докосне с даден възел, 
тогава се активира не само думата, която точно определя ком-
понента на значението, но също така биват активирани и се-
мантично сродни думи. Докато селекцията протича все още 
на лема-нивото, активираните леми извикват техните фоно-
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логични репрезентанти и съответните съседни (следователно 
звуково сродни) звукосъчетания.

Този модел е приложим също и за езиковата продукция на 
билингвите и многоезичните. Така например при активиране 
на звуково сходни думи или връзка с преводни еквиваленти 
във втория, третия и т.н. езици. Както дори в едноезична си-
туация човек може да подбере грешната дума, казвайки друга, 
близка по звучене, така и в мозъка на билингвалния или мно-
гоезичния говорящ може да бъде избрана съответната дума от 
другия език, напр. вместо beaver или biber – бобър.

2.4.3. Мониторинг и разделяне на езиците
Ако приемем, че билингвите и многоезичните хора акти-

вират едновременно говоримите си езици, то би трябвало да 
съществува механизъм, който да им дава възможност да раз-
делят езиците по време на говорене, така че езиковата им про-
дукция да бъде на един език. 

Това може да се обясни с тезата за т.нар. „латерални (стра-
нични) задръжки и инхибиция“ (Рил, 53). Този механизъм пре-
дотвратява активирането на думи, които не принадлежат към 
избрания език. Чрез т.нар. инхибиторни интерневрони5 пре-
насянето върху намиращ се в близост неврон бива намалено. 
При невроналните инхибиционни процеси трябва обаче да се 

5 Невроните (нервните клетки) са основните компоненти на централ-
ната нервна система заедно с глиалните клетки. Те са електрически възбу-
дими клетки, които получават, обработват и предават информация чрез 
електрически и химични сигнали. Предаването на сигнали между отдел-
ните нервни клетки се обуславя от съществуването на връзки между тях, 
наречени синапси. Невроните се свързват помежду си, като по този начин 
формират нервни мрежи. В зависимост от функцията, в която са специа-
лизирани, невроните се делят на няколко вида – двигателни, сетивни и 
междинни (интерневрони). 

Физиология от: Framar.bg: https://medpedia.framar.bg/физиология/ви-
дове-неврони.
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прави разлика между глобално инхибиране, това ще рече по-
тискането на цяла езикова система (напр. българският се по-
тиска, когато говоря на немски или на английски), и локална 
инхибиция, за която стана въпрос по-горе при моделите на 
езикова продукция и която се отнася за преводния еквива-
лент на определена концепция (респ. дума). Това ще рече, че 
когато искам да кажа beaver, трябва да потисна biber или бобър. 
Именно с глобалната инхибиция Le Bot (2004, 27) обяснява 
един интересен феномен, че когато търсим някаква дума в да-
ден език, по-често се сещаме за преводния ѝ еквивалент в друг 
чужд език, който ни е познат, а не на родния Е1. Той приема, 
че родният език Е1, който по-често се употребява като цяло, 
т.е. глобално, създава по-силна мрежа, която по-лесно може да 
бъде инхибирана, отколкото разпръснати думи от Е2 или Е3.

Надзорна мониторна система. За да се постигне тази гло-
бална инхибиция, Green (1998) приема съществуването на 
една надзорна система, която може да бъде сравнена с мони-
тора, който Levelt/Roelofs/Meyer (1999) приемат, че същест-
вува при езиковата продукция. В този случай съществуват 
различни стадии на проверка, а именно преартикулационен 
и постартикулационен. При постартикулационната проверка 
говорещият чува какво е казал, и може да коригира непра-
вилното или грешно казаното. В случая говорещият едва след 
като е казал нещо, осъзнава, че е употребил дума от родния, 
респ. първия си език, и със забележката: „е, как беше това …“, 
или: „как се казваше това“, да се коригира.

Затова е добре да се прави разлика между монилингвален 
и билингвален модус на говорене. Понятието модус на говоре-
не/language mode е формулирано от Francois Grosjean и зависи 
от това, дали в комуникацията участват едноезични или би-
лингвални партньори и дали се активира само един език или 
и двата езика. Това зависи както от партньорите, така и от си-
туацията.
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2.5. Многоезичие и когнитивни умения

Многоезичните/билингвалните говорещи, когато се нами-
рат в монолингвален модус на говорене, винаги се конфрон-
тират със задачата да отговарят на единия език и да потискат 
другия език. Паралелното активиране на двата езика води до 
състезание на двата езика и изисква по-висока степен на ког-
нитивен контрол. За да инхибират езика, който не е необхо-
дим, говорещите си изработват в мозъка определени мрежи, 
които създават основата за екзекутивен контрол, това ще рече 
за контрол на вниманието и концентрацията. Това е причина-
та билингвалните по принцип да могат по-добре да се съсре-
доточават върху определени аспекти и да не се разсейват. Тези 
резултати са получени от редица когнитивни тестове и научни 
изследвания. 

2.5.1. Когнитивни предимства на билингвално развиващи 
се деца

Още през 60-те и 70-те години съществуват предположе-
ния, че двуезичната среда се отразява положително върху ког-
нитивното развитие на децата, тъй като непрекъснато могат 
да сравняват две езикови системи. Едно от предимствата е 
било забелязано и в това, че децата чрез това контрастиране 
могат да развият съзнанието, че думите и назованите от тях 
референти в извънезиковата действителност трябва да бъдат 
разграничавани. Тъй като едно двуезично растящо дете нау-
чава твърде рано, че референтът „крава“ веднъж може да бъде 
назован със звуците „крава“, но също и със звуците „инек“. 
Освен това е било забелязано, че деца, които израстват в дву-
езична среда, реагират по-бавно и по-неточно при назоваване 
на картинки. Забавяне се е наблюдавало също и при разбира-
нето и изговарянето на думи дори когато децата трябвало да 
отговарят на доминантния език. 
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Всички тези примери показват, че езиковата продукция 
при билингвите функционира по-различно, отколкото при 
едноезичните. Затова вниманието беше насочено към когни-
тивните предимства на билингвизма и показа, че тези мними 
„дефицити“ не само че биват компенсирани, а дори напротив, 
дават когнитивнa преднина на билингвите спрямо израства-
щите в едноезична среда деца, които се изразяват в следните 
три качества:

• Theory of Mind/ментализация;
• комуникативни компетенции и стратегическа употреба 

на езика;
• контролиране на вниманието.
Под Theory of Mind, или „ментализация“, се разбира спо-

собността да се разпознават процеси в съзнанието на други 
лица – като чувства, потребности, намерения, очаквания и 
мнения, и да бъдат разпознавани в собствената личност.

Комуникаивна компетентност. Изследванията показват, 
че децата се нагаждат и говорят езика на партньора, с кого-
то разговарят. Изследване, което Comeau/Genesee/Lapaquette 
(2003) са направили при двегодишни деца от смесени семей-
ства с френски и английски език, показват, че децата използ-
ват сравнително по-малко английски думи в разговора с парт-
ньор, който е монолингвален и говори само френски език. 
Това свидетелства за изразена комуникативна компетентност. 
Друга област в когнитивното развитие е прилагането на опре-
делени стратегии при комуникация. Така например може да 
се забележи как билингвални деца при разказване на някаква 
история жестикулират повече от монолингвалните. Това може 
да бъде обяснено с това, че децата по този начин си помагат да 
намерят подходящите думи и да преодолеят съревнованието 
на езиците (срв. Nicoladis/Pika/Marentette 2009).

Контролиране на концентрацията на вниманието. Тест-
вания, проведени от Byalistok при петгодишни, на които им 
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се възлага да подреждат разноцветни плочки първо по голе-
мина, а след това по цвят, показват, че билингвалните деца 
реагират по-бързо. Byalistok (2001:209) обяснява резултата с 
това, че при промяната на задачата първата задача (сортиране 
по форма) е била блокирана, за да могат децата да се концен-
трират върху втората задача. Тъй като билингвалните деца са 
свикнали да блокират единия език, т.е. да го инхибират, когато 
говорят другия език, те могат да прехвърлят това умение и на 
други когнитивни задачи. Резултатите се доказват и с невро-
логични изследвания.

2.5.2. Когнитивни предимства на възрастни билингви (Рил, 58)
Тестове за контрола на вниманието са проведени и с по-го-

леми деца, младежи и възрастни. Използват се т.нар. мрежови 
тестове за проследяване на концентрацията на вниманието. 
Забелязано е, че във всички възрастови групи билингвите по-
бързо реагират. Това предимство е по-силно изразено при деца-
та и възрастните, докато при младежите не е така силно изразе-
но. Точно при старите хора се забелязва, че тази способност за 
екзекутивен контрол редуцира и забавя процеси на деменция.

Както вече беше няколкократно споменато, това когни-
тивно предимство се обяснява с факта, че многоезичните 
хора, респ. билингвите, непрекъснато трябва да упражняват 
контрол върху двете си езикови системи. По този начин в два 
определени региона на мозъка те са развили голямо количе-
ство сиво вещество, а именно в предния корнулатичен кор-
текс (arterior cingulate cortex) и в лявото ядро (left caudate).

2.6. Многоезичие и креативност

Като се има предвид, че хората, използващи повече ези-
ци, оперират с различни езикови системи, се разбира от само 
себе си, че многоезичието освен останалите когнитивни спо-
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собности стимулира също и креативността. Познаването на 
различни граматични структури сенсибилизира говорещия 
към концепции, които в другия език не могат да се изразят, 
така например концепцията за аспект (различаването меж-
ду свършен и несвършен вид в миналото), също и липсата на 
пълно семантично съответствие, особено при абстрактните 
понятия, води до повече и различни асоциации.

В по-новите изследвания се проучва въпросът доколко хо-
рата, владеещи повече езици, притежават по-голяма креатив-
ност от едноезичните. Като креативен бива определен човек, 
който има хрумвания, които да отговарят на две условия: те 
трябва да са оригинални и трябва да изпълняват определена 
цел. За измерване на креативността има два различни под-
хода: историометричния и психометричния. Първият се от-
нася за измерване на креативност в исторически план, като 
се натрупват биографични и исторически данни и се оценя-
ват статистически в различни отношения. (Simonton 2008, 
148). Данните от едно изследване, което използва този метод 
(Simonton 1997), показват например, че креативни гении се 
появяват с по-голяма вероятност във времена, които се харак-
теризират с културна хетерогенност. Както беше показано на 
примера на Япония, там се появяват особено много гениални 
личности във време, когато в японската култура са оставили 
следите си много емигранти, а самите японци са пътували 
много в чужбина и влиянието на японците, които са следвали 
при чуждестранни преподаватели, е било голямо. Всички тези 
явления автоматично са свързани с многоезичие (срв. също 
Kharkhurin 2012, 48 ff).
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3. УСВОЯВАНЕ НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

По: Вилхелм Грисхабер „Процеси на усвояването на езика при 
първи и при втори език“, с. 9–123 (Wilhelm Grießhaber: Spra-
cherwerbsprozesse in Erst- und Zweitsprache. Universitätsverlag 
Rhein-Ruhr. 2008, 2013.)

Когато осмисляме методите на преподаване и начините на 
усвояване на втория или на чуждия език, е необходимо пър-
воначално да сме наясно как децата усвояват родния си език. 
В предходната глава бяха изяснени когнитивните и невронал-
ните основи на многоезичието. Тук ще се спрем на процесите 
на усвояването на родния език на базата на книгата на Вил-
хелм Грисхабер „Процеси на усвояване на езика при първия и 
при втория език“.

3.1. Основи на усвояването на майчиния език  
и класически хипотези

Езикът е отличителен белег на човешкия род, може би 
дори основният. При нормални условия всяко дете научава 
езика на своето обкръжение. Процесите на усвояване преми-
нават през определени фази, но трудно могат да бъдат целево 
управлявани. Оттук възникват няколко въпроса: 

• Какви са етапите, през които детето усвоява езика?
• Колко продължава този процес по правило?
• По какъв начин се развиват участващите в този процес 

органи: слушане (слух), говорни органи, мислене (мозък)?
• Каква е ролята на възрастните в процеса на усвояване?
• Как детето стига до граматиката?
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Отговорът на тези въпроси ще получим на няколко етапа. 
Първо ще бъдат представени етапите на усвояване и класи-
ческите хипотези за усвояване на езика: бихейвиористичният, 
нативистичният и интеракционисткият подход. Също така 
ще се спрем и на някои процеси на развитие, така например 
на развитието на невроналните структури, развитието на ар-
тикулационните органи, пренаталното слушане на ембриона, 
както и на някои особености на комуникацията на възрастни-
те с бебета и деца.

От дълги години се развиват хипотези, които се опитват 
да обяснят как се усвоява езикът и защо протича именно във 
фазите, които могат да се наблюдават. Тук ще се спрем само 
на тези хипотези, които имат отношение към лингвистичните 
въпроси и силно са повлияли науката. 

• Бихейвиоризъм: Блумфилд 1933, Скинер 1957;
• Нативизъм: Чомски 1959, 1973, 1999;
• Интеракционизъм: Брунер 1983.
Изключваме онези опити за обяснение на усвояване на 

първия език, които по презумция поставят езиковото разви-
тие на децата както във времеви, така и във функционален 
план след когнитивното развитие. Към тях спадат изследва-
нията на Пиаже (Piaget 1972), както и на т.нар. когнитивисти. 
Пиаже гради теорията си върху твърдението, че по време на 
сенсомоторната фаза някъде до 18-ия месец при детето във 
вътрешен процес на съзряване се формират основите на сим-
воличното разбиране, които създават предпоставките за упо-
треба на символи при речевата дейност. На това разбиране 
се противопоставя подстъпът на Виготски (1964) (вж също 
и: Meng&Rehbein 2007), който свързва усвояването на езика 
с обществената комуникативна дейност. Настоящите наблю-
дения се базират предимно на продължаването на подхода на 
Виготски. 
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3.1.1. Времевa последователност на усвояването на езика
Процесът на усвояването се осъществява основно през 

първите 24 месеца след раждането и след 28 месец се стига до 
комплексни изказвания. Усвояването се осъществява в опре-
делени етапи. Но все пак началото и продължителността на 
даден етап могат да показват значителни вариации. Има деца, 
които проговорват рано, а други закъсняват с говоренето. Но 
скороостта и продължителноста не оказват влияние върху по-
следователността.

Период Обсег на усвояване
Преди раждането Възприемане на майчиния глас
След раждането Различаване на гласове и шумове

Различаване на майчиния глас от другите 
гласове

След 5-ия месец Подобно на говор бърборене
Интонация, артикулационни модели

След 8-ия месец Повторение на звуци: дада, баба, мама
Звукови контрасти 

12 – 18 месец Думоподобни образувания
Изказвания с една дума
Изказвания с две думи

След 28-ия месец Комплексни изказвания

3.1.2. Бихейвиоризъм
Бихейвиоризмът започва да се развива в края на 19 и на-

чалото на 20 век. Влияние оказват изследванията на психолога 
Ватсон (1925). Бихейвиористите концентрират вниманието си 
върху описанието и анализа на измерими процеси. Ментал-
ни процеси, недостъпни за измервания, биват изключвани от 
точните анализи. Усвояването на езика, като всички останали 
процеси на придобиване на знания, се разглежда като „habit 
formation“, като формиране на поведението. По време на изу-
чаването определени целеви реакции се засилват и се превръ-
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щат в стимули, докато неподходящите реакции се игнорират. 
На самия процес на изучаване се гледа като на имитация и 
подражание на образци.

На базата на конкретни и конструирани примери за кому-
никация Bloomfield (1933, 23) стига до следната структура на 
придобиване на говорни умения:

А: Практическо събитие, предхождащо акта на говорене;
B: Говорене;
C: Практическо събитие, последвало акта на говорене.
На тази база Блумфилд създава и структурата на изучава-

нето на езика. Изходна точка за Блумфилд са първите звуко-
подражателни опити за бърборене на бебето, които в процеса 
на подкрепа се превръщат в думи. От гледна точка на изучава-
щото езика бебе този процес може да се приеме като имитация 
на изказвания на възрастните. Детето наблюдава възрастните 
и подражава на поведението им, докато с тяхна подкрепа стиг-
не до задоволителен резултат. По същия начин бихейвиори-
змът обяснява и научаването на граматиката, например чрез 
коригиране на грешно образувани форми при глаголите. На 
грешно образувана форма, като напр. „ядъл съм“, възрастни-
ят реагира и поправя детето, а при правилна употреба детето 
бива похвалено. 

В теорията на Блумфилд обаче не става ясно как и защо 
изучаващите стигат до тези отклонения. Този аспект води от 
своя страна до теории (в нативизма и конексионизма), че изу-
чаващите не само имитират, но се опитват сами да образуват 
и изпробват форми.

За изследването на изучаването и усвояването на езика е 
важно да се изясни до каква степен е решаваща имитацията 
и какво е нейното място при изучаване на лексиката и грама-
тиката.
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3.1.3. Нативизъм
Нативистичните теории са свързани с името на Ноам 

Чомски. В сърцевината на теорията му е заложено предпо-
ложението, че съществуват универсални езикови структури, 
които са вродени и които в процеса на усвояване на езика се 
активират за конкретния език. Универсалните езикови струк-
тури на универсалната граматика съдържат всички възможни 
граматически структури на езиците на човечеството. Изуча-
ващото езика дете въз основа на контакта си със заобикаля-
щия го език, така да се каже, трябва да открие по какъв начин 
този език използва универсалните структури.

Основополагащи при Чомски (1959) са:
• Централните бихейвиористични механизми на изуча-

ване чрез имитация и корекция биват определени като 
недостатъчни.

• Аутпут надхвърля инпут: децата успяват да учат по-
добре от възрастните. Дава се пример с децата на миг-
ранти, които научават езика много по-добре от родите-
лите си, въпреки че родителите им говорят грешно на 
съответния език.

• Времето на изучаването на езика се определя за твърде 
кратко (пет години) и е свързано с краткия период за 
въздействие на вродените механизми.

• Доказателственост (евидентност): децата научават 
много сложни граматични правила, без те да им се обяс-
няват. Детето трябва да си вади правилните заключения 
дори от несъвсем правилния говор на възрастните. Тъй 
като в периода на изучаването те не разполагат с необ-
ходимите когнитивни механизми, те явно използват 
вродените им структури.

От тези наблюдения Чомски стига до заключението за 
съществуване на вроден „Language Acquisition Device“ (LAD 
Механизъм за усвояване на езика). Този LAD е на разположе-
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ние само през определен период на развитието. Ако през този 
период не е имало достатъчни контакти, развитието на детето 
остава на съвсем елементарно рудиментарно ниво.

В течение на времето концепциите за универсалната гра-
матика са се променяли, самият Чомски допълва и ревизира 
собствените си теории. Тъй като е немислимо детето да изу-
чава интуитивно една толкова сложна граматическа система, 
се приема, че тази система му е (генетично) вродена. Влияние-
то на тази теория надхвърля само езиковото и граматичното 
обучение, но с времето тя се превръща в затворена система, 
тъй като не може да предложи емпирични изследвания на ези-
ковата комуникация (Чомски 1999)

3.1.4. Интеракционизъм 
Брунер (1983) набляга на интерактивното действие между 

две контактуващи лица и противопоставя на LAD механизма 
на Чомски една LASS система (Language Acquisition Support 
System), като се позовава на основополагащи аспекти на ези-
ковите дейности и усвояване на езика, обръщайки внимание 
на това, че голяма част от когнитивните процеси по време на 
детството са свързани с постигането на определени цели. Ог-
ромна част от активностите през първите една и половина го-
дини е изключително социално и комуникативно ориентира-
на. Изучаването на езика изисква поне двама участници, тъй 
като езикът поначало е социална дейност. В ранното изучава-
не на езика игрите заемат особено важно място.

На пръв поглед при Брунер могат да се намерят прилики 
с бихейвиоризма, тъй като и в двете концепции се набляга 
на интеракцията между детето и възрастните. Фундаментал-
ната разлика обаче е в това, че според бихейвиоризма децата 
изучават директно думите и езиковите правила, докато спо-
ред Брунер те усвояват езикови структури на комуникация-
та, т.нар. „frames“. Усвоените „frames“ от своя страна служат 
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като помощно средство за интерактивност и за научаване на 
други езикови единици. Детето не повтаря просто действията 
на възрастните, а то трябва да разпознае съответстващите на 
партньора дейности в процеса на комуникация и да ги изпъл-
ни. По принцип на въпроса не се отговаря с въпрос, а с отго-
вор. За да се стигне до това заключение, е необходим активен 
самостоятелен когнитивен процес. 

3.1.5. Развития в определени области
• Развитие на невроналните мрежи
След направеното през 19 век от Брока6 откритие се смята 

за безспорно, че невроналните структури на тъканта в мозъка 
са материалните носители на езика. След раждането броят на 
клетките нараства в периода до двегодишна възраст. Първо-
начално всички клетки са свързани с всички и в детството и 
до пубертета се затвърждават често употребявани връзки, на-
ричани синапси. След пубертета по-малко използваните връз-
ки се разпадат, така че се създава определена мрежа от често 
използвани връзки между отделните клетки. Както се оказва, 
нивото на езиковата компетентност зависи от количеството 
на думите, които са били в обръщение в много ранна фаза на 
усвояване на езика. (Заключение: на малкото дете трябва мно-
го да му се говори, да се разказват приказки и истории незави-
симо от това, че то не ги разбира).

По отношение на втория или чуждия език резултатите от 
развитието на невроналните мрежи са от значение във връз-
ка с т.нар. оптимална възраст за усвояване на езика. Докато 
за произношението влиянието на Е1 за усвоен след пубертета 
език е явно забележимо, това не важи за другите области на 
езика.

6 Виж предходната глава за когнитивни и невронални основи на мно-
гоезичието.
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• Развитие на слуховите и говорните органи
Развитието на слуховите органи започва много рано в 

ембрионалния стадий. Направени са изследвания, които до-
казват, че бебетата още след раждането разпознават гласа на 
майка си и го различават от другите гласове. Tomatis (1994) 
успява да установи, че ембрионите още месеци преди ражда-
нето възприемат гласа на майката в тялото ѝ. Според Tomatis 
пренаталният слухов опит има решаваща роля за бъдещия 
фреквентен обхват, който говорител на Е1 придобива. Тези 
открития са още едно доказателство за понятието „майчин 
език“. Детето още преди раждането събира слухов опит в оп-
ределени параметри като ритъм, мелодия и емоции по време 
на говоренето. Следователно бебетата не се раждат без ника-
къв опит. В течение на първите година и половина обхватът на 
фреквенциите, които детето чува, намалява.

Артикулационните органи след раждането се различа-
ват значително от тези на възрастните. В ранната бебешка 
възраст ларинксът (гръклянът) се намира по-високо, така че 
епиглотисът (надгръклянникът) почти се опира в небцето. 
Гърлената кухина (Ansatzrohr), която определя фреквенцията 
на трептене, е значително по-къса в сравнение с възрастните и 
едва след четвъртия месец започва да наподобява тази на въз-
растните. Именно поради по-късата гърлена кухина детският 
глас дълго време е по-тънък от гласа на възрастните.

Усвояването на звуковата система изисква по-дълго вре-
ме. В началото на училищната възраст с изключение на С-зву-
ковете фонемите на немския език са усвоени (Rose vs Rosse).

3.1.6. Модификации в поведението на възрастните спрямо 
децата

• На фонологично ниво
Не само детският език показва особености, но също така и 

езикът на възрастните към децата им се различава от езика на 
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възрастните помежду им. Според проучването на Kuhl (1997) 
възрастните артикулират в разговор с малки деца централ-
ни фонеми по различен начин, отколкото в разговор с други 
възрастни. Така например, говорейки на децата си на две- до 
петмесечна възраст, майките артикулират гласните по-ясно и 
по-високо. 

Чрез модификацията на артикулацията си възрастните 
улесняват усвояването на езика при децата. В контекста на 
дискусията за генетичната или социалната основа на усвоя-
ването на езика това е доказателство в полза на социалната и 
активната роля на възрастните.

• На граматично ниво
Възрастните подкрепят усвояването на езика чрез повта-

ряне на детските изявления. Повтаряйки, възрастният (ро-
дител, възпитател) поема казаното от детето и от своя глед-
на точка го коригира. Или ако не разбира нещо, пита детето, 
докато се разбере за какво става дума и детето каже думата/
израза разбираемо.

3.1.7. Преглед на когнитивните и на езиковите етапи на 
развитие 

Усвояването на езика в сърцевината си е комуникативен 
процес, който зависи от различни фактори. От една страна, 
това са биологичното съзрявне на органите, например първо-
начално абсолютната зависимост на кърмачето от майка си, 
но също така и развитието на артикулационните и слуховите 
органи. Но социалните фактори играят също важна роля. 

Следващата таблица показва степените на развитие в 
различните възрасти:
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Бебе  
1–3

Малко 
дете  
4–6

Дете 
7–12

Младежи  
13–20

Възрастни 
над 20

Соц. 
зависимост

абсо-
лютна

много 
голяма голяма средна малка

Артик. органи в развитие развити

Артикулац. 
модели

създа-
ване

зат-
вържда-

ване

автома-
тизира-

не
развити

Звуков филтър създа-
ване

зат-
вържда-

ване
развит

Синтаксис развитие
дифе-

ренци-
ране

развит

Когнит. 
способности
Комплексни 
модели на 
действие

Писмен език създа-
ване развитие развити

Грамат. 
рефлексия

разви-
тие

изграж-
дане налична

3.2. Усвояване на лексика

При усвояването на лексиката трябва да се изяснят някои 
лингвистични аспекти. Първо трябва да се изясни какви отли-
чителни белези имат думите и по какъв начин тези отличител-
ни белези влияят върху усвояването:

• Какви отличителни белези притежава думата? Могат 
да се разграничат три аспекта: звуковата (фонетичната) 
форма, граматическите белези и значението на думите.
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• В какво съотношение се намират думите една спрямо 
друга? Думите не се появяват изолирано, а свързани 
една с друга.

Освен това възниква въпросът как децата създават своя 
словесен запас:

• Как децата научават думите и значенията им?
• Съществуват ли общи принципи за усвояване на лекси-

ката?
• Какво значение има социалният статус при усвояването 

на лексиката?

3.2.1. Лингвистични основи на усвояването на лексиката
• Лингвистичен аспект на думите
Думите изглеждат нещо просто, състоят се от поредица 

звуци и това е тяхната фонетична или фонологична страна; 
те означават нещо и това е тяхната семантична страна, освен 
това те имат граматически свойства, някои имат род, повечето 
от тях могат да бъдат модифицирани чрез окончанията (суф-
икси). Всички тези нива определят също и усвояването на ду-
мите. За малкото дете са достъпни само звуците на конкретната 
реализация. В комуникацията звуците биват реализирани по 
различен начин, така например с регионална или диалектична 
оцветка. Получава се така, че една и съща дума може да бъде 
реализирана по различен начин от различните говорители.

Даден е пример с таблица с немската дума Hund/куче и 
нейната реализация: 
Нива на репрезентация Белези
Звуково: /hont/ кучи Звуци, различно реализирани
[hunt] Фонеми, реализирани в системата звуци
Писмено: Hund/ куче Лексема, м.р., ед.ч.
Hund-e куче-та Морфеми, число (мн. ч.)
hünd-isch Морфеми, словообразуване
hün-disch ку-чеш-ки Срички
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Допълнително към тези звукови качества детето трябва да 
усвои и граматическите качества на думите, към това спадат 
частите на речта и съпровождащите ги граматически кате-
гории като напр. род при съществителните или окончанията 
при глаголите. Едва при познаването на тези особености ду-
мите могат да бъдат включени подходящо в речта.

Друго ниво на усвояване представляват значенията на 
думите, които ще бъдат разгледани в частта за семантиката. 
Децата трябва да разберат, че понятието куче не се отнася за 
всички четириноги космати, а само за лаещи.

• Граматически свойства на думите
Думата куче е с доста голяма честота. За да може тя да бъде 

комбинирана с други думи, детето трябва да усвои грамати-
ческите ѝ качества: вид – съществително, род – мъжки, как-
то и различните форми, в които тя може да се появи – число, 
падеж, пълен или непълен член. По време на усвояването на 
езика детето трябва да научи всичките тези форми. Придоби-
ването на лексика не се състои в заизустяването на отделни 
думи.

• За семантиката на думите
Как можем да си представим значението на думите? Към 

какво се отнасят думите? Платон приема, че към всяка идея за 
нещата съществува съответна дума. По този начин думите оп-
ределят същността на нещата. Чрез думата, така да се каже, се 
хваща нещото. Познанието на различните европейски езици 
ни показва, че нещата не стоят по този начин. Дори няколко 
примера ще са достатъчни: dog (английски), chien (френски), 
pas (сърбохърватски), köpek (турски). Детето следователно 
трябва да разбере, че думите не са самите обекти, а езиково 
конвенционално определени названия на обектите от гледна 
точка на един определен език.

Думите могат да имат различни значения. Куче може да 
означава и нещо друго – ‘зъл, лош човек’ например. Или да 
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се употребяват в различни словосъчетания: кучешки живот, 
като пребито куче съм, гледаме се като куче и котка и др. 
При изучаване на първия език децата не могат да научат вед-
нага различните значения на думите. Децата трябва да научат, 
че има начини на употреба на привидно еднозначни думи, 
при които те получават друго значение, което може и да няма 
нищо общо с основното значение на думата.

• Концепти от семантични групи
На примера на родствените отношения Bierewisch през 

1969 г. предлага абстрактно систематизиране на значения – 
структуриран набор от качества, които са вариаблени и мо-
гат да бъдат различно оценени. Така например при родстве-
ните отношения важат категориите +живо същество, +човек, 
+роднина.

Дава се пример с научаване на думата рара/татко и пара-
метрите – „човек“, „директна роднинска връзка“, „друго поко-
ление“ и „по-възрастен“ и „не е жена“.

При роднинските отношения се прави сравнение с тур-
ския език, където освен сестра и брат се концептуализират 
понятия за „кака“ и „батко“.

Контекст на научаването на „татко“ и семантични особе-
ности: лексемата „рара“ от гледна точка на детето е по-въз-
растно лице от мъжки пол, към когото сестричката се обръща 
с „рара“, а майката го нарича по име. Нещата се усложняват от 
това, че в разговор с децата майката нарича това лице също 
„рара“. Ако се погледне по-внимателно, никак не е лесно за 
детето да осъзнае тези родствени отношения. Графично пред-
ставяне показва сложността на отношенията мама, татко/
рара, дъщеря/сестра, син и дядо, в които усвояващото езика 
дете трябва да се ориентира (стр. 37 – 41).
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3.2.2. Лексикални единици в ранния етап
1. Показателни местоимения – тук, там, това;
2. Активни думи – хм, ай-ай, мао (мяу);
3. Обекти – ти-та (за часовник), туту (за кола), мяу;
4. Лица – Поли, Кати, мама, тата.
Различните лексикални единици могат да бъдат подреж-

дани както по семантични, така също и по звукови критерии.

3.2.3. Развитие на лексикалния запас и лексикален спринт 
(Vokabelspurt)

Общи квантитативни аспекти на развитието
В първите фази до дванадесетия месец натрупването на 

лексикона става бавно и постепенно. Рецептивните знания до-
минират продуктивните (Bates et al. 1995, 102). Този резултат 
се покрива с наблюденията от ежедневието. След дванадесе-
тия месец натрупването бързо нараства и малките деца усвоя-
ват за единица време много повече лексикални единици. Това 
ускоряване е свързано с факта, че вече не се заучават изолира-
но отделни думи, а междувременно са създадени семантични 
структури, към които могат да се добавят нови думи. При гра-
матичните аспекти междувременно също са създадени улес-
няващи изучаването структури.

Лексикален спринт и праг на усвояването
Бързото нарастване на речника е толкова впечатляващо, 

че за него е създаден специален термин: лексикален спринт. 
Периодът е различен при различните деца, но независимо от 
индивидуалните вариации може да бъде съотнесен към ко-
личеството на научените думи. След усвояването на 50 думи 
започва лексикалният спринт. В основата на тези промени е 
заложено преструктурирането на процесите на усвояване.

Това преструктуриране се проявява също и при употреба-
та на отделни езикови средства. Бехли е изследвал предимно 
реализацията на молби от страна на детето. Преди стигането 
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на прага от 50 думи детето изразява молбите си пет пъти по-
вече по невербален начин. След достигане на прага от 50 думи 
съотношението за кратко време се обръща. 

3.2.4. Социални условия и езиков запас
Очевидно социалните условия играят при усвояването на 

лексиката много по-важна роля, отколкото се е смятало досе-
га. Още през 1976 г. Бернщайн обръща внимание на връзката 
между език и социална принадлежност на родителите, но не е 
можел да го докаже убедително, докато според Чомски соци-
алният статус при изучаването на първия език не би трябвало 
да е от значение, тъй като децата благодарение на вродения им 
LAD могат да усъвършенстват недостатъчния инпут и да го 
превърнат в напълно развита родноезикова компетентност. 

Един дългосрочен проект в Америка доказа, че социалният 
статус на родителите оказва решаващо влияние върху изуча-
ването на езика от децата. Hart &Risley 1995 в продължение на 
две и половина години наблюдават 42 деца от различно соци-
ално обкръжение: 13 деца на държавни служители, професио-
налисти; 23 деца от работнически семейства (работн. класа) и 6 
деца от семейства на социална помощ. Направените през този 
период в семействата записи са били транскрибирани и анали-
зирани. Разликата може да се наблюдава още в началото по чес-
тотата на направените от родителите изявления спрямо децата: 
докато при професионалистите те са средно 487, в работниче-
ските семейства са около 301, то в семействата със социална 
подкрепа те са били средно 178. В течение на двете и половина 
години дистанцията между социалните групи се увеличава.

Този инпут (подаването) кореспондира с аутпута (продук-
цията) на децата при домашните игри. При този опит всеки 
ден са се правили около 15 минути записи на спонтанни из-
казвания на децата. Разликата между различните социални 
групи била впечатляваща.
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По-високият езиков инпут се изразява и в по-висок ези-
ков аутпут. Установените в ранното детство различия корес-
пондират на езиковите затруднения на децата в училище до 
края на трети клас.

В предучилищната възраст ножицата в езиковите умения 
на децата от различни социални прослойки се разтваря и това 
продължава дори след три учебни години в училище. Социал-
ното обкръжение в голяма степен определя натрупването на 
лексикалния запас и създаването на лексикона.

3.3. Усвояване на граматика

При усвояването на граматиката въпросът, който стои в 
центъра, е: как детето стига до граматиката? Под граматика 
в случая се разбират два аспекта: от една страна, промяната 
на формата на думите чрез окончания (число и падеж при 
съществителните и времена и лични окончания при глаго-
лите), и от друга страна, свързване на думите в линеарна 
последователност в устната реч със съответната интонация 
в граматически структурирани изказвания (синтаксис); при 
това се използват специални думи, т.нар. функционални 
частици (напр. съюзи). По този начин детето се сблъсква с 
много задачи за усвояване: то не само трябва да различа-
ва думите по тяхната звукова характеристика и значение, а 
и да ги подрежда според граматическата им функция към 
съответните части на речта, освен това то трябва да усвои 
и съответните промени на формите в съответните части на 
речта и да ги комбинира правилно в подходящи конструк-
ции. Обаче първото, което трябва да разпознае и да научи, е 
основополагащият принцип, че думите трябва да се реали-
зират на секвенции в определена последователност и че по 
този начин ще може да предаде повече информация, откол-
кото с отделната дума.



53Втори език при деца

Въз основа на критиката на класическите хипотези въз-
никна конексионизмът, който без спекулативни предположе-
ния се опитва да моделира процеса на усвояване. В рамките на 
конексионизма е възможна помощ от страна на възрастните, 
например с детски рими (Bi-Ba-Butzemann).

Усвояването на синтактични структури става по два ос-
новни начина: от една страна, чрез синтез на все повече пра-
вила едно след друго; от друга страна, може да се приеме, че 
може да се започне с по-големите единици, без детето да по-
знава или владее вътрешната им устроеност, а след това посте-
пенно те да бъдат осмислени.

Основни стъпки при усвояване на граматиката
• Имитации – подражанието на примера на възрастния 

говорещ характеризира голяма част от началното усво-
яване на езика.

• „Граматически принцип“: свързване на две думи в едно 
изказване. Паралелно с подражанието децата трябва да 
осмислят връзката и свързването между двете думи. 
Изследвания на Scollon показват как детето първона-
чално съсредоточва вниманието си върху подражание-
то и звуковата форма, а след това преминава към раз-
биране и осмисляне на семантиката. Едва след като са 
предотвратени недоразумения относно семантиката, се 
преминава към следващата стъпка – свързването на две 
думи в едно изказване.

• Усвояване чрез игра
Според нативистичната хипотеза детето не се нуждае от 

помощ, тъй като езикът му е вроден. В случая обаче се изключ-
ва нещо, което се е предавало през поколения. Игрите оказват 
силно влияние върху усвояването на езика и примерът може 
да се даде с една привидно безсмислена (нонсенс) детска ри-
мирана песничка:
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Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Kreis herum, fidebum
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Kreis herum,
er rüttelt sich, er schüttelt sich,
er wirft sein Stöckchen hinter sich
Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann
In unserm Kreis herum, fidebum

Bi-Ba-Butzemann в случая служи като парадигма за спре-
жение на силни глаголи с промяна на коренната гласната (от-
глас) i-a-u.

BI BA Butzemann
binden band gebunden
klingen klang geklungen
trinken trank getrunken

Вместо да се дават наставления как се променят опреде-
лени силни глаголи и какво представлява тяхното спрежение, 
тук песничката в рими демонстрира както силно, така и слабо 
спрежение (tanzen, rütteln, schütteln).

• Конекционизъм: избор на говорни модели
За разлика от бихейвиоризма и нативизма конекцио-

низмът залага на директния контакт7 и приема, че повърх-
ностно възприетите в ежедневието изказвания могат да носят 
важни информации за усвояването на езика. Езиковият инпут 
трябва само да бъде достатъчно разнообразен и да представя 
различните форми.

Освен това за изучаване на правилата не е необходимо те 
да са „генетично“ заложени: учещото се да говори дете въз-

7 Konnex – контакт, връзка.
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приема несъзнателно от чутите изказвания структури, екс-
трактира ги и си създава подходящите за структурите прави-
ла – без изрични обяснения. За това само е необходимо да има 
достатъчно материал, предаден в инпут. 

И на трето място, става въпрос за начина на усвояването: ко-
некционистката теория не разделя езика на различни категории 
по отношение на усвояването, към които да бъдат прилагани раз-
лични правила, а приема за изходна база невроналните мрежи, 
в които плътността на невроналните връзки и броят на възлите 
репрезентират набора от правила без допълнителни етикети.

Според конекционизма създаването на правилата се раз-
бира като:

– екстракция от достатъчно обхватен инпут;
– учене/усвояване като преценка на реакциите;
– „правилата“ са състояния на невронални мрежи/

обмрежвания;
–  „превключване на базата на прагови стойности“.
• Усвояване на езика като процес на разглобяване на 

цялостни структури. Синтетичен vs. аналитичен процес на 
усвояване.

За всички изглежда понятно, че при изучаване на езика се 
научават правилата едно след друго, синтезирайки ги. От дру-
га страна, можем да си представим, че първо могат да бъдат 
научавани изрази, свързани с повече правила, с които изуча-
ващият не разполага по време на усвояването на езика и които 
по-късно могат да бъдат „разглобени“ и анализирани. 

И декомпозирани в нови изрази.

3.4. Слушане на текстове

Тук ще се спрем на езика, който децата получават като ин-
пут. Устният разговорен език явно е граматически по-лесен, 
погледнато от гледната точка на учебната граматика, това са 
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понякога непълни изречения, а понякога са диалектно повли-
яни. На този фон възникват следните въпроси:

• Как децата могат да се сдобият с граматически комплек-
сен език?

• Каква е ролята на разкази и истории, които им биват 
прочетени?

• Каква е ролята на медиите: телевизия, видео за деца…?

3.4.1. Език и знание
Било то по диалектни, регионални или индивидуални 

причини говоримият език се различава и значително се от-
клонява от писмения, понякога се сливат съседни думи или 
се разделят думи и се получават отклонения от стандартния 
език,8 преглъщат се окончания или се използват неправилно 
пълният и непълният член.

– Книжки с картинки разширяват възприятията на деца-
та, така че в разговор с възрастни те могат да получат знания 
за отдалечени и недостъпни обекти. При това може да се на-
блюдава определено разделение на дейностите: репродукциите 
(картинките) представят обекти, които могат да бъдат външ-
но разпознати, а обясненията на възрастните предават езиково 
формулирани съдържания за качествата на обектите, тяхната 
форма и наименование. Например приказката за кибритените 
клечки и пожара от детската книжка „Щрувелпетер“.

– Прочит на приказки
Разглеждането на книжки с картинки и прочитът на па-

сажите протича по определен модел. Първо детето трябва да 
бъде отделено от другите му занимания (игри, играчки) и да 
бъде насочено към интересния прочит на книжка заедно с 

8 Познат, артист по професия, ми е разказвал, че дълго време в дет-
ството си се е чудил на детската песничка: „Хей, ръчички, хей ги две… 
едната МИ Е другата, а пък двете лицето“. (ПА)
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възрастния. Прочитът се окачествява като интересна дейност. 
Когато това стане, детето трябва да седне до възрастния (че-
тец), така че и двамата да гледат в книжката.

Книжката с картинки предоставя материалната база на 
акта на четене. Възрастният трябва предварително да даде ин-
формация за предстоящата дейност – например заглавие на 
приказката.

Подготвителна дейност на възрастния (В) спрямо дете-
то (Д):

1. Детето (Д) бива ориентирано към четенето.
 В: Съобщава, че ще се случи нещо приятно/интересно.
 В: Ориентира детето към приятната/интересна дейност.
 В: Чете, Д слуша.
 В: Характеризира съдържанието – напр., че това е приказка.
 В: Представя най-важните действащи лица.
 В: Позиционира себе си и детето в подходящо положение.
2. Пауза и с тази думичка започва четенето.
3. Същинският прочит като процес
За свързани със знанието дейности е типично възраст-

ният да покаже в книжката с картинки някакъв предмет и да 
подкани детето да назове предмета. Детето трябва да може да 
разпознае предмета и по време на идентифицирането да нау-
чи или назове името му. При това трябва да се внимава дали 
детето е идентифицирало правилния обект. Понякога децата 
забелязват нещо друго в картинката, което на възрастните 
може да се струва странично.

При разглеждането на книжки с картинки се обогатява 
лексиката по отношение на обекти, които могат да бъдат кар-
тинно представени. При обясненията специфичните описа-
ния могат да бъдат разширени с неспецифични.

Вихелм Грисхабер разглежда в книгата си (стр. 71 – 77) три 
типа интеракционни структури за усвояване на езика чрез 
разглеждане на книжки с картинки, като привежда и примери 
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с различните социални групи – както при реакцията на деца-
та, така и при обясненията, респ. липсващи обяснения на въз-
растните.

3.4.2. Неуправлявана рецепция на медии
Интеракционна констелация. В медийния свят вече има 

широка палитра от предложения на комикси и други телеви-
зионни предавания за деца в предучилищна възраст. Някои 
родители дори са на мнение, че по този начин може да бъде 
запълнено времето, в което те не обръщат внимание на деца-
та си. Но при разглеждане на интеракционната констелация 
на медиите може да се забележи, че за децата в предучилищ-
на възраст липсва един много важен момент на ЧЕТЕНЕТО: 
комуникацията е едностранно ориентирана от медията към 
детето, детето не получава реакция на своята рецепция и въ-
проси или забележки, които прави. Не става въпрос за език, 
насочен към определено дете в определена интеракционна си-
туация.

Въздействия
Неуправляваната консумация на медии не само не оказва 

положително въздействие, но може да бъде и вредна за ког-
нитивното и езиковото развитие на децата. Изработените от 
деца рисунки показват много ясна зависимост от ежедневно-
то гледане на телевизия. Децата, които гледат не повече от час 
телевизия, рисуват хората диференцирано с коса, с „дебели“ 
ръце и крака. Деца, които консумират повече от един час те-
левизия, напротив, рисуват човечета с чертички (като стик 
фигури). Междувременно беше доказано емпирично, че пови-
шена консумация на медии се отразява зле върху усвояване-
то на езика (Zimmermann&Christakis&Meltzoff 2007). Езикът, 
насочен към детето като интеракционен партньор (накратко: 
ориентиран към детето език), е ключът към усвояването на 
езика и тази задача не може да бъде делегирана на медиите.
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Според едно изследване, проведено в университет във 
Вашингтон, говорните умения на американски деца, гледащи 
телевизия, се развиват значително по-бавно от тези на връст-
ниците им, които не гледат телевизия. За всеки прекаран еже-
дневно пред телевизора час деца на възраст от 8 до 16 месеца 
научават средно шест до осем думи по-малко от децата, кои-
то усвояват езика без „предназначени за деца“ телевизионни 
програми или подпомагащи DVD програми за бебета. По-
средством стандартизиран езиков тест, състоящ се от 90 думи, 
който е бил проведен по телефона с над 1000 семейства, е било 
проверено езиковото разбиране на децата.

3.4.3. Четене
При четенето възрастните променят текста, за да се съо-

бразят с актуалните рецепционни процеси при децата. Про-
мените могат да се отнасят до всички езикови нива – пропус-
ки, подчертавания, обяснения и т.н. Предпочитан начин да 
се подпомогне разбирането, е разделянето на текста, който 
се чете, на части. Това се отнася предимно за приказки, които 
съдържат усложнена граматическа структура (по-дълги изре-
чения например). 

Разделяне на текста на сегменти. Направен е експери-
мент, в който опитен четец предлага определено структури-
ране на прочит на приказка (Ockel 2000, 54f). При четене пред 
деца възрастните разделят текста на сегменти, които да могат 
да се съхраняват в мозъка на детето и то да разбере текста. 
Всеки сегмент се състои от някаква изразнa единица и част 
(начален елемент) от следващата изразна единица. Отделните 
единици съдържат не повече от седем думи. Според психоло-
гическите изследвания седем единици са магическата граница 
на краткотрайната памет. Това, което е повече, обикновено не 
може да бъде меморизирано (запомнено). Единиците така са 
избрани, че детето да може да ги съхранява в работната памет. 
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Насоченият към децата език за разлика от твърденията на на-
тивистите се нагажда към рецепционните необходимости на 
децата при усвояването на езика.

3.5. Писменост

На пръв поглед изглежда, че усвояването на писмения 
език, това ще рече на четенето и писането, няма нищо общо с 
усвояването на езика. На един повърхностен план като че ли 
става въпрос само за един „превод“ от една знакова система в 
друга. Особено писането изисква много по-големи умения. На 
този фон възникват следните въпроси:

• Какво трябва да се знае за езика, за да може да се пише?
• Променя ли се знанието за езика чрез усвояването на 

писмеността?
В тази част ще бъдат развити и обсъдени следните понятия:
• Азбуката като отражение на звуци: графема – фонема – 

кореспонденции (ГФК).
• Усвояване на концепцията дума: думите се състоят от 

звуци, които биват кодирани като графеми.
• Писането като дейност в разтегнатата ситуация на гово-

рене без присъстващ слушател
• Грамотност и нейните изяви в ранни текстове.
3.5.1. Писане: графема – фонема – кореспонденции (ГФК)
– ГФК като основа на усвояването на писмеността
Системните връзки между графеми и фонеми създават 

основите на елементарните писмени умения. Първото нещо, 
което децата трябва да научат, е, че същестуват думи, които не 
са идентични с предметите. Децата при постъпване в училище 
все още не могат да направят разлика между думата и пред-
мета, който тя обозначава. Отговорите на въпроса коя дума е 
по-дълга – крава или червеношийка, показват объркването на 
децата. Това наивно равнопоставяне между думата и предмета 
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трябва да бъде преодоляно, за да могат децата да разлагат ду-
мите на отделните звуци.

При звукобазирания метод на преподаване на писменост-
та по правило предметите, напр. шапка, се представят с кар-
тинки. Към обектите биват прикачени думи, в случая думата 
шапка. Думите се разлагат на отделните звуци и отговарящите 
на звуците графеми се записват в реда на тяхната артикула-
ция. Това просто съответствие много бързо може да се проме-
ни, като към думите се прибавят окончания или се променят 
букви: шапка – шапки.

От образа към писмeността
Голяма част от децата придобиват ограничени знания за 

писмеността още преди да са постъпили в училище. Много от 
тях могат например да „четат“ стоки, това ще рече, че те раз-
познават думата като цяло и могат да прикачат към този образ 
съответната стока.

– Базирано на сричките преподаване на писмеността
С оглед на несъвсем ясните съответствия между графеми 

и фонеми както и на многобройните особености на немската 
ортография Röber-Siekmeyer (1997) развива концепция за пре-
подаване на писмения език на базата на сричкообразуването. 
Сричката представлява една лесно разпознаваема в звуковия 
образ на думата единица, която децата познават от игрите. Де-
цата се научават да разпознават сричките на игрови принцип. 
Основополагащи свойства на писмеността, например систем-
ни взаимовръзки, децата могат да открият чрез семантични 
полета:  буква – буквар.

– Базирано на звуците преподаване на писмеността
При базираното на звуците изучаване на азбуката децата 

първо научават прекодирането на звуците в графеми. Цен-
трално помощно средство в този случай е картинната азбука, 
на която към всяка буква е приложена картинка, чието наз-
вание започва с посочената буква, например З за зайче. В на-
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чалото на изучаването на азбуката децата по-скоро рисуват, 
отколкото да изписват буквите, които изучават. Процесът на 
писането се осъществява трудно и бавно, тъй като те винаги 
трябва да си повтарят и изговарят думичките, които изписват. 

За разлика от букварното изучаване на азбуката Юрген 
Райхен (Райхен 1995) предлага изучаване на азбуката, което 
да се „самоуправлява“ от учениците и те да се учат на писане 
чрез това, което искат и им е интересно да напишат. Според 
Райхен детето трябва да бъде подкрепяно предимно при писа-
нето, докато четенето идва от само себе си. Райхен подрежда 
процеса на изучаване на азбуката в пет фази:

– С въвеждането на картинната азбука ученикът научава 
принципа на четене и писане. Той научава, че думите, които 
изговаряме, се състоят от звуци, а думите, които пишем – от 
букви, и че към всеки звук принадлежи буква, и обратното, и 
в крайна сметка той научава, че и това правило си има своите 
трудности и изключения.

– Ученикът развива основни познания за звуците, това ще 
рече, той разпознава най-важните звуци и може да ги разли-
чава; той може да чуе отделните звуци на една дума или да на-
зове думи, които съдържат определени звуци. И с помощта на 
картинната азбука към всеки звук може да напише (да изри-
сува) съответната буква. Същевременно по време на говорене 
ученикът осъзнава значението на артикулацията.

– С помощта на картинната азбука ученикът може да на-
пише всяка дума фонетично коректно… Това означава, че той 
трябва да е в състояние да разграничи отделните звуци на ду-
мата.

– Ученикът може да записва цели изречения и текстове 
коректно и се научава да разделя думите една от друга.

– И накрая идва моментът, когато детето не се нуждае по-
вече от картинната азбука, тъй като е овладяло всичките съот-
ветствия между звуци и букви.
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Към метода на Райхен са отправени критики от страна на 
дидактици, които смятат, че трябва да се мисли повече и за по-
слабите ученици, които се нуждаят от помощ.

3.5.2. Писането като дейност в разтегнатата ситуация 
на говорене без присъстващ слушател

Разтегната ситуация на говорене
Усвояването на писмеността обхваща значително пове-

че от способността да се предадат изказвания в писмен вид 
чрез графеми. Това би означавало само декодиране на звуци 
в графеми. Такива процеси се наблюдават при децата само 
в най-ранния етап на изучаване на азбуката, когато те, така 
да се каже, сами си диктуват думата. В тези случаи обаче 
централни моменти на писмената комуникация остават не-
забелязани. Така възникналите текстове могат да предизви-
кат проблеми с рецепцията. Тъй като за разлика от устната 
комуникация с присъстващ слушател бъдещият читател на 
даден текст трябва да може да възприеме без допълнителни 
обяснения от страна на отсъстващия автор на текста всич-
ки важни за разбирането информации. Разделянето между 
пишещ и четящ откъсва текста от общото пространство на 
възприемане, в което се намират говорител и слушател при 
устната комуникация. Необходимите за разбирането инфор-
мации обхващат много повече от познаване на лексемите и 
правилното изречение. На първо място, за да възникне свър-
зан текст, изреченията трябва да са свързани правилно едно 
с друго. Едва тогава един текст може да изпълни задачата 
си да предаде някаква информация. (Ehrlich 1984). Даден е 
пример с устни обяснения, респ. писмени указания, как се 
връзва вратовръзка. При писменото указание без присъст-
ващ слушател пишещият трябва да размисли какво читате-
лят знае предварително и как той ще разбере и изпълни ука-
занията, като ги чете.



64 Рийдър за учителя

Следователно при изучаването на писмеността децата 
трябва да владеят доста повече неща от формата на буквите/
графемите и съответствието на ГФК (графема – фонема – ко-
респонденции).

3.5.3. Грамотност
Признаци на грамотност
Друг аспект на писмеността е спасването между функции 

на текста и езиково оформление. Указанието за употреба на 
електронен хронометър значително се различава от прог-
ноза за времето или текста на една приказка. Текстовете се 
различават както от формална гледна точка на постройката 
на текста, така и по доминиращите синтактични структури 
и обичайните фрази. Текст, който започва с Имало едно вре-
ме…, се чете като приказка, а не като вестникарско съобще-
ние за посещение на правителствени делегации. Също и това 
измерение на текстовата продукция децата някога по време 
на тяхното обучение трябва да осъзнаят. Добра предпоставка 
за това е прочитът на текстове от страна на възрастните още в 
предучилищна възраст.

Даден е пример с кратък текст от Бертолт Брехт (от извест-
ните му Истории за г-н К), който предлага интересни функ-
ционални аспекти за употреба на пряката реч и времената:

УСПЕХ
Господин К. видя една актриса и каза: „Красива е“.
Спътникът му каза: „Неотдавна имаше успех, защото е красива“.
Господин К. се ядоса и отговори: „Та е красива, защото е имала 
успех“.

Важни аспекти на ранната грамотност при формално 
структуриране на разказни текстове обхващат следните об-
ласти:
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✓ Заглавието на даден текст;
✓ Началото на текста;
✓ Ситуиране на действието;
✓ История, подредба на събития vs. статични сцени;
✓ Индивидуализиране на лица или същества (тролове, 

животни и т.н.);
✓ Средства за структуриране на текста (И тогава до-

шъл…);
✓ Свързване на пропозиционални съдържания с лични 

местоимения (то, тя…);
✓ Завършващ текста пасаж.

3.6. Разказване на родния език

Разказването и придобиването на уменията за разказва-
не изглеждат толкова самопонятни, че твърде малко са били 
проучвани. Анализите на Meng et al. (1991) показват обаче, че 
и усвояването на умението да се разказва, се нуждае от систе-
матично подпомагане. Това е още по-важно за разказването 
при изучаването на втория език. Разказването се осъществява 
в дискурс, включва повече лица, които по принцип предоста-
вят на разказващия възможност и време да разказва. По отно-
шение на придобиване на уменията за разказване възникват 
следните въпроси:

• Какво прави разказващият, за да може да разказва и по 
време на разказването?

• Какво правят слушателите на един разказ?
• Какво е важно за разказването?
• Как децата, изучаващи първия език, се научават да раз-

казват?
• Какви форми на разказване има?
• По какво разказването по време на занятия се различа-

ва от ежедневното разказване?
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За да се отговори на тези въпроси, в тази глава ще бъдат 
разгледани следните теми:

• Разказът като структурирана езикова дейност.
• Разказване в ежедневието.
• Усвояване на умения за разказване в предучилищна 

възраст.
• Институционални промени на разказването по време 

на занятия.

3.6.1. Е1-разказване в ежедневието: структури на дискур-
са и усвояване

➢ Разказване в дискурс 
Разказването се причислява към големите форми на ко-

муникация, което съществува във всички общества. Устните 
разказни форми характеризират предучилищната възраст. 
Световно известни и приложими са приказките на Братя Грим 
и от „Хиляда и една нощ“. Също и в литературните произве-
дения актът на разказването играе важна роля („Декамерон“). 
По този начин то придобива и допълнителни функции (за из-
мерване на времето, отлагане на смъртта и др.) 

Под разказване в ежедневието се разбират разични актив-
ности. Най-често не се имат предвид само истории в по-тес-
ния смисъл, но и всички вербални дейности, в които свързано 
се предава нещо отминало или измислено, следователно от съ-
общението до описанието. Разказването се определя от целите 
на разказа и от съответните задачи за разказвача. Менг (1988) 
чрез отговори на студенти определя редица задачи, които раз-
казвачът трябва да изпълни: 

(аа) Задачи на разказвача:
Да въведе разказа.
Да поеме контакт със слушащия.
Да избере подходящо за разказване събитие.
Да прецени интереса на слушащия за събитието, което 

иска да разкаже, респ. да го събуди или да го поддържа.
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Да предположи вероятното отношение на слушателя към 
събитието, за което ще разказва.

Да прецени възможностите на слушателя за разбиране на 
това, което разказва, респ. да ги създаде.

Да предаде протичането на събитието и свързаните с него 
фактори в правилната последователност.

Да покаже собственото си отношение към събитието.
Да покаже какви очаквания има към слушателя.
Да покаже къде свършва разказът.

(аб) Подходящи езикови структури, както и знакови 
структури за реализация на задачите на разказвача

По отношение на изказа са били поставени следните изи-
сквания: добър, ясен, разбираем, нагледен, жив, разнообразен, 
емоционален. Те трябва да се отнасят за избора на изразните 
средства, гласа, скоростта на говорене, интонацията, мимики 
и жестове.

Не по-малко са и задачите, които трябва да може да изпъл-
ни слушателят.

➢ Разказване в ежедневна ситуация
Типични ежедневни ситуации на разказване, спомен за ня-

каква случка, импулсът не е задължително да дойде от разказ-
ващия, а той/то може да бъде подсетен/о да разкаже някаква 
случка, чиято поанта може да бъде разказана предварително.

➢ Придобиване на умения за разказване в предучилищ-
на възраст

По принцип децата на възраст между три и шест години 
правят решителни крачки в уменията за разказване. Демон-
стрирани са като пример разкази нa три- до шестгодишни 
деца от детски градини. В показаните случаи възрастният, 
който знае за какво става дума, помага на тригодишното дете 
с въпроси да попълни т.нар. „празни места“. При шестгодиш-
ните вече може да се наблюдава времева последователност на 
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разказаната случка. Изследванията на Менг (Менг 1988, 1 – 
68) показват развитието на уменията за разказване при деца 
между третата и шестата година. На по-малките деца, от една 
страна, им липсва способността да преценят какво слушате-
лят знае и с каква информация трябва да бъде въведен, а от 
друга страна, преценка за важността на отделните части от 
разказа. (Пример: Малко дете разказва на възпитателката как-
во е правило по време на уикенда, и казва, че е било при чичо 
доктор – най-впечатляващата за него информация. Оказва се, 
че е било на посещение при друго дете, което е в болницата.)

3.6.2. Разказване по време на занятия
Дискурсни структури в училище. В институционал-

ния контекст на занятията съществуват специални условия 
(Flader&Hurrelmann 1984). По време на занятия учениците не 
могат просто да започнат да разказват. В училище часове за 
разказване се аранжират специално, например в понеделник 
сутрин (за собствено преживени истории/случки). По време 
на тези занятия има определени правила и условия при из-
бора кой да разказва, които директно или опосредствено се 
управляват от преподавателя. За разлика от ежедневната ко-
муникация тук разказването се коментира и оценява дидак-
тически мотивирано. 

Както показват изследванията на Менг, не всички деца 
при постъпване в училище могат да се справят със структур-
ните изисквания за разказване. Поради това училището има 
за задача да им помогне при усвояването на тези умения.

По какъв начин се осъществява насърчаването на уме-
нията за разказване. Най-често по време на първия час в по-
неделник се формира кръжец за разказване, учениците сядат 
в кръг пред дъската, за да сформират и пространствено „кръ-
жец“ за разказване, в който всички да могат да се виждат в очи-
те. Преподавател/ката седи в същия кръг. Изборът на разказва-
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щия се определя по спецификата на групата/класа, например 
момичета и момчета. Детето, което трябва да разказва, може да 
получи някакъв предмет (топка), за да се знае, че то трябва да 
разказва, а другите трябва внимателно да го слушат.

Максими при разказването в училище
Първата максима е в асиметрията между ученик и учител, 

между спонтанната езикова дейност и интервенцията на учителя. 

Симетрия на взаимодействието vs задължение на учителя да 
коригира
Учител: Не смущавай естествения 

процес на разказване!
vs Поправяй разказа!

Ученик: Определяй сам как ще 
структурираш разказа си.

vs Приемай корекциите 
на учителя.

Втората асиметрия е между субективното преживяване на 
ученика и учебното съдържание/умение, което трябва да бъде 
усвоено.

Субективност vs съдържание, което може да бъде обективира-
но
Учител: Бъди открит за субектив-

ния опит на ученика!
vs Подсигури обективи-

руем напредък!
Ученик: При „свободния“ разказ се 

опитвай да предадеш лич-
но преживяване!

vs Покажи, че можеш да 
представиш ясно и 
последователно едно 
събитие.

3.6.3. Разказни форми
Разказите могат да се различават по импулса за разказва-

не и по дължината на разказа. Табеа Бекер (2001, 2005, 2009) 
разглежда този въпрос основно и в настоящия наръчник ще 
се спрем на този въпрос в ЕКСКУРС 2: Ранни устни етапи на 
текстова култура.
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ЕКСКУРС 1: Създаване на необходимия лексикон

По книгата на Роземари Траци: Как децата изучават ези-
ците и как ние можем да им помагаме (стр. 67 – 77).

Децата се раждат с изненадващи компетентности. Умени-
ята, с които разполагат в момента на раждането си и малко 
след това, ни станаха достъпни едва в последно време благо-
дарение на научните изследвания. Децата се раждат с опреде-
лен „хоризонт на очакванията“, който им дава възможност да 
разпознаят гласа на майката измежду другите женски гласове. 
Благодарение на изследванията при кърмачета вече можем да 
кажем със сигурност, че за изучаването на езика въпросът до-
колко генетично онаследен и доколко придобит от обкръже-
нието е езикът, не се поставя едва след раждането, тъй като 
децата още в утробата на майката привикват към звуковите и 
мелодично-ритмичните качества на майчиния език.

Благодарение на експерименти знаем също, че децата от 
ранна възраст очакват някакво съответствие между език и 
свят. Ако например им се пуснат различни сцени на два мо-
нитора, те насочват вниманието си към клиповете, които съ-
ответстват на това, което в момента им се говори по някакъв 
включен високоговорител.

Ранният детски „хоризонт на очакване“ не се ограничава 
само върху езика. През последните десетилетия в много ког-
нитивни области успяхме да установим, че кърмачетата имат 
определени и доста разумни очаквания към обкръжението си 
и че са много по-способни да се учат, отколкото сме очаква-
ли. Въпреки различните спорове по въпроса за усвояването 
на езика, до каква степен вродените и придобитите умения се 
взаимодопълват, можем да смятаме, че съществува следното 
единодушие: умението за изучаване на езика е вродено на чо-
века независимо от интелигентността му. Усвояване, придо-
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биване на езикови умения, научаване, развитие – всичко това 
са задачи, с които децата се справят. Те трябва да са в състоя-
ние да съхраняват безброй детайли и да ги свържат в някакви 
мрежи (например лексиката), както и да си създадат някакви 
вътрешни правила, които да обхващат и изключенията. Пре-
ди всичко обаче те явно имат умението при необходимост да 
преработят системата си на изучаване без специално ръковод-
ство и коректори.

Задача за усвояване: лексикон
Нормално развиващи се деца към края на първата си го-

дина започват с изговарянето на първите думички и на 18-ме-
сечна възраст разполагат в повечето случаи с лексикален запас 
от около 50 думи, който след това много бързо започва да се 
увеличава. Това стремително развитие се определя като лекси-
кален спринт. На двегодишна възраст децата стигат до двеста 
думи, на шестговишна възраст до шест хиляди, при което па-
сивният лексикален запас е доста по-голям от активния.

Прагматично релевантни „социални“ думи се свързват с 
типични междучовешки дейности и събития (чао, охо, ох-ох, 
виж, ето) и насочват вниманието на партньорите в разговора. 
Също така част от ранния лексикон са лични имена и кон-
кретни съществителни (куче, топка, къща), частици като да, 
хайде, ето, прилагателни (напр. голямо, горещо/пари), глаго-
ли (напр. правя, ям, рисувам). С частици, т.е. думи като още, 
пак, не, децата коментират появата или изчезването на лица 
и предмети, молят за повторение или изразяват неодобрение. 
Детайлиран анализ на тези езикови изяви в английския дет-
ски език е направен от Bloom (1973). 

Мое лично наблюдение: малко дете, на 8-месечна възраст, 
което многократно изпуска даден предмет от столчето си, из-
дазява с частицата ПА съобщение, че нещо е паднало, молба 
то да се вдигне, покана за внимание и възприятие за движение 
на нещата от горе надолу и от долу нагоре.
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В ранния детски лексикон преди всичко се срещат пред-
ставители на отворени лексикални класи, които могат да се 
допълват (куче, мишка, отивам, спя), чието значение лесно 
може да бъде разбрано, и по-рядко на затворени класи като 
предлози, съюзи, модални отношения като искам, трябва. 
Това всъщност не може да ни изненадва, тъй като значението 
на думите от затворените класи се разкрива едва в цялото из-
речение, което ясно може да се забележи по съюзите. 

Пример: Смешка от американски вестник (Cartoon-Serie 
Family Circus), която онагледява изучаването на думи и указа-
ния за употреба на думи: рисунка представя малко момичен-
це с вдигнат показалец да обяснява на по-малкото си братче: 
„Като ти дадат нещо, трябва да чакаш, докато те попитат: Как-
во ще кажеш? И тогава ще кажеш: Благодаря“.

Експертите са на мнение, че придобиването на лексикал-
ния запас се осъществява в определени етапи, при които де-
цата започват с бързо, но доста неясно предположение относ-
но значението на думата. Това първоначално „подозрение“ 
на детето за значението на дадена дума се определя като Fast 
Mapping, бързо отбелязване („картографиране“) (Carey 1978, 
Rothweiler 1999, Kauschke 2000). Но и този процес не се осъ-
ществява без определен хоризонт на очакване, който да из-
ключва безсмислени заключения (виж по-долу цитиран ми-
словен експеримент). Следователно трябва да съществуват 
прости принципи, които поначало да ограничават простран-
ството, т.е. количеството на възможни връзки между думата и 
света и които да способстват систематичното изграждане на 
лексикона.

Докато детето за първото „картографиране“ (Mapping) се 
нуждае само от няколко примера, то същинското изграждане 
на значенията на думи се осъществява много по-дълго. Това 
се отнася особено за случаи, където не става въпрос за назва-
ние на определени предмети, а за абстрактни понятия (какво 
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всъщност означава свобода или смелост?) или за назоваване 
на вътрешни състояния и случки (обещавам, забравям, вяр-
вам, зная, мисля, лъжа и т.н.). Дори когато децата започнат 
рано да употребяват тези думи – понякога две- тригодишни 
деца говорят, че мислят, или вярват, че нещо е така – това все 
още не означава, че значението на тези думи е същото, което 
възрастните имат предвид (Schulz, 2007).

Мисловни експерименти:
1. Представете си, че сте дете на 18 месеца и не знаете как-

во виждате на тази картинка:

Ако Ви кажа: Виж, това е бетонобъркачка, какво точно 
посочвам? Колелата ли посочвам, или някакъв друг детайл? 
Може би цвета? Първата разумна реакция би била за това, 
което в науката се нарича „принцип на целия обект“. Според 
него би трябвало да приемете, че това, което Ви назовавам, е 
целият предмет, а не част от предмета или някакво негово ка-
чество. Само ако Вие знаехте, че аз зная, че Вие вече знаете как 
се казва предметът, бихте предположили, че искам да насоча 
вниманието Ви към някакво качество на предмета.
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2. Сега нека да приемем, че Ви показвам картина с две за 
Вас непознати животни и Ви казвам: „Колко е хубаво! Щраус 
и зебра!“. Как мислите, един и същ обект ли назовавам с тези 
две съществителни? Това ще рече, бихте ли си помислили, че 
искам да Ви кажа само два синонима? 

Естествено, че разумът ще Ви каже: „Внимание! Различни 
думи, различни обекти“. В този случай Вие се придържате към 
едно правило, което е наречено „Принципът на контраста“.

3. Представете си, че сте на една година и разглеждате 
книжка с картинки с родителите си. Баща Ви разгръща книж-
ката и казва: „Look at the apple!“. Майка Ви хвърля поглед към 
картинката и казва: „Каква красива червена ябълка!“.

До какво заключение ше стигнете?
А). Мама и татко май че често правят грешки!
Б) Охо, прекрасно! Ние сме билингвално семейство!
Принципи от този порядък не се изучават. Те са част от 

когнитивния ни запас. Хората разполагат с много ефективни 
стратегии за възприемане и запаметяване, които в процеса на 
развитие се променят. Особено във връзка със създаването 
на лексикона децата трябва да забележат и регистрират без-
крайно много подробности и детайли и не е изненадващо, че 
мозъкът им се стреми към създаване на стабилна мрежа (ом-
режване) на тези информации. 

Естествено е, че децата се опитват да „ремонтират“ систе-
мата, като се придържат към логиката, която дотук са си съз-
дали. Това важи в още по-голяма степен при изучаването на 
втория език.

След като всичко това е толкова трудно и сложно при 
овладяването на майчиния език, колко по-сложно ще бъде то 
при усвояването на втория език?

Заключение: За разлика от дългогодишните предубеж-
дения сега вече знаем, че деца, които в най-ранна възраст се 
сблъскват с два първи езика, не са претоварени. Възможно е 
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семейството да се чувства претоварено, тъй като не е лесно да 
се провежда спокойна многоезикова политика в едно семей-
ство. По-рано се смяташе, че децата трябва да научат първо 
единия, а след това другия език. При билингвалните деца може 
да се наблюдават малки разлики в сравнение с монолингвал-
ните, но те са предимно в количествено отношение, а не в ка-
чеството на научения език. Симултанното изучаване на два 
езика е равностойно и протича като усвояване на два първи 
езика. Явно, че страхът да не бъдат объркани децата чрез раз-
личен инпут (ябълка или apple), е неоснователен. Децата сами 
могат да подредят коя дума към кой говорител принадлежи, и 
се научават по този начин да общуват.

Допълнителна литература за паралелното двуезично въз-
питание: Montanari (2002, 2004), Mit zwei Sprachen groß werden. 
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4. ХЕТЕРОГЕННОСТ  
В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ  

В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

По книгата на Аня Вилдеман: Хетерогенност в началното 
езиково образование. От диагнозата до преподаването. 

Все повече трябва да свикваме с условието, че класовете, 
с които се работи в училище, не могат да бъдат хомогенни, а 
са хетерогенни (смесени). Това не се отнася само до възмож-
ността в класовете да има и билингвални деца, а също така и 
до различните предварителни знания и умения, дължащи се 
на различен социален произход, с които постъпват децата в 
училище. Трудно е да се определи норма, към която децата да 
бъдат приравнени, изравнени и строени и те да я изпълняват, 
а който не може да се вгради в нормата, да бъде санкциониран. 
Тук именно е необходим по-широк поглед към хетерогенност-
та и приемането на правилото. В нашите интеркултурни об-
щества класовете в училищата са смесени (хетерогенни), било 
то във Франция, Англия, Германия или България.

Децата трябва да бъдат поети там, където се намират.
Вината за провала на един ученик я носи обучаващият 

и не може да се обясни с неспособността за учене на обуча-
вания.

Обучението трябва да се развива в условия на психичен 
комфорт, да приключи с успех, защото само така ученикът ще 
бъде склонен да учи.

Децата още във и преди предучилищна възраст имат досег 
с писмеността. От една страна, вестници, списания, книги на 
родителите, от друга страна, детски книжки (с картинки), но 
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също така и посещението в супермаркета с родител ги сблъск-
ва с табели и названия. 

Интересът към четене може твърде рано да бъде събуден, 
както стана дума за това в предната глава. Два примера: 

От Германия: След закуска родителите прибират масата, 
когато се обръщат, малката четиригодишна Мия е седнала до 
масата, разтворила е вестник и на въпроса какво прави, отго-
варя: „чета“.

От България: Четиригодишният Драго, на който дядо му 
четеше приказка, четейки бавно и пренасяйки дума от едната 
страница на другата, така е заизустил приказката, че след това 
имитира четене, разлиствайки страницата и пренасяйки ду-
мата точно както е написана. 

Следната таблица може да ни представи възможности за 
преглед на релевантни предпоставки за изучаване на езика. 
Същевременно тези критерии трябва да бъдат идентифици-
рани и описани, за да може да бъде направена диагностиката:

Критерии Описание
Умение да се работи с картинки, 
символи и знаци
Интерес към писмеността
Разпознаване на букви
Разбиране на чут текст
Опит в слушане и разказване
Опит с аудиокнижки
Опит с книжки
Експерименти и игри с езика
Визуални умения за диференциране
Фина моторика9

9 С названието фина моторика се обозначават фините движения на 
пръстите на ръцете.



78 Рийдър за учителя

За всички тези умения могат да се дадат примери как мо-
гат да се проверяват. Така например проверка на фината мото-
рика се прави чрез други дейности като рисуване, изрязване, 
вдяване на конец и т.н.

Лексикон. Въпреки че децата до постъпването им в учи-
лище разполагат със сравнително развита лексика, разликата 
може да бъде много голяма. Възможно е лексиконът да раз-
полага от три до максимално девет хиляди думи. И тук вече 
трябва да се различава между деца с първи или с втори език 
и освен това дали са придобили втория език паралелно с пър-
вия, или тепърва трябва да го усвояват.

Особено важно в този период е усвояването на абстракт-
ни понятия. Един пример онагледява две особености на усво-
яването на абстрактни понятия.

На въпроса какво означава „тъга“, шестгодишно германско 
дете отговаря: „Това е, когато трябва да плача“. Тук се забелязват 
две особености: 1) Абстрактното понятие може да бъде схванато 
по неговите последствия, и 2) абстрактното понятие се обясня-
ва/осъзнава практически чрез собственото преживяване.

Езиците в класа. Важно условие е да се използват езиците, 
които се говорят в класа, преподавателят да е „отворен“ към 
езиците, които децата говорят, да покаже интерес към тях, да 
ги включи в процеса на обучението. Това е важна стъпка към 
т.нар. „Language – friendly school“.

На педагогическите и дидактическите модели за усвоява-
не на втория език ще се спрем по-обстойно в следващата Глава 
5 на настоящия наръчник. Тук ще обърнем внимание само на 
някои особености. 

Диагностика на възможностите на децата, установява-
не на езиковите умения и насърчаване на езиковите въз-
можности (Вилдеман, 117 – 138).

Диагностиката на езиковите умения на децата е необходи-
ма още от началото, с постъпването в предучилищна паралел-
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ка, и би трябвало да продължи до края образованието. Това е 
стандарт, който е трудно постижим и който си поставят като 
задача както в Германия, така и в Англия. Тоест дори и при 
разказвателните предмети става въпрос за езикови дейности 
и възпитание на езикови умения. Така че езиковото възпита-
ние би трябвало да бъде образователен принцип през целия 
период на обучение не само при билингвите, но то е особе-
но важно при билингвите. По какъв начин обаче трябва да се 
осъществи тази диагностика?

• Основният и стандартен начин е тестът – по този на-
чин може да се проверят началните умения на детето и 
уменията, придобити в определен период на изучаване, 
респ. преподаване на езика.

• Screening/Скринингът е тесттеоретично подготвен ме-
тод за проверка на знания. За разлика от теста скринин-
гът не съдържа целия спектър от знания, а дефинира 
критични стойности, както показва произходът на ду-
мата от английски, тук „се пресяват“ определени пости-
жения и умения. При проверка на нивото на учениците 
методът на скрининга може да послужи за проверка на 
границата на постиженията, респ. възможностите.

• И третият начин за проверка, който не бива да бъде под-
ценяван, са наблюденията, които преподавателят прави 
и за които трябва да си води записки.

Диагностиката ТРЯБВА да се провежда преди началото на 
обучението, по време и в края на обучението. 

За постигане на систематично и целево проследяване 
Wildemann и Rathmann предлагат още от началото на обуче-
нието провеждане на час на тема „Това сме ние“. Подготвили 
са указания и материали за десет наблюдения. По време на 
тези тестове трябва да се проверят следните области: визуална 
сериалност и комуникативно поведение; разбиране на текст, 
който им се чете; лексика; познаване на букви и възприятие 
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на форми; познаване на писмеността; предпочитания към ме-
дии и поведение на рецепция; умения за визуално възприема-
не; координация между око и ръка; фонологични умения; да 
може да слуша с разбиране. 

Диагностика през първата учебна година: чрез проверка 
на изходните умения преди и в началото на учебния период 
преподавателят получава възможност да се запознае с важни 
етапи на развитието на детето, къде е необходимо да се помог-
не и по какъв начин да се развият възможностите му.

Диагностика, съпровождаща учебния процес
Тук става въпрос за включено в занятията наблюдение на 

децата. Дадени са следните насоки:
• Включвайте в занятията фази, през които да имате въз-

можност да провеждате наблюдения (по време на свобод-
ни занимания, игри или групички, в които се разказва.)

• Определете предварително кое дете искате да наблю-
давате, и си набележете какво искате да наблюдавате. 
Препоръчително е да насочите вниманието си към една, 
най-много две области. Така ще можете по време или 
след наблюдението да си водите бележки.

• Записвайте наблюденията си с ключови думи в тетрад-
ка или на картончета, за да си създадете картотека. При 
повторение на наблюдението, каквото трябва да има, 
вече си създавате документация на наблюденията.

• Ако времето Ви го позволява, допълвайте наблюдения-
та си и след занятия.

• Ако Ви е възможно, потърсете подкрепата на възпита-
телката или на други колеги за разширяване на наблю-
денията.

• И ако в даден момент не успеете, отложете наблюдение-
то за възможно близък момент.
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5. ПЕДАГОГИЧЕСКИ  
И ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ

По книгата на Щефан Йеук: Немски като втори език в учи-
лище (Stefan Jeuk: Deutsch als Zweitsprache in der Schule)

Изучаването и преподаването на български език като вто-
ри показва повече педагогически и дидактически сходства с 
чуждоезиковото, отколкото с родноезиковото преподаване. 
Предполага се, че родният, майчиният език се научава в се-
мейната среда като говорим език, а задача на училището е да 
подготви децата за образователния книжовен език, с който 
се борави в образователния процес. Независимо от социал-
ната среда, в която израстват, децата от българскоговорещите 
семейства идват с някакви първоначални езикови умения и 
артикулационни способности – това важи също и за голяма 
част от турските и за известна част от ромските семейства, но 
също така и за децата на мигранти и други чужденци, колкото 
и малко да са те в страната. И все пак съществуват анклави и 
общности, където майчиният език преобладава у дома и на 
улицата, където общността се сегрегира или самогетоизира, 
където и поколението на родителите не говори български. Да 
очакваме от тях, че ще научат децата си на български, е рав-
ностойно на това, да се очаква от българските мигранти в 
Испания или Англия, че ще научат децата си на съответния 
език. Фактът, че това не са мигрантски семейства, а от векове 
живеят по тези земи, означава само, че досега са си били са-
модостатъчни в своите общности и в своята култура. Но това 
важи само за определени общности от милета, а не за всич-
ки ромски общности. Освен това ще отбележа още веднъж, че 
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идентифицирането на ромските граждани е тясно свързано и 
с тяхната самоидентификация. Това означава, че много обра-
зовани роми са се асимилирали и интегрирали и не се само-
идентифицират като такива именно поради общоизвестното 
негативно отношение към ромската общност в България. 

Целевата група в нашия случай са гражданите, които все 
още не говорят български език, а някои тепърва приемат об-
разованието като ценност.

В този смисъл обучението по БЕВ за деца по отношение 
на методиката и дидактиката би трябвало да се разглежда в 
контекста на чуждоезиковото обучение и на преподаването 
на български език като чужд език. В обучението по български 
език като чужд език съществува дългогодишна традиция при 
обучението на възрастни, респ. студенти. В България чуждо-
езиковото обучение има дълга и успешна традиция, особено с 
чуждоезиковите училища. 

Какви са основниите модели, които могат да бъдат прила-
гани в педагогиката за БЕВ за деца, но също така и за вечерно 
обучение на родители. Необходима е комплексна програма за 
работа с децата и родителите и тяхната интеграция в българ-
ското общество.

Интеркултурна педагогика 
Оценяването на ролята на интеркултурната педагогика е 

свързано с осъзнаването на хетерогенността на училищните 
класове, с признаването на многообразието на културите и 
мултикултурността на българското общество, в което при-
състват както евреии, арменци, турци, роми, така и други мал-
цинства. Оценяването и уважението към тази разнородност 
може да бъде показвано на различни нива, като например се 
дават задачи на децата да разказват за техните обичаи и праз-
ници, да почерпят с техни обичайни гозби, да покажат някои 
традиционни предмети. Това е едно необходимо уважение към 
културните особености, без обаче да се превръща в изпитване 
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за тях, тъй като децата не са длъжни да знаят и познават тези 
особености. Те могат да попитат родителите си или да съберат 
информация, взаимно да опознават културните обичаи и наз-
ванията и значението на празниците си. При това трябва да се 
избягват генерализиращи обобщения, обхващащи цялостна-
та култура, тъй като всеки има право на индивидуални осо-
бености. В същото време децата трябва да се приучават към 
нормите и гражданските ценности на обществото. 

Педагогика, ориентирана към малцинствени групи
В България специална педагогика и методика, насочена 

към малцинствените групи, до деветдесетте години не е съз-
давана. В средата на седемдесетте години бяха създадени пре-
ференции и квоти за кандидат-студенти при приемането им 
във ВУЗ, които дадоха своите положителни резултати. Това 
беше т.нар. позитивна дискриминация, която, от една страна, 
се съобразяваше с хендикапа на двуезичните, от друга страна, 
обаче създаде противопоставяне между българските и двуе-
зичните кандидат-студенти. Липсата на специализирана педа-
гогика и методика за билингвално обучение е и основна пред-
поставка за институционална дискриминация: учениците по 
закон са равноправни, но не са равнопоставени и еднаквите 
изисквания, поставени към тях, с постъпване в училището да 
имат знания и умения по говорим български език, не могат 
да бъдат изпълнени. Кръгът се затваря, ако останем с обви-
нението към родителите, че са длъжни да ги научат на език, 
който те самите не владеят. В случая е достатъчно родителите 
да съдействат на училището и да водят децата си на училище, 
да са убедени в необходимостта от образование.

Тук е мястото да се отбележи, че през деветдесетте годи-
ни на миналия век, по време на прехода, се създадоха условия 
за едно т.нар. загубено поколение, чиито резултати можем да 
наблюдаваме през десетте години на 21 век като родителско 
поколение. Това „загубено поколение“ беше резултат на без-
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помощността на образователната система в началото на пре-
хода, когато в процеса на разграждане на комунистическата 
система беше разградена в голяма степен и образователната 
система, и държавността, не бяха направени своевременно 
промените в образователната система, събуди се огромно не-
доверие към системата и нейните носители, учителите. Резул-
татът може да се наблюдава в десетте и началото на двадесетте 
години на нашия век, когато родители заплашват и дори бият 
учители (в същата степен това важи и за медицинските работ-
ници), и тази агресия обхваща едно поколение без оглед на ет-
ническата принадлежност. Фискалният и социалният статус 
станаха по-меродавни от образователния. 

Учебни помагала по български за деца билингви започ-
наха да се издават едва в началото на новия век, но до голяма 
степен те са насочени към преподаване на определена лекси-
ка, или към „насърчаване на мисленето“, без да са съгласува-
ни с процеса на усвояването на лексика, граматика и говорни 
умения. 

Модели на билингвално възпитание
Фактори, които оказват влияние върху билингвалното 

образование
Важно е да се осмислят факторите, които оказват влияние 

върху билингвалното образование, като в този контекст може 
да се използва типологията, създадена в Германия на базата 
на едно изследване, направено за UNESCO от гледна точка на 
това, какви условия са необходими за създаване на успешни 
училищни модели за обучение на билингвални деца и кои са 
причините за техния неуспех. Според това изследване факто-
рите, които са от решаващо значение, са три: (Йеук, 115)

• Езикът на преподаването, т.е. езикът, на който децата 
получават знанията си.

• Отношението между малцинство и мнозинство и по 
този начин статусът на езиците.
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• Въпросът за целта на обучителния модел, дали става въ-
прос за сегрегация, интеграция или асимилация.

• Още един фактор оказва влияние в българската ситу-
ация – образователната резистентност10 на определени 
групи сред ромските общности, т.е. неоценяването на 
образованието като ценност11 и противодействието от 
различни страни на образователния процес в ромско-
то население. Противодействието е в момента както от 
определени партийни среди, така и от страна на т.нар. 
лидери в ромските общности, като и в двата случая ста-
ва въпрос за това, че едно необразовано население по-
лесно се управлява и манипулира като маса.

10 Образователната резистентност е социално явление и тъй като голе-
ми групи от ромското население в България имат нисък социален статус в 
обществото и безработицата при тях е по-висока, това явление може да се 
наблюдава в по-голяма степен в тези групи.

11 Оценяването на образованието като ценност има своята история в 
европейските общества и трябва да отбележим, че през 18 век обучението 
се е извършвало от частни учители за висшето аристократично общество и 
е било скъпо удоволствие. За буржоазията, респ. бюргерството, обучение-
то става масово едва с откриването на печатарската машина и по този на-
чин и достъпността до учебници и книги. За работническата класа, проле-
тариата в Централна и Западна Европа се знае, че откриват образованието 
като оръжие в борбата за власт през 90-те години на 19 век. В българските 
общности образованието като масово (на български език) навлиза в нача-
лото на 19 век, но все пак предимно за заможните семейства. За възрож-
денците образованието се превръща в национална парадигма и път към 
националната идентичност. В аграрно-пролетарските среди на първата 
половина на 20 век образованието се превръща в път към еманципация 
и социален възход – в много български семейства, ако на единия син се 
е давало образование, на другия се е полагала по-голяма част от наслед-
ството, трябвало е да стопанисва собствеността на рода. Със създаването 
на Третото българско царство образователната политика става национал-
на, но в изследванията е обърнато твърде малко внимание на социалната 
стратификация по отношение на образованието. При ромското население 
в България този процес започва по-късно, едва през втората половина на 
20 век, и е свързан с асимилационни процеси.
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Тези фактори придобиват съответен приоритет в съответ-
ните образователни модели:

Сегрегационен модел
Целта на този модел е децата с друг майчин език да бъ-

дат изолирани, „да не пречат“ на другите, като същевременно 
имат право да бъдат обучавани „по желание“ и на майчиния 
си език (де факто правото за изучаване на майчиния език имат 
всички деца и във всички обучителни модели). Сепарирането 
обаче води до там, че децата остават в собствената си среда, 
учителите са единствените, които говорят български, и децата 
все по-трудно се справят с изискванията на образователната 
система.

Програми за защитаване на майчиния език
За разлика от сегрегационния модел програмите за защи-

та на майчиния език предлагат възможност да се изучават па-
ралелно майчиният и официалният език, като на официалния 
език се получава задължителното образование. Тази възмож-
ност може да се предлага на семейства, които искат да запазят 
езиковата си идентичност (на турски език или романи). Пред-
лага се и в специализирани религиозни училища (в България 
има две такива).

Субмерзионен модел (плувай или се удавяш)
В тези програми се преследва целта децата на засегнатите 

семейства да получат знания и умения, които не се различават 
от тези на мнозинството. В такива случаи на майчиния език 
не се отдава значение и децата трябва да приемат, че са обу-
чавани в класове, където мнозинството са родноговорящи, 
т.нар. native speakers. Преподавателите не разбират майчиния 
език на децата и не се предвижда насърчаване на уменията по 
майчиния език, дори по възможност на децата се забранява в 
училище да разговарят на майчиния си език. Субмерзионният 
модел е все още предпочитаният модел за деца, чийто майчин 
език е с по-нисък статус в обществото. Субмерзивните про-
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грами си поставят за цел асимилацията на малцинствата и в 
общи линии това е практиката в България и такива са повече-
то училища.

Имерзионни програми (Езикова баня)
Много често не се прави разлика между имерзионния и 

субмерзионния модел, тъй като и в двата случая децата биват 
обучавани на езика, който не е техен матерен език. При имер-
зивния модел обаче група деца, чийто майчин език има висок 
статус в обществото, доброволно изучават определен чужд 
език. Като пример може да се даде, когато деца от канадската 
провинция Квебек с първи език френски посещават езиково 
училище, в което всички занятия се провеждат на английски 
като втори език, а френският език се появява след това като 
предмет. Подобна е ситуацията в някои традиционни езико-
ви училища в България, езикови гимназии, където повечето 
предмети се преподаваха, респ. накъде все още се преподават 
на чуждия език. Ако още от детската градина вторият език 
започне да доминира, тогава може да се говори за early total 
immersion, за ранна езикова баня. Този принцип на езиковата 
баня функционира добре в билингвални страни. Важно в слу-
чая е и двата езика да имат висок престиж в обществото, освен 
това преподавателите да владеят и майчиния език на децата, 
така че да могат да се разбират добре с децата. От значение 
може да бъде и това, че изучаването на втория език не е задъл-
жително за усвояване на образователния език.

Посещение на подготвителни класове
В Германия поради наличието на голям брой мигранти се 

прилага и практиката на международни подготвителни (Jeuk, 
120) класове. Става въпрос за ученици от различни възрасто-
ви групи, които в родните си места вече са ходили на училище 
и трябва в Германия да продължат образованието си. За тях 
се организират езикови курсове или подготвителни класове, 
в които се поставя предимство върху изучаването на езика 
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около десет часа седмично. Такива класове се организират 
предимно в училищата, където има повече мигранти, групите 
са по дванадесет, максимално осемнадесет ученици. Особено 
при по-големите ученици се прилагат методи на чуждоезико-
вото обучение. Посещението на тези подготвителни класове 
се ограничава върху една, най-много две години, за да могат 
учениците да се включат след това в регулярното обучение. 

Децата от ромските общности, но също така и от миг-
рантски семейства, които се установяват да живеят в Бълга-
рия, на които им предстои да постъпват в училище, трябва 
своевременно да бъдат тествани, да бъде проверявано нивото 
на знанията им по български език и да постъпват в предучи-
лищни групи или детски градини, в които да бъдат подготвя-
ни за училищното образование. Всяка година е необходимо 
да се прави индивидуален входящ и изходящ тест12. За тези 
деца трябва да се създадат необходимите условия, за да мо-
гат да навлязат в българския образователен език. Създаване-
то на подготвителни класове, респ. групички с допълнително 
обучение по български език, е една подходяща възможност за 
тяхната езикова подготовка. Целта на тези подготвителни гру-
пи е да подготвят децата в хомогенни езикови и възрастови 
групи за постъпване в училище. Тези подготвителни курсове 
са временни мерки, осъществяващи прехода към ограмотява-
не на населението, но те могат да продължат и десетилетия 
до създаването на поколение образовани родители, които да 
съдействат при говоренето на езика. 

По принцип такива подготвителни групи би трябвало да 
се организират в училища, където се събират повече деца, 
невладеещи или с минимални знания по български език. По 

12 Вж. тук в т. 4: Диагностика на възможностите на децата и Езикова 
диагностика на сайта на проекта: https://eliascanetti.org/bg/category/lad-
proekt/5primeri-za-uchebni-materiali/
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принцип училища, които организират такива подготвителни 
класове, би трябвало да разполагат с концепция на организа-
ционно, педагогическо и методическо ниво как да бъдат обу-
чавани децата. 

Други организационни форми
От дидактическа гледна точка има две възможности за до-

пълнително обучение, респ. стимулиране на билингви: специа-
лизиран клас и интеграционен клас. При специализираните 
класове се цели да се сформира по възможност хомогенна гру-
па, в която да се преподава официалният език, в случая българ-
ски език като втори. По този начин се набляга на изучаването на 
езика, без то да се смесва с другите предмети, и преподавателят 
може да се концентрира върху преподаването и изучаването на 
езика и потребностите на изучаващите. Във всеки случай това 
изисква средства за преподавателски персонал.

Другата възможност е да се провежда интеграционно обу-
чение, като билингвите се включват в регулярното обучение, 
а по време на всички занятия се вземат предвид билингвите 
и им се дават допълнителни обяснения. Това обаче означава 
помощ по български език и при другите предмети, например 
природознание, аритметика и др.

5.1. Дидактически модели  
на чуждоезиковото обучение

В чуждоезиковото обучение по български език съществу-
ва по-дълга традиция и в по-късни етапи на обучението, на-
пример в курсове за възрастни или за напреднали, биха могли 
да се ползват някои от методите от чуждоезиковото обучение, 
като се прилагат според необходимостите на обучението по 
български като втори език.

Като се има предвид усвояването на езика като цел на изу-
чаването, можем да приемем следните компоненти като ва-
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жна част от усвояването на целевия език и неотменна цел за 
постигане:13 

• Усвояване на определен словесен запас и принадлежа-
щите към него значения и нюанси (в различна степен 
според нивото на обучение, респ. на владеене),

• Усвояване на граматически структури (пасивно и ак-
тивно според нивото обучение, респ. на владеене),

• Усвояване на най-често употребяваните и най-широко 
приложимите изразни средства и техните основни ин-
тенционални значения (Sprechabsichten),

• Усвояване на комуникационни ситуации и принадлежа-
щите към тях видове текст (комуникативни умения),

• Усвояване на паралингвистични изразни средства (про-
изношение, ударение) и извънлингвистични изразни 
средства (жестикулация, мимика).

Усвояването на тези умения е свързано с четирите способ-
ности – разбиране на говорим текст, говорене, разбиране на 
написан текст, писане, на които при всяко обучение по разли-
чен начин се поставя акцент и по различен начин се набляга. 
В общи линии може да се каже, че чуждоезиковото обучение 
се различава от второезичното обучение предимно по това, че 
второезичното си поставя интеграционни задачи.

Граматическо-преводаческият метод
Граматическо-преводаческият принцип е най-старият в 

чуждоезиковото обучение и залага на това, да се овладее гра-
матически правилен литературен превод в двете посоки и 
усвояване на стандартния литературен език. В такива случаи 
езикът, на който се преподава, е първият (майчиният) език за 
обучаваните, на него се обясняват граматическите правила 
и преводните еквиваленти, обучението е дедуктивно, от уп-
ражняване на правилата до тяхната употреба. Структурата 

13 Според категоризацията на Хенричи и Раймер (2001, 17).
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на езика трябва да бъде обяснена граматически и да бъде на-
правена достъпна за изучаващите. В такива случаи най-често 
се предлагат упражнения за попълване на липсващи думи и 
изрази в текст, и/или упражнения за преформулиране, или 
преобразуване на изречения по зададен пример. В този случай 
граматиката се изучава по таблици, а лексиката се заизустява 
по списъци с думи. Критиката към граматическо-преводаче-
ския метод е в това, че не способства за усвояване на комуни-
кативни умения, тъй като целта е предимно писменият език. 
На текста се гледа само като на източник за анализ и превод, а 
съдържанието е второстепенно. Смята се, че „зазубрянето на 
правилата“ е само твърде малка част от изучаването на чуж-
дия език. За съвременното обучение от този метод са остана-
ли само някои видове упражнения и граматически таблици.

Аудиолингвистичният и аудио-визуалният метод
Този нов методически подход възниква на базата на не-

удовлетворителните резултати, които дава споменатият по-
горе школски метод. Началото е положено в американската 
армия по време на Втората световна война, когато се забеляз-
ва вопиюща необходимост от владеене на т.нар. „екзотични“ 
езици, така че още през 1941 г. налагат нови езикови програми 
за обучение на войската. С образователната експанзия през 
петдесетте и шестдесетте години и навлизането на нови тех-
нологии в обучението също и в Европа започва оборудването 
на езикови лаборатории. Бихейвиоризмът спомага за създа-
ването и обосноваването на тези нови преподавателски ме-
тоди. Принципите на аудио-визуалния метод могат да бъдат 
обобщени в три основни посоки: насоченост към ежедневния 
език, едноезично преподаване на целевия език и наблягане на 
автентичността на преподавателя. Вместо да се упражняват 
изреченски модели, трябваше да се поставят основите на ко-
муникационни компетенции. Комуникативните умения при-
добиха приоритет пред метаезиковите познания, говоримият 
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език – пред писмения език. Засилва се значението на аудио-
визуални средства, предлагащи нови методи за запаметяване, 
нови форми за създаване на езикови контексти, нови форми 
и ситуации, свързани със странознанието, както и създаване 
на ситуативни контексти и езикови игри. Тук фокусът съща 
пада върху езика на ежедневието, без да се набляга изрично на 
граматиката. 

Критиката към тези два метода е насочена преди всичко 
към прекалено практическата насоченост на обучението, при 
които се изключват метаезиковите когнитивни елементи, съз-
даващи условия за познания не само ПО езика, но и ЗА езика. 
Преподавателят се занимава повече с техническото оборуд-
ване и протичане на обучителния процес, отколкото с кому-
никацията и преподаването на езика. Този тип преподаване е 
твърде схематично и не предоставя достатъчно пространство 
за индивидуален подход. В много училища езиковите лабора-
тории загубиха значението си, но аудио-визуалните средства 
така навлязоха в учебния процес, че преподаване без използ-
ване на аудио-визуални средства вече е немислимо. Така на-
пример те силно са застъпени и в дистанционното обучение 
както в чуждоезиковото, така и в обучението по втори език.

Комуникативно-прагматичният подход
През 80-те години комуникативно-прагматичният подход 

придоби особено значение. Важна предпоставка за това беше 
„комуникативният преход“ в дидактиката. Комуникативните 
компетентности се превърнаха в основна цел в чуждоезико-
вото обучение. Обучението се провеждаше на езика, който 
трябва да се изучава. Езикът се изучава постепенно, въпреки 
това още в началото се разговаря на него. Като основен език се 
смята постепенно развиващият се език на обучаваните. Този 
подход предполага ориентация на преподавателите спрямо 
възможностите на обучаваните. Граматичните структури не 
се въвеждат необосновано, те играят второстепенна роля като 
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„инструмент“ за придобиване на комуникативни умения в 
обучението. Такъв подход изключва т.нар. фронтално обуче-
ние, тук вече не става въпрос за конструиране на „безгрешно-
то“ изречение, а за умението на обучаваните да се разбират и 
да намират подходящите изразни форми. По този начин чуж-
доезиковото обучение се доближава до родноезиковото.

Критиките, които се отправят към този обучителен под-
ход, визират опасността от редукция на уменията върху еже-
дневната тривиална комуникация. Когато целта са единствено 
комуникативните способности, тогава се занемаряват по-ком-
плексни концепционално важни форми, като наприимер раз-
биране на текст, четене, писане и други недиалогични видове 
текст, необходими в образователния език, които е необходимо 
да бъдат включени в напредналите форми на чуждоезиковото 
обучение.

Интеркултурният подход
От средата на осемдесетте години в немскоезичното чуж-

доезиково обучение се наложи интеркултурният подход. Не-
говата цел е да сенсибилизират гражданите към многоезичие 
в мултикултурните общества. По този начин значението на 
комуникативните компетентности минава на втори план. А 
като основна задача се налага толерантност, отвореност към 
чуждата култура, умението да се общува. Така например за-
почна да се обръща внимание на значението на жестовете и 
мимиките в културата на другите страни. В основата на този 
подход е заложена презумпцията, че едно междукултурно не-
доразумение е по-важно от граматическите грешки. Чрез раз-
бирането на другостта трябваше да се насърчава и разбиране-
то на собствената идентичност. В такъв подход обаче е зало-
жена и опасността, при желанието да се разграничи другостта, 
да се получи една поляризация на собствената и на чуждата 
култура, които по-скоро могат да предизвикат междукултур-
но недоразумение вместо разбирателство. Освен това в този 
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интеркултурен подход се подценява ролята на видовете текст, 
на работните форми на упражнения, както и на контролира-
нето на работата.

Значимост на чуждоезиковото обучение за второези-
ковото

В съвременното чуждоезиково обучение се чувства час-
тично влияние и на четирите гореспоменати дидактически 
концепции, но никоя от тях не се прилага в чиста форма. На-
ложило се е това, езикът на комуникация да е целевият език и 
че комуникативни контексти и ежедневен опит трябва да при-
добият по-голямо значение в сравнение с граматиката. Също 
и във второезиковото обучение трябва да бъдат включени 
всички тези аспекти. Принципната ориентация към комуни-
кативни компетенции е важна основа на преподаването. Това, 
че интеркултурните компетентности трябва да представляват 
важна част от работата в езиково хетерогенни класове, се раз-
бира от само себе си.

Изследванията на резултатите от преподаването, напра-
вени при ученици в едно училище във Френска Швейцария 
(Йеук, 125f), показват, че преподаването на граматиката, ако 
искаме тя да бъде полезна за обучаваните, трябва да се ориен-
тира към практическия контекст. В смесени хетерогенни кла-
сове, където се преподава заедно и на монолингвални деца, е 
трудно да се преподава експлицитно граматика. В родноези-
ковото обучение тя се предвижда като предмет в придоби-
ването на метаезикови познания. Фактът, че билингвалните 
ученици трябва да научат някои граматически правила, може 
да представлява интересен подход за монолингвалните деца и 
за тяхното осъзнаване на метаезиковото ниво. По този начин 
чрез сравнение на значенията може да се събуди и техният ин-
терес към структури в собствения език.
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5.2. Дидактически модели  
на второезиковото14 обучение

Проблеми на моделирането на обучението
Стимулиращото обучение за деца с друг майчин език не 

може да бъде разглеждано извън и независимо от училищно-
то обучение. Затова именно трябва да се знае дали се търси 
концепция за подготвителен клас, за стимулиращо обучение 
в група или за стимулиращо обучение в хетерогенни класове. 

Два фактора са от особено значение за второезиковото 
обучение – приложимостта в релевантни ситуации и систе-
матичното изучаване на езика. Систематичното обучение по 
езика трябва да е свързано с честотността на употребяваните 
в ежедневието езикови форми. Често се случва в ежедневната 
комуникация ученикът да трябва да използва езикови форми, 
които в занятията още не е научил. За да може да се включи 
в комуникацията, той трябва да учи езика, за да научи ези-
ка, той трябва да може да общува, да комуницира. По време 
на комуникативните задачи обучаваният трябва да насочва 
вниманието си към съдържанието на казаното, по време на 
упражненията той трябва да насочва вниманието си към фор-
мата на казаното.

Както стана ясно от предходните наблюдения, проблемите 
на чуждоезиковата дидактика могат да се разберат от крити-
ките, отправени към съществуващите модели. Дидактически-
те модели за второезиковото обучение се базират на теории за 
усвояването на езика. Благодарение на контрастивни анализи 
се установява, че грешките и затрудненията при изучаването 
на втория език се дължат на форми и функции на първия език 

14 Използвам понятието „второезиково“ обучение, тъй като „билинг-
вално обучение“ може да бъде подвеждащо понятие. Става въпрос за обу-
чение на деца билингви по втория език, който те започват да говорят, т.е. 
стимулира се изучаването на втория език.
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на изучаващите. Затова съзнателното сравняване на двата 
езика може да бъде централен методически елемент. Второ-
езиковото обучение може да се възползва и от ориентирания 
към комуникация подход на чуждоезиковото обучение. Може 
да се наблегне и върху автентични ситуации от ежедневието, 
възпроизведени в класната стая, за да могат да бъдат възприе-
ти по различни канали и чрез различни възприятия. Тези три 
дидактически модела не трябва да се противопоставят, а да се 
превърнат във взаимодопълващи се елементи на обучението. 
Към тях може да се добави и един четвърти принцип – ин-
тегративният подход, който да интегрира трите елемента в 
систематично преподаване на граматика. 

Принципи на второезиковото обучение
С оглед на представените по-горе модели могат да бъдат 

формулирани дидактически принципи, които да са валидни 
за хетерогенни групи с деца билингви. Приема се (Йеук 2015, 
128), че принципите важат за всички обучавани (напр. ситу-
ативното обучение):

1. Всичките занятия са същевременно и занятия по езика. 
Основният акцент пада върху езиковото обучение, но също 
така и преподавателите по другите предмети носят отговор-
ност. Заедно с получаването на определени знания по отдел-
ните предмети трябва да бъдат затвърждавани и езиковите 
компетенции на учащите.

2. Училището е място за интеркултурно образование. 
Многоезичието на децата е част от обучението. Така че песни, 
текстове, обичаи на представените в класната стая култури 
трябва да бъдат част от учебната култура. Елементи от дру-
гоезичната култура могат да се превърнат в повод за езикова 
рефлексия, например в часовете по граматика.

3. Речеви актове, които са релеватни в ежедневната кому-
никация, образуват изходната база на занятията. Комуника-
тивните ситуации са индивидуално значими и релевантни за 
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децата. Всички ежедневни ситуации в училище могат да бъ-
дат използвани като повод за комуникационна ситуация и 
по този начин да бъдат използвани за изучаването на езика. 
Където е възможно, в занятията трябва да бъдат включвани 
реални предмети и ситуации. Така например ззкупуването на 
плодове и зеленчуци може да бъде по-добре научено с реални 
предмети, отколкото с картинки от учебника.

4. Езиковите грешки на учениците могат да бъдат използ-
вани като начин за осмисляне и за постигане на целта. Едно 
целево осмисляне от страна на преподавателя на каква основа 
се базира грешката на детето, може да повлияе върху по-ната-
тъшния успех или изоставане на детето.

5. Обучаваните трябва по всяко време да имат възмож-
ност да потърсят помощ, да задават въпроси. Към това при-
надлежи една открита култура на задаване на въпроси в класа. 
Към това спадат възможностите на децата да им се помогне, 
като им се преведе думата (от съученици билингви) или като 
им се обясни с други думи от монолингуални съученици, или, 
ако имат възможност, да проверят в речник.

6. Пример за преподавания език: преподавателят винаги е 
пример за децата и подрастващите за говорене на езика. Зато-
ва е много важно той да употребява езика съзнателно и кон-
тролирано – това означава бавно, ясно и граматически пра-
вилно. В ежедневните ситуации от значение е и съпровожда-
ща речевия акт дейност, особено когато децата са в началото 
на изучаването на езика.

7. Изучаващите езика трябва да имат възможност да по-
лучат знания за структурата на езика. Особено в хетерогенни 
класове преподаването трябва да е насочено към „езикова ин-
формираност“ за децата билингви. Езиковите примери трябва 
да бъдат така подавани, че да могат да бъдат осмислени и за-
помнени, а не само да служат за онагледяване на метаезикови 
категории. Осмислянето на структурата на езика трябва да 
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бъде така систематизирано, че функцията на формите да бъде 
приложима в комуникацията (Рьош 2003, 2004, Шадер 2013).

8. На децата трябва да се дава възможност за имитиращо 
подражание и по този начин да могат да упражняват езикови 
средства и примери. Особено подходящи в това отношение 
са рими, стихотворения, песни, но също така и интерактивни 
ролеви игри за упражняване на стандартни комуникативни 
ситуации.

9. Целта на преподаването, от една страна, е усвояването 
на говоримия език, от друга страна, усвояването на концеп-
ционално писмени форми и преди всичко на образователния 
език. Езикът на преподаването е също ориентиран към кни-
жовния език. С напредване на възрастта на обучаваните на-
сърчаването на езиковите компетенции сменя тежестта си по 
посока на насърчаване на концепционална писменост (преди 
всичко умение да се чете и да се пишат текстове).

Тук ще бъдат изброени някои концепции, които отговарят 
на споменатите тук критерии, но с различни акценти.

Интеркултурно езиково обучение
Тази практика е добре развита в Германия и навлиза в 

обучението по време на прехода от педагогика на обучение-
то на чужденци към интеркултурна педагогика (Lüddecke 
&Luchtenberg, 2003). Цел на обучението в случая не е прирав-
няването, а взаимното уважение. Познатото и своето да бъде 
погледнато от друга перспектива. Осъзнаването на хетеро-
генността на класовете трябваше да доведе до осъзнаване на 
факторите на изучаване на езика и една нова ориентация на 
учителите спрямо възможностите и способностите на учени-
ците. Образованието става интеркултурно чрез въвеждане 
на дидактически модели, насочени към избора на предмети-
те, включване на родните езици и съзнателно обръщане на 
внимание на националните идентичности. Многоезичието 
на класа би трябвало да бъде включвано във всички проце-
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си на интеркултурното преподаване. Съвместното изучаване 
на предметите от едноезични и билингвални деца би могло да 
превърне занятията в непрекъсната рефлексия върху езици-
те. При това положение трудностите не бива да бъдат игно-
рирани, а тематизирани и да влязат в предмета на обучение. 
Освен това съдържанията на обучението могат да бъдат про-
верявани интеркултурно, така например семейни отношения 
и начин на живот могат да бъдат тематизирани в основното 
училище. Интеркултурните компетенции като цел на езико-
вото обучение могат да бъдат съотнесени както към отдел-
ните деца, така и към общественото развитие, така например 
антирасистко възпитание, идеологическа критика, знания за 
Европа, езиково и културно образование, осмисляне на езика 
като личен и колективен фактор при конструирането на иден-
тичността, да се набляга на междукултурната комуникация. 
Цел на интеркултурното образование е да се използват ресур-
сите, а не дефицитите.

Езикова осведоменост
Една възможност да се поставят компетенциите на би-

лингвите в центъра на вниманието, може да се види в т.нар. 
езиково осъзнаване (language awareness). Целта на този под-
ход е да създаде интерес към езиците, любопитство за езико-
вите процеси и по този начин да улесни работата с езика и 
с текстовете. Учителите не могат винаги да владеят езика на 
обучаваните, но могат да им се доверяват за определени думи 
и понятия и по този начин да педизвикат и интереса на моно-
лингвалните обучавани към размисъл за езика и опознаване 
на един друг език. По този начин самите учители ще бъдат по-
сигурни в работата с билингвите. Тема би могло да бъде защо 
в някои езици няма определителен и неопределителен член, 
каква е ролята на рода, как се решава този въпрос в другите 
езици. По този начин един езиков въпрос може да доведе до 
развитие не само на езиковите, но и на социалните компетен-
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ции. По същия начин може да се разсъждава и за синтактични 
структури.

Дидактика на езиковото многообразие 
Дидактиката на езиковото многообразие продължава те-

мата за езиковото осъзнаване и предлага възможности за раз-
ширяването ѝ върху други предмети. Тук не се сравняват само 
езици, а и текстове и култури. По всички предмети децата мо-
гат да бъдат насърчавани към размисъл и „философстване“, 
Шадер (2013) дава 101 практически предложения за провеж-
дане на нов вид занятия, обхващащ повече езици. По този на-
чин може да бъде изживяно езиковото и културното многоо-
бразие, свързано с насъбран опит от децата. Но въвеждането 
на такъв тип занятие изисква сенсибилизация на преподава-
телите към многообразието на езиковите проблеми.

Напр: Как се казва леля, вуйна и т.н. на турски, на ромини, 
това може да доведе до разговор за родствените отношения 
на Балканите, които са много по-експлицитно и нюансирано 
застъпени в балканските езици за разлика от западноевропей-
ските.

Обобщение: Трябва да се отбележи, че дидактическите 
модели не могат да бъдат разглеждани отделно и независимо 
от обществените процеси, те са част от обществения живот 
и рефлектират обществени нагласи. Също така е важно да се 
осмисли близостта между чуждоезиковото и второезиково-
то обучение и възможността да се заемат методи от чуждое-
зиковото обучение. Но в двата случая целите са различни. В 
това отношение важна предпоставка за добрите резултати е 
осъзнаването на ресурсите, заложени в многоезичието, и че 
от това многоезичие могат да имат полза и монолингвалните 
деца. Също толкова важно е уважението към другия език. В 
България принципно има уважение към чуждите езици и чуж-
доезиковото обучение, свидетелство за това са многобройни-
те чуждоезикови училища. Проблемът е, че това уважение се 
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е утвърждавало през десетилетията спрямо западноевропей-
ските езици, традиционно немски, френски и английски, но не 
толкова към езиците на съседите или небългарските малцин-
ства. Уважението и толерантността към езиците на другостта, 
от една страна, ни разкрива особеностите на тази другост, от 
друга страна, позволява нейното равностойно интегриране в 
обществото.
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6. МЕТОДИ НА ЕЗИКОВОТО  
И НА ПОДПОМАГАЩОТО ОБУЧЕНИЕ 

По книгата на Щефан Йеук: Немски като втори език в учили-
ще (Stefan Jeuk: Deutsch als Zweitsprache in der Schule, с. 133-159)

В тази част ще бъдат представени примери за езиково и 
подпомагащо обучение и различният подход към тях. Естест-
вено подходът към всеки клас, всяка група и всеки отделен 
ученик е индивидуален и се налага от различните ситуации в 
училището, но все пак учителите и възпитателите се нуждаят 
от набор от правила и възможности, за да не трябва да преот-
криват всеки път „топлата вода“ и образованието. И все пак 
точно в началното училищно и предучилищно образование се 
налагат най-големите промени, тъй като там са възможност-
ите за превенция от отпадането от училищното образование, 
там се създават условията за по-нататъшния интерес към зна-
нията и образованието. Моят личен опит на университетски 
преподавател ми е показал, че както в университетското, така 
и в гимназиалното образвание е КЪСНО. Нагласата към об-
разованието и към знанията се създава именно в онези първи 
години на социализация, в които се изучава и езикът. 

СРЕДСТВАТА, ВЛОЖЕНИ В ОБРАЗОВАНИЕ И В ЧАСТ-
НОСТ В ЕЗИКОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СА ВЛОЖЕНИ В 
БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ. Усвояването на български език 
като официален и образователен език в една мултикултурна 
страна е начин за стабилизиране на обществото.
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6.1. Езиково стимулиране  
в предучилищна възраст

Когато говорим за предучилищната възраст, трябва да 
правим разлика между езиково образоване и езиково стиму-
лиране. При езиковото образоване става въпрос за изгражда-
не на езикови умения във връзка с дейностите на детето и в 
сътрудничество с близките на детето (родителите). При ези-
ково стимулиране става въпрос за „целево разширяване на 
езикови компетенции чрез интегрирани в ежедневието стиму-
лиращи езика ситуации“ (Райх, 2008). Следователно езиково-
то стимулиране е допълнително предложение за компенсация 
на някакво ощетяване или някакъв недостиг.

Ситуативна или функционална ориентация
Стимулирането на езиковите умения може да бъде осъ-

ществявано по два различни начина: чрез ситуативна или 
функционална ориентация. Функционалната ориентация е 
традиционната, ориентирана към учебните планове и съдър-
жания. Тези модели обикновено са обосновани по отношение 
на това, което теоретично трябва да се научи, и тяхна изходна 
точка е системата на езика. В такива случаи отделни деца биват 
тренирани допълнително и „извън ежедневието“ с предвари-
телно подготвени упражнения за затвърждаване на лексика, 
времеви форми и структури на изречението. Това означава, 
че децата се отделят от регулярното обучение и в определени 
групи или поединично в определено време получават стиму-
лиращо обучение. Най-често това става във втората година на 
предучилищната група, като по този начин децата се подготвят 
за училищното образование. Такива програми обикновено са 
добре структурирани и лесно могат да бъдат прилагани, но не 
са пригодни за езиковата квалификация на деца билингви.

През последното десетилетие в Германия възникнаха ре-
дица езиковоподпомагащи програми, ориентирани към ус-
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вояването на езикови ситуации във и чрез ежедневието чрез 
ситуационни игри, песнички, рими, с чиято помощ да се ус-
воява морфологическата система, както и области от син-
таксиса, семантиката и фонологията. Хайделбергският модел 
(Калтенбахер&Клагес), към който се ориентира и предложена-
та от нас програма, поставя в центъра на вниманието езикови 
квалификации, тук също за определени области се предлагат 
структурирани упражнения и насоки за употреба. Програма-
та се намира на адрес www.deutsch-fuer-den-schulstart.de, а на-
шата програма е на адрес http://eliascanetti.org/en/lad-project/.

Ситуативни подходи
За разлика от функционалните подходи през седемдесет-

те години на 20 век в Германия възникват т.нар. ситуативни 
подходи към езиковото обучение. При този тип преподаване 
в центъра на вниманието е действителността от живота на 
децата. На ранното детско образование се гледа като на про-
цес на социализация, а не като изолирано инструментирано 
учене. В този случай индивидуалните и емоционалните по-
требности играят важна роля. Ситуативният подход характе-
ризира самостоятелността на предучилищната педагогика за 
разлика от изискванията на училището. Както предварително 
планираните, така и непредвидените игри и работни форми се 
възприемат като упражнения за усвояване на езика и от тази 
гледна точка могат да бъдат формирани и използвани. По този 
начин всички ежедневни ситуации могат да бъдат възприети 
като езикови носители, конституиращи значения: танци, раз-
ходки сред природата, театрални проекти, игри на маса като 
мемори и пъзел, ролеви игри на децата, ежедневни езикови 
ритуали и т.н.

Ситуативният подход може да бъде много полезен за ак-
туалната ориентация на децата. Съществува обаче опасност-
та езиковите квалификации да не бъдат достатъчно добре 
съблюдавани и да не може да се съобразят с децата, които се 
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нуждаят от специална индивидуална подкрепа. В такива слу-
чаи е необходимо да се прилага индивидуален подход и с по-
мощта на добре структурирани системни наблюдения да се 
потърсят допълнителни форми за стимулиране.

Концептуално езиково стимулиране
Постепенно се наложи мнението, че езиковото стимули-

ране трябва да бъде концептуална съставна част от работата 
в предучилищната подготовка. Изходната позиция на езиково 
стимулиране, ориентирано към децата, са добре структурира-
ни предварителни наблюдения върху децата и техните нужди. 
Наблюденията върху детското развитие са основна съставна 
част на предучилищната педагогика и трябва да се прилагат 
системно. За това е необходимо и възпитателките да бъдат до-
бре обучени в професионални умения за използване на дидак-
тически ситуации и интерактивни игри. Важно е също така 
децата да бъдат разнообразно стимулирани за разговори и да 
имат достатъчно комуникационни партньори и положител-
ни примери за подражание в групата. Езиковото стимулира-
не в този концептуален подход се превръща в многостранна 
подкрепа на индивидуалните речеви умения. В този смисъл 
не е от значение дали стимулирането на езиковите умения се 
извършва цялостно или от гледна точка на езика, дали е си-
туативно, или предварително планирано. По-добре е да се до-
пускат различни подходи, като единствено меродавни са не-
обходимостите на децата и тяхното езиково стимулиране.

Възпитателката като пример
Базата за доброто изучаване на езика в детските градини е 

създаването на добри отношения и комуникация. Централна 
роля играе в случая комуникативната допустимост. На пър-
во място е събуждането на удоволствие от комуникацията на 
втория език и да не се създава неприязън към първия език 
на децата. В това отношение е важно езиковото поведение на 
възпитателите. Според интеракционната теория за изучаване 
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на езика (изучаване, а не обучение!) връзката между детето и 
хората около него е един от най-важните фактори за изуча-
ване на езика. Сигурните отношения предоставят на детето 
опората, от която то се нуждае, за да овладее езиково своето 
обкръжение. 

Също и вторият език се усвоява на базата на стабилни 
емоционални отношения. Те трябва така да са устроени, че 
детето, от една страна, да има сигурна база, от друга страна, 
да има достатъчно свободно пространство. Към това добро 
отношение спада и приемането на факта, че детето в начало-
то не може вербално да споделя впечатленията и проблемите 
си, или че изразите на детето може да не отговарят на нашите 
очаквания. Това не е лесно, тъй като много деца не успяват 
бързо да напреднат езиково в детските градини. Въпреки това 
е важно да се изчаква и да се покаже на детето с някакъв об-
надеждаващ жест, че ще бъде изчакано да каже проблема си.

Важен стимулиращ елемент е отношението на възпитател-
ката в ежедневните ситуации. Към това спада и физическият 
контакт с детето, умението да му бъде предоставено време, да 
се говори бавно и ясно, да се проявява интерес към казаното 
от детето с въпроси, с мимика и жестове да се подкрепя разго-
ворът и да се говори граматически правилно. По време на за-
куска, при игрите, при ролевите игри има достатъчно възмож-
ности възпитателката да дава пример с говоренето си. Няма 
смисъл например да се упражнява пълен и непълен член, а в 
ежедневното говорене да се забравя за това, така че детето да 
забрави, че го е учило.

Същевременно може да се каже на детето, когато е казало 
нещо неразбираемо, и да се помоли да го повтори правилно. 
Но това трябва да се прави внимателно и не прекалено често. 
Най-добре е, когато се разбере грешно казаното, възпитател-
ката да го каже правилно и да потвърди, напр: детето казва: 
котка черно; възпитателката казва: Да, котката е черна.
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Тези указания важат за предучилищна и начална училищ-
на степен. Когато децата пораснат, вече и подходът към тях е 
по-различен. 

Включване на майчините езици
Доста деца в майчиния си език вече са научили някои неща: 

знаят например, че като говорят, трябва да гледат партньора си 
в разговора, знаят как да зададат въпрос и как да използват ми-
мика и жестикулация. Те са в състояние да направят изречение 
и да разбират казани неща. Освен това децата са се научили и 
да говорят на майчиния си език и са си създали вече някаква 
представа за света. По време на изучаването на втория език 
детето съвсем естествено ще си помага със знанията от първия 
език. Затова е препоръчително възпитателките да питат децата 
за думи и значения на техния език (турски, романи и др.).

Така например при разглеждане на картинка детето може да 
бъде запитано как се казва това на неговия език (турски или ро-
мани). Добре е учителките или възпитателите да познават поне 
отделни думи от езика на децата. Така детето показва знание и 
по-лесно може да възприеме новата езикова форма. Тези въпро-
си за езика на детето представляват важна част от обучителния 
процес. Също и смесването на думи не бива да бъде санкциони-
рано. Те са съставна част от учебния процес. Почти не същест-
вува опасност децата да сбъркат и смесят езиците. И все пак на 
детето трябва да е ясно с кого на какъв език може да говори. Ин-
тересно е, че със съответните лица то говори на съответния език.

6.2. Езиково обучение и стимулиране в училище

По въпроса за преподавателските методи
При избора на методите на обучение става въпрос основ-

но КАК да се преподава. Тук са от значение факторите на из-
бора на материал за изучаване, но също така и адресатите на 
обучението и компетенциите, които трябва да бъдат постиг-
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нати при тях. Преподавателските методи не могат да бъдат 
разглеждани отделно и независимо от лицата, които трябва да 
бъдат обучавани. Колкото и да се отдава значение на мето-
дите на обучение, те трябва да бъдат избирани и индивиду-
ално прилагани според обучаваните. Затова към най-важните 
компетенции, които трябва да притежава един преподавател, 
спада наборът от методи, за да може в конкретния случай да 
избере метода, който е най-подходящ за постигане на целта. И 
все пак трябва да се има предвид, че преподавателят не може 
да бъде единственият управител на методологията, който във 
всеки спорен случай ще намери точната игра, точния лист с 
указания и най-успешната преподавателска идея. При мето-
дическото планиране е добре да се взема предвид и гледната 
точка на учениците.

Интересни и обстойни идеи и насоки за второезиковото 
обучение по немски език в училищата могат да се намерият 
при Рьош (2003 и 2004), където тя прилага идеи за упражне-
ния, разработени игри и основни указания за преподаването.

Четирите основни езикови умения и способности
В чуждоезиковото обучение целите за придобиване на 

умения са насочени основно към четирите основни способ-
ности: слушане, говорене, четене и писане. Това разпределение 
може да бъде прието и за второезиковото обучение. Тези че-
тири умения трябва да бъдат разпределени върху различните 
езикови нива: фонология, семантика, морфосинтаксис, дис-
курс. Има обаче методическо единомислие по въпроса, че за 
преподаването не е необходимо разделното упражняване на 
уменията, а че те се придобиват комплексно.

По този начин структурирането на чуждоезиковото и вто-
роезиковото обучение, респ. изучаване на езика, е по-различ-
но от обучението на родния език, където са включени повече 
изисквания.
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Слушане и говорене
За разбирането на даден език са необходими езикови по-

знания в областта на фонологията, морфологията, лексиката 
и значенията, както и от синтаксиса. Изучаващите трябва да 
могат да разпознаят и идентифицират отделни части от ези-
ковия инпут, който се състои от изказ, поставен в определен 
контекст. Слуховото възприемане и разбиране по този начин 
е основна предпоставка за говорното и писменото усвоява-
не на даден език. Именно затова тези компетентности тряб-
ва да влязат в учебните планове. Ясно е, че възприемането 
(слушането на езика) предхожда неговата употреба, че едно 
дете разбира повече, отколкото може да възпроизведе. Когато 
вторият език се изучава в детската градина и училище, първо 
би трябвало да се упражняват звуците, които се различават 
от тези в майчиния език. Необходими са също упражнения 
по произношение. Трябва да се помогне на децата да развият 
умението да изразяват (разказват) нещо преживяно. Наратив-
ните способности могат да са дадени на ниво първи език, те 
обаче трябва да бъдат подготвяни и насърчавани на втория 
език, като се тренират необходимите за това умения и се пода-
ват необходимите думички (първо, вече, дори, не, много, съвсем 
и др.) (вж. тук Табеа Бекер).

Четене и писане
Освен мотивацията за четене тук са необходими и съот-

ветните методи, които да насърчават умението, техниката и 
разбирането при четене. Това трябва да са методи, които да 
водят до разбиране на текста. Трябва да се има предвид, че има 
голяма разлика между говорния и писмения текст. Именно за-
това при децата, които нямат предварителен опит в разчита-
нето на буквите (по първия и по втория език), ще има по-голе-
ми трудности. Когато децата не са алфабетизирани (не са уче-
ни да четат и пишат) на майчиния си език, тогава обучението 
протича като при първия език. 
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Когато децата са алфабетизирани по първия език, тогава 
се прилагат специални методи при изучаването на азбуката по 
втория език. Така например някои учители по български като 
втори език в германските училища прилагат при изучаване-
то на българската азбука (кирилицата) по-различен ред, като 
първоначално предлагат децата да разпознаят общите букви – 
М, А, О, Е, К, Т, а след това буквите, които се различават като 
изговор и/или изписване от латиницата.

Методи на преподаване (опосредствяване) на граматика
Изучаването на граматиката е свързано със съзнателното 

осмисляне на изучаването на даден език. Въпреки критики-
те към граматическо-преводаческия метод в чуждоезиковото 
обучение много често се прилагат дедуктивни упражнения с 
граматични структури и се повтарят вариативно в различни 
изречения за упражнение. В такива случаи се очаква, че транс-
ферът ще може да се осъществи в реални ситуации. Същевре-
менно в родноезиковото обучение са заложени упражнения за 
развиване на езикови знания на метаниво, например знания 
за части на речта и на изречението. Как могат да се свържат 
двете перспективи?

Специално по отношение на преподаването и опосредст-
вяването на граматически знания и умения се прави разлика 
между имплицитно и експлицитно изучаване. Имплицитното 
изучаване се осъществява между другото и несъзнателно, по-
ставено в комуникативни контексти и ориентирано към опре-
делени съдържания. Експлицитното усвояване протича съз-
нателно и целенасочено, вниманието се насочва експлицитно 
към езиковата структура. Освен това при преподаването на 
граматика се прави разлика между дедуктувни и индуктивни 
подходи. При дедуктивното преподаване първо се обяснява 
правилото, а след това се работи и се упражняват различни 
случаи. Индуктивно е преподаването в случаите, когато първо 
се натрупват примери, от които след това се вадят заключения 
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за правилата. Според Кнап (1998) опозициите имплицитно – 
експлицитно и дедуктивно – индуктивно не би трябвало да 
се взаимоизключват, тъй като доброто преподаване трябва да 
има различни подходи за постигане на целта си. 

Както в чуждоезиковото, така и в родноезиковото обуче-
ние имат значение упражненията с гласни, морфеми, думи, 
части на изречението и т.н.

6.3. Scaffolding (Създаване на конструкция)

Във второезиковата дидактика в последно време се 
налага концепцията, която се определя като scaffolding 
(Kniffka&Siebert-Ott 2012). Названието е дадено от Gibbons 
(2002). Като основа служи наблюдението на интуитивната 
родителска дидактика, която представлява нагаждане на ези-
ковата комплексност на родителите към компетентността на 
децата: по-ясно артикулиране, по-кратки и ясни изречения, 
но не бебешки език. Този подход се е превърнал в централен 
метод на английската второезикова дидактика. Scaffolding оз-
начава конструкция, строително скеле. С тази метафора се 
предава представата, че преподавателят предоставя на детето 
едно скеле, една конструкция, която да го подкрепя при по-
строяването на езиковите компетенции. 

Gibbon също тръгва от наблюдението, че учителите в хе-
терогенни класове интуитивно опростяват езика си. В такива 
случаи съществува опасност да се остане в ежедневния гово-
рим език. Важното при скафолдинг модела е, че той трябва да 
служи като основа за доизграждане и разширяване. За децата 
с родноезиково обучение това би трябвало да се случи в пре-
дучилищните групи и в началото на училищното обучение. 
Билингвите много често се провалят при изискванията на об-
разователния и книжовния език. По модела на Гибонс учени-
ците първоначално би трябвало да се доближат до материала 
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по обичайния за тях устен вариант, например в кръжоци или 
работни групи за разговор. На следващия етап систематично 
се въвеждат изрази и понятия от специализирания език. Тук 
преподавателят трябва да установи кои са въпросите от устна-
та употреба, от слушането, от видовете текст, от граматиката 
и и от лексиката, които са релевантни за съответния предмет 
на обучение. На учениците съответно трябва да се предостави 
достатъчно време и пространство, за да разберат понятията, 
изразите и примерите. Преподавателят подкрепя езиково уче-
ниците и им дава възможност да повтарят примерите. Тогава 
учениците могат да направят упражнение, в което да напишат 
собствен текст. При всяка стъпка учениците е необходимо да 
бъдат съпровождани или подкрепяни от преподавателя или 
от съученици.

В тази подкрепяща концепция съвсем съзнателно се съз-
дават нови езикови средства. В този смисъл всяка учебна тема 
трябва да бъде прегледана и обработена по отношение на ези-
ковите ѝ особености (езикови структури и лексика) и тема-
тичните ѝ акценти. 

В занятията: Скафолдинг в основното училище 
(Quehl&Trapp) 

Quehl&Trapp (2013) предлагат концепция за прилагане на 
скафолдинг в основното училище. Той е приложим предимно 
за насърчаване на образователния език в контекста на учи-
лищните теми за обучение. Преподавателските активности са 
подредени в три фази:

• Първа фаза. Дейности в малки групи. Тук например се 
провежда експеримент и децата описват дейностите си 
с ежедневния контекстуален език.

• Втора фаза. Напътстващо преподаване (изследовател-
ска конференция). Тук децата взаимно се осведомяват 
за техните дейности. Вниманието се насочва към ези-
ковото описание. Тъй като децата вече не разполагат с 
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предметите от техния опит, те трябва експлицитно да 
ги назовават. Преподавателят се е подготвил за това, 
да помага на децата и да им предоставя необходимите 
езикови средства, ако това е необходимо (напътстващо 
докладване). Тук вече е важна ролята на преподавателя 
като пример за езиково подражание. Елементи на езико-
вото поведение на преподавателя са говорене за говоре-
нето, преформулиране и окуражаване.

• Различни поводи за употреба на необвързан контекс-
туално език. В случая се създава връзка със занятието, 
което също изисква необвързана с контекста употреба 
на езика. Пример за това е описание с различно поставе-
ни цели (например дневник на изследователя, описание 
на опита, учебен дневник и т.н.) 

Quehl&Trapp (2013) предлагат конкретни планове и дей-
ности, към това тяхно изследване е приложена и CD с учебен 
филм.

В занятията: Скафолдинг в прогимназията. Реципроч-
но обучение (Йеук, 149)

Реципрочното обучение е въведено през осемдесетте го-
дини на миналия век в САЩ и се базира на концепцията за 
скафолдинг.

За необходимостта от учебници 
В редовните учебни занятия, където билингвални учени-

ци учат заедно с монолингвалните, се използват учебници, до-
пуснати от съответната страна/държава. По правило при тези 
учебници не се взема предвид, че сред учениците има и деца, 
за които официалният език не е първи. Също и интеркултур-
ните теми или тематизирането на различни езици не спадат 
към тези учебници и учебни помагала. Едва през последното 
десетилетие в Германия започват да се издават такива учеб-
ници за основното училище – учебници, които да съблюдават 
реалната хетерогенност на класовете.
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Вторият език при преподаване на различните дисци-
плини

През последните години в Германия, Англия и други стра-
ни все повече се налага мнението, че езикът се изучава по 
всички предмети и че учениците и ученичките, които не полз-
ват официалния език като майчин, не би трябвало да бъдат 
ощетявани за това. Естествено е преподавателите по специа-
лизираните предмети да не се чувстват компетентни да пре-
подават и езика.

Tajmel (2010) показва, че именно в природонаучните пред-
мети езиково-комуникативните умения са от централно зна-
чение. Тук са оперативно важни понятия като описвам, обяс-
нявам, извеждам информации от медиални текстове, диску-
тирам и преценявам. Ако това не се вземе предвид, същест-
вува опасността това да окаже негативни последствия при 
билингвални ученици. 

Трудно е във всеки отделен случай да се разграничават съ-
държание на предмета, специализиран език и образователен 
език. Таймел поставя три хипотези за насърчаването на спе-
циализираните езици в учебния план:

1. Сенсибилизиране: преподавателите трябва да бъдат сен-
сибилизирани за езиковите проблеми, които възникват в 
при техния предмет. Това се отнася особено за специали-
зираната лексика и специфичните граматически средства.

2. Професионализация: преподавателите по специалните 
предмети трябва да се запознават с методи и средства на 
езиковото обучение и да ги интегрират в занятията. 

3. Евалуация: специализираните занятия по разказвател-
ни предмети трябва да бъдат евалуирани по отношение 
на езиковите и специалните умения и знания на учени-
ците. Да има време за езикови обяснения, за въпроси и 
възможности да се прочете нещо по въпроса.
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7. ПОДХОДИ КЪМ МНОГОЕЗИЧИЕТО 

7.1. Многоезичието  
в германската образователна система

Многоезичие и насърчаване на деца с миграционен 
произход

Насърчаването на многоезичието е централно предизви-
кателство към германското общество. Това насърчаване по 
правило се извършва от образователните институции. В това 
отношение обаче трябва да бъдат преодолени някои труднос-
ти, които се намират на различни нива: една от трудностите е 
във връзка с отношението към естественото многоезичие на 
мигрантите. 

Насърчаването на ранното изучаване на втория език е 
задача на много комуни15, напр.:

– Heidelberger Bildungsbüro + Kinder und Jugendamt
• http://www.heidelberg.de/hd,Lde/HD/Lernen+und+Forschen/ 

Sprachfoerderung+vom+Kindergarten+bis+zur+Sekundarstufe.html
– MITSprache Berlin 
• http://www.stiftung-fairchance.org/sprachfoerderung-mit-

mitsprache
– GeKiTa
• http://www.gekita.de/home/

Насърчаването на ранното изучаване на втория език е 
задача на отделните провинции:

15 Цитирано по презентация на Вяра Михайлова на семинар по про-
екта LAD.
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–  Hessen 
• https://fluechtlinge.hessen.de/flucht-asyl/hessen-handelt/

integration/integration-durch-sprachfoerderung
– BW
• http://www.sagmalwas-bw.de/netzwerk-sprache/

Насърчаването на ранното изучаване на втория език е 
предмет на научни изследвания и на подготовка на учители:

– Uni Jena
• http://www.daz-portal.de/
– IDF: MA-DaZ
• http://www.idf.uni-heidelberg.de/studiengaenge/ma-deutsch- 

als-zweitsprache.html
– Uni Heidelberg und PH Heidelberg (HeiEducation)
• http://www.hei.education/de/hauptmenue/startseite/
– Uni Berlin
• http://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2008/fup_08 

_053/index.html
– ZAS Berlin (BIVEM)
• http://www.zas.gwz-berlin.de/bivem.html?&L=0
– MAZEM
• http://www.mazem.de/
Насърчаването на ранното изучаване на втория език е 

задача на ФРГ:
– Mercator
• http://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
• http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Kinder-und-Jugend/

kinderbetreuung.html
• http://www.fruehe-chancen.de/
Този преглед показва колко комплексен може, а и трябва 

да е подходът към многоезичието и изучаването на официал-
ния език като втори, колко много институции трябва да обе-
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динят усилията си, за да създадат условия за интеграцията на 
деца и на възрастни билингви. Решението на проблема е как-
то интердисциплинарно, така и интерсекторално. Пробле-
мът не е само на учителите, които трябва да обучават децата, 
още по-малко на родителите, към които се отправя най-често 
изискването (и обвинението), че трябвало да научат децата 
си. Решението на проблема е в ползотворното съдействие на 
университетските филологически образователни институции 
с училищата и детските градини на базата на една национална, 
регионална и общинска интеграционна политика.

7.2. Многоезичието  
в английската образователна система

По въпроса за второезиковото обучение в английского-
ворящи страни са прегледани две книги:

Paul Mecheril, Thomas Quehl (Hrsg.) Die Macht der Sprachen. 
Englische Perspektiven auf die mehrsprachige Schule. Waxmann 
Münster/New York/München/Berlin 

Second Language Acquisition and the Younger Learner. Ed. By 
Jenefer Philp, Rhonda Oliver, Alison Mackey

В английския език за второезиковото обучение се изпоз-
ва както понятието Second Language, така също и понятието 
English as an Edditional Language (EAL) съгласно приетия във 
Великобритания National Curriculum. Както в Германия, така 
и в Англия курикуларните и педагогическо-методическите 
промени се налагат с нарастващата миграция, но както в тези 
случаи, така и в другите англоговорящи страни социалните 
и политическите условия са различни и подходът към тях е 
различен. Общото е, че навсякъде проблемът е осъзнат като 
държавен и за решението му се приема държавна политика.

Естествено е при английската перспектива на преден план 
да излезе отношението между власт и език, от една страна, по-



118 Рийдър за учителя

ради властващата позиция, която езикът има в настоящето, 
от друга страна, от гледна точка на дългогодишната колони-
зационна политика на Великобритания. Властовите отноше-
ния обаче се разиграват във всяка общност, в която същест-
вуват мнозинство и малцинства. Тези властови отношения 
се разиграват във времепространството и във всеки случай 
те се намират в някакво съотношение, което бихме могли да 
обозначим с понятието „властови наклон“. Това означава, че 
във всички взаимоотношения властта на мнозинството и на 
акцептацията играе решаваща роля. Колкото по-стръмен е 
наклонът, толкова по-широка е ножицата между различните 
общности. И когато говорим за толерантност в дадено об-
щество, трябва да имаме предвид, че именно това понятие се 
разполага във властовия наклон: за да си толерантен, да толе-
рираш нещо, означава, да можеш да го търпиш. Търпението 
обаче е на страната на по-силния, като не може да търпи, той 
може да промени ситуацията, докато този, който е търпян, е 
длъжен да играе по правилата, а ако не играе, може да бъде 
санкциониран. Много добре е изразено това съотношение в 
стихове на германския поет от еврейски произход Хайнрих 
Хайне:

„Ein Jahrtausend schon und länger, Хиляди години вече
Dulden wir uns brüderlich, се търпим по братски тук.
Du, du duldest, daß ich atme, Ти търпиш ме аз да дишам,
Daß du rasest, dulde Ich. да беснееш, аз търпя.

Важно е да се обърне внимание на още една особеност: кри-
тиката към условията в дадено общество – в случая към расизъм, 
сексизъм, антисемитизъм, национализъм – зависи от степента 
на развитата чувствителност към проблемите на обществото, 
зависи от така наречената „сенсибилизация“. Колкото по-силна 
е критиката, толкова по-чувствителни, по-сенсибилизирани са 
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членовете на това общество. Да можеш да видиш и осъзнаеш 
проблема, е част от решението на проблема. А езикът е огледа-
лото на мисленето на дадена общност и както общността, така 
и езикът са в непрекъснато движение и промяна. И също така в 
езика най-ясно се изразяват властовите отношения.

Така че, когато някой твърди, че при нас няма расизъм и 
ние сме най-толерантните (неща, които по официозните и по 
социалните медии в еднаква степен са застъпени), това един-
ствено означава, че нямаме развити сетива или смятаме съот-
ветния расизъм за „лош вкус“, от който изтънчено се дистан-
цираме, но не го наричаме с истинското му име.

Фактът, че училището навлиза в обществения интерес на 
медиите и политиката, предполага за ощетените ученически 
групи потенциален шанс, че ако съществува обща воля от 
страна на политиката и на училищната педагогика, могат да 
се намерят нови пътища в обучението. За съжаление обаче в 
общия медиен дискурс за деца на мигранти и в конюнктурата 
на различните изследвания и документации бързо се налагат 
традиционните властови обществени нагласи, че чуждестран-
ните деца са виновни за ниското ниво и лошите резултати на 
обучението. Тенденцията е да се раздвижи и обнови неосъзна-
тото монолингвално обучение и да се обогати чрез осъзнава-
нето на многоезичието на обществото. Именно по отношение 
на институционализирани дискриминационни практики и 
институционализирани антидискриминационни мерки слу-
чаят Великобритания представлява интерес. От всички до-
клади на сборника става ясно, че е наложителна промяна в 
педагогическата практика на всички учители и учителки, но 
също така и институционални промени в училищата. Именно 
поради тази причина накои от докладите в сборника са екс-
периментални с нови методико-педагогически практики, а 
други са насочени към политиката, медийното представяне и 
промените в обществените нагласи.
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Сборникът „Властта на езиците. Английски перспективи 
към многоезиковото училище“ се състои от пет части, в които 
има по пет до шест доклада16:

1. Многоезичното училище между сегрегация и призна-
ние. В тази част авторите се спират на аспектите на: Образова-
телните съдържания в училищата в мултиетнически обще-
ства (David Gillborn), Езиково общуване в класната стая. От 
принудително наложени към кооперативни форми на власто-
ви отношения (Jim Cummins), Езикът обогатява. Разширява-
не на употребата на писмени езици в училище (проучване, на-
правено за Brent Language Sevice), Билингвизъм и образовате-
лен език в училище (Ingrid Gogolin) и Одобрителният подход 
към другостта. Импулси от англоезичните училищни дебати 
(Jose Sanchez Otero).

В тази първа част Дейвид Гилбърн се занимава с обра-
зователното ощетяване на децата от етническите малцинства. 
Става ясно, че аспектът на езиковото обучение играе особено 
важна роля. Джим Къминс се спира на психолингвистични-
те основи на билингвизма и показва, че връзката между език 
и успех на учениците трябва да се разглежда в зависимост от 
статуса на съответната малцинствена група в обществото. Той 
представя властовите процеси на доминантност като дина-
мични процеси, протичащи в обществото и разиграващи се 
на „микрониво“ в училище между учители и ученици. Докла-
дът на Бренски езиков център предупреждава, че не бива да 
се поставят твърде тесни граници за изучаването на втория 
език, и показва, че училището може да отговори на цялост-
ното развитие на детето само тогава, когато се съобразява с 
различните области на обучението.

16 В сборника освен британски има доклади и от Jim Cummins и Pauline 
Gibbons, които работят в Торонто, респ. Сидни, и чиито гледни точки също 
са важни за дискусията във Великобритания.
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2. Перспективи на образователната политика
В тази част са засегнати следните аспекти: Успехът на 

ученици от етническите малцинства във Великобритания – 
критически анализ на образователно-политическите мерки 
за предотвратяване на слабия успех (Leon Tikly), Изучаване 
на писмеността от ученици от етнически малцинства с „Ан-
глийски като допълнителен език (EAL)“ (Teresa Reed), School 
Improvement. А след това накъде? (Terry Wrigley), Английски 
като допълнителен език: Специален езиков акцент или всеоб-
ща задача на учебния план? (Constant Leung), „По-добре, по-
ефикасно и справедливо?“ Противоречиви поуки от новите 
инициативи срещу неравенството в образованието във Вели-
кобритания. (Mechthild Gomolla), Английски условия (Frank-
Olaf Radtke).

Във втората част, която се занимава с аспекти на англий-
ската образователна политика по отношение на учениците и 
ученичките от малцинствата, Леон Тикли разглежда образо-
вателно-политическите стратегии за преодоляване на слабия 
успех и насочва вниманието си предимно към така наречения 
Ethnic Minority Achievement Grant, като обръща специално вни-
мание и на ролята на правителството, училищата и локални-
те управления на образованието за преодоляване на кризата 
с образователното ощетяване на малцинствата. Тереза Рийд 
поставя въпроса за проблемите, които възникват, след като 
проучването на Макферсън постави на дневен ред въпроса за 
институционалния расизъм. В частности тя се спира на прак-
тиката за поставяне на оценки и професионалното развитие 
на преподавателите. Същевременно тя наблюдава процес на 
маргинализация на малцинствата и техните образователни 
проблеми, когато върху всички езикови групи се наложи един 
модел на мнозинството, който се приема за „стандартен“. Тери 
Уигли от своя страна показва границите, противоречията и 
възможностите за развитие при наложилите се в британското 
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общество дискурси на School Effectiveness и School Improvement, 
като обръща внимание и на модерността на определени по-
нятия и тяхната различна интерпретация. Той поставя акцент 
върху ролята на училищното ръководство и необходимостта 
от занимание с отделните училища и наложилата се в тях кул-
тура, за да могат да се обхванат и училищата от перифериите 
на градовете; деморализацията на учителския персонал, коя-
то възниква в една култура на „липса на доверие и свръхм-
ного надзор и наблюдение“, Констант Леунг описва проблема 
с „английски като допълнителен предмет“ като област, която 
трябва да преминава през целия учебен процес. Мехтхилд Го-
мола предлага на фона на английската проблематика някои 
импулси за училищното образование и училищната поли-
тика в Германия. Франк Олаф Радке прави сравнение меж-
ду английските и германските образователно-политически 
и педагогически дадености, наблюдавайки, че принципът на 
успеваемостта е заместил до голяма степен принципа на про-
изхода. Същевременно обаче при отчитане на успеваемостта 
(или неуспеха) на учениците много често се обобщават заклю-
чения върху цели малцинствени групи, като по този начин те 
се стигматизират. И още на един парадокс обръща внимание 
Радке: при обучението на малцинствените групи се изисква 
едновременно равнопоставеност и по-специално (неравно-
поставено) отношение. Трябва да се намери балансът между 
оценъчните критерии, с които се оценяват учениците, и необ-
ходимостта за създаване на равен старт в обучението, който 
липсва на малцинствените групи. Радке обръща внимание и 
на институционалния расизъм, който се проявява предимно 
в очакванията и предубежденията към учениците от мал-
цинствените групи. Позитивен момент в английската систе-
ма: „Гледайте на резултатите от евалуациите/тестовете като 
недостатък на обучението, а не като проблем на учениците“, 
„Отбягвайте обяснителни модели, базиращи се на дефици-
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та“. И в крайна сметка Радке разглежда преустройството на 
възпитателната система като микроединица на промените в 
социалната държава: от принципа на оценяването и успева-
емостта на либерализма към принципа на социално отноше-
ние, от „teaching for the test“ към „low-performance school“.

3. Езици, писменост и многообразие
В тази Трета част са засегнати следните аспекти: Успешни 

в многообразието. Теории за културата, езика и учението в 
класната стая. ( Jean Conteh), Работа или игра? „Неофици-
ални“ практики за изучаване на писмения език в две общно-
сти в Източен Лондон (Eve Gregory и Ann Williams), Властови 
отношения и социалната конструкция „употреба на писмен 
език“ и „аналфабетизъм“. Опитът на жени от Бангладеш в 
Бирмингам (Adrian Blockledge), Високи очаквания, ниски очак-
вания – менталните географски карти на учителите в сис-
темата на училищата (Robin Richardson), Още една гледна 
точка по отношение на мигрантски семейства. Преценка, 
образователен потенциал и форми на подкрепа ( Inci Dirim) и 
Постулатът одобрение на примера на малцинствените езици 
(Georg Auernheimer).

В третата част Жан Конте на примера на началното обра-
зование разглежда въпроса за социално-културния характер 
на ученето, за конституиращите знанието механизми и за от-
ношението между език и учене. Базирайки се на етнографски-
те си изследвания в лондонския East End, Ив Грегъри и Ан 
Уилманс доказват, че т.нар. „отворена парадигма“ за приуча-
ване на децата от ранна възраст да четат, не се съобразява с 
ранния жизнен опит на децата и по тази причина учителките 
не могат да вземат предвид този ранен опит на учениците. Ад-
риан Блеклейд разглежда взаимоотношенията между майки 
от бангладежки произход и училището на децата им и показва 
пътища за взаимодействие и как училището би могло да из-
ползва културния опит и лингвистичните ресурси на семей-
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ствата. Робин Ричардсън предлага в доклада си как да бъдат 
използвани очакванията на учителките към резултатите от 
обучението на децата при изработката на проекти за подoбре-
ние на образованието. В случая той се позовава на спомени 
на Ли Ясперс от 50-те и 70-те години в Олдхам (малко селище 
близо до Манчестър), Англия:

Образователната система беше типична за времето си: 
децата от по-добрите семейства получаваха цялото внима-
ние. Другите, най-бедните от бялото население във Велико-
британия, черни, придошли от Карибика (предимно момче-
тата) и тези от Бангладеш, всички бяха в най-долния клас… 
Учителките в общи линии бяха непоправими расисти от ня-
когашните гимназии. Това, че трябваше да преподават на не-
гърски и на деца от азиатски произход, за тях беше обидно и 
накърняваше служебната им позиция. Недоволството си те 
изразяваха чрез крайни предразсъдъци. Те просто отказваха 
да ни учат. (Brickbats for Oldham, The Guardian, 29.05.2001)

Не случайно цитирам този пасаж от книгата на една ав-
торка, която сама е била жертва на това образование, но успя-
ла да разчупи рамките, в които са се опитвали да я поставят. 
И си задавам въпроса: колко български учителки се чувстват 
обидени, унизени, подценени, ощетени, че трябва да препо-
дават на ромски деца, които „от нищо не разбират“, които не 
могат да напишат името си? И обвиняват децата за това. 

Георг Ауернхаймер се опитва да свърже постулатите на 
антирасисткото с интеркултурното образование. „Членове-
те на културните малцинства, особено на мигрантските, са 
поставени в двойна дискриминация и маргинализация. От 
една страна, повечето от тях не разполагат със същите со-
циални шансове и права за принадлежност и партиципация 
като мнозинството. От друга страна, техните езици, религии 
и останалите релевантни за тях културни символи и практи-
ки загубват значението си в културата на мнозинството, то 
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не ги приема като „културен капитал“. Именно затова интер-
културната педагогика, ако иска да постигне целите си, тряб-
ва да преследва две цели. Първо, да събужда съзнанието за 
това социално неравенство, това естествено означава също и 
да засилва ангажимента за неговото преодоляване. И второ: 
да се активира и сенсибилизира за определени културни цен-
ности, медии, практики, които са важни за всички нас – не 
само за малцинствата – и чрез които дефинираме културата и 
социалния си статус. Тези две теми дълго време бяха обект на 
различни педагогически науки: структурното ощетяване и ос-
тракиране, по-точно мотивът за равнопоставеността са били 
тема на антирасисткото възпитание. С признанието и прие-
мането, макар и по друг начин формулирано, се е занимавало 
интеркултурното възпитание.

4. Преподаване и училищно развитие
В тази част са засегнати следните аспекти: Разговори по 

време на занятия и запознаването с нови области на вто-
рия език (Pauline Gibbons), Богата е писмеността (Norah 
McWilliam), Whetley Primary School – едно основно училище в 
Брадфорд (Terry Wrigley), Обогатяване на употребата на пис-
меността  – концепция за цялото училище (Brent Language 
Service), Насърчаване на изучаване на езиците като всеобща 
задача. Педагогически подстъпи в многоезичното общество 
(Christiane Bainski), Практически условия за успех и теоре-
тични основи на второезичното обучение (Hans Joachim Roth). 

В четвъртата част Паулин Гибънс представя проблема за 
преподаване на учебни предмети на втория език и как чрез 
втория език се получават знания по други предмети. Важни в 
случая не са само граматичните и морфологичните знания, а 
овладяването на дискурса – в случая става въпрос за урок по 
физика. Важно също така е, че по време на урока в разбиране-
то са включени както ученикът, така и преподавателят, като 
взаимно осмислят и договарят значенията. Гибънс препоръч-
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ва по-силна ориентираност на второезиковото обучение към 
интердисциплинарни изследвания в контекста между учебен 
план и класна стая. Нора Маквилиам подкрепя идеята за це-
лево езиково подпомагане по всички учебни предмети. Тя се 
занимава предимно с лексикалната страна на усвояването на 
езика при билингви и предлага възможности ключовата ле-
ксика на даден предмет да се поеме като неразделна част от 
обучението по предмета. Във втория си доклад Тери Уигли 
представя едно основно училище в Брадфорд и дава примери 
за работа с билингви от начална училищна възраст и втори и 
трети клас. Четвъртата част завършва с един преглед на це-
лите и развитието на едно училище, което не само в класната 
стая, но и като институция иска да насърчава учениците би-
лингви в изучаването на английски като втори език.

5. Езици на властта – властта на езиците
Език и власт. Теоретични особености на един (миграцион-

но-)педагогически контекст (Paul Mecheril и Thomas Quehl)
В последната глава Пол Мечерил и Томас Кехел обстойно 

изследват теоретичните особености на съотношението между 
език и власт и властта на езика. Показателно в това отношение 
е едно наблюдение на Пиер Бурдийо:

Езиковата компетентност, необходима за съставянето 
на изречения, може да бъде напълно недостатъчна за образу-
ването на изречения, които да бъдат чути, изречения, които 
във всички ситуации, в които се говори, да бъдат признати. 
И тук също социалната акцептабелност не се ограничава до 
граматиката.

Власт и език: три аспекта
Добре е преподавателите да осъзнават, че владеенето на 

езика е същевременно и възможност както за ориентация в 
света, така и за овластяване и за справяне с жизнени ситуа-
ции. Човек, който не може да отговори на даден въпрос или 
на дадено предизвикателство, търси други начини за справяне 
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със ситуацията. При децата това най-често се изразява в по-
бой. Говоренето е дейност, която в известен смисъл замества 
и изтласква други дейности. С разговор и обсъждане на про-
блем може да се преодолее или предотврати проблемът.

Тук ще се спрем на три аспекта на отношението между 
език и власт:

1. Език и дееспособност. Един от аспектите на властта на 
езика се състои в това, че езикът и говоренето могат да бъ-
дат предпоставка, средство/медиум и следствие на умението 
на отделни хора да се изявяват действено в социалното прос-
транство и да предизвикват промени. Самото понятие „владе-
ене на езика“ показва властовото съдържание на този процес: 
това означава също и че чрез езика човек може да управлява 
мислите си, да убеждава другите и да овладява жизнени си-
туации. Същевременно езикът е и „практика на диалектично 
взаимодействие между колективния и индивидуалния начин 
на живот“ (Mecheril&Quehl, 357). Процесът на субективиза-
ция чрез овладяване на даден език може да бъде разглеждан в 
двустранното взаимодействие на овластяване чрез овладява-
не на езика, от една страна, а от друга страна, на подчиняване 
на формите и начина на мислене, който се предава чрез езика.

2. Легитимни и нелегитимни езикови практики. Когато 
разглеждаме езика и усвояването на езика от социална глед-
на точка, можем да открием втория аспект на съотношението 
между език и власт: езикът предоставя място и средства за со-
циална изява и доказване. Практическата компетентност на 
говорещите не се ограничава „в способността да съставят из-
речения, но също така и в способността да предизвикат да бъ-
дат чути, да им се повярва, да ги слушат и така нататък. Който 
говори, трябва да се подсигури, че при дадените обстоятел-
ства е упълномощен да говори…“ (Бурдийо) (Mecheril&Quehl, 
361). Когато говорим за легитимни и нелегитимни езикови 
практики, става въпрос за властта на езика, която се отнася 
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към определени начини на говорене. Става въпрос за „офи-
циални“ езикови практики, устни и писмени, които се упраж-
няват в обществените среди и са се наложили като норма. Тук 
става въпрос както за образователния език, чрез който се ус-
вояват знанията за света, така и за определени норми за устно 
и писмено изразяване.

3. Доминиращи и второстепенни езици. Докато предният 
акцент за легитимни и нелегитимни езикови практики раз-
глеждаше сациалната диференциация и взаимодействие на 
езиците във вътрешното пространство на даден език, то при 
въпроса за доминантни и второстепенни езици се засяга ези-
ково-социалното разграничение в мултиезиковото простран-
ство, в съотношението между различните езици.

Други аспекти на властовия потенциал на езика могат 
да се открият в асимилационната езикова политика, която за-
личава съзнанието за произхода на личността, в партиципа-
ционния подход като опит за изравняване на изходните пози-
ции и в наблюденията за външните и вътрешните граници на 
подражанието, подчиняването и приравняването. 

7.3. Подходи към многоезичието в българската 
образователна система. Проектът ЛАД

При разработката на тази глава съм се придържала към 
програмния текст на Калтенбахер и Клагес: 

Kaltenbacher, Erika / Klages, Hana: Universität Heidelberg: 
Deutsch für den Schulstart: Zielsetzungen und Aufbau eines För-
derprogramms. – In: B. Ahrenholz Hg. (2007): Deutsch als Zweit-
sprache – Voraussetzungen und Konzepte für die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Freiburg: 
Fillibach

В България все още е трудно да се възприеме от образо-
вателната система, че трябва да говорим за многоезичие, тъй 
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като не става въпрос за мигранти и имигранти, а за родени в 
България деца от друг етнически и езиков произход и с друг 
семеен език. Дори понятието „майчин език“ беше въведено 
едва през деветдесетте години на миналия век. В България 
следователно става въпрос за интеграция на етнически мал-
цинства, живеещи от векове по тези земи и упражняващи 
собствения си език, и тези малцинства са турското и ромско-
то, особено в селата. Един положителен пример: можем да си 
припомним как през 70-те и 80-те години на миналия век тур-
ските малцинства бяха приобщавани към образованието чрез 
така наречена „позитивна дискриминация“, чрез създаване на 
условия за висше образование без приемен изпит или с опре-
делена квота за малцинствената група. И сега можем да на-
блюдаваме положителните резултати от този процес. Но този 
процес обхвана само определени възрастови и регионални 
групи от населението и не можа да се разпростре върху голя-
ма част от селата. 

За българската езикова ситуация в момента е характерно 
това, както отбелязва акад. Михаил Виденов, че наред с бъл-
гарския език, който, както пише авторът, е подложен на „сти-
листична революция“ след 1989 г., в България са налице езици 
и диалекти на етнически малцинства (основно роми и турци), 
които поради демографските изменения в днешно време по-
ставят, а и в бъдеще ще поставят важни въпроси, свързани с 
усвояването и употребата на книжовния български език. Ав-
торът поставя въпроса за интеграцията на етническите мал-
цинства преди всичко в пряка зависимост с въпроса за тяхна-
та езикова интеграция. Той намира, че отговорност за обра-
зователните неблагополучия носят и българските езиковеди, 
които не са успели, а вероятно и не са настоявали да убедят 
съответните държавни институции, че трябва да се започне 
подготовка на учителски кадри със специална квалификация 
и по специално подготвени за целта помагала за работа с деца-
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та от етническите малцинства. Той пише: „Преподаването на 
български език на такива деца изисква специална универси-
тетска подготовка, каквато сега българските университети не 
дават. Следователно решаването на проблема трябва да запо-
чне от университетите“17.

В момента може да се наблюдава едно засилено отпада-
не от учебния процес и увеличение на аналфабетизма в Бъл-
гария. Повече от десет процента от младото поколение (под 
35-годишна възраст) е без завършено основно образование, а 
това е двойно повече по отношение на по-старото поколение. 
По този начин се създава една стабилна социална група, която 
губи шансовете си на пазара на труда. За това е необходима 
както нова социална, така и образователна политика. Една 
четвърт от младото поколение (до 35 год.) се превръща в група 
на „млади аутсайдери“. Следователно, от една страна, същест-
вува дефицит на обучена работна ръка, от друга страна, изли-
шък от необучени, неквалифицирани, отчасти аналфабети – 
според информация на НСИ неграмотните лица са 112 778.

Тук важна роля играе общата езиковополитическа нагла-
са, която не акцептира многоезичието на малцинствата като 
езиков капитал. По тази причина в повечето случаи насърча-
ването на многоезичието беше редуцирано предимно върху 
„насърчаване на изучаването на български език“ при деца от 
малцинствата, като се очаква, че като автохтонни граждани 
на България те трябва да знаят езика или родителите им да ги 
научат, и изискванията към тях бяха приравнявани към изис-
кванията към останалите български граждани. Освен това съ-
ществува и езиково-идеологическата нагласа, че някои езици 
са по-незначителни от други. От друга страна, съществуват и 
предубеждения от по-ранни времена срещу чуждоезиковото 

17 Акад. Михаил Виденов. Из моя езиковедски бележник. София, 
2016, с. 41.
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обучение в предучилищна възраст за деца, израснали с един 
език, с други думи казано, „да не се обърква детето“.

В това отношение като обществена нагласа може да се 
наблюдава едно явление, което Гоголин (1994) определя като 
„монолингвален хабитус“18, това ще рече, че обучението се 
гради върху хабитуализираната предпоставка, че учениците 
по принцип са хомогенни и са носители на еднакви езико-
во-културни предпоставки. Това убеждение е наследство от 
ограничаването върху един език като средство за създаване 
на национално чувство за принадлежност, което е реликт от 
създаването на националните държави. Тази нагласа е след-
ствие също и от идеологическата ретификация на езика. С 
убеждението, че едноезичният ученик е „нормалният ученик“, 
нормалният случай – на многоезично, респ. билингвално из-
растващи деца се поставят същите норми, като при едноезич-
но израстващи и по този начин се обезценява техният езико-
во-културен капитал, който те носят от дома си. Следствие на 
това обезценяване на социалния и културния капитал, което 
отчасти засяга дори поколението на родителите, е образова-
телното ощетяване на деца с друг майчин език в българска-
та образователна система. Това ощетяване е тясно свързано с 
по-ниския социално-икономически статус на децата от ром-

18 В социологията терминът „хабитус“ се прилага от Норберт Елиас и 
Пиер Бордьо като технически термин. За Елиас понятието „социален ха-
битус“ обознаава навици в мисленето, чувствата и дейностите, които са 
общи за дадена група (равностойно на „социална структура на личността“: 
общите психологически характеристики на членовете на дадена група). 
Според Бордьо „хабитус“ определя цялата външна изява на даден човек, в 
частност напр. начина на живот, езика, облеклото и вкуса. По хабитуса на 
дадена личност може да се разпознае нейният ранг или статус в общество-
то. Напълно възможно е обаче дадена личност с адекватен на прослойката 
си хабитус да се издигне в по-висока или да пропадне в по-ниска прослой-
ка чрез различни външни влияния. Хабитусът (поне краткосрочно) не се 
променя.
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ски произход и с още едно явление, което можем да опреде-
лим като неразпознаване: разпознават се единствено ромите, 
които се самоопределят като такива, или с други думи казано: 
асимилираните роми не се разпознават като такива. Затова е 
необходимо да се създаде един много диференциран подход 
към ежедневната действителност и ново разбиране за обще-
ството и образованието, което да си постави за цел надграж-
дането на езикови умения и способности на децата и младе-
жите с цел създаване на образователен капитал.

В разговор с чл.-кор. Стоян Буров, дългогодишен препо-
давател и автор на учебници по български език като чужд 
език, той сподели, че за съжаление педагозите, които вече го-
дини наред се занимават с темата за интеграцията на деца и 
ученици до 4. клас от етническите малцинства, са претърпели 
провал по отношение на проблема с усвояването на българ-
ския език. Провалът се дължи на липсата на подготовка на ко-
легите по методика на преподаването на българския език като 
втори/чужд език. Наложително е проблемите на усвояването 
на българския език като втори да се насочат към специалисти-
те по български език, които най-добре знаят какво и как да се 
преподава. Такива специалисти, макар и немного, има подгот-
вени във всеки български университет, в българистичните ка-
тедри, а също и в бившия Институт за чуждестранни студен-
ти (сега департамент на СУ), където се разработва и специали-
зирана методика. В дейността си оттук нататък специалистите 
по български език трябва да работят в сътрудничество с пси-
холози, педагози и методици, но водеща роля трябва да имат 
именно специалистите по български език.

В този контекст трябва да се постави въпросът за под-
готовка и квалификация на учители по български език като 
втори. Назрял е моментът да се основе подобна бакалавърска 
специалност към някои от филологическите факултети на 
страната.
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Налага се мнението, че обучението по български език на 
децата от етническите малцинства трябва да бъде не просто 
допълващо обучение, а паралелно обучение по специализира-
ни програми и учебници. То трябва да се провежда от 5-го-
дишна възраст на децата до приключване на основното обра-
зование, т.е. до 7. клас. Занятията задължително трябва да се 
водят от учители по български език като втори език.

Ето и част от доклада на чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров 
от конференцията по интекултурализъм и билингвизъм, про-
ведена през май 2016 г.:

„Към темата за усвояването и функционирането на бъл-
гарския език в билингвална среда се проявява интерес както 
от страна на педагози, методици и дейци на образованието и 
културата, така и от лингвисти, психолингвисти и социолин-
гвисти. За първите представляват интерес преди всичко при-
ложните аспекти на тази проблематика – във връзка с нужди-
те на обучението по български език и резултатите от него в 
България и чужбина, докато за вторите посочената проблема-
тика е преди всичко научноизследователски обект, при чието 
изследване на преден план излизат теоретичните анализи и 
обобщения. И единият, и другият аспект на темата стават все 
по-актуални във връзка с някои обективни обстоятелства и 
факти от днешния ден.

От една страна, в България нараства делът на децата и уче-
ниците, чийто майчин език не е българският, от друга страна, 
наред със съществуването на старите български диаспори в 
Бесарабия, Сърбия, Банат и др., където проблемите на обуче-
нието по български език продължават да поставят все нови 
предизвикателства въпреки немалкото усилия и вложени 
средства от страна на българската държава, се появи не по-
малка като численост, но по-разпръсната „нова емиграция“, 
чиито представители настояват за изработването на нова 
стратегия за работа с тях, включваща, разбира се, и страте-
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гия за преподаването на българския език на децата на българ-
ските емигранти. Това, което е още по-важно в случая, е, че 
успешното обучение на децата както от България, чийто май-
чин език не е български, така и на етническите българи зад 
граница и на емигрантите има нужда от образователни про-
дукти, специално създадени за неговите нужди, съобразени 
със спецификата и особеностите му, изработени върху науч-
ни основи, отчитащи не само съвременните педагогически на-
блюдения и постижения, а и постиженията на лингвистиката, 
психолингвистиката и социолингвистиката.

Би могло да се възрази, че под общ знаменател се поставят 
две научноизследователски и образователни области, всяка от 
които има своя собствена специфика. Действително статусът 
на българския език в посочените две целеви групи – децата 
на етническите малцинства в България и децата на българите 
зад граница, е различен, дори противоположен, а разликите са 
ясни и за неспециалистите. Това, което обединява обаче тази 
проблематика и я слива в една тема, е, че и в единия, и в дру-
гия случай усвояването и функционирането на българския 
език протича в билингвални условия. Целта на обучението по 
български език също е еднаква: да се овладее колкото е въз-
можно по-рано и по-пълно книжовният български език. Ето 
защо независимо от разликите в статуса на българския език 
в посочените две целеви групи българският език може да се 
третира като единен научноизследователски обект – особено 
от гледната точка на неговите психолингвистични, социолин-
гвистични и дори чисто лингвистични аспекти.

Проблемите на усвояването на българския език в билинг-
вална среда неизменно присъстват в наблюденията и изслед-
ванията на специалистите по педагогика и методика на обу-
чението в детска възраст и в началната училищна степен. На-
лице са дисертационни трудове, монографии, сборници, по-
магала, учебници. Забележителна е ролята на немалка част от 
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българските специалисти по педагогика и методика тази про-
блематика да бъде изкарана наяве, да се очертаят несполуките 
и да се набележат мерки за подобряване на езикоусвояването, 
а оттам и на интеграцията на децата, носители на различен от 
българския майчин език (преди всичко ромски и турски). На 
институционално равнище също е направено немалко.

Въпреки всички усилия обаче успехите не са твърде види-
ми. Това се признава както от специалистите, така и от инсти-
туциите. Най-скептични остават учителите, повечето от кои-
то смятат за непреодолими въпросите на езикоусвояването. 
Посочват се много негативни фактори и тенденции, от които 
едни от най-важните са свързани с липсата на адекватни на 
сериозността на проблемите учебници и учебни помагала.“19

Първокласниците в България в различна степен не са под-
готвени за започване на обучението и това се дължи на ес-
тествената хетерогенност на училищата (явление, характерно 
също и за повечето други европейски страни). Преди всичко 
това се отнася за езиковата подготовка. Не само многоезич-
но израстващи деца, но също така и много от монолингвално 
израстващите (от по-слаби социални слоеве) не разполагат с 
необходимите езикови знания и умения – нямат необходи-
мата лексика, а също така и необходимите граматически зна-
ния, умения и навици. Не са се научили да използват езика 
като средство за разказване на преживявания, обобщаване на 
опит, за усвояване на знания и формиране на съждения. По 
този начин те имат твърде лоша изходна позиция за училищ-
ното образование – както по български език, така и по други-
те предмети, тъй като в училище преподаването на знанията 
се формира предимно чрез езика и мисленето се насърчава на 
базата на езика. Затова владеенето на езика е предпоставка за 

19 Буров, Стоян. Доклад от конференцията „Интеркултурализъм и би-
лингвизъм“.
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усвояване на знанията, за осъществяване на комуникация и 
осмисляне на собствената идентичност на базата на артикули-
ран опит. Мисленето се формира също на базата на езика и не-
говата артикулация. Именно в този смисъл и новият закон за 
предучилищно и училищно образование от 1.08.2016 г. пред-
вижда специални часове за децата с необходимост от подпо-
магане. Часовете са три вида: задължителни, факултативни и 
избираеми. 

При изготвяне на програмата ни LAD Language against 
dropaut, Език срещу отпадането от училище, или Български 
език за начално образование, работим съвместно с колеги от 
Хайделбергски университет и сме се придържали към тяхна-
та програма за изучаване на немски като втори език за деца с 
друг майчин език (Калтенбахер/Клагес 2007). Хайделбергската 
група работи вече от около петнайсет години по тези проекти 
и са натрупали както практически, така и теоретически опит 
в работата с деца и в обучението на учители за работа с деца с 
друг майчин език. В този контекст ние заимствахме от техния 
опит при разработката на нашия проект, като изследвахме и 
разработвахме методи и дидактически практики, съгласувани 
с особеностите на българския език и трудностите за деца би-
лингви в България при изучаването на български език. 

Основен принцип на този подход: децата трябва да бъдат 
поети там, където се намират. Това означава, че основният ме-
тод на обучението трябва да е насочен към актуалното състоя-
ние на децата, да ги поеме с техните умения и възможности и 
да ги съпровожда към поставената цел – развитие на кому-
никативни умения, изучаване на езика с познавателна цел и 
развиване на умения за събиране на знания и ориентация към 
писмения език.

Проектът LAD си поставя за цел да създаде необходимите 
предпоставки за усвояване на български език за първоклас-
ници и създаване на равнопоставеност при децата с различна 
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езикова подготовка, които не са получили достатъчно езикови 
и когнитивни импулси за развитие на техния потенциал. Това 
се отнася както за деца от малцинствени групи, където у дома 
и на улицата се говори майчиният, респ. семейният език, така 
и за български деца от резистентни към образованието семей-
ства. Програмата обаче е приложима и за деца от български 
училища в чужбина, където те могат да учат родния си език 
като втори език и за които по този начин се създават предпос-
тавки при дадени условия да продължат образованието си в 
България или в акредитирани за българска диплома училища. 
Тъй като в много случаи българските деца в чужбина израст-
ват във и чрез езика на приемащата страна, той би могъл да е 
т.нар. семеен език, обкръжението, в което живеят, да е напри-
мер немско-, испанско- и т.н. говорящо, така че тезата за май-
чиния език да не съвпада със семейния, респ. езика на обкръ-
жението. Същевременно обаче изучаването на български от 
деца билингви в други страни не може да се приравнява към 
чуждоезиковото обучение, тъй като базата на усвояването е 
по-различна. Тук се преплитат няколко различни аспекта  – 
психолингвистичен, социолингвистичен и интеркултурно-
комуникативен, които ситуират обучението и усвояването на 
български език от деца билингви в чужбина по-близо до БЕВ 
(български език като втори), отколкото до БЕЧ (български 
език като чужд).

В програмата на LAD, Български език с Драко и Мими за 
многоезични деца, която е прикачена на този сайт, има под-
готвени над 1200 учебни игри, създадени и апробирани от 
международен екип от филолози, методисти и педагози от 
всички нива на европейската образователна система и НПО. 
Паралелно беше извършено и обучение на учители за работа 
с материлите по специално разработена в проекта методо-
логия. Нашите разработки визират области, определени като 
проблемни за многоезичните деца. Те включват материали за 
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езикова диагностика (http://eliascanetti.org/bg/lad-proekt/), три 
пакета материали за три възрастови нива: 5-годишни деца, 
6-годишни деца (последните две нива на предучилищното об-
разование) и 7-годишни деца (1 клас), както и модел за работа 
с родители. Те са структурирани в определена последовател-
ност и надграждат езиковите знания и умения на граматиче-
ска, лексикална и фонетична основа.

По време на работата по проекта организирахме съв-
местно със SIETAR – България международна конференция 
по ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ, с активно 
участие на учители по български език от чужбина, по време 
на която изработихме 

Предложения  
към Министерството на образованието и науката

на Република България
от участниците в конференцията 

ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГВИЗЪМ
(София, 26 – 27.05.2017 г.)

На 26 – 27.05.2017 г. в София се проведе международна 
научна конференция ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗЪМ И БИЛИНГ-
ВИЗЪМ, организирана от Международно дружество „Елиас 
Канети“ и SIETAR – България, в рамките на Еразъм+ проект 
Language against Dropout. („Български език срещу отпадане 
от училище: обучение по български eзик за деца с друг май-
чин език в предучилищна възраст и първи клас“) с номер № 
2015-1-BG01-KA201-014306. В конференцията взеха участие 
учени от европейски университети, преподаватели от всички 
нива от системата на образованието, включително от българ-
ски училища в чужбина, представители на НПО, както и пред-
ставители на административни органи от българската обра-
зователна система. 
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Настоящият документ е резултат от работата на секция 
БИЛИНГВИЗЪМ, в която акцентът беше поставен върху пре-
подаване на официалния за страната език в условията на мно-
гоезичие в Европа и в България, а също и на преподаването 
на български език на български деца, живеещи в чужбина. В 
съвременната геополитическа ситуация тази проблематика 
придобива все по-голяма актуалност и изисква тясно взаи-
модействие на науката и образованието, подкрепено от ясна 
държавна образователна политика.

Въведение в проблема
България, както повечето страни по света, е многоезична. 

Деца с друг майчин език, които стават ученици в българските 
училища, се намират в коренно различна езикова ситуация в 
сравнение със своите връстници, чийто роден език е български. 
Децата с друг майчин език вече говорят един език и усвояват 
български (или тепърва трябва да го усвоят) като втори език20. 
В психолингвистиката е доказано, че когнитивните процеси 
при усвояването на езика като втори са различни от тези при 
усвояването на майчиния език. Тъй като владеенето на офици-
алния език на една страна е основен фактор не само за успеха на 
децата в училище, но и за бъдещата им интеграция във всички 
сфери на живота, на езиковата подготовка на тези деца тряб-
ва да се обърне внимание на възможно най-ранен етап. Както 
показва богатият европейски опит, на отпадането от училище 
(и на свързаната с него неграмотност) трябва да се противо-
действа още на етап – преход от предучилищно към начално 
училищно образование. Това изисква специален научно-мето-
дичен подход: необходимо е да бъде осъзнато, че децата с друг 

20 Терминът second language acquisition (SLA), утвърден в съвремен-
ната лингвистика, обозначава последователността на усвояване на даден 
език при многоезични деца, а не неговата важност.



140 Рийдър за учителя

майчин език трябва да бъдат подпомогнати в усвояването на 
езика по специалната методика Български като втори език (as a 
second language). Така и българските деца в чужбина, усвоява-
щи минимум два езика едновременно, трябва да бъдат обучава-
ни по друга методика и въз основа на учебен материал, разли-
чен от този за българските ученици в България. 

В тази връзка участниците на конференцията като пред-
ставители на европейската и българската научноизследова-
телска и педагогическа общност посочиха необходимостта от 
промени в образователната политика на България, касаеща 
гореописаните целеви групи, и представят на МОН следните 
предложения:

Предложения за обучение по български език на деца 
с друг майчин език в предучилищна и начална училищна 
възраст в България

• Въвеждане на подпомагащо обучение по български 
език като втори (БЕВ) в детски градини и училища (за 
5 – 7-годишни деца) минимум 4 пъти седмично по 30 
минути, в групи с максимум 8 деца. (Това предложение 
се базира на добри практики от Германия и на опита, 
придобит в проекта Language against Dropout.)

• Провеждане на подпомагащо обучение по български 
език за деца с друг майчин език въз основа на материа-
ли, специално изработени за тази целева група, различ-
ни от тези за деца с български език като майчин. 

• Провеждане на езикова диагностика за определяне на 
нуждата от подпомагащо обучение по български език в 
подготвителна група и в първи клас.

• Обучението по български език като втори трябва да 
се извършва от специалисти по български език или от 
учители педагози, преминали квалификационни кур-
сове за български като втори език.
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• Задължително назначаване на учител по БЕВ, който има 
специална квалификация за преподаване на БЕВ в 
детски градини и училища при наличие на деца с друг 
майчин език, които се нуждаят от такова обучение.

• Квалификацията по БЕВ на учители, работещи в много-
езична среда, да бъде задължителна.

• Определяне на длъжностната характеристика на учите-
лите по БЕВ.

• Насърчаване на научни изследвания за усвояване на 
езика в детска възраст.

• Даване на квалификация по БЕВ на студенти по време 
на обучението.

Да бъде открита бакалавърска програма по БЕВ. 
Специализиращи курсове по БЕВ да бъдат включени в 

блока от избираеми дисциплини към специалностите Българ-
ска филология, Педагогика на обучението по български език и 
друга специалност, Предучилищна и начална училищна педа-
гогика.

• В нормативните документи на МОН (например Наред-
ба № 6 за БЕЛ, в сила от 1.09.2016 г.) да се разграничат и 
диференцират нуждите на децата от етническите мал-
цинствени групи в България от тези на децата мигранти 
и на децата от български произход в чужбина. Да се раз-
граничат формулировките и начинът на обучение: обу-
чение по български като чужд – за деца на мигранти; 
допълнително обучение по БЕВ – за деца на етнически-
те малцинства, като част от общата подкрепа за придо-
биване на очакваните резултати. 

• С оглед на приемствеността и устойчивостта да се раз-
работят програми за БЕВ до края на основното образо-
вание.
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Предложение за обучение по български език на българ-
ски деца извън България:

• Да се изработи концепция за обучение по български 
език в българските училища в чужбина, както и учебни 
материали, които са с ясно дефинирани езикови нива от 
А1 до С2 съгласно Общоевропейска езикова рамка. 

• При изработката на такава концепция да се работи 
съвместно с представители на българските училища в 
чужбина, които са запознати с конкретната езикова си-
туация на децата в чужбина и с проблемите, свързани 
с нея. Концепцията за обучение по български език в 
българските училища в чужбина не може да бъде меха-
нично съкратен вариант на програмата за обучение по 
български език на децата в България. Тя трябва да бъде 
съобразена с нуждите на децата, израстващи в многое-
зична среда, предполагащи различен методичен подход.

• Необходимо е тази концепция да се изработи на база-
та на психолингвистични проучвания, които все още 
липсват в България.

• Предоставяне на свободен избор на подходящи учебни 
програми в българските училища в чужбина.
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8. ПРОГРАМА  
ЗА СТИМУЛИРАЩО/ПОДПОМАГАЩО 

ОБУЧЕНИЕ

8.1. Интердисциплинарност  
и интерсекторалност на програмата 

Тази програма се разработва от работна група, обхваща-
ща всички нива на обучението и усвояването на български 
като втори език (БЕВ). Материалите се създават и апробират 
от международен екип от филолози, методици и педагози от 
всички нива на европейската образователна система и НПО. 
Паралелно се извършва обучение на учители за работа с ма-
териалите по специално разработена в проекта методология. 
Разработва се и методология за работа с родителите. В този 
смисъл в проекта са включени както нивата на работа с деца в 
предучилищна възраст и първи клас, така и на подготовка на 
учителите, както и на изследователско ниво при създаването и 
прилагането на методологията. Участници в проекта са:

МД „Елиас Канети“ – Русе
Universität Heidelberg – Хайделберг, Германия
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Brătescu” – Кон-

станца, Румъния
Амалипе – Център за междуетнически диалог и толерант-

ност – Велико Търново
ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе 
ОУ „Алеко Константинов“ – Русе
ДГ „Червената шапчица“ – Русе
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Методологията се тества в продължение на три години и 
може и е желателно да бъде прилагана при обучението на сту-
денти за преподаване на български като втори език, както и за 
квалификация, респ. преквалификация на учители за същото 
преподаване. 

Преподаването на български като втори (Е2) се различава 
както от обучението на децата с майчин език български (Е1) в 
България, така и от обучението по български като чужд език. 
Самият проблем на многоезичието е интердисциплинарен и 
трябва да бъде съобразен както от гледна точка на усвояване-
то, така и на преподаването на езика, т.е. от гледна точка на 
учещия и на обучителя.

8.2. Връзката между изследователската  
и преподавателската дейност 

Към интердисциплинарността спада и въпросът за връз-
ката между изследването на предпоставките за изучаването 
на езика и проследяването на преподаването му. За тази цел 
не е достатъчно, макар и да е желателно, преподавателите да се 
оповават на интуицията си. Защо е необходимо преподавате-
лите да са запознати с условията и невроналните, социалните и 
психолингвистичните предпоставки за изучаването на езика. 
На този въпрос се спира и Ерика Калтенбахер от университет 
Хайделберг в статията си „За ползата от изследването на ус-
вояването на езика за преподаването на езика“ (Калтенбахер 
2009). Нейните наблюдения са до голяма степен релевантни и 
за българската ситуация. И в България може да се наблюдава, 
че през последния половин век в резултат на изследванията 
на американския лингвист и когнитивен изследовател Ноам 
Чомски и неговата радикална критика на бихейвиористич-
ните представи за езика възникнаха множество изследвания 
предимно в областта на чужоезиковото обучение, които се 
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занимаваха с различните аспекти на усвояването на езика от 
психолингвистична и социолингвистична гледна точка. В Бъл-
гария психолингвистиката навлезе предимно чрез чуждоези-
ковото обучение по немски и английски21, а след това и в обу-
чението по български език. В областта на социолингвистиката 
се наблягаше предимно на диалектологията, която е само част 
от социолингвистиката, а социолингвстичните изследвания в 
техния социокултурен аспект намериха своите последователи 
едва през последните три десетилетия22. В случая можем да се 
позоваваме на някои немски изследвания за монолингуалното 
Е1 усвояване на езика и по-късото Е2 усвояване, свързано с 
когнитивните предпоставки на мозъка (срв. Глава 2 на насто-
ящия наръчник) и социопсихологическите фактори на усвоя-
ването на езика. И в Германия също твърде късно се осъщест-
вява връзката между изследванията на науката и наблюдения-
та в практическото обучение. Като причина за това може да се 
определи двустранната игнорантност: „Докато практиците не 
очакват от учените нищо ползотворно, учените много често 
смятат възможните приложения на техните теории и позна-
ния за недостойни за високата наука По този начин и двете 
страни проиграват отлични възможности за натрупване на 
познания в специфичната си област“ (Калтенбахер 2009, 1), а 
именно резултатите от изследванията за изучаване на езика 
могат да послужат на анализа и осмислянето на процесите на 
усвояване на езика в практиката и по този начин на оптими-

21 Един от първите последователи на Чомски в България е проф. Павел 
Борисевич, основател на Катедрата по германистика към Великотърнов-
ски университет.

22 Неслучайно статията за социолингвистиката в българската Вики-
педия е мъниче, https://bg.wikipedia.org/wiki/Социолингвистика, а и пси-
холингвистичната статия не може да се похвали с особена задълбоченост 
https://bg.wikipedia.org/wiki/Психолингвистика и наложило се българско 
участие.
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зацията на преподаването и обогатяването на дидактическите 
методи. От друга страна, и науката може да има полза от едно 
такова сътрудничество. Прилагането на теоретичните пости-
жения в дидактическата практика предоставя възможност за 
тяхното практическо изпробване: ако учениците не постигнат 
желаните резултати, значи в теорията нещо куца.

В различни области на преподаването на езика могат да 
бъдат въведени иновациите от изследванията и наблюдения-
та на преподавателския процес. В чуждоезиковото обучение 
и в преподаването на БЕ като чужд има изследвания и се пи-
шат дисертации. Необходимо е обаче да се осмисли и ролята и 
мястото на преподаването на БЕ като Е2 именно на базата на 
изследвания в различна ранна възраст и при деца от различен 
етнически произход (включително и бежанци или български 
деца в чужбина) и от различен социален произход (от резис-
тентни към образованието семейства), а също така и при деца, 
нуждаещи се от езикова терапия. Научните познания не могат 
да заместят интуицията и опита при преподаването, но могат 
да ги допълнят и да спомогнат за приемането на нови и по-
адекватни начини на преподаване. Сътрудничеството между 
научни изследвания и практика би трябвало да е двупосочно 
(Калтенбахер 2009, 13) и то способства за развитието както 
на науката, така и за усъвършенстването на практиката. В на-
шия конкретен случай това означава, че бъдещите преподава-
тели в предучилищна и начална училищна възраст трябва да 
са запознати и със социо- и психолингвистичните особености 
на преподаването на български като втори език, при тях да се 
създаде както интерес, така и убеждение за важността и по-
лезността на работата им и интерес към това, да разсъждават 
върху нея.

В нашия случай при наличието на НЕНАЛИЧИЕ на из-
следвания за БЕ като Е2 можем да се възползваме от науч-
ните изследвания на германските колеги и на конкретните 
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приложения на базата на особеностите на българския език на 
специалистите – учени и практици – по проекта. Проектът е 
изпробван в продължение на три години, но тепърва ще въз-
никват въпроси по приложението му.

Други недостатъци, очаквани промени
Изследването на чуждоезиковото обучение през 20 век 

беше насочено предимно към преподаването на езика и твър-
де малко към усвояването на езика. По този начин доста въ-
проси, които засягат проблемите на изучаването, гледната 
точка на изучаващия, не са били достатъчно съблюдавани при 
обучението и се били оставяни като проблем на изучаващия и 
неговите възможности или нагласи. Това засяга както вътреш-
ната обработка на езиковия инпут, който е подаден на изучава-
щите, така и начина, по който се усвояват и произвеждат нови 
знания. Важно за езиковата дидактика е преподавателите да са 
запознати с процесите и условията на изучаването на езика и 
чрез преподавателските си методи да насърчават усвояването, 
да са запознати с това, как езиковият инпут се възприема и 
как се обработва, по какъв начин отделните репрезентации се 
свързват помежду си и колко инпут е необходим, за да могат 
да се затвърдят определени модели (Muster) или правила, да 
могат те да бъдат абстрахирани и респективно модифицира-
ни, да може обучаваният да борави свободно с тях.

Критични въпроси при прилагането на теорията в 
практиката

Прилагането на теорията в практиката предполага ново 
структуриране на учебния материал по начин, който да над-
гражда върху вече създадени знания и умения. Въпреки това 
възникват въпроси, които са от решаващо значение за успева-
емостта на децата.

На първо място трябва да се обърне внимание на това, как-
ви секвенции на развитието трябва да се съблюдават, по които 
да се ориентираме, за да можем да подкрепяме развитието на 
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децата по техния „естествен“ път. Изследвания от практиката 
показват, че в зависимост от първия език на владеене, Е1, де-
цата развиват говорните си умения по свой собствен начин.

ПОДПОМАГАЩА ПРОГРАМА 
за създаване на образователноезикови умения  

в училищното начално образование по БЕВ

ПО: Kaltenbacher, Erika / Klages, Hana: Universität Heidelberg: 
Deutsch für den Schulstart: Zielsetzungen und Aufbau eines Förder-
programms. – In: B. Ahrenholz Hg. (2007): Deutsch als Zweitspra-
che – Voraussetzungen und Konzepte für die Förderung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Freiburg: Fillibach

Цел на обучението по БЕВ е децата да получат както езико-
ви практически умения за изразяване, така и да бъдат подпо-
могнати за навлизането в учебния процес, което изисква усво-
яването на определени форми на изразяване, които можем да 
наречем образователен език. Всеки език и всяка езикова общ-
ност разполага с различни специфични форми, респ. варианти 
на езика, които биват усвоявани и актуализирани от говоря-
щите в различни социални контексти. Образователният език 
е един от тези варианти на социално-функционалния контекст 
„училище“, респ. „образование“. Той разполага с исторически 
наложили се езикови средства и по този начин представлява 
важен „културен ресурс“, който би трябвало да бъде запазван и 
доразвиван. В рамките на Подпомагащата програма (ПП) под 
образователен език ще разбираме следното: 

Успешното училищно образование предпоставя владеене-
то на едно езиково ниво, характеризиращо се с форми на пис-
меност и по този начин ясно разграничаващо се от ежеднев-
ния разговорен език. Колкото повече учениците напредват в 
училище и колкото повече занятията в училището биват ди-
ференцирани по различните предмети, толкова повече се на-
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лага да бъдат възприемани съдържания без обяснителен кон-
текст, а само по пътя на езиковите средства на съответния 
специализиран език (който се използва в специализираната 
литература). Училищната успеваемост включва усвояване-
то на определено езиково ниво, което се характеризира с фор-
ми на писменост и по този начин се различава от общия гово-
рим език на общуване. Колкото повече учениците напредват в 
образователната си биография и колкото по-диференцирано 
става преподаването по различните предмети, толкова по-
вече се налага да бъдат усвоявани съдържания без обясните-
лен контекст, а единствено чрез специализиран език, така че 
ученикът да може да ги разбира и да говори за тях. Този езиков 
регистър определяме като образователен език. (http://www. 
foermig-berlin.de/konzeption.html, 09.09.2014) 

Задачата на училището следователно се състои в това, да 
способства при учениците и ученичките за „създаване на об-
разователно-езикови компетентности, които да им дават въз-
можност за действия в деконтекстуализирана комуникативна 
ситуация“ (Ohm 2010: 88). Дълго време се е мислело, че тези 
компетенции се получават по други пътища или че са някаква 
даденост. В последно време обаче изследвания в Германия все 
по-често доказват, че например ученици, които изучават нем-
ски като втори език и поради това не разполагат с говоримия 
език при изказване на определени знания, но също така и деца 
с майчин език немски от социално слаби или образователно 
резистентни семейства срещат трудности при усвояването на 
образователноезиковите компетентности и затова се нужда-
ят от специфична помощ (Haberzettl:47f). Следователно, ако 
необходимият за обучението опит от ранното детство не е 
достатъчен, за да могат учениците да участват в заданията, 
заложени на езиково ниво, трябва липсващите ресурси и уме-
ния да бъдат доразвити чрез целенасочена училищна подкре-
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па – също така и за да може оптимално да се разгърне взаи-
модействието между когнитивни и езикови компетентности. 
Някъде от 4. клас използваният в преподаването език започва 
все повече да се разграничава от ежедневния език. Учебните 
съдържания, които трябва да се осмислят, стават все по-взис-
кателни и абстрактни, връзката с „тук и сега“ става все по-
абстрактна, а възможностите за вземане на отношение чрез 
личен опит стават все по-малки. За да могат учениците да се 
справят с тези нарастващи изисквания, те трябва да развият 
образователноезикови способности, които надхвърлят ком-
петенциите на ежедневния език.

Тъй като образователноезикови особености, както вече 
отбелязахме, не се изучават между другото, те трябва да бъдат 
поставени като предмет за изучаване. За формирането на една 
оптимална образователноезикова способност за действие на 
учениците трябва да се предостави необходимият репертоар 
от езикови „заготовки“ (готови изрази), пригодени към спе-
цифичните училищни изисквания. 

Много често в учебни ситуации се употребяват утвърдени 
формулировки и изрази (поставяне на въпроси, формулиране 
на проведен опит, аргументиране, обясняване и т.н.). Тук осо-
бено за изучаващи втори език е много важно да получат сред-
ства за израз и различни езикови модели за действие в устна 
и писмена форма, да ги използват в различни комуникативни 
ситуации и да осъзнаят тяхното въздействие (Budde 2012: 88). 
Моника Буде говори по този повод за един „езиков парапет“, 
който да придържа формирането на монологични и диалогич-
ни изказвания. Става въпрос за търсене на подходи за подкре-
па на учещите се чрез приложни дидактически методи да им се 
даде инструментариум, за да получават нови професионални 
и езикови съдържания и по този начин да разширяват умени-
ята си, решавайки задачи, които искат повече умения и които 
сами не биха могли да решат. Целта е да се постигне система-
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тично коректна и разумна употреба на езика: предоставени от 
преподавателите образователноезикови секвенции могат да 
служат като ориентир, чрез който учениците да формулират 
правилно решенията на възложените им задачи, без да трябва 
особено да се затрудняват за конкретното езиково оформле-
ние. По този начин те ще могат да фокусират вниманието си 
върху съдържанието на възложената задача, респ. професио-
налното съдържание, като разполагат с определени структури 
за формулиране, които могат да варират и свободно и креа-
тивно да формулират. Тъй като използваните в училищното 
преподаване образователноезикови рутинни практики не са 
самопонятни и най-вече от изучаващите езика като втори не 
могат да бъдат веднага разбрани и коректно употребявани, те 
трябва да бъдат експлицитно тематизирани в тяхната идио-
матична моделираност. Това са например ключови изрази в 
диапазона от ‘опишете’ до ‘стигаме до заключението’, които 
се заучават като формули, с които след това могат да се пра-
вят вариации (като напр. Оказва се, че…, Можем да обобщим, 
че…, В противоположност на/за разлика от…, или: По мое 
мнение/ според мен…, Прави впечатление, че…, Можем да си 
извадим заключение, че…, От друга страна, може да се твър-
ди, че…). Тези изрази биват предоставени на обучаваните и 
могат да служат за модели, респ. „езиков парапет“, към който 
учениците да се придържат, за да бъдат когнитивно разтова-
рени от формулировката за осмисляне на съдържанието. Те 
обаче трябва да бъдат упражнявани и затвърдявани, тъй като 
компетентната им употреба изисква познание и разбиране на 
контекста, в който се употребяват (срв. Nattinger 1980: 341) и 
съответно разпознаване на видовете текстове. Lackman (2011) 
предлага по отношение на рутинните практики да се концен-
трираме върху преподаване на стратегии, при което той смя-
та за най-важно осъзнаването на съставната форма на езика 
(Formelhaftigkeit): 
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The idea is not so much that students remember the structure 
of various lexical chunks, for there are far too many to remember, 
but that they become aware of the structural nature of the language 
beyond the traditional grammar structures. Once they have some 
awareness of how language is chunked together, they are more like-
ly to notice how a particular lexical chunk is structured and that 
dissection process is a step not only towards retaining that struc-
ture but also other structures like it. (Lackman 2011: 5) 

Под „съставна форма“ Лакман разбира, че езикът съдър-
жа отделни части или формули (chunks) отвъд изучаването на 
граматиката, които са характерни за неговата структура и я 
поддържат, и че едва след това започва т.нар. дисекция на ези-
ка на метаниво.

В заключение може да се каже, че по отношение на образо-
вателния език е трудно да се разграничи дали децата с първи 
или с втори език се нуждаят от по-голяма подкрепа и че би 
трябвало да се работи с всички деца за заучаването и насърча-
ването на езикови структури, отразяващи и формиращи ми-
словни структури. В преподаването трябва да се има предвид 
огромната роля на езика за получаването и структурирането 
на знанията.

--------------------------
В различните етапи на обучението по български език като 

втори (БЕВ) при децата се развиват езикови знания и умения 
за подготовка за училището по систематичен, последователно 
надграждащ се принцип. 

Той обхваща областите на лексика, граматика, текст, пред-
варителни математически умения и фонологична осъзнатост 
и е пригоден за деца, които се подготвят за училище, т.е. за 
деца от детските градини, предучилищна възраст и първи 
клас. Проектът разработва материали за допълнително и це-
ленасочено обучение именно за тези три целеви групи: по-
следната група на детската градина, предучилищната група и 
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първи клас. При настоящото положение предучилищна група 
има и в детската градина, и в училище – дали детето ще посе-
щава подготвителна група в училище или в детската градина, 
е избор на родителите. В този случай е добре децата да бъдат 
насочвани към компактното тригодишно подготвително обу-
чение за училищно образование.

Обучението се гради върху разработени над 1200 ???игри, 
които според успеваемостта на децата могат да се разположат 
в продължение на трите години по пет пъти седмично (по 
30-минутен учебен час). 

8.3. Дидактически принципи

Относно методите на изучаване и на обучение на даден език 
съществуват много теории и съответно много спорове. Подхо-
дите към този въпрос могат да бъдат психолингвистични, со-
циолингвистични, комуникативнолингвистични, нативистич-
ни, когнитивистични, функционалистични, интеркултурни и 
т.н. Дори относно изучаването на първия език (Е1) се водят 
спорове дали бебешкият език, т.нар. baby talk, като опростен 
и нагоден към възможностите и нивото на развитие на детето 
начин на говорене на родителите е подходящ и може да улесни 
говоренето на детето. Открит остава също така и въпросът от 
какъв езиков инпут се нуждае дадено дете, за да може да из-
гради съответна за възрастта си езикова компетенция.23

При изучаването на втория език се изхожда от позицията, 
че решаващо значение за скоростта и качеството на усвоява-

23 Нативизмът е философско учение, което признава съществуването 
на вродени идеи, на знание, което не зависи от опита. Нативистическият 
подход за разлика от когнитивистичния и функционалистичния отдава 
по-малко значение на количеството и качеството на езиковия инпут, тъй 
като изхождат от предпоставката за генетично обусловен опит за струк-
турните особености на езика (Вж. 3.1.3. в настоящото помагало).
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нето на даден език играят качествени и количествени факто-
ри. Важни освен това са мотивацията и наличието на предва-
рителни езикови знания по първия език. Както показва до-
сегашният опит, предпоставките за изучаване на българския 
език при деца от ромски произход, предимно от сегрегирани 
или самосегрегиращи се квартали, е недостатъчна по отноше-
ние на езиковия инпут. От особено значение при изучаването 
на езика са интензивността на контактите и уменията за фор-
миране на изказ на майчиния/семейния език.

Насърчаването на езиковите умения на първо място има 
за задача да предостави на децата в ограничен времеви учас-
тък определен езиков запас (лексика) и умения за използва-
нето ѝ. По какъв начин това ще се осъществи, е въпрос на 
съгласуване между преподавател и ученик, т.е. между дидак-
тическите методи и възприемателните способности на децата. 
В този случай могат да бъдат използвани частично методи от 
чуждоезиковото обучение. Важно е обаче да разграничим две 
понятия, които могат да бъдат грешно разбрани, тъй като ха-
рактеризират две различни гледни точки: когато говорим за 
обучение, преподаване, насърчаване, ние имаме предвид дей-
ността и гледната точка на преподавателя, на обучаващия, 
когато говорим за усвояване, възприемане, изучаване, ние 
имаме предвид гледната точка на обучавания, ученика, респ. 
ученичката. При търсенето на добри дидактически методи и 
практики ще става въпрос за синхронизиране на двете глед-
ни точки и съобразяване на преподавателя с възможностите 
и нивото на обучаваните. В този случай трябва да се водим от 
двата основни принципа на обучението:

Децата трябва да бъдат поети там, където се намират.
Вината за провала на един ученик я носи обучаващият и 

не може да се обясни с неспособността за учене на обучавания.
Обучението трябва да се развива в условия на психичен 

комфорт, да приключи с успех, защото само така ученикът ще 
бъде склонен да учи.
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Дидактическата литература24 в чуждоезиковото обучение 
се занимава от известно време с въпроса доколко целенасоче-
но трябва и може да се преподава граматиката. С други думи: 
поставя се въпросът дали и до каква степен граматическите 
аспекти на езика могат да бъдат преподавани и по какъв на-
чин може да бъде управляван процесът на усвояване, на изу-
чаване на езика.

В другата крайност се намира позицията на т.нар. кому-
никативен подход, при който се осъществява концентрация 
върху езиковите значения (focus on meaning), изхождайки от 
убеждението, че граматичните умения се формират от само 
себе си в процеса на комуникация. В това отношение може да 
бъде спомената Input хипотезата на Krashen (1981; 1985). Кра-
шен постулира, че езиковата компетентност се гради на базата 
на езиков инпут, който трябва да надхвърля минимално ези-
ковото ниво на обучавания (comprehensible input) и че в про-
цеса на комуникацията усвояването се осъществява между 
другото имплицитно и интуитивно.

Друга комуникативна хипотеза се характеризира с фикса-
цията си върху поставянето на задачи (task-based approach). На 
централно място в този случай се поставя умението на обу-
чавания да се справи с определена, по възможност близка до 
реалните му възможности задача. (Long 2007). Същевременно 
обаче се обръща внимание и на формата на езиковия изказ 

24 Виж също т. 5.2. от настоящото помагало. При дидактическите 
принципи на проекта се придържаме към опита на: Erika Kaltenbacher/
Hana Klages, Universität Heidelberg: Deutsch für den Schulstart: Zielsetzungen 
und Aufbau eines Förderprogramms. In: B. Ahrenholz Hg. (2007): Deutsch als 
Zweitsprache – Voraussetzungen und Konzepte für die Förderung von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Freiburg:Fillibach. Тъй като 
приемаме техния дидактически подход, градящ се върху сравнителен ана-
лиз и дългогодишна практика, тук предаваме частично и леко модифици-
ран техен текст от с. 3 – 8. 



156 Рийдър за учителя

(focus on form). Това се отнася особено за случаи, където не е 
сигурно дали обучаваният е разбрал съдържанието.

Дискутират се различни възможности как в тези случаи 
вниманието да бъде насочвано към граматичните аспекти: 
например чрез междинни имплицитни намесвания на пре-
подавателя (recasts), чрез експлицитни коригирания или чрез 
обяснения на метаезиково ниво. При работата с този подход 
обаче не се работи систематично с граматични структури, а 
само на определени места, където това е необходимо. Доста 
изследвания показват, че едно такова обучение, което използ-
ва комуникативния подход, свързвайки го с фокусиране вър-
ху граматични форми, е за предпочитане пред чисто комуни-
кативния подход. Спорно е обаче какви форми на моделиране 
могат да имат най-добри резултати (Housen & Pierrard 2005; 
Long 2007). Възниква също така въпросът доколко ефективно 
могат да бъдат усвоявани по този начин комплексни грама-
тични явления (като например формите на членуването).

При споменатите комуникативни подходи преподаване-
то на граматиката или не играе никаква, или само подчинена 
роля. В противовес на това съществуват подходи, при които 
граматиката доминира над съдържанията. В английския език 
те биват определяни като focus on formS. Към този вид се числи 
традиционната дидактика в чуждоезиковото обучение, в коя-
то граматичните предмети определят процеса на обучението. 
Тя изхожда от изучаемостта на езика (т.е. процесът на изуча-
ване на даден език зависи единствено от преподавателя) и за-
лага на експлицитното съзнателно учене.

В междинна позиция се подреждат подходите, които до-
пускат специфични модификации и различни мнения относ-
но управляемостта на процеса на изучаване. Към тях можем 
да причислим представите на Пинеман и фон Ахард. Пинеман 
(1985; 1989) изхожда в неговата teachability хипотеза от това, 
че процесът на изучаването може да бъде ускорен чрез целеви 
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граматически упражнения, ако при това бъдат съблюдавани 
„естествените“ секвенции на развитие. Занятията съответно 
трябва да са така построени, че процесът на усвояването с 
неговите съдържания да протича при ученика в естествената 
последователност. Съвременните изследвания на усвояването 
на езика показват, че определени граматически компетенции 
могат да бъдат усвоявани от обучаваните само в определена 
последователност и през определени междинни стъпки (напр. 
отн. изучаването на първия език (Clahsen 1988; Tracy 1991); 
а за по-нататъшното нерегулирано изучаване на втория език 
(Clahsen et al. 1983; Klein & Perdue 1992); за ранното изучаване 
на втория език (Kaltenbacher & Klages 2006). При този подход 
от решаващо значение е езиковото ниво на развитие. Концеп-
цията на Achards, на така наречената usage-based grammar, е 
заложена в когнитивната граматика и поставя на централно 
място преподаването на граматични структури в типични за 
тях функционални контексти (Achard 2004; Achard & Niemeier 
2004). Граматични явления като напр. различни варианти на 
словоред или употреба на определителен и неопределителен 
член биват упражнявани и затвърждавани в техните обичай-
ни контексти на употреба, така че да могат да бъдат запом-
нени. Налице е следователно начин на преподаване на грама-
тиката, тясно свързан с комуникативните функции. При тази 
концепция се залага твърде много на честотата на преподава-
нето на езикови структури.

В прилаганите в Германия концепции за насърчаване на 
езиковото обучение могат да се открият отчасти и езиководи-
дактически подходи от чуждоезиковото обучение. Чисто ко-
муникативният подход бива представляван от защитниците 
на теорията за „потапянето“ в езиковата среда. Те изхождат 
от позицията, че многоезичните деца също като децата при 
изучаване на първия език могат да получат граматичните си 
знания между другото от езиковия инпут. Насърчаването на 
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изучаването се изразява в това, да им бъде предоставян на 
разположение материал в достатъчно количество. С оглед на 
ограниченото време, с което разполага обучението, остава под 
въпрос дали такова „потапяне“ е въобще възможно да бъде 
осъществено и дали детето ще се научи да плува, или същест-
вува опасност да се удави.

На тази тенденция, която изцяло изключва някакво упра-
вление на процесите и предполага индивидуално изучаване на 
езика, се противопоставя друга дидактическа тенденция, коя-
то предлага да бъдат осмисляни езиковите структури. Такъв е 
подходът например на Tophinke (2003), който предлага децата 
в предучилищна възраст да изучават структурата на изрече-
нието с картончета и цветове. Също и граматическият род би 
могъл да бъде сигнализиран посредством цветове.

Подходът, който се прилага в Deutsch für den Schulstart 
(Немски за начално училищно обучение) и който е модифици-
ран за обучение по български като втори език за деца в преду-
чилищна възраст и първи клас, обединява различни аспекти 
от представените концепции за чуждоезиково обучение, като 
се вземат предвид особените условия на изучаване на езика от 
децата за разлика от възрастните. Авторите на програмата са 
на мнение, че вместо някакво недостатъчно „потапяне“ е за 
предпочитане една достатъчно добра обработка и структури-
ране на езиковото обучение. При формирането на езиковия 
материал се съблюдават в съгласие с подхода на Пинеман ес-
тествените секвенции на развитие на децата.

Езиковите явления са фокусирани в поредицата, както 
те се изучават от децата на мигранти, респ. от сегрегирани 
и самосегрегирани семейства, без да бъдат направлявани. В 
смисъла на когнитивната граматика децата се въвеждат в съ-
ответно типични, функционални контексти, които биват до-
пълнително мотивирани от игрова рамка. Подпомагащите 
обучението игри са така построени, че да може да се постигне 
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затвърждаване на знанията чрез повторяемост на употребата 
на изразните средства. При този подход се прилага принципът 
„Инпут преди аутпут (продукция)“, това означава, че първо се 
подават съответните изрази, преди да бъдат активно употре-
бявани от децата.

Както при подхода на Лонг (Long 2007) отдаваме особе-
но значение на моделирането на изразни средства с помощта 
на обучителя: обучителят има задачата да повтаря казаното 
от децата в неговия правилен граматично коректен изказ и по 
този начин да предоставя на децата модели за комуникация: 
ако детето каже грешно думата или израза, учителят казва ДА 
и ги повтаря правилно. По този начин детето е възнаградено 
за усилието, възприема добронамереността и същевременно 
чува още веднъж правилния израз.

Изграждането на езиковите компетенции чрез съзнател-
но изучаване за възрастовата рамка на нашата целева група 
(5 – 7-годишни деца) може да бъде само ограничено. Във фор-
малнограматично отношение съществува опасността децата 
да бъдат несигурни и да бъдат отклонени от нормалното ус-
вояване на езика.

Дидактическият подход на проекта може да бъде обобщен 
по следния начин (Калтенбахер/Клагес 2007, 7): езиковият 
материал бива структуриран, тъй като сме на мнение, че при 
ограничения езиков инпут, който получават децата, не могат 
по друг начин да бъдат усвоени определени езикови явления. 
Това се отнася за всички области на преподаването – род на 
съществителните, както и предлози и текстови единици. За 
деца в по-напреднала възраст резултатите от изследванията 
на Jacobs-Sommercamp показват, че чисто комуникативният 
подход в сравнение с подхода, който се фокусира върху грама-
тически явления, не е достатъчен (Rösch 2006).

В граматическите области залагаме на интуитивно изуча-
ване от страна на децата и се стремим да подкрепяме децата в 
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техния „естествен“ път на изучаване на езика. Този подход е бил 
приложен успешно при деца със специални потребности при 
изучаването на езика (Hansen 1996). Той включва използване-
то на игри, но при тях особено в граматическата област не се 
поставят определени цели, които да бъдат постигани след края 
на играта. Интуитивното усвояване на езикови структури се 
разпростира върху по-дълъг период от време и обучителните 
игри в това отношение предлагат на децата възможност, която 
те могат и би трябвало да използват. Нашата гледна точка е, че 
език не може да бъде преподаван, но че изучаването на езика в 
този смисъл би могло да бъде систематично подпомагано. 

8.4. Съдържания на подпомагащата програма

В подпомагащата програма (ПП) областите на изучаване 
са разположени върху приблизително 1200 игри, разпределе-
ни на тематичен принцип в области, които са основополагащи 
за децата. При това се използват песнички25, рими и кратки 
истории, но също така и игри за запомняне, и игри, свързани 
с определени движения, които да насочват децата към езика.

Като рамкова структура в обучението се включват две 
кукли – една котка и един дракон, които получават определе-
ни функции в ПП и участват редовно в обучението. Котката е 
представител на нашия свят, обикновен спътник на децата, дра-
конът е представител от магическия свят и умее да „омагьосва“ 
неща. Същевременно по този начин се налага котката и драко-
нът да си обясняват или да обясняват на децата неща, с което се 
постига и определено затвърждаване на знанията и уменията. 

Изборът на съдържанията се определя, от една страна, на 
базата на проверки на езиковото ниво (Sprachstandserhebungen), 
проведени през последните години с езикови тестове. При под-

25 Към Подпомагащата програма има прикачен диск с песнички.
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помагането на изучаването бяха избрани предимно граматиче-
ски области, които са централни в структурата на българския 
език, респ. представляват особена трудност за децата. От друга 
страна, изборът се ориентира към определените изисквания 
към училищата и нашата представа как децата могат да бъдат 
подготвени за тези изисквания. При изработката на задачите 
сме се ориентирали към нивото, което едноезични деца дости-
гат на съответната възраст при добри семейни условия.

Съдържанията на подпомагащата програма са разпреде-
лени върху следните области, които по-долу ще бъдат накрат-
ко описани: езиков запас (лексика), граматика, текст, матема-
тически предварителни знания и фонологично осъзнаване. 
В ПП те са взаимосвързани, така че в един час игрите да об-
хващат различни области. Те са така построени, че съдържат 
повече от едно езиково явление, което да се упражнява и зат-
върждава интензивно. По този начин историите отчасти слу-
жат като рамка за лексикалния запас, но същевременно и като 
подготовка за придобиване на грамотност. Основна черта на 
ПП е повторяемостта на съдържания и структури; така на де-
цата се предоставя шансът да затвърждават езиковите си зна-
ния, респ. да се ползват от определени структури.

ПП се състои от четири фази. Първата фаза си поставя за 
цел навлизането на децата, които все още не могат да се спра-
вят със съставянето на изречение. За по-напредналите деца 
подпомагането започва с втората фаза. По какъв начин да за-
почне обучението, зависи от резултатите на приложения към 
Фаза 2 езиков тест.

Примерни игри/тестове могат да бъдат разгледани на сай-
та (www.deutsch-fuer-den-schulstart.de). ???

8.4.1. Лексика
Лексиката предлага съдържателната рамка на ПП. Тя об-

хваща основната лексика в съществените области на живота 
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и в някои допълнителни области, релевантни за математиче-
ското мислене. Лексиката е така подредена, че се започва от 
близкото обкръжение (тялото, семейството, облеклото, хра-
нителни продукти, дома) и се стига до по-далечни области 
(посещение при лекаря, града, свободното време, професия, 
училище) и се преминава от конкретните понятия към аб-
страктните. Освен на съществителните се набляга интензив-
но и на прилагателните и глаголите. Последните формират ос-
новната структура на изречението и са важни за образуването 
на различните видове изречения. При прилагателните освен 
на такива, които обозначават цветове и размери, се набляга 
и на такива, които определят състоянието (прилагателни за 
чувства). При съществителните беше възприет и особено ва-
жният подход за образуване на нови думи, съставни думи. 
Изхождайки от основополагащата езиководидактическа пре-
зумпция, че думите не могат да бъдат изучавани изолирани, а 
във връзка с други, подобни по значение, думи в техния ези-
ков и извънезиков контекст26, ние сме подбирали лексикални 
полета и съединения между глагол и съществително, кратки 
истории и песнички за въвеждане на лексиката. По този начин 
се създават мрежи в менталния лексикон (хранилището на ду-
мите в паметта), които улесняват разпознаването на думата 
при слушането и разбирането на езика и улесняват избора ѝ 
при говорене. На същата цел се подчиняват и задачите за кла-
сификация, при които децата трябва да групират думички по 
някакъв съдържателен критерий.

8.4.2. Граматика
Стимулирането на изучаването на граматични структури 

трябва да научи децата на коректна употреба на езика, но и да 
улесни разбирането им на езика. Така например местоимения-

26 Вж. Витгенщайн. Трактат.
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та в текстовете могат по-лесно да бъдат интерпретирани, когато 
бъдат поставени във връзка с граматическия род на съществи-
телните (мъжът – той; жената –тя). Боравенето с граматика-
та на целевия език предоставя възможности за по-бързо и ед-
нозначно разбиране на езикови изявления, отколкото някакъв 
опит за разбиране, при който детето да търси смисловата връзка 
между казани познати думи, но в неясно за него съотношение. 
В ПП се съдържат игри за структурата на изречението, за гра-
матичните форми на съществителните и глаголите и за прос-
транствените предлози (като над, под, пред, до, във, между, с и 
др.). Тези области засягат аспекти, които могат да представляват 
особена трудност за изучаващите: например конструкцията на 
изречението според позицията на съществителното и на глагола 
(учителката пита детето, детето пита учителката, пита 
ли детето учителката, или Мими пита Драко, Драко пита 
Мими), спрежението на глагола. Също и при деклинацията на 
съществителните ограниченият брой правила създава затруд-
нения за усвояването на езика. Това се отнася особено за гра-
матическия род: дали едно съществително е от мъжки, среден 
или женски род, е проблем не само за ромските деца, в чийто 
мисловен първоезичен свят родовете са два. При малките деца 
се наблюдава първоначално разделение само на два рода.

При пространствените предлози различията могат да 
произхождат от различната пространствена концепция на 
първите езици. Едва след като структурата на изречението е 
усвоена, децата започват да работят върху системата на члену-
ването. При тях също могат да бъдат наблюдавани различни 
секвенции на развитие. Децата различават първо само два от 
трите рода (Kaltenbacher & Klages 2006) – мъжки и женски род, 
а средният род бива първоначално възприет като мъжки. 

Един пример с българско дете на тригодишна възраст, с 
първи език български: майката е поставила на масата пърже-
ни кюфтета със сос от маслото. Всеки си взема и си поставя 
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в чинията. Когато обаче каката посяга да си топне от масло-
то, детето се разплаква и съобщава: масъла мой. 

Ранното изучаване на втори език в това отношение не се 
различава от изучаването на първия език. По подобен начин 
децата редуцират падежите и родовете. 

Обучението в областта на рода тръгва от две взаимовръз-
ки (срв. Wegener 1995a): принципът за естествения род, спо-
ред който определенията на лица от мъжки пол са от мъжки 
род, а женският род е за лица от женския пол; второто прави-
ло е звуковото, че множеството съществителни, окончаващи 
на –а (респ. –я), са от женски род (майка, сестра, кака, роза), 
едносричковите съществителни, напротив, в множеството си 
са от мъжки род (мъж, брат, стол, врат, град). Навлизането в 
принципа на естествения род се осъществява чрез интегрира-
ното в ПП езиково семейство (един дядо, един баща, една май-
ка, една сестра, една леля). Връзката между звукова форма на 
думите и граматически род се обяснява на децата чрез рими. 
Песнички и рими са включени в ПП не само като средство за 
сенсибилизация на децата за звуковата обусловеност на езика, 
но и за и да бъдат мотивирани да слушат внимателно и да пре-
създават езикови модели. Тази способност ще им бъде необ-
ходима по-късно при усвояването на граматическите родове.

8.4.3. Текст
В ПП децата постепенно биват въвеждани в текстовата 

грамотност. Уикипедия дава следното определение за грамот-
ност: „Грамотността е способността за четене, писане и бора-
вене с аритметика. Стандартите за грамотност са различни в 
различните общества. В съвременен контекст терминът пред-
полага четене и писане на ниво, достатъчно за осъществяване 
на писмена комуникация. В някои случаи се включват и други 
умения, като елементарно смятане или компютърни умения“.27

27 https://bg.wikipedia.org/wiki/Грамотност.
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Тук е необходимо да разграничим две нива на грамотност, 
респ. неграмотност: от една страна, това е познаване на букви-
те, антоним на аналфабетизъм (неграмотност), от друга стра-
на, това е умението да се борави с текстове и с различни спе-
циализирани текстове в културализиционния процес. Втория 
тип грамотност ще определим като текстова грамотност. 
Тук става въпрос и за едно явление, което все повече може да 
се наблюдава. Някои деца могат да четат буквите и дори да 
съставят дума от тях, но не разбират смисъла на изречението. 
Познаването на буквите все още не означава текстова грамот-
ност, разбирането на свързан текст.

Пътят към грамотността се осъществява посредством го-
воримия език, тъй като нашите целеви групи все още не могат 
или не могат достатъчно да четат. Започването на работата с 
кратки разкази се осъществява при децата посредством инте-
рактивно разказване: историите, които все още носят характе-
ристики на говоримия език, биват разказвани, но не прочетени 
от преподавателя. По този начин с обикновени формулировки 
от ежедневния език и чрез поднасяне на историята по начин, 
по-близък до слушателите, те могат по-лесно да бъдат разбра-
ни от децата. Разказът може да бъде съпровождан от показване 
на картинки, както и от жестове, които да спомагат разбира-
нето, а също така и с въпроси, които да бъдат обсъждани след 
разказа. Те трябва да помагат допълнително на децата при съ-
бирането на нови знания, като ги насърчават да разсъждават.

На тази основа децата постепенно биват въвеждани в 
текст, който прилича на училищен текст. По този начин се за-
познават със стил, който по принцип е характерен за писме-
ния език и в много ситуации – не само в училището – е под-
ходящият език. И двете форми на работа с текст помагат на 
децата да започнат да разбират деконтекстуализирано езика 
и да започнат да си изграждат концептуална писмена грамот-
ност, каквато е необходима за работа в училището. 
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Текстовете на ПП си поставят различни учебни цели. От 
една страна, те служат като средство за подпомагане на лек-
сиката и граматичните структури в подходящи контексти, но 
също могат да бъдат ползвани за развиване на стратегии на 
разбиране. Това може да се получи между другото чрез струк-
туриращи въпроси за времеви и логически взаимодействия. 
Текстове с тази функция в ПП са включени в рубриките „Ле-
ксика“ и „Граматика“. 

От друга страна, в ПП са взети и различни видове текст с 
основополагащи езикови изразни средства. Принадлежащите 
към тях игри допълват същинската текстова част. При видо-
вете текст става въпрос за разказ, описание и указания за ха-
рактеристиките на текста (например при разказ за наратив-
ната структура), които се показват на децата няколкократно 
по ясен и сбит начин. При езиковите средства става въпрос 
за думи, които онагледяват времевия и причинноследствения 
порядък, както и за местоимения, позоваващи се на текста, 
наречия (като първо, тогава, след това) и съюзи (като понеже, 
когато – тогава, за да). На отделните ранни устни етапи на 
текстовата култура ще се спрем в отделен екскурс.

8.4.4. Аритметичeски предпоставки
Тази област обхваща редица умения, които са основопо-

лагащи за алгебричното и геометричното мислене: познаване 
на числата (умение да се брои), познаване на понятията за ко-
личество – много, малко, повече (сравняване на количества), 
познаване на прилагателни за оразмеряване голям/малък, дъ-
лъг/къс, висок/нисък (сравнение на величини), назоваване на 
геометрични фигури, познаване на пространствени предлози 
(запознаване с българските представи за пространство и за 
време). Паралелно с работата с тези лексикални полета важно 
място за математическите предпоставки заема и работата с 
текстове. Децата систематично биват запознавани с времеви и 
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каузални (причинно-следствени) взаимовръзки между съби-
тията и по този начин се учат на логическо мислене и извеж-
дане на заключения. 

Математическите предпоставки са интегрална част на ПП. 
Съответните умения се упражняват отчасти в игри, отчасти 
като интегрална част от други умения.

8.4.5. Фонологично осъзнаване
Фонологичното осъзнаване е събирателен термин, който 

означава осъзнато познание на звуковите елементи на речта. 
То включва способността за идентифициране, изолиране, сли-
ване, разделяне и манипулиране с фонологичните равнища на 
езика. През последните години са направени значителен брой 
изследвания в областта на логопедията, които потвърждават, 
че децата, влизащи в училище с ограничени познания относно 
фонологичните единици, показват по-нисък успех в четенето, 
отколкото учениците, които имат необходимата компетенция 
в тази област.28

При фонологичното осъзнаване става въпрос за целева 
подготовка за определени аспекти на писмения език, които 
засягат последователността от звуци и съответните букви. 
Децата трябва да бъдат подготвени за това, да насочват вни-
манието си към звуковата страна на езика – нещо, което се 
отклонява от „нормалната комуникация“, при която става въ-
прос за предаване на съдържания. Децата трябва да умеят да 
насoчват вниманието си към звуковата форма на думите, на 
която се базира и писменият език.

За разлика от традиционното схващане не само на отдел-
ния звук, но и на структурата на сричката, и на ударението 
трябва да се отдава значение. Първите игри си поставят за цел 
да упражняват слуховата способност на децата. При това се 

28 http://logopedsofia.com/
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използват езикови и неезикови средства. Във втората фаза със 
стихчета и рими вниманието на децата се насочва към звуко-
вата форма на думите.

Особена роля за произношението на гласните в българ-
ския език играе ударението. Ако гласните са под ударение, те 
се произнасят ясно и чисто. 

Ако гласните не са под ударение, те не се произнасят ясно 
и чисто, с тях настъпват промени, известни като редукция 
(потъмняване). В специални игри за фонологично осъзнаване 
се отделя и особено внимание на гласните под ударения и ре-
дукцията им без ударение. На фонологично ниво се съдейст-
ва да се осъзнае разликата между ударена ясно артикулирана 
гласна и редуцирана потъмнена гласна на ниво срички. Това 
разграничаване е особено важно за деца, в чийто майчин език 
не съществува тази разлика. При ударението се използва по-
чукване и по този начин децата свикват с определена символ-
на система, която отговаря на писмената система на езика.

В следващата стъпка във фокуса на вниманието се поста-
вя ролята на думата при образуване на изреченията като ва-
жна част от системата на писмеността. Децата се научават да 
разбират изречението като последователност от думи и да ги 
представят нагледно с картички. При това избираме и съчета-
ваме с помощта на частици думи, които обикновено могат да 
създават проблеми за децата.

И на последно ниво децата с помощта на елементарни 
двойки като татко и батко или близки по звучене глаголи 
(пиша/диша) се научават да различават първия звук/първата 
буква на думата като самостоятелна и по този начин да усвоят 
постепенно принципа, че думите могат да се разлагат на от-
делни звуци. Някои първи звуци тогава се свързват с отделни 
букви, напр. М за МАМА. 

При фонологичното осъзнаване не става въпрос за обога-
тяване на знанията по езика, а за това, наличните знания по 
езика да се осъзнават на метаезиково ниво. Тази област се пре-
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поръчва за деца, които вече имат определени знания/лексика 
по езика. То представлява отделна компонента от ПП и може 
да бъде прилагано съпровождащо, но също така и самостоя-
телно. Заедно с въвеждането на концептуалната писмена гра-
мотност29 се предлага възможност децата да бъдат подготвени 
за изучаване на писмеността.

ЕКСКУРС 2:  
КЪМ Ранни устни етапи на текстова култура

По: Becker, Tabea (2002): Устен и писмен разказ. (Mündliches und 
schriftliches Erzählen. Ein Vergleich unter entwicklungstheoretischen 
Gesichtspunkten.) В: Didaktik Deutsch, 12, S. 23 – 38.

Още преди да създадат собствени умения за писане и че-
тене, съвременните деца влизат в контакт със света на текста. 
Този достъп се осъществява по различен начин: чрез картин-
ки или по аудио-визуален начин. Жанрът, който е в центъра 
на тези дейности, е разказването. Още в съвсем ранна възраст 
децата се научават да разказват. Точно тази дейност е и един 
от подстъпите към грамотно-текстови опит. Концепционал-
ните разлики между устна и писмена култура са също толкова 
важни за усвояването на езика, както и медийното влияние. 
Наблюденията показват, че както при изучаването на буквите, 
така и при различаването на видовете текст децата имат няка-
къв събран опит от общуването.

Разказването в ранната детска възраст е начин за насърча-
ването на говора, на мисленето, за осъзнаване на причинно-
следствените връзки и за обогатяването на езика. При нали-
чието на огромна изследователска литература за повествова-
нието и наратологията тази тема през последните десетилетия 
стана извънредно изследвана в различни области на хумани-

29 Вж. 8.4.3. в настоящата глава
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таристиката, и може да се каже, и доста модерна. Именно зато-
ва е необходимо да се върнем към началото на повествование-
то (разказването) – там, където то възниква в индивидуалния 
човешки живот и е тясно свързано с идентичността на чо-
вешкото създание; там, където детето, обозначавайки своите 
действия, търси връзка между тях и ги подрежда в определен 
наратив, откривайки в същия момент и тяхното обозначаване 
и значението на названията. Наблюденията върху процеса на 
разказването при деца с първи език са показателни и за изу-
чаващите втория език именно защото те показват, че езикът 
се усвоява и изучава в опита за предаване на преживявания и 
насърчаването на тези опити. Същевременно те са изключи-
телно важни за възприемането и осмислянето на света и дават 
основата на образователноезиковите умения за изучаването 
на т.нар. разказвателни предмети в училище.

Табеа Бекер (2009) в студията си „Описание, диагности-
ка и насърчаване на развитието на разказването“ проследя-
ва степените на повествователни умения, обобщавайки ги за 
диагностиката и дидактиката на преподаването. Трудно е да 
се определи кога точно започва развитието на умението да 
се разказва. Разказването е изключително комплексен ези-
ков акт, който е свързан с множество езикови и когнитивни 
умения, които не могат да бъдат усвоявани изолирано, а един-
ствено в тяхната комплексност. Вероятно е някои езикови и 
когнитивни компетенции, необходими за разказването, да се 
усвояват в съвсем друга връзка и само да се използват в про-
цеса на разказването. Така например Пиаже (1972) разглеж-
да разказването като нарастваща способност за създаване на 
гледна точка.30 Твърде малко се знае също по какъв начин се 

30 Тук може да се цитира и Хайнрих фон Клайст, който още през 
1805/6 г. прави наблюдението за „постепенното формиране на мисълта по 
време на говорене“.
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осъществява трансферът от устното към писменото разказва-
не, който е от значение за дидактиката. Умението да се разказ-
ва, започва в някаква неспецифицирана дифузна точка в дет-
ството и представлява продължителен непрекъснат процес. 
При тази процесуалност може обаче да се наблюдава опре-
делено развитие от диалогичност към монологичност. В най-
ранна възраст децата трудно осъществяват връзката между 
различните секвенции, трудно намират техния смисъл, така 
че е необходима помощта на слушателя, който да се намеси с 
въпрос. Характерна черта на разказването в ранната възраст 
е, че то е диалогично, по-несвързано, устно, без някаква ин-
формативна стойност, без афект и неоценъчно. С напредване 
на възрастта разказването все повече придобива монолигич-
на форма, свързаност, информативност, като включва и чув-
ствата (афектите), и оценката на разказващия. 

В ранна възраст С напредване на възрастта

диалогично 
по-несвързано 
устно 
неинформативно,
без афект и неоценъчно

монологично
свързано 
писмено маркирано
носещо информация
афективно и оценъчно

Трудно може да се даде дефиниция на разказването, тъй 
като то се развива във времето и придобива различни форми. 
Затова е важно да обърнем внимание на ФОРМИТЕ, които са 
необходими за образователноезиковите умения и на тяхното 
дидактично развитие. Според Бекер (2001, 2009) може да се 
предложи следната систематизация на разказвателни форми, 
които, от една страна, са били изследвани и затова има данни 
за тяхното развитие, от друга страна обаче, намират приложе-
ние особено в началното училищно образование.
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РАЗКАЗИ
Първични Репродуктивни

фикционални нефикционални по визуален 
образ

по аудио  
образец

фантастични по преживя-
ване

разказ  
по картинка

преразказ

Това разпределение дава основната структура, при която 
може да има и вариации, но която може да послужи като ос-
новна дидактична рамка за работа с децата. В тази рамка може 
да се разграничи специфичното и неспецифичното разказва-
не: докато фикционалните истории и преразказът могат да 
бъдат разглеждани като идеалния тип разказване, то разказът 
по картинка и по преживяване може да се разглежда по-скоро 
като неспецифична форма на разказване. Разказът по прежи-
вяване може да бъде разглеждан като репродуктивна форма 
на ежедневния език, ориентиран повече към устната тради-
ция, и се разграничава от формите на описанието и на прераз-
каза. Фикционалните истории и преди всичко преразказът са 
ориентирани към писмени (текстови) източници.
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РАЗВИТИЕ  
НА УМЕНИЯТА ЗА РАЗКАЗВАНЕ

Нивата, на които се проследяват уменията за разказване, 
са следните:31

• Авторство
Тук трябва да се отговори на въпроса: кой разказва? Дока-

то идеалният тип разказване е от монологичен характер, то в 
началото на скáлата се започва с разказване, съконструирано 
от външни съразказвачи, които го насърчават, било то и само 
с кратки включвания като „хм“ или „да“, „нали“ и др.

Може да се направи следното обобщение на резултатите 
от проучването: тръгвайки от една по-скоро диалогична, ин-
терактивна и подкрепяна от възрастния слушател позиция, 
децата развиват постепенно монологични разказвателни уме-
ния. Примерите на различни изследователи показват как в 
началото възрастният с неговите включвания предоставя на 
детето определена структура, от която в напредваща възраст 
детето постепенно се дистанцира и започва самостоятелно да 
разказва. Също и при развитието на говорните умения моно-
логичното разказване се оказва в целева позиция.

• Разказваемост/определение на разказа 
В теорията за повествованието все още има спорове за 

това, какво може да бъде определено като разказ за разлика 
например от съобщението. Има различни предложения, кои-
то се опитват да изтъкнат на преден план определена харак-

31 Тези пет нива са определени в изследванията на Ochs и Capps в ан-
глоезичния контекст (2001).
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теристика на разказа, като например някаква поанта (point 
of a story), някакъв обрат на историята, някакво отклонение 
от очакваното развитие, нещо впечатляващо, отговарящо на 
минимални изисквания за необичайност. Разказваемостта се 
изявява на две нива на разказа: първо, на съдържателно ниво 
като съответно организирана последователност от действия, 
и второ, на езиково ниво във формата на определени езикови 
маркировки, например употребата на наречия за време като 
тогава, изведнъж. И на двете нива малките деца имат пробле-
ми, което се дължи отчасти и на контекста на ежедневното об-
щуване.

По принцип децата едва в училищна възраст, в първи 
клас, започват да разполагат с езикови средства за описание 
на необичайни събития и обрати в разказа. Те по-трудно и по-
късно успяват да се справят с разказ по картинка и с разказ 
за преживяна история, отколкото с измислена (фикционална) 
история или с преразказ.

• Тематична интеграция (грамотност)
Представата за разказването включва много признаци на 

писменост. Грамотността е тясно свързана с признаците на 
специфична прозодия (интонацията, ударението и свързани-
те качества на речта), употребата на времената (минало вре-
ме), лексика и фразеология, ориентирани към писмения език, 
коректен синтаксис както и фиксирана езикова форма. Разка-
зите от ежедневието са повлияни от устната реч. Това ниво на 
описание е от особено значение за анализа на детските раз-
кази, както доказват изследванията на Бекер и Мюлер (2008). 
Така например Мюлер доказва, че децата от предучилищна 
възраст в зависимост от опита им с грамотността, например 
в устните им разкази, разполагат с литерални/грамотни ука-
зания, които използват, разграничавайки се от ситуативни-
те указания на оралната комуникация: деца, на които са им 
четени приказки или са слушали приказки. Наблюденията на 
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Мюлер са върху деца с различен майчин език. Емпиричните 
изследвания доказват съществуването на връзка между раз-
витието на способността за разказване и допира с грамотност: 
четене и слушане на текстове.

• Линеарност
На това ниво на описание може да се наблюдава какви 

каузални и темпорални връзки съдържа разказът и каква 
съдържателна и когнитивна структура е заложена в него. На 
това ниво обаче се търси и свързаността на даден текст, това 
ще рече взаимовръзките на езиковата повърхност. Разказ, 
който показва строга времева и каузална линеарност, със си-
гурност притежава и свързаност. Но способността даден (ус-
тен) текст да бъде свързан на когнитивно и на езиково ниво, 
се създава в зависимост от възрастта (Бекер, 2001). За да може 
детето да създаде на езиково ниво дадена взаимовръзка, то 
трябва да е в състояние да реагира на езика с език, трябва 
да разполага с текстдеиктични (насочващи към текста) ези-
кови средства, например умението за повторение, анафора. 
Дидактическите указания би трябвало да се движат в грани-
ците на езиковото и когнитивното развитие. Сравнението на 
различните разказвателни форми показва подобни резултати 
в различните възрастови групи: при предаването на собстве-
ни преживявания децата успяват да създадат езикови връзки 
и да ги подреждат темпорално и линеарно. Съдържанията на 
разказаното са вече когнитивно обработени и се превръщат в 
ментална собственост, разказвачът може да разказва от пър-
во лице. При разказ по картинка децата дори и в началото на 
основното образование имат проблем с правилното въвеж-
дане на актантите на историята и се придържат към тази ре-
ферентност. Подобно е положението с преразказа при деца 
от предучилищна възраст. За децата е трудно да се отделят 
от показването на картинката и да потърсят езикови взаимо-
връзки за изразяване.
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Темпорална и каузална последователност се усвоява с те-
чение на възрастта.

• Оценъчност
На петото ниво на описание се наблюдават отношението, 

моралната оценка и емоционалната перспектива на разказ-
ващото дете. Чрез изразяване на собствената гледна точка, 
собствените чувства и морални ценности разказът придобива 
експресивни, психологически или социални функции. Някои 
учени придават на този признак на оценка значение за психо-
логическото развитие и определят понятието „афектна струк-
тура“ (Bouerke, 1995). С помощта на афектни езикови средства 
разказвачът създава афектна структура, която придава значи-
мост на разказа му. Бьорке се опитва чрез употребата на оп-
ределени езикови средства (експресивни глаголи, позитивно 
или негативно конотирани лексеми, темпорални наречия) да 
определи количествено тези оценъчни моменти. Стига до за-
ключението, че тази способност се проявява ясно едва в ис-
тории по картинки при деветгодишните деца. Но също така 
и при описание на преживявания при децата рядко се верба-
лизират емоционални акценти. Във фикционалните истории 
и предимно при преразказ при първокласниците и в отделни 
случаи в предучилищна възраст могат да се срещнат такива 
езикови средства. Това противоречи на индивидуалното усе-
щане, че именно в разказ по преживяна история би трябвало 
да се очаква по-голям репертоар от изразени чувства и усеща-
ния. Това може да се дължи на ситуацията, в която детето раз-
казва, но също така и на обусловеното от възрастта неумение 
и недостиг на езикови средства. При младежите вече може да 
се наблюдава направо виртуозно умение да се борави с емо-
ционални изразни средства.
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НА УМЕНИЯТА ЗА РАЗКАЗВАНЕ

Тук са реферирани статиите на Табеа Бекер: 
Becker, Tabea (2009): Erzähentwicklung beschreiben, diagnostizie-
ren und fördern. In: Krelle.Michael, Spiege, Carmen (Hg.). Spre-
chen und Kommunizieren. 2009. S. 64 – 81. 

Becker, Tabea (2012): “Dabei war das gar kein Frosch”. Beobach-
tungen zum Erwerb rekonstruktiver und reproduktiver Narration. 
Quelle: Kern, Friederike; Morek, Miriam & Ohlhus, Sören (Hrsg.) 
2012: Erzählen als Form – Formen des Erzählens. Berlin/Boston: 
De Gruyter

За диагностиката, анализа и оценката на писмени тексто-
ве междувременно е създаден инструментариум, който може 
да бъде прилаган и върху писмени разказвателни текстове. За 
устната комуникация също има оценъчни критерии, за които 
обаче е необходим по-различен подход. 

Както за писмените, така и за устните разкази е от значение 
функционалната адекватност на езиковите средства, връзката 
с реципиента, естетическата адекватност. Важно е обаче да се 
установи сигнификативната разлика в уменията за разказване 
в различните възрастови групи и по този начин да може да 
се провежда резултатна диагностика. Засега диагностиката се 
провежда предимно на базата на количествен анализ.
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В описанията на петте форми на разказ може да се ус-
танови колко многообразно и комплексно е разказването. В 
училищната практика много често се прилагат форми на обу-
чение от рода на „никога не използвай“, „винаги имай пред-
вид“, „не прекъсвай“ и т.н., т.е. обучението се придържа към 
някакъв близък до писмената реч идеал. Разказването обаче 
може да бъде разбирано и като усвояване на различни езико-
ви, комуникативни и когнитивни компетенции. По този на-
чин то може да послужи в две направления: чрез разказването 
да се постигне ефект и при тези частични компетентности; от 
друга страна обаче, чрез развитието на тези езикови, комуни-
кативни и когнитивни компетенции да се постигне напредък 
и в уменията за разказване. За да могат да бъдат изработени 
механизми за насърчаване, би трябвало да се изясни и какви 
са механизмите, които въздействат на уменията да се разказ-
ва. Разказвателните умения се развиват: 

• в процеса на общото когнитивно-езиково развитие;
• с подкрепата на развитието на грамотността;
• в рамките на ежедневното общуване.
В основата на дидактическа концепция за развитие на уме-

нията за разказване би трябвало да залегнат следните стъпки:
1. Да се създаде понятие за това, какво означава разказване.
2. Да се формулират целите: какви компетентности за 

разказване трябва да се насърчават, каква форма на разказ 
трябва да се постави като цел.

3. Да се намерят подходящи методи. С какви методи може 
да бъде постигната тази цел.
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Както за обучаващите, така и за обучаваните е трудно, ко-
гато съвсем общо се говори за разказване, без да се конкрети-
зират критериите.

Петте гореспоменати нива на описание на повествование-
то/разказването могат да послужат и при насърчаването на 
уменията за разказване.

• Авторство;
• Разказваемост/достойнства да бъде разказвано; 
• Тематична интеграция;
• Линеарност;
• Оценъчност.
Табеа Бекер провежда едно проучване на деца от пет до 

деветгодишна възраст, като доказва следните две хипотези от-
носно усвояването на материала: 

1. Различните наративни видове текст биват усвоявани по 
различен начин.

2. При различните наративни видове текст се проявяват 
различни механизми на развитие.

Тези механизми на развитие могат да бъдат проследени на-
пример по начина, по който детето структурира разказа си: в 
случая авторката проучва кои процеси и механизми спомагат 
за конструкцията на устното разказване и какви взаимодейст-
вия съществуват между тях и развитието на способностите за 
литерално (грамотно) и литературно разгръщане на текста.

Тези указания са необходими както за децата с първи, така 
и с втори език.

При развитието на грамотността и създаването на тексто-
ва култура трябва да определим две понятия: под ограмотява-
не или литерализиране (думата идва от латинското значение 
на litera, което означава ‘буква’) се разбира преминаването от 
устна реч към културната способност за писмено общуване и 
обхваща литералните традиционни норми, обичаи и ритуали. 
Литералността (грамотността) се разбира като противопо-
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ложност на устната култура. Литерализация означава прех-
върляне на устните традиции в прецизна езикова форма в 
писмен вид, но също така и как и по какъв начин ежедневният 
опит може да бъде прагматично и естетически формулиран 
(Бекер 2005, 24 – 25).

Табеа Бекер провежда проучването си при деца от пет- до 
деветгодишна възраст. В дидактическия процес на ограмотя-
ване и създаване на текстова култура Бекер различава три раз-
лични нива на текстуализация и четири вида текстове, необ-
ходими за образователноезиково обучение в училище. Нивата 
на текстуализация са: стил на говорене, лексикално ниво (ези-
ков регистър и фразеологизми) и синтактиччно ниво (2005, 
с. 25). Както в устните, така и в писмените разкази на децата 
може да се наблюдава честа форма на употреба на фразеоло-
гизми, които би трябвало да бъдат съблюдавани и при препо-
даването. При това е необходимо да се съблюдават и създават 
и „шаблони за формулиране“, подобно на приказната формула 
„имало едно време“. Тези шаблони могат да бъдат наративни 
шаблони, литературни изрази (един ден те не бяха доволни) и 
ситуативни фразеологизми – тук се имат предвид изрази, кои-
то децата могат да използват идиоматично и да ги поставят в 
текстовете си често (все повече и повече, още по-добре, за съжа-
ление). На синтактично ниво е необходимо децата да се научат 
преди всичко да използват времената. Важно е те да получат 
необходимите социолингвистични и текстлингвистични ука-
зания: да свържат миналото време с формалната и писмената 
употреба на езика, да го възприемат като наративната форма 
на разказването.

Четирите наративни форми на изследване са: разказ за 
нещо преживяно, разказ по картинка, измислена история и 
преразказ.

1. Разказ за нещо преживяно. При петгодишните деца може 
да се наблюдава неумението и все още неизградената разли-
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чителна способност между фикция и действителност, между 
фантазия и реалност. В техните измислени (фикционални) 
истории понякога се примесват реални преживявания, докато 
в „реалните истории“ се включват доста разкази, които про-
изхождат от „преживяванията на децата“, но не от реалния 
свят, а от света на въображението или на филмите. Малките 
деца обичат да фантазират. Едва при първокласниците може 
да се наблюдава по-строго разграничаване между преживяно 
и фантазия. В художествената литература има много примери 
за склонността към фантазиране при децата („Пипи Дългото 
чорапче“, „Хари Потър“ и т.н.)

Мога да дам за пример реална случка от детството на 
брат ми в средата на шестдесетте години, който убедително 
и обстойно, с подробности за видяното разказваше как е бил 
воден от родителите си в Пловдив, докато такова пътуване 
не съществуваше, но за гостите, на които той разказваше, 
звучеше много убедително. 

Основна характеристика на разказите за „преживяно“, за 
разлика от другите разказни форми при всички възрастови 
групи, е, че езикът на повествованието е езикът на ежедневие-
то. И на релевантни места се налага „слушателят“ (преподава-
телят) да помага при разказването. Този въпрос е разгледан по-
обстойно при Табеа Бекер (2001, 2002). Най-често помощта на 
„слушателя“ се изразява чрез въпроси от рода на „и после“, „а 
след това“. С повишаване на възрастта на децата намаляват ак-
тивностите на „слушателя“. Интересно е, че при другите видове 
текст не се налага намеса на „слушателя“. Интересно е също как 
децата с помощта на „слушателя“ могат да намерят „заключи-
телната формула“ на преживяното: и тогава всичко се оправи, 
и никога повече не направих това, и всички бяха доволни… 

2. Разказ по картинка
Разказът по картинка се състои от две части – описание 

и разказ (Бекер 2001). При петгодишните се наблюдава, че те 
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описват картинката, но не измислят разказ по нея, при тях 
преобладава описание на картинката. Също и при първок-
ласниците се наблюдава склонността към описание. От време 
на време обаче при първокласниците се появява и миналото 
време, което насочва към опит за разказване. Едва деветго-
дишните започват да съставят разказ в минало време. 

3. Измислена (фикционална) история
При фикционалната история децата могат свободно да 

фантазират. Не им се дава определена тема или начало. При 
избора на теми, мотиви и фигури могат да се открият различ-
ни връзки с различните медии – книжки, филми, телевизия, 
аудио- и видеокасети и др. Трудно е обаче да се определи от 
коя именно медия детето е „приело“ и измислило собствените 
си фигури.

При измислените истории в детската градина формата на 
„фикционалната история“ не е ясно разграничена от другите 
наративни форми. Някои деца са използвали свободата, която 
им е била дадена за разказване, и са дали по-скоро описание и 
преразкази най-често на филми, но не измислена от тях исто-
рия, въпреки че в задачата е било наблегнато на това, те сами 
да измислят историята. Други пък са разказвали собствени 
преживявания. В тази възрастова група приблизително поло-
вината от текстовете не са можели да бъдат определени като 
„измислени“.

4. Преразказ
Преразказът е разказвателна форма, която в много по-

голяма степен и по директен начин се свързва с литературни 
разказвателни текстове. За преразказ е била прочетена при-
казка за животни, която децата устно трябвало да преразка-
жат. При по-малките деца е трябвало да се дават обяснения 
за разбиране на текста. Преразказът на децата от детската 
градина буди съмнение дали децата са разбрали структурата 
на съдържанието. Т.нар. преразказ на това възрастово ниво 



183Втори език при деца

напомня по-скоро на звуков колаж и подражание с няколко 
запомнени фрази от основния текст.

Въпреки че приказката е предадена в минало време, деца-
та от всички възрастови групи в различна степен използват 
минало и сегашно време. Също и третокласниците (деветго-
дишните) смесват времената. Петгодищните запаметяват фра-
зи и ги повтарят. Деветгодишните използват тези фрази като 
онагледяване и украсяване на преразказа.

От тези наблюдения не могат да се вадят заключения за 
въздействието на устните умения върху текстова продукция, 
но авторката стига до дидактическото заключение, че на деца-
та трябва по-често да им се дава възможност да имат контакт 
с текстове и че в уменията на устната употреба на езика се под-
готвя и писмената употреба.
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