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In Memoriam 

 

 

 

НЕЛИ  ВАСИЛЕВА 

             (1959-2018) 

 

 

Доц. д-р Нели Василева, изтъкнат изследовател в областта на 
палеославистиката и русистиката, дългогодишен член на катедра “Езикова 
подготовка” към ВВМУ “Н. И. Вапцаров”, председател на Дружеството на 
русистите в България (клон Варна) и един от първите членове на Научния 
център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ (гр. 
Шумен). 

Нели Василева е родена през 1959 г. в град Варна. Завършва IV 
езикова гимназия в родния си град (1973_1977) след което продължава 
образованието си в Шуменския университет “Еп. Константин Преславски”, 
специалност Руска филология (1977-1981). Завършва редовна докторантура 
по специалност 10.02.01 - руски език в Московския държавен университет 
“М. В. Ломоносов” (1984-1988). Под ръководството на известния съветски 
лингвист проф. д.ф.н. Георгий Александрович Хабургаев, Нели Василева 
успешно защитава дисертация за присъждане на образователната и научна 
степен кандидат на филологическите науки на тема „Особенности русского 
извода церковнославянского языка в сопоставлении со среднеболгарским 
(На материале списков „Лествицы“ XII-XIIIвв.) (1988), а през 2003 г. се 
хабилитира като доцент по славянски езици (руски език) с монографията 
„Лексиката на “Лествицата” - Преславски и Търновски превод“ (2002). 

Професионалната си реализация започва като асистент в катедра 
“Руски език” на Шуменския университет “Еп. Константин Преславски” (1981-
1984), където последователно работи като старши и главен асистент (1988-
1995). През 1995 г. тя печели конкурс и постъпва на работа в катедра 
“Езикова подготовка” на ВВМУ “Н. И. Вапцаров” като старши преподавател, 
а от 2003 г. и като доцент. От 2003 г. до 2007 г. Нели Василева е ръководител 
на същата катедра. 
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Наред с преподавателската си дейност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” 
Нели Василева води занятия по руски език в курсове за актуализация на 
езиковата квалификация и в Академията на МВР, ЦСПП - Варна. 

За нуждите на специализираната езикова подготовка по руски език 
във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” издава учебниците „Русский язык для 
судомехаников“ (1999) и „Русскийя зык в морском бизнесе“ (2007). 

Основните интереси в изследванията ѝ са свързани с палеосла-
вистиката, но освен това многостранните й научни интереси са в сферата на 
историята на руския книжовен език, българо-руските и руско-българските 
езикови контакти, лингвокултурологията, актуалните тенденции в раз-
витието на морската и военноморската терминология и методиката на 
обучение на руски език като чужд. Нейният хабилитационен труд от 2002 г. 
събира многочислени позовавания в Руския индекс за научно цитиране. 
Доц. Василева се изявява и като преводач (в състава на колектив от пре-
водачи) на книгата: КИТАЕВ-СМЫК, Л. А. Стресът на войната. Фронтови 
записки на лекаря психолог. София: Министерство на отбраната, 2006.  

В академичната си кариера Нели Василева изнася над 30 научни 
доклада на различни престижни международни конгреси, симпозиуми и 
конференции в областта на палеославистиката, русистиката и методиката 
на преподаване на руски език. Автор е на над 50 научни публикации. 

Членува в Международната асоциация на преподавателите по руски 
език и литература (МАПРЯЛ) и участва в няколко конгреса на асоциацията: 
в Братислава (1999), Санкт Петербург (2003), Варна (2007) и Шанхай (2011), 
както и в международните конференции във Верона (2005), Гранада (2007),   
Солун (2008) и др. 

Нели Василева беше изтънчен и деликатен човек, прекрасен колега. 
Притежаваше изострена чувствителност и бе изцяло отдадена на науката. 
Искрено вярваше, че придобитите знания имат смисъл само когато бъдат 
предадени и споделени. И го правеше неуморно и безрезервно. 

С всеотдайния си труд, авторитет и академичната си етика през 
годините тя спечели признанието на своите колеги у нас и в 
международните славистични среди. Завинаги ще остане пример за своите 
студенти, курсанти, слушатели и колеги със своя неизчерпаем оптимизъм, 
сърдечност и с позитивното си отношение към живота. 

 

            Доц. д-р Петина Вичева 

Ръководител катедра „Езикова подготовка“ 

                                                 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 

                                                 Гр. Варна 

 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD
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П  Р  Е  Д  Г  О  В  О  Р 

 

Изучаването на чужди езици във Висшето военноморско училище е 

започнало още със създаване му през 1981 г. Изучават се руски, немски и 

френски език. След войната, през учебната 1945-1946 г., се въвежда английски  

език.  Английският език се преподава главно на навигатори, а немски език на 

механици. 

През 1961 г. България става член на Международната морска орга-

низация и хорариума по английски език за курсантите-корабоводители, 

готвещи се за търговския флот се увеличава значително. 

През 1969 г. се въвежда държавен изпит по английски език за 

курсантите-корабоводители за гражданскя флот. През 1971 г. преподавателите 

по чужд език се обособяват в Предметно-методическа комисия. В обучението 

по общ английски е въведена оригиналната аудио лингвалната  система 

Английски  900 със записи на отделните уроци, като преди това е проведен 

курс за обучение на преподавателите как да работят със системата. По-късно 

се въвежда и английската Лингафонна система. Специализираното обучение 

набира скорост, чрез подбор на учебни материали, свързани със специалността  

и използването им в клас, както по руски език така и по английски език. 

През 1973 г. е издаден първия учебник по руски език. Появявят се и 

първите сборници със специализирани текстове по английски език. 

По това време ролята на руския език е голяма за развитието и 

функционирането на българския военен флот. А ролята на английския език за 

професионалната изява на бъдещите капитани и помощници все повече 

нараства, защото той е приет като работен език-посредник в чужди 

пристанища от всички морски държави. Двуезичните комуникативни умения 

на командния състав са от първостепенно значение за успешна и ефективна 

реализация на професионалните контакти в чужди пристанища и училището в 

лицето на преподавателите по английски език са призвани да осигурят тези 

умения. Ето защо благодарение на усилията, положени от командването на 

училището и в съзвучие с морската политика на страната тогава, от първи 

септември 1974 г. в училището започва да функционира катедра “Чужди 

езици”. 

През 1975 се утвърждава създаването на катедра “Чужди езици”. 

Новосъздадената катедра се опира на традицията и практиката в 

изучаването на чужди езици до тогава в училището. В този смисъл тя се 

разглежда като правоприемник на тази традиция и практика. През 1977 г. се 

приемат нови учебни планове, според които малко се разширява изучаването 

на английския език от курсантите за военния флот и това на бъдещите 

механици. За чуждестранните курсанти, които се обучават в училището се 

въвежда български език. 
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Усилията на катедрения колектив са насочени към подобряване нивото 

на учебните занятия чрез подобряване методиката на отделните занятия, по-

масово въвеждане на технически средства в обучението, разработване на 

лексикални и граматични минимуми, речници и справочници за нуждите на 

дадените специалности и работа по подобряване на лекционния фонд. 

Значително увеличение на хорариума по английски език има в учебните 

планове от 1982 г. 

Сега в учебните програми часовете от общия хорариум са посветени 

на  общ английски, Общоморски английски и модул специализиран английски 

език за съответната специалност. 

Многобройни са международните изяви на преподаватели от катедрата. 

Има участия  в международни конференции и в конференции с международно 

участие с доклади, всички посрещнати с интерес. От особено значение е 

участието в практическите конференции (IMEC) на IMLA /Международна 

асоциация на преподавателите в морски училища към Международната 

морска организация/, по морски английски, и G.A.M.E. /Германска асоциация 

по морски английски/. Катедрата участва активно в програмата Еразъм+ за 

преподавателска мобилност в редица водещи университети в Испания, 

Италия, Естония, Турция, Латвия, Полша, Хърватска, Португалия, Чехия и др. 

Това дава огромна възможност да  предадат и получат опит и знания. За 

професионалното развитие на преподавателите спомагат и квалификационни 

курсове в САЩ и Канада.  

Историческият преглед на чуждоезиковото обучение във Висшето 

военноморско училище е доказателство за устойчивото развитие на катедра 

Езикова подготовка в духа на традициите, със стремеж към усъвършенстване 

и с поглед в бъдещето.  

 

 

 

От съставителите 
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ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОТО  ЗНАНИЕ  В  РЕЧНИКА 

Член-кореспондент, д.ф.н. проф. Мария Попова, Институт за български език към 

БАН 
 

ENCYCLOPEDIC  KNOWLEDGE  IN  DICTIONARIES 

Maria Popova 
 

Abstract. Based on the theory of layers in the structure of lexical meaning (and, by extension, of 

concept), namely an intensional layer, an extensional layer, an implicational layer and a potential layer, 

this paper attempts to draw a distinction between an encyclopedic and a philological dictionary, an 

explanatory (or monolingual) and a philological dictionary, an encyclopedic and an explanatory 

dictionary, and an encyclopedic terminological and an explanatory terminological dictionary. 

 The author arrives at the following conclusions about encyclopedic knowledge in a dictionary: 

- Encyclopedic knowledge is not present where words are only described as formal language units, that 

is without their meaning being provided; 

- Encyclopedic knowledge is available in all the other kinds of dictionaries, where meaning is described 

as a reflection of the concept – at least in its intensional part. 

 

Keywords: layers of lexical meaning, kinds of dictionaries, philological dictionary, explanatory 

dictionary. Encyclopedic dictionary. 

 

 Тъй като въпросът, който се разисква тук, се отнася за енциклопедичното знание, 

първо трябва да уточня, че понятието енциклопедизъм (респ. енциклопедично знание) се 

взема не в разпространеното му значение като всеобхватно знание за понятията и за 

конкретните предмети, процеси, свойства и явления от всичко области, от група области 

или от една област на живота или науката (Касабов, 1999: 299; Касабов, 2000; 

Енциклопедия, 2000    5 – 6;    Попов, 2006: 7; Енциклопедия А – Я, 2007: 397;). Взема се 

под внимание това негово разбиране, което е свързано с лексикографската/ 

терминографската теория и практика, тъй като интерес тук представлява 

енциклопедичното знание, което се съдържа в речниците. Затова е необходимо да се 

изясни отношението между различните видове речници: филологически речник и 

енциклопедичен речник; тълковен речник на общия език и енциклопедичен речник; общ 

тълковен речник и терминологичен тълковен речник. 

 В лексикографските източници се обяснява, че във филологическия речник „се 

дава разяснение за значението и употребата на думите, а в енциклопедията, респ. 

енциклопедичния речник, „се съобщават сведения за съответстващите реалии – 

предмети, явления, събития“ (Розенталь, Теленкова, 1976: 396) или, че „в речника се 

тълкуват или превеждат значенията на думите, а в енциклопедията се описва и обяснява 

същността или устройството на означаваните понятия, техният произход, възникване, 

разпространение и др.“ (Енциклопедия, 2000: 127). Ясно е, че и в двете дефиниции 

разграничителната линия се поставя между `обяснение, тълкуване на значението` и 

`обяснение, сведения за означаваните понятия и реалии`. 

 На този етап ще изключа от вниманието си въпроса за реалиите и техните 

названия, които се отнасят към макроструктурата на енциклопедията (респ. 

енциклопедичния речник). 

 Най-напред ще се спра на на микроструктурата на речниците – по-точно на този 

момент в нея, който се отнася за обяснение на значението и обяснение на понятието. Тъй 

като понятието е ядрото на всяко лексикално значение, то въпросът за тълкуването в 

общия и енциклопедичния речник  теоретично може да се обясни с разбирането за 

пластовете в структурата на лексикалното значение: 
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- интенционал, към който се отнасят основните и най-съществените признаци, 

идентифициращи означените явления; 

- екстенционал, т. е. обема, в който се включват  всички явления, които могат да 

се отнесат към дадения интенционал; 

- импликационал, който съдържа предпоставките за отношенията на даденото 

значение с другите значения. (Срв. с Никитин, 1974: 46, 59). 

 Към тези основни части на значението, които са задължителни и конституиращи 

за неговото съществуване, ще прибавим и един факултативен слой, който подобно на 

названието потенциална сема може да се нарече потенциален слой на значението. Да 

вземем за пример думата лисица, която е и термин.  Нейният интенционал се състои от 

признаците `животно`, `диво`, `хищник`, `бозайник`, `с удължено тяло`, `остра муцуна`, 

`дълга рунтава опашка` - т. е. те съставят интенционала на лексикалното значение и на 

понятието. В екстенционала се включват признците на различните видове лисици, напр. 

цвят на козината (бял, жълт), местообитание (Европа, Азия или другаде). 

Импликационалът отразява признаците, които показват отношението на животното с 

други обекти, вкл. и други животни, напр. живее в дупки; обитава гората; храни се с 

дребни бозайници и птици. Към него се отнасят и признаците, които определят мястото 

на понятието за лисица в системата от знания за дадената област, напр. принадлежността 

към семейство Кучета (Canidae) като на вид към род; видовете лисици, които са 21 вида 

и др. Към потенциалния слой на лексикалното значение се отнасят такива признаци, 

които се приписват на означеното животно от човека, напр. хитрост, т.е преносното 

значение на лисица `хитър човек`; също така преносното значение `ценна кожа`. 

 Направеният анализ показва, че в различието между енциклопедичен и 

филологически речник не трябва да се отчита значението (и респ. понятието), от което 

следва, че от групата на филологическите речници трябва да се изключи тълковният 

речник. В този смисъл изтъкваното различие между енциклопедичния и филологическия 

речник, че единият описва понятието, а другият – думата, се отнася само до наистина 

филологическите речници, т. е. тези, които не тълкуват значението, а описват езиковите 

особености на думата или нейната употреба, каквито са правописният, правоговорният, 

словообразувателният, валентният, синонимният, паронимният, омонимният, 

топонимният, историческият (за произхода на думата), честотният речник. 

 А за съотношението между енциклопедичен и тълковен речник във връзка с 

дефиницията, т. е. с описваното значение, може точно да се посочи общата им част, която 

се свежда до интенционала на значението (респ. понятието). Диференциацията засяга 

екстенционалния, импликационалния и потенциалния слой от значението. По тази линия 

може да се направи разграничението между общите тълковни и терминологичните 

тълковни речници. Еднаквата част в дефиницията и при двата вида речника е 

интенционалната част, независимо от това доколко пълно ще се отрази в дефиницията и 

независимо от това с какъв езиков израз. Екстенционалната и импликационалната част 

се наблюдава и при двете значения, но при термина преобладават системните отношения 

и класификационните връзки с другите понятия в областта, а при общоупотребимата 

дума – възможностите за съчетаване с други думи. За потенциалната част се смята, че тя 

е характерна само за значението на общоупотребимите думи. Но ако се вземе под 

внимание фактът, че терминът също може да стане основа за семантична деривация, като 

се детерминологизира (т. е. загуби терминологичното си значение и получи ново 

преносно значение), може условно да се приеме, че и терминът също има потенциален 

слой в значението си. Напр. в значението  на термина апогей компонентът `най-висока 

точка` може да премине в неговата потенциална част като `най-висока оценка` или `най-

високо постижение` и да мотивира новото общоупотребимо значение на апогей `най-

висока точка в развитието на дадена личност, събитие и др.` и `най-високо постижение 

на дадена личност`. Напр. През 90-те години артистът А. Б. беше в апогея на славата си 
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 В този смисъл, ако приемем, че разликата между енциклопедичното и езиковото 

описание в микроструктурата, т. е. в речниковата статия, се отнася за част от 

екстенционалния и от потенциалния слой, тогава възниква въпросът – общата част, която 

е интенционалният слой, т. е. понятието, към кой тип знание се отнася – до 

енциклопедичното или до езиковото. Трябва да отбележим, че в същността си и до двете, 

т. е. двете значения съвпадат в тази област, но в единия случай тя се нарича като понятие, 

а в другия случай – като ядро на лексикалното значение. В общите тълковни речници се 

дават и преносните значения (т. е. данни за реализираната потенциална област на 

значението). В самите речници тяхното значение се експлицира и чрез примерите. В 

терминологичните речници те са примери за конкретни явления, попадащи в общия клас 

от понятия, а в общите тълковни речници  те са употребите, дистрибуцията на 

съответната думи в речта. 

 Да вземем за пример статията на думата политика и на термина политика в 

общите тълковни речници (в конкретния случай Речника на Буров и кол.) и в 

терминологичния тълковен речник (в конкретния случай Терминологичния речник по 

обществено-политически науки. 

 В общия тълковен речник на Буров, Ст., В. Бонджолова, М. Илиева,  П. 

Пехливанова. Съвременен тълковен речник на българския език, 1994: 

 политика, ж., само ед. 1. Дейност на политическите партии или упълномощени 

лица, свързани с ръководенето на държавата. Външна политика. 2. Въпроси и събития от  

обществения и държавния живот. Говоря за политика. 3. Прен. Определен начин на 

действие на отделно лице за постигане на неговите цели. Водя тънка политика. // прил. 

Политически, политическа, политическо политически. Политическо решение. • Бистря 

политика. Разг.Говоря за политика. • Правя политика. Лаская, угоднича, за да 

постигна своите цели. 

 Това е статия от общ тълковен речник. Както се вижда от дефиницията, в нея се 

описва съответното понятие, т. е. ядрото на лексикалното значение. Според приведеното  

разбиране за енциклопедизъм в значението му, свързано с лексикографската теория и 

практика, тъй като се описва понятието, то се отнася към енциклопедичното знание. Кое 

е тогава езиковото, филологическото знание? В семантично отношение  това е наличието 

на третото, преносното значение, но само частично или условно, защото  и неговото ядро 

е екстралингвистично. В словообразувателно отношение  - данните за думата като основа 

за образуване на нови думи – в случая на прилагателно име. В граматично отношение – 

данните за род и число на думата (в морфологичен смисъл); частични данни, които обаче 

са само имплицитни, за съчетаемостта на думата. 

 Сега да разгледаме статията в тълковен терминологичен речник (в случая 

Терминологичен речник по обществено-политически науки със съставители Попова, М.

  А. Христова, Б. Попов, Е. Петкова, К. Симеонова, М. Симеонова и С. Колковска, 

2012, стр. 350): 

 политика, само ед. 1. Дейност на държавната власт във вътрешното управление 

и в междунаародните отношения. В: вж. вътрешна политика и външна политика. 

Напр. вътрешна политика: протекционистката политика на английското правителство на 

консерваторите, които се опитват да защитят вътрешния пазар и да създадат условия за 

собствения износ, срв. с протекционизъм; новата икономическа политика (НЕП) на 

съветската държава  от 1921 г. до втората половина на  30-те години на ХХ в., която 

замествайки политиката на военния комунизъм, допуска капиталистически елементи и 

така осигурява бързото възстановяване на народното стопанство, срв. с нова 

икономическа политика и военен комунизъм; външна политика: политика на 

умиротворяване  от страна на британското и френското правителство между 1936 и 1939 

г. по отношение на Хитлер, срв. с политика на умиротворяване. 2. Действията на 

дадено правителство, обществена група, партия, отделна личност според интересите на 
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определена част от обществото въз основа на определени принципи в различни области 

на обществено-политическия живот. ■ Старогръцката дума политика (гр. politikȇ по polis 

`град, гражданство, държава`) означава `устройство и управление на държавата`. ■ 

Според Аристотел (384 – 322 г. пр. Хр.)  политиката е дело на гражданите, които участват 

в работата на съда и в управлението на държавата. В този период граждани са свободните 

хора. Срв. с граждани. Робите и чужденците не са смятани за граждани на държавата, 

поради което те не са имали право да участват в съда и управлението. ■ Тъй като целта 

на политиката е уреждането на отношенията на власт в обществото, тази дейност е 

довела до създаването на държавата  като организирана сила за подреждане и контрол 

над властта  и отношението й към хората. Срв. с власт. 

 От тази статия ясно се вижда, че в терминологичния тълковен речник основният 

момент в речниковата статия, т. е. в микроструктурата, е дефиницията на понятието – 

ядрото на значението, респ. описанието на интенционала. Но освен интенционала  в 

допълнение към дефиницията се описват и екстенционалът, и импликационалът, т. е. 

видовете понятия, които се включват в обема на значението, както и връзките  на дадения 

термин в системата от знания на съответната научна област. От една страна, това са 

класификационните връзки, срв. родово-видовите: политика – външна политика и 

вътрешна политика, от друга страна – асоциативните отношения, срв. насочването към 

термина власт, с който даденият термин е свързан в системата от знания като `причина 

– резултат (следствие)`. Освен това се наблюдават и други признаци от екстенционала, 

които също са енциклопедични знания. Филологическите сведения, доколкото ги има, са 

оскъдни – в случая това е бележката за число. Освен това те не са задължителни. Също 

така има и етимологични данни, които са с двойствен характер – едновременно  

филологичен и енциклопедичен, които се сливат в етимологичното тълкуване за 

произхода на думата. 

 След като се спрях на приликите и разликите в микроструктурата на общите и 

терминологичните тълковни речници по отношение на енцикопедичното знание и оттук 

косвено към енциклопедичните речници, мога да премина и към въпроса за 

макроструктурата, като засегна предимно въпроса за словника на различните типове 

речници: филологически, общ тълковен, терминологичен тълковен и енциклопедичен 

речник. Тук положението е очевидно и специално проучване не е необходимо. 

Наблюденията показват следното: 

- Филологическите речници съдържат като заглавки думи, чиито особености се описват 

в определен аспект на микроструктурно равнище. Напр. в правописните речници 

словникът се състои от всички (разбирано в относителен смисъл) думи  или от техен 

съкратен състав, като възможностите са две – да се включат всички думи или само 

думите с правописни особености; в словообразувателните речници словникът се състои 

от думите в отношение към тяхната словообразувателна производност. 

- Общият тълковен речник също включва относително всички думи, които обаче 

означават понятия, а не названия на реални или единични обекти – за разлика от 

енциклопедичните речници, които включват в словника си само съществителни имена, 

означаващи както понятия, така и единични реалии (т. е. индивидуални названия на лица, 

институции, природни обекти и т. н.). 

- Тълковният терминологичен речник съдържа в словника си само термини, които като 

части на речта са съществителни имена. По изключение някои терминологични речници 

включват и терминологична лексика – терминоелементи (прилагателни и причастия) и 

думи, чиято словообразувателна основа е термин. 

 Като пример и като заключение от казаното ще спра вниманието си върху 

терминологичните речници, които се изработват в Секцията по терминология и 

терминография към Института за български език. Според своята микро- и 

макроструктура те са тълковни речници с допълнителни елементи на енциклопедично 
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знание главно в микроструктурата. Така напр.  в Терминологичния речник по природнн 

науки  (Попова, М., С.Колковска, Г.  Димитрова, А. Христова, Е. Петкова, 2006) и в 

Терминологичния речник по хуманитарни науки (Попова, М., Б. Попов, Е. Петкова, Кр. 

Симеонова, А. Христова,  2007) случаите на енциклопедизъм в макроструктурата са 

единични. В Терминологично-енциклопедичния речник по обществено-политически 

науки (Попова, М., А. Христова,  Б. Попов, Е. Петкова, Кр. Симеонова, М Симеонова, С. 

Колковска, 2012) енциклопедичният компонент е широко застъпен и в макроструктурата 

с присъстващите  в словника  и  названия на единични обекти – главно събития, но също, 

макар и по-малко,  държавни или обществени институции. 

 Като общ извод за енциклопедичното знание в речниците може да бъде 

предложено следното обобщение: 

- Там, където се описват думите като частноезикови единици, т. е. без да се засяга 

тяхното лексикално значение, енциклопедично знание не присъства. 

- Във всички речници, били те общи или терминологични, където целта е описание 

(тълкуване)  на значението като отражение на понятието поне в интенционалната му 

част, енциклопедичният компонент неминуемо е налице и нещо повече, той се отнася до 

целите при създаването на тези речници, независимо от това дали се осъзнават и 

експлицират, или остават имплицитни. 
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ТРИ ОСНОВНИ ТИПА ВЪЗПРИЯТИЯ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК И 

ПРИЛОЖИМИ ЗА ТЯХ ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ 

ст. преп. д-р Анелия Христова  

ст. преп. Даниела Въчева 

 

THREE BASIC STYLES WHILE LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AND 

SOME HELPFUL APPLICABLE MODEL TASKS 

 
Abstract: The paper deals with the three basic learning styles while studying a language and the way 

they affect students’ acquisition. Their definitions and characteristics are provided and explained.  

Knowing their own style can help learners obtain the new material more effectively and with ease. When 

tasks are selected and offered according to their preferred method of learning that would facilitate the 

study process and bring comfort and motivation in the classroom. 

 

Keywords: visual, auditory, kinesthetic learning styles, tasks, motivation, effectiveness. 

Увод 

Човешкият мозък има огромен потенциал, от чийто капацитет се използва до 10%. Един 

от начините да се приложи този потенциал е да се открие най-добрия метод за учене. 

Типът възприятие или стилът на учене на даден човек е начинът, по който той учи най-

ефективно. Естественото предпочитание към определен стил на учене показва как 

човешкият ум най-добре запаметява и обработва новата информация и колко бързо и 

сравнително добре се справя с нея. От десетилетия психологическите проучвания 

показват, че всеки индивид има такъв специфичен подход за учене, известен като лично 

възприятие (стил на учене). Съществуват три основни типа възприятия (Барб, 1979), 

според начина, по които човек приема, организира и асимилира информацията, която 

получава. Те са следните: 

● Зрително възприятие (visual learning style) 

● Слухово възприятие (auditory learning style) 

●  Кинестетично възприятие (kinesthetic/ tactile learning style) 

Някои хора възприемат предимно с очите – визуално, други чувайки (посредством 

слуха) – слухово, а трети чрез контакт, т.е. двигателно –кинестетично (tactile-kinesthetic). 

Всеки човек е роден с предразположение към един от стиловете на учене, като при децата 

най-силно е изразен кинестетичният, а слуховият и визуалният се появяват на по-късен 

етап. 

Съществуват различни тестове за определяне типа възприятие на обучаемия. По-долу е 

представен един примерен тест (Реган 2004): 

1. I learn best when the teacher explains something to me. 

2. I like singing in class. 

3. I enjoy speaking to the other students in class in English. 

4. I love doing listening exercises in class. 
5. I find it easy to remember the words and phrases from listening exercises and songs 

we have listened to in class. 
6. I am good at remembering faces. 

7. I sometimes draw pictures /diagrams to help me remember something we have studied. 

8. I speak very quickly in English and in my own language. 

9. I can picture English words easily in my head. 
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10. I write in different colours and I often highlight/underline important words. 

11. I fidget in class. 

12. I like doing stand-up activities and role-plays in class. 

13. I am good at making things. 

14. I take a lot of notes. 

15. If I don’t know how to do something new I like to’ have a go’ at it. 

Ако сте отговорили с „да” на въпросите от 1-5, то при вас преобладава слуховото 

възприятие. При положителен отговор на въпросите от 6-10, вие сте в категорията 

„визуален тип” обучаем. В третата категория са отговорилите положително на въпросите 

от 11-15, те спадат към кинестетично възприемащите. 

I. Зрително възприятие 

Хората с изявено зрително възприятие са около 65% от населението на планетата. Техни 

характерни особености са склонността им към четене и добрата фотографска памет.  Те 

обичат да си водят записки и да подчертават важните неща с различни цветове, 

предпочитат да учат в усамотение, за да се изолират от шума, обръщат внимание на 

детайла и са организирани, но при тях се наблюдава по-слаба слухова концентрация. 

Вземайки под внимание тези характеристики, предпочитания и особености, могат да се 

предложат определени типове примерни задачи, които биха улеснили значително хората 

със зрително възприятие, за да могат да асимилират новата информация с по-голяма 

лекота. Примерните задачи, подходящи за обучаемите с изявено зрително възприятие, 

са: 

1. Банка с думи под формата на таблица 

Това е група от думи, свързани помежду си по сходни принципи и категории, обособени 

графично за по-голяма нагледност. Такива думи, например, може да са свързани с 

описанието на човек (или определени емоции), да са от категорията „прилагателни”, и 

да характеризират различни чувства с положителен и отрицателен заряд. 

emotions nervous, embarrassed, frustrated, scared, 

upset, happy, glad, surprised,  thoughtful, 

exhilarated, tired, sleepy, sad, in love, 

wistful, angry, bored 

Фиг. 1 

Таблицата дава структура и нагледност и благоприятства усвояването на сродни и 

близки по значение и принципи думи. 

 

2. Картинки 

Обучаемите с визуално възприятие ще са улеснени, когато се свърже идеята с нагледен 

материал. Задачата е свързана с описание на това, което се вижда на картинката в 

различни области и по различни теми. Картините дават възможност на обучаемите да 

развият въображението си, да извадят от паметта си наличния речников запас и да го 

структурират в изречения. За по-ниските нива визуалното възприемане помага за по-
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лесното свързване на образа със съответната лексика и по този начин ускорява 

запомнянето и лесното възпроизвеждане на езиковата информация. 

 

 

3. Обучение чрез четене на литература 

 

За целта се подбира адаптирана за съответното ниво книга със съвременен сюжет. Може 

да се препоръча книга, която е екранизирана, така визуалният ефект върху обучаемите 

ще бъде удвоен. Четенето, търсенето на значението на новата лексика и съставянето на 

индивидуален речник са подходящи начини за визуално възприемане на текста и 

обогатяване на речниковия запас. Препоръчително е тази задача да се дава за 

самостоятелна работа, тъй като отнема повече време, но пък дава добри резултати за в 

бъдеще. Обучаемият си набавя допълнителен набор от лексика, упражнява чуждите 

езикови конструкции и граматика и същевременно получава информация за културната 

специфика на изучавания език, а ако нивото е по-напреднало, и за стиловете, използвани 

в литературата. 

 

4. Графика 

Тя може да се използва при преподаването, за да се покаже визуално геометричното 

изображение на линията на граматичните времена. За целта може да се използват 

различни цветове, които засилват възприятието. Видовете графични изображения 

нагледно структурират различни езикови категории и модели, граматични правила и др. 

и така спомагат за тяхното лесно възприемане и усвояване. 

 

5. Мисловна карта 

Мисловните карти са сравнително нов метод за визуално представяне на информация, 

свързана с ключова дума или идея. Те наподобяват мисловните процеси в мозъка, който 

е една сложна машина за асоциации,  разклоняващи се в логическа последователност на 

неограничен брой информационни възли. Тези карти могат да се използват за нагледно 

представяне на задачи, както и за помощно средство в чуждоезиковото обучение, като 

всяка конкретна идея се представя чрез основна дума и визуални елементи (изображения, 

схеми, цветове, форми). Мисловните карти подпомагат способностите на мозъка за 

планиране, организиране и запаметяване. 

Освен споменатите по-горе задачи и методи, има и други, които често се използват за 

работа в клас с визуални обучаеми, като например: записване на езиковата информация 

на дъската, показване на слайдове, използване на визуални карти (flash cards), таблици 

и т.н. Освен това е желателно визуалните обучаеми да са разположени на по-предни 

места. 

II. Слухово възприятие 

Хората с изявено слухово възприятие съставляват около 30% от населението. Те се 

отличават от другите с желанието си да провеждат оживена комуникация в клас, с 

умението си да възприемат ефективно слухово подадената информация, да се включват 

с ентусиазъм в дискусии и дебати, обичат да слушат разкази и музика; бързо запомнят 
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имена, следват устните инструкции по-лесно от писмените, впечатляват се от звукови 

ефекти. Техен основен недостатък е, че нямат влечение към четенето или четат бавно. 

Тези характеристики определят избора на задачи, които следва да бъдат използвани при 

работа с обучаеми с водещо слухово възприятие, за да се улесни и подобри тяхната 

успеваемост и нивото на усвояване на материала. 

1. Устно обяснение 
Препоръчително е, когато се преподава нова лексика или граматична конструкция, 

дефинициите и обосновките към тях освен в писмен вид, да бъдат пояснени и устно. По 

този начин обучаемите със слухово възприятие ще запомнят по-бързо подадената 

информация и ще възприемат слухово звуковите характеристики и особености на езика. 

Пример: Skilled – having the ability, training and knowledge to do something, qualified. 

2. Видео клипове и филми 
Друг метод на обучение с акцент върху слуховото възприятие е използването на 

образователно видео в клас. Този метод е ефективен само когато обучаемите са 

ангажирани с подходяща за целта задача. Могат да бъдат използвани видео клипове от 

интернет (you tube), сайтовете на Британския съвет и много други. Предимството на този 

тип задачи е, че урокът става по-запомнящ се, като обучаемите могат слухово да 

запаметят оригиналното ударение и произношение на чуждата лексика, да обърнат 

внимание на интонацията, стила и регистрите, характерни за изучавания език. 

Обучението с филми е добър източник на автентичен материал с прагматичен оттенък 

при разнообразни житейски ситуации, които подготвят обучаемите за различните 

модели на комуникация в условия на специфичната културна среда. Работата с добре 

подбран аудио-визуален материал в клас особено много допринася за развитието и 

обогатяването на практичната и междукултурна компетентност на обучаемите по 

отношение на чуждия език и на културата, която той носи. 

3. Участие в групови дискусии и презентации 
Слухово възприемащите oбучаеми предпочитат комуникацията, затова се включват 

активно в обсъждането на зададена тема-казус, където се поощрява задаването на 

въпроси и получаването на отговори. Такъв тип задачи, освен че подсилва слуховото 

възприятие и упражнява комуникативните способности, дава възможност и за 

творчество и логическа мисъл при решаването на съответния проблем. 

Пример 1: Има заплаха от пандемия в страната. Назначава се кризисен щаб, който 

трябва да обсъди ситуацията и да представи спасителен план. Назначава се лидер на 

групата, който прави презентация на взетото решение. 

Презентацията като тип задача дава възможност на обучаемите сами да намерят 

подходящата информация, да я синтезират, разработят и представят по възможно най-

добър и интересен начин пред аудиторията. Това спомага за развитие на творческия  им 

потенциал и комуникативните им умения пред публика. 

Пример 2: Представяне на подготвена презентация по зададена тема от всеки 

обучаем. 

4. Песни 
Много хора обичат да слушат музика и така подсъзнателно запомнят текста. Песните 

могат да бъдат използвани в клас като различен и приятен начин за усвояване на езика, 

като към тях могат да се приложат различни задачи. Най-често използвани са: 

- Попълване на липсващи думи (Listening cloze); 

- Подреждане на песента (Lineordering), подреждане на текста чрез разбъркани 

строфи; 

- Образователни песни за преподаване на граматика; 

- Преразказване на история (retell a story) - тази, за която се пее в песента. 
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Мелодиката в песните е идеален начин за разчупване монотонността и еднообразието в 

клас и спомага за по-бързото запаметяване на езикови структури и модели, като 

отключва дълготрайната памет. 

5. Аудио книги 
Аудио книгите стават все по-популярни през последните години. Те представят по лесно 

усвоим начин чуждия език и култура, намаляват напрежението и са подходящи за хора, 

които нямат време или не обичат да четат. Известните актьори и увлекателните 

разказвачи подпомагат с добрата си дикция и артистично изпълнение възприемането на 

чуждия език. 

Освен споменатите по-горе, други често използвани методи за работа в клас със слухово 

възприемащи обучаеми, са повторението на определен езиков компонент – така 

нареченото „папагалско” упражнение (parrot exercise), което стимулира обучаемите да 

имитират оригиналното произношение, четенето на текст на глас, задаването на въпроси, 

устното описание по зададена тема и др. 

III. Kинестетично възприятие 

Този тип възприятие обхваща около 5% от населението и е най-ясно изявено при децата. 

Кинестетичните обучаеми най-добре усвояват новата информация, като я приложат на 

практика, преживеят я или се докоснат до нея. За тях са важни действието и активността. 

Те запомнят бързо чрез емоциите си или като използват ръцете си, различни 

инструменти, модели и предмети; обичат демонстрациите, усъвършенстват уменията си 

чрез имитация и практика. Особеното при тях е, че трудно си задържат вниманието, ако 

не го стимулират действено. 

Примерните задачи и дейности, подходящи за обучаемите с изявено кинестетично 

възприятие, са: 

1. Двигателна активност 

Кинестетично възприемащите обучаеми използват цялото тяло при възприемане на 

езика. Те се чувстват добре в клас, когато: 

- се изправят или получават топка, която връщат обратно при отговор на въпрос; 

- придружават обяснението си с жестове; 

- изготвят плакати, като използват разноцветни материали; 

- решават кръстословици или пишат изречения на дъската, като се редуват да 

излизат и да ги изписват и др. 

Динамиката в обучението е ключова стратегия за разнообразяване на езиковите задачи и 

подобряване атмосферата в класната стая. 

2. Стена с думи 

Този метод представлява набор от думи, свързани с някаква тема или упражнение, които 

са изписани, залепени или сложени с магнит върху дъска, стена или друга повърхност в 

класната стая. Така образуваната стена с думи е интерактивно средство, което е 

подходящо за упражняване на уменията за писане и четене. Препоръчително е думите на 

стената да бъдат свързани с преподавания материал или да са извадени от него. Такава 

стена с думи може да бъде използвана за прилагане на следните дейности в клас: 
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● Обучаемите избират дума (словосъчетание) от стената и: 

- изиграват ситуация, свързана с нея – шарада (Charade); 

- рисуват думата (словосъчетанието), а останалите трябва да я познаят; 

- работят  по двойки и заедно търсят връзка между  две думи или изрази. 

 

3. Картички със задача 

Те представляват карти със специфична задача на тях, които всеки получава и трябва да 

изпълни. Отделната картичка може да съдържа: въпроси, на които трябва да се отговори; 

ситуация, която трябва да се изиграе; текст, който трябва да се преразкаже; тема, върху 

която трябва да се говори; картина, която да се опише. 

 

4. Ролева игра 

Ролевата игра в този доклад ще бъде разгледана само като работа по двойки. Тя по 

забавен начин подготвя обучаемите да използват английския или друг чужд език в 

реални ситуации. Обучаемите  влизат в определена роля и така  превъзмогват своето 

неудобство от говорене пред публика. Ролевата игра изгражда социални модели на 

обучение, характерни за изучавания език, и стимулира обучаемите социално и 

интелектуално, подобрява междуличностните умения, повишава комуникацията и внася 

динамика в класната стая. 

 

5. Драма 

Думата на гръцки означава „действие”. Драмата е вид ролева игра, която включва повече 

от двама участници. Групата обучаеми може да разиграва ситуация от живота, скеч, 

откъс от пиеса и т.н. Целта е да се излезе от еднообразното преподаване, като обучаемите 

използват заучен текст от произведение или създават своя собствена интерпретация на 

определен казус. За разлика от ролевата игра, общуването тук вече не е само диалог, а 

разговор. 

Препоръчително е преди началото на даден курс да се определи доминиращия тип 

възприятие на обучаемите. Така използваните задачи в клас ще са насочени към него, за 

да се постигне по-добро усвояване на материала. Наблюденията показват, че групите 

обикновено са с разнородни стилове на учене, поради което е целесъобразно задачите да 

се редуват или да се използват такива, които са комбинация от различните видове 

възприятия, като например презентации, дискусии, ролеви игри и т.н. 

Заключение 

Познаването на характерните особености на видовете възприятия и предпочитания стил 

на учене от страна на обучаемите увеличава потенциала им за учене, като предоставя 

възможност те да учат по „свой начин”.  Това значително намалява стреса и 

напрежението, като същевременно увеличава самочувствието на обучаемите поради 

лекотата, с която се усвоява материалът. Разширяват се и се обогатяват изградените вече 

стратегии за учене и възприемане, като се показва на обучаемите как най-добре да 

използват своя мозъчен потенциал. Не е за пренебрегване и факта, че знанието за 

видовете възприятия и стилове на учене помага езикът да се усвоява по забавен и 

интересен начин, тъй като сетивата отключват емоцията, а емоцията – въображението, и 
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това е един чудесен метод, който води до дълготрайните знания. А не е ли това целта на 

обучението? Да направим чуждоезиковото обучение по-приятно, по-достъпно и 

мотивиращо. Няма грешни и правилни възприятия. Всеки стил има своите положителни 

и отрицателни страни. След като опознае своя собствен стил на възприятие, обучаемият 

ще може да изучава езика много по-ефективно и пълноценно, като разгърне 

индивидуалния си потенциал в усвояването на знанията и развиване на езиковите си 

компетенции. 
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Abstract: In the last few decades the military affairs have increased in complexity and dynamics. 

Frequently military personnel are working in multilingual and multicultural environments where a large 

part of communication takes place in the English language, the lingua franca of the armed forces. 

Consequently, the communicative demands of military officers and officer-cadets involved in 

intercultural communications call for a complex array of knowledge, skills and attitudes that go beyond 

language proficiency. The presentation addresses the integration of linguistic competence, background 

knowledge, and cultural awareness in two military English classrooms in the Military Academy, 

Zaragoza, Spain and the Bulgarian Air Force Academy. The authors discuss the necessity of synergy of 

language and content, language and culture, theory and practice, language teachers and subject-matter 

teachers.  
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In the last few decades the military affairs have increased in complexity and dynamics. 

Frequently military personnel are working in multilingual and multicultural environments 

where a large part of communication takes place in the English language, the lingua franca of 

the armed forces. Both Bulgarian and Spanish active-duty military personnel are deployed in 

foreign countries with the goal to take part in peacekeeping or peace strengthening missions, to 

prevent conflicts, to participate, as Observers, in maneuvers and North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) exercises as well as to exchange specialized knowledge and skills, to 

provide technical assistance of colleagues abroad, to meet experts in armament and equipment, 

to join research programs or international projects, etc. Soldiers, officers or civilians from 

different nationalities and cultural backgrounds work side by side. We are convinced that 

mutual understanding, exchange of information and collaborative activities between the armed 

forces of Spain, Bulgaria, and other European Union (EU) countries will favor the European 

security and defense and also the international peace and stability. Interoperability, which 

NATO defines as “the ability to act together coherently, effectively and efficiently to achieve 

Allied tactical, operational and strategic objectives,” has become the buzz word in the military; 

it is of paramount importance and ensures the effectiveness of the military forces.  

Military education and training in Academia General Militar, Zaragoza, Spain (AGM) 

and the Bulgarian Air Force Academy (BAFA) have a two-fold mission – on one hand the 

officer-cadets’ vocational training is a part of the security and defence policy of their state, 

providing future officers fit for the service of their armed forces, on the other hand their 

academic education follows the higher education principles and requirements in their respective 

countries. However, nowadays there is a third influential factor which has transformed the work 

of both academies: multilateralism of the modern military. Multilateralism is the alliance of 

several states pursuing a common goal; it is expressed through the participation in international 

organizations such as NATO or the EU with its Common Security and Defense Policy (CSDP). 

As Miron et al. state all countries “have to constantly adapt their public policies and update 

their defense systems to the demands imposed by the various international organizations.” 

(2016:11) The military cooperation has become more vital than ever before. Common threats 

require coordination and shared defense policy. Both AGM and BAFA realize that our cadets 

today are the future military leaders of tomorrow and we, teachers, are responsible for preparing 

them for their specific profession in a national and international environment.  
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Multinational missions and cooperation require adequate English language proficiency 

because in many cases unambiguous language communication could mean the difference 

between life and death. Military English and aviation English are highly dependent on context 

since they make good use of either military topics such as army branches and ranks, military 

courtesy, weapons, artillery equipment, military vehicles or specific technical knowledge 

related to aviation themes such as aerodynamic principles, airport layout, navigation, air traffic 

control procedures, aircraft armament, etc.In order to be able to address both conventional and 

unconventional threats and remain sufficiently flexible in international missions, the armed 

forces need a combination of commonly established understanding and values as well as 

European security and defense culture in addition to the common language, English, with their 

partners. English for specific purposes (ESP) and professional content are inseparable, they are 

the two sides of the same coin. Researchers such as Hutchinson and Waters (1987), Robinsons 

(1991), Dudley-Evans and St. John (2004) outlined the basic characteristics of ESP.ESP is an 

approach to English language teaching that is driven by an analysis of what learners need to do 

in the language; it focuses primarily on the linguistic knowledge and skills required to undertake 

professional tasks and deals with topics and issues within a specific academic, professional or 

vocational field.It is goal-oriented language learning – cadets study English because they must 

perform a task in their specialist subject in English and they learn how to use specific lexical, 

semantic and syntactic language features, which allow specialists to communicate more 

precisely and accurately about various aspects of their military profession. Content and methods 

in ESP are derived from an analysis of a specific purpose target language use situation so that 

they are authentically representative of content and tasks in the target language use situation. 

In both military academies the English language is seen as a means to achieving professional 

goals and the communicative competence is aimed at; it is the starting point from which a more 

integrated professional world is brought into being. 

Communicative competence was introduced as a term by Dell Hyme in 1967 as he argued 

that Chomsky’s linguistic competence failed to explain the overall language behavior. Michael 

Canale and Merril Swain contributed to this with their communicative competence framework 

which includes three components: grammatical competence, socio-linguistic competence and 

strategic competence. They look at communicative competence as “knowledge of lexical items, 

rules of morphology, syntax, sentence grammar semantics, and phonology,” (1981:4) 

knowledge of how to use language in different sociocultural situations, and knowledge and 

skills of combining utterances and functions as regards discourse rules and communicative 

skills. In 2007 the revised model of Celce-Murcia provided the most comprehensive 

understanding of communicative competence by specifying its components – linguistic, 

formulaic, interactional, sociocultural, strategic and discourse competence - and emphasizing 

that they were interrelated. (2007:45) The communicative competence in English is the required 

outcome of the cadets’ ESP training in AGM and BAFA. After graduation and commissioning 

the young lieutenants may be sent on an international mission and they may be asked to use 

their professional competences in a multinational environment. That’s why it is crucial to 

familiarize them with these aspects of their work at the initial level of their military education 

and training. 

No doubt, we would like to have higher competence and performance in cadets’ English 

language acquisition, saving time and being more effective in combat communication. The final 

objective is to have the officer-cadets at the end of their education ready to cope with the tasks 

a lieutenant should carry out in English in their branch. To reach this point, our suggestion 

would be to add a new dimension to English language classes: collaboration. It seems like a 

plausible idea to establish a new cross-curricular, interdisciplinary department that could 

integrate successfully content and language learning and to distribute wisely specific classes 

for language and others for content. The methodology proposed would be pinpointed as 

“Content and Language Integrated Acquisition for Specific Purposes - CLIASP.” It involves 
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the common multi-lexicon-content items put into action in English. The main advantage is that 

content and language would be coordinated in order to be taught coherently, saving time and 

resources, and getting better performance. The branch/department would have basically the 

following tasks: to coordinate everything that has to do with English; to set up the number of 

General English ECTSs and Military English ECTSs; to rule in conjunction with other 

branches/departments the percentage of content of the subject-matter that has to be given in 

English; to assist the teachers involved in the process; to propose training and courses to have 

excellent CLIASP teachers. Sometimes they will teach pure ESP or CLIL or CLIASP classes; 

to support other branches of the organization with expertise in the English areas such as 

translations, letters, journal articles, etc.; to generate activities in English that can increase the 

cultural awareness. 

Language is undeniably part of culture, too, and must be approached with the same 

attitudes that govern our approach to culture as whole, i.e. an ethno-linguistic stance ought to 

be developed by language teachers. Language   is   itself   subject   to   culturally-conditioned 

attitudes and beliefs, which cannot be ignored in the language classroom, i.e. teaching a 

language is not a value-free activity and, consequently, language teachers, whether they realize 

it or not, are introducing certain patterns of thoughts, values and beliefs to their learners. 

Language and culture constitute, as Kramsch puts it, ‘a single universe or domain of experience’ 

(1998:271) Language and content and culture are interconnected; they influence and shape each 

other. This is the case in point for military English for the land-forces and aviation English. 

Actually, there is no culture-free language, and professional specialized language is no 

exception. This is why teachers in AGM and BAFA need to integrate intercultural 

communicative awareness in their teaching of English for specific purposes.  

All in all, the communicative demands of Bulgarian and Spanish military officers 

involved in interculturalcommunications call for a complex array of knowledge, skills and 

attitudes that go beyond language proficiency. We view language acquisition as a process in 

which cadets acquire linguistic structure and form as well as specific professional content by 

integrating and balancing linguistic competence, professional knowledge and skills, and culture 

awareness into the ESP classroom. A series of tasks has been developed which encourage the 

use of particular grammar/functions while engaging cadets in military content focused 

communicative activities. Implementing these task-based activities in our military classrooms, 

we have found positive results for language outcomes. In a small-scale quasi experiment with 

third semester cadets studying avionics the cadets were divided into two groups: a control group 

received a planned focus on language forms in their series of content-based lessons and a 

regular group which did not receive any enhancement on language forms, only thorough 

explanations in response to cadets’ questions. Both groups studied the same content. A fill-in-

the-gaps test was used to measure the language acquisition; a short-answer questions test was 

used to measure the content outcome. The results of this experiment indicated that the cadets 

from the control group had a significant progress in both language and content. Obviously the 

dual focus on language and content is beneficial to learners. 

Let us introduce some examples of the goals and mind maps that have been drawn in the 

military Massive Open Online Course (MOOC) hung on the AGM’s platform. Here, there is a 

combination of military purposes and its neurolinguistics mirror sight. 

Example 1. Armored forces. 

Three characteristics are basic in armored units: Fire, Movement and Protection, that 

means to maneuver under a shield. In the communication realm the production of expressions 

are based on the capacity of using the language with the appropriate fluency but also with the 

capacity of defending the brain against inadequate phonetics that can distort our message in 

combat. Fatalities can be due to a very poor communication performance. So our strength in 

combat is our strength in languages. 
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Concepts, Procedures, and Skills involved in every soldier will make the others be more 

comfortable and have better results while in combat. For that consideration, language is 

essential. What is more, the perfect doctrinal foundations knowledge should be based on a well-

trained use of the lexicon and structures up to the last detail. 

 

Chart 1. Armored units. 

Example 2 - Non-armored 

Non-armored units are usually light, flexible and fast with capabilities to cope with the 

most difficult situations in the most difficult places in all weather conditions in combat. They 

are ready to fight in very extreme scenarios and provide confidence to the commander. In terms 

of language, troops also have to be able to communicate in the most adverse conditions. Fatigue, 

tiredness, and excess of combat can produce distortion in the sending-receiving information 

process. For those reasons, making the language lighter and more flexible to be fast in the 

communication will help our brains to operate in the right way under tough situations. 

 

 

Chart 2. Non-armored units. 
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With regard to our use of the language, there are obstacles, sometimes the language 

pathway is hard to be run or the brain has to endure linguistic entanglements. That is why 

language strategies should easily come up to overcome the harshness in communication. 

Anyway, in order to build this integration of linguistic competence, content knowledge 

and cultural awareness, English language teachers and subject-matter teachers should 

collaborate. Thus the cadets benefit from student-centred language training using techniques 

such as the task-based language teaching, case studies, simulations; this approach keeps them 

motivated, inspired and engaged and as a result learning is improved and retained. Cadets are 

also taught language which is accurate and mandatory for successful communication in the 

military or aviation field through the expertise of an active-duty officer, a pilot or an air traffic 

control instructor. Language teachers and subject-matter teachers ought to join forces and work 

together, share expertise and resources so that training solutionscould bemore easily identified 

and implemented and graduates acquire and maintain specific language knowledge, skills and 

abilities.  

The new globalized era is producing new pedagogical philosophies. In the case of the 

European Union and NATO, English has a prominent value in communication. Our army is 

also part of this communication and dramatic efforts are being developed for the officers and 

officer-cadets to be able to reach the required level to carry out the tasks assigned. The 

experience in a Spanish and Bulgarian military English classroom reveals that success depends 

on the perfect synergy of theory and practice, language and content, language and culture, 

language teacher and subject-matter teacher.  
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COMPRESSIVE METHODS OF TERMINOLOGICAL NOMINATION OF 
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Abstract: The paper analyses two methods of terminological nominationwhich fall into the broader sub-

category of compression as a method of terminological nomination. They are unique for the Bulgarian 

terminology and deal with shortening of the terminological form similarly to the processes of 

abbreviation and blending. A comparison between the characteristics of the two methods is presented, 

as well as some statistics about the methods of terminological nomination in Bulgarian and English 

military terminologies. The investigated methods are exemplified with terms from Bulgarian military 

terminology. 
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Извеждането на характерните особености в терминологичната номинация на 

военни концепти помога да се анализира спецификата на процесите на развитие на 

военните термини, актуалните начини за терминообразуване, a също така да се 

набележат тенденциите в развитието им.  

Както подчертава Сейгър, (Сейгър, 1990:71) „Всички науки и технологии редовно 

изискват нови термини за нови обекти, части от обекти и за нови процеси. Ние 

разграничаваме три основни подхода към създаването на нови названия (дезигнатори): 

1. използване на съществуващи езикови средства, 2. модификация на съществуващи 

средства, 3. създаване на нови лингвистични единици”. Терминолозите 

дефиниратследните начини за терминологична номинация: 

- семантичен начин (с няколкото подвида: метафоризация на значението на 

общоупотребима дума, метонимичен  пренос на значението на общоупотребима дума и 

промяна на терминологичното значение);  

- морфологичен начин (афиксация и композиция);  

- формалносинтактичен – образуване на термини словосъчетания; 

- конверсия; 

- компресивни начини за терминологична номинация (блендинг,  

универбизация, кондензация); 

- графичен метод (абревиация); 

- заемане на термини (терминозаимстване). 

За целите на настоящето изследване приемам разбирането на Попова на 

метатермина терминообразуване: „Под терминообразуване ще се разбира цялостната 

дейност за създаването на термина, в която могат да се разграничат следните три етапа:  

частнонаучен, логически, лингвистичен. […] Третият етап […] ще нарека 

терминологична номинация и ще го съотнеса с езиковата номинация като нейн частен 

случай” (Попова, 2012:264, 267).  

В съпоставително изследване на начините за терминологична номинация на 

военни концепти в областта на мироопазващите операции в българския и английския 

език статистически установихме, че в анализираната терминосистемата по-продуктивни 

са терминологичните единици с разчленена формална и семантична структура, в 

частност военните терминологичните словосъчетания (ТСС) (формалносинтактичен 

начин), афиксалните производни и композитите (морфологичен начин). Тези структурни 

типове термини осигуряват най-точно и адекватно представяне на същността на 
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сложните концепти и тяхното място в съответната понятийна система поради особените 

им характеристики.  

Статистическите данни за начините за номинация на термините от областта на на 

мироопазващите операции са представени в Таблица 1: 
 

Таблица 1. Начини за номинация на термините от областта на на мироопазващите 

операции 

НАЧИН ЗА ТЕРМИНОЛОГИЧНА НОМИНАЦИЯ БЪЛГАРСКИ АНГЛИЙСКИ 

Семантичен Метафоризация ≈ 36 % ≈ 26 % 

Метонимизация ≈ 2 % 2.5% 

Морфологичен  Афиксация 32 % 35 % 

Композиция 4.5 % 13 % 

                Формалносинтактичен (ТСС) 62 % 52 % 

 

Компресивен 

Универбизация < 1% - 

Блендинг - < 1% 

Кондензация < 0.5 % - 

                           Терминозаемане ≈ 90 % < 50%  

(ист. план) 

Както е видно от таблицата, начините за терминологична номинация 

универбизация и кондензация, които са обект на настоящето изследване, са характерни 

основно за българската военна терминолгия и се характеризират с много малка 

честотност, но тяхното изследване ще направи картината на терминологичната 

номинация изчерпателна. 

Компресивни начини за терминологична номинация 

Компресивните начини за терминологична номинация са обект на различно 

тълкувание от езиковедите. Общото между тези начини за терминологична номинация е 

стремежът към постигане на по-кратка форма на езиковата единица/термина. Както 

подчертава Попова, при разграничаване на метатермините кратка форма на термина, 

съкращение и абревиатура, това единство от метатермини „всъщност обединява различни 

начини на намаляване/скъсяване на терминологичната форма, срв.универ-бизация, 

синтактико-сематична кондензация, композиция, съкращаване/абревиация, също така и 

афиксация. Безспорно е, че резултатът от тяхното действие е кратка форма на термина. В 

такъв случай понятието ‘кратка форма на термина’ може да се приеме за общ родов термин 

на тази класификационна група” (Попова, 2012:411). Кристъл също включва в разбирането 

за съкращение (shortenings/abbreviation) „съкратен вариант на дума, фраза или изречение. 

Има много типове съкращения на думи: акроними (напр. EEC), блендове (напр. brunch), и 

съкратени форми (‘clipping’) (напр. ad)” (Кристъл, 1992:1). 

Сейгър разглежда компресията (‘compression’) като един от начините за 

модификация на съществуващите езикови ресурси за терминологична номинация, като 

според него това е „всякакъв вид съкращаване на израз чрез абревиация, съкращаване, 

акроними и т.н.” (Сейгър 1990: 72)и дава примери за начални абревиатури (TNT, A), 

абревиатури от типа НАТО, ЮНЕСКО, и на съкращение (‘clipping’), при което срички 

или букви се пропускат (‘отрязват’) от която и да е част на думата (напр.maths < 

mathematics). Според него, особено честотен и продуктивен тип съкращение е методът 

на съкращение, при който едновременно се използват композиция и съкращение от вида 

clipping, напр. biological + electronic>bionic(Сейгър, 1990:79). Според по-

разпространеното мнение, този вид думи са известни като резултат на блендинг – процес, 

при който нова дума се образува от две (или по-рядко три) части (обикновено морфеми) 

от думи. Най-яркият пример за бленд е думата Brexit, която послужи като 

словообразувателен модел на много подобни блендове (напр. Itexit, Megxit)и породи 
образуването на много производни и други неологизми (напр. breferendum,regrexit). 
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В анализа по-долу ще покажем особеностите на универбизацията и кондензацията 

като начини за терминологична номинация на военни концепти, без да анализираме 

абревиацията, при която също се образуват кратки форми на термина, но който начин се 

отличава с изключително широка употреба в английската, а под нейно влияние – и в 

българската военни терминологии. 

Универбизация 

Универбизацията е израз на закона за езикова икономия с образуването на 

еднокомпонентен субстантив (напр. цивилен, старши) от устойчиво словосъчетание от 

два или повече елемента, но той е слабо разпространен във военната терминология 

поради генералната тенденция за прецизност на изказа и запазване на разгърнатата 

форма на термина. Военната терминология допуска подобни съкратени форми основно 

в неофициалния стил.  

В своя труд „Теория на терминологията” Попова разглежда универбизацията като 

отделен начин („комплекс от техники” в нейното разбиране), който представлява 

„трансформиране на синтактично устойчиво многословно название в една дума”, като 

уточнява, че новата дума възниква на базата на лексикално устойчиво словосъчетание, т.е. 

такова, което е фиксирано в терминологични или други професионални документи. 

Получената единица е субстантив – производно съществително (напр.моторница < 

моторна лодка), непроизводно същ. (ток < електрически ток), субстантивирано при-

лагателно/причастие (напр.пълномощно < пълномощно свидетелство) (Попова, 2012: 393). 

Симеонова разглежда процесите на универбиране (нейн метатермин) в 

съвременната българска политическа терминология и посочва следните начини за 

получаване на универбати: суфиксални съществителни от словосъчетания, напр. 

самоделка < самоделно оръжие, оперативка < оперативно съвещание; същ. име чрез 

съкращаване на член от словосъчетание, напр.совалка < дипломатическа совалка; 

субстантивирано прил. име/причастие от словосъчетание: командващ, син, ляв, Първата 

световна. Тя стига до изводите, че универбирането е израз на тенденцията към икономия 

на езиковите средства; то води до създаване на кратки еднословни названия, които са по-

удобни в комуникацията между специалистите; разкрива богатите изразни възможности 

на българския език; универбатите функционират паралелно и едновременно със 

словосъчетанията, от които са възникнали (Симеонова, 2013:494-496).  

Примерът на Сейгър bionic, който цитирахме по-горе като пример за блендинг, 

използваме като отправен за съпоставка на блендинга и на универбизацията като начини 

за терминологична номинация респ. в английски и български, тъй като Попова дава 

термина бионика като пример за универбат.  

Дефиницията на процеса на универбизация и неговите особености за терми-

нологична номинация в българския език и характеристиките на блендинга в английски 

език могат да бъдат обобщено представени в следната съпоставителна таблица (Табл. 2): 

Таблица 2. Съпоставка на универбизация и блендинг 

 УНИВЕРБИЗАЦИЯ БЛЕНДИНГ 

Изходна единица Устойчиво словосъчетание от 2+ 

терминоелемента 

- Две+  пълнозначни думи; или 

- Пълнозначна дума и 

квазиморф; или 

- Два  квазиморфа 

Получена единица Еднокомпонентен субстанив Еднокомпонентен субстанив 

Отношение изходна –  

получена единица 

И двата изходни компонента 

намират или само единият 

намира езиков израз в  

универбата 

И двата изходни компонента 

намират езиков израз в бленда, 

като мин. единият е квазиморф 

Наличие на синоними Да: изходното словосъчетание Не 

Семантична структура Устойчиво словосъчетание Комбинация от значенията на 

изходните компоненти 
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Случаите на универбизация в българската военна терминология не са 

многобройни, но те могат да се класифицират според своята морфологична структура 

към посочените по-горе видове универбати: 

 непроизводно съществително – универбат, напр.: 

При обръщение, военното звание се представя от базисния си терминоелемент, 

като определителните се пропускат, напр. г-н генерал (вм. генерал-лейтенант, генерал-

майор, бригаден генерал), г-н/г-жо капитан (вм. капитан 1-ви ранг, капитан 2-ри ранг, 

капитан 3-ти ранг, капитан-лейтенант), г-н/г-жо лейтенант (вм. младши лейтенант, 

старши лейтенант), г-н/г-жо старшина/сержант. Пълните звания се произнасят заедно 

с фамилията на военнослужещия или се изписват в писмен текст.  

достъп < достъп до класифицирана информация 

щат < щатно разписание на длъжностите, напр. „Дивизионът ще се влее в 

механизирания батальон и на практика съкращения на щатовете няма да има” 

подбор < подбор на персонал, напр.: „Всички медицински специалисти, ... 

желаещи да участват в подбор,  могат да подават документи във Военномедицинския 

отряд за бързо реагиране към  ВМА – София. Комисията ще извърши подбор по 

документи.”   

 производно съществително – универбат, напр.: 

мисионер < участник във военна мисия, напр. „Военните в Хасково 

специализират професия ‘мисионер’”; 

 сложносъществително – универбат, напр.: 

радиолокатор < радиолокационна станция, боеснабдяване < бойно снабдяване, 

боеприпаси < бойни припаси, боекомплект< боен коплект, газоубежище < газово 

убежище; 

 субстантивирано прилагателно – универбат, напр.: 

цивилен < цивилен служител, напр. „Протокол от годишен профилактичен 

преглед (за военнослужещи); медицинско свидетелство за работа (за цивилни)” – ср. с: 

„На основание чл. 31, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република 

България за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на 

отбраната...”, 

старши (разг.) < старши командир. 

Тези примери са доказателство, че българската военна терминология използва в 

някои случаи, обикновено неофициални или при устна комуникация, терминологични 

форми – универбати, които са вид съкратени варианти на установения термин, въпреки 

генералната тенденция към максимална точност и прецизност на изказа в официални 

документи, което води до чести повторения на даден термин словосъчетание, напр. 

„Правилата за употреба на сила определят степента и начина на прилагане на сила и 

осигуряват засилен контрол върху употребата ѝ. Съответствието на всяко действие с 

правилата за употреба на сила не е достатъчна гаранция за неговата законосъобразност 

и остава отговорност на командирада употреби необходимата и пропорционална на 

конкретните обстоятелства сила”. 

Кондензация 

При този начин на терминообразуване многословно словосъчетание се съкращава 

до словосъчетание с по-малко терминоелементи от изходното. Този начин е представен 

от единични случаи (напр. явна регистратура) в българската военна терминология, 

поради същия основен фактор, който обуславя слабото разпространение и на 

универбизацията.  

Синтактико-семантичната кондезация е, според Попова, „съкращаване на 

езиковия израз, чрез което се отстраняват формално-семантични компоненти със 

самостоятелна номинационна стойност (т.е. основи и думи) или чрез преоформяне на 
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компоненти със самостоятелна номинационна стойност в компоненти с несамостоятелна 

номинационна стойност (наставка), но при запазване на изходното значение” (Попова, 

2012: 400).  

Разликите между кондезацията и универбизацията са представени в Таблица 3:  

 

Таблица 3. Съпоставка на кондезация и универбизация  
 

 УНИВЕРБИЗАЦИЯ КОНДЕЗАЦИЯ 

Изходна единица Устойчиво словосъчетание от 

обикновено два 

терминоелемента 

Многословно словосъчетание 

без изискване за устойчивост 

или лексикализираност 

Получена единица Еднокомпонентен субстанив Словосъчетание, но с по-малко 

компоненти от изходното 

Отношение изходна  – 

получена единица 

И двата изходни компонента 

намират или само единият 

намира езиков израз в  

универбата 

- Всички изходни компоненти 

намират езиков израз в 

получената единица, като поне 

един от тях е съкратен; или 

 - Не всички изходни 

компонента намират езиков 

израз в получената единица 

 

Случаите на кондезация във военната терминология са единични, напр.:  

явна регистратура  регистратура за некласифицирана информация, 

секретна регистратура  регистратура за класифицирана информация. 

В английската военна терминология се срещат случаи, в които обикновено един, в 

по-редки случаи – два, от терминоелементите на многокомпонентен термин 

словосъчетаниесе съкращават, и това е официално регистрирано в Речника на НАТО 

(NATO Glossaryof Terms and Definitions, 2013). Тези примери на кондензация са 

доказателство за практическо осъществяване на едно от изискванията към термина – за 

краткост:  

initial contact report - Preferred term: contact report; 

humanitarian operation - humanitarian relief operation(admitted);  

earlywarning- air defence earlywarning; 

gun carriage - carriage;  

dome - Preferred term: spray dome; 

date line - Preferred term: international date line. 

В някои от случаите е трудно да се определи дали има случай на кондензация или 

на контекстово съкращаване на част от терминоелементите на терминсловосъчетание, 

което е много по-характерно явление в научния стил с цел избягване на тавтологията и 

икономия на езиковите средства, когато контекстът позволява такива съкращения без 

нарушаване на смисъла, но такова съкращаване се наблюдава в по-малка степен във 

военни документи, напр.: 

„Командващият съвместните сили трябва да осигури логистична структура на 

силите, ... за да осигури оперативния успех. За тази цел, командващият следва да се 

предоставят достатъчно правомощия върху логистичните ресурси”.  

„Стратегия за национална сигурност на Република България. Реализирането на 

стратегията за национална сигурност ще гарантира правата,  свободите,  сигурността 

и благосъстоянието на гражданина и обществото. Действието на стратегията е с 

времеви хоризонт 2020 г. Стратегията за национална сигурност се основава на 

принципите на…” 

„Съветът по сигурността е консултативен и координиращ орган към 

Министерския съвет, който предлага решение за определяне на стратегическите задачи 
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на изпълнителните органи от системата за национална сигурност […]. Съветът създава 

организация и следи за изпълнението на стратегията.” 

„Основните принципи при анализа на заплахите (АЗ) са описани в МС 161. В 

документа са включва и основните принципи на анализ и оценка на заплахите от 

терористични действия и въздействия с ЯХБ оръжие е дава цялостната рамка на 

философията и подхода при анализа на заплахите. За основа на анализа служат 

придобитите разузнавателни данни.” 

Примерите доказват факта, че във военните документи се предпочита употребата 

на пълната форма на термин словосъчетание, дори това да е свързано с тавтология, 

поради изискването за максимална точност и прецизност на изказа, което е ‘запазена 

марка’ на военния стил. Понякога се допуска съкращаването на ТСС до основния термин 

в дадения ТСС, ако това не влияе на разбирането на смисъла.  

В обобщение, от статистическа гледна точка, начините за терминообразуване 

универбизация и кондензация са ограничени до единични случаи поради изтъкнатия по-

горе фактор. Голяма част от термините за назоваване на концепти от областта на 

мироопазващите операции са със семантично и структурно съответствие в 

терминосистемите на българския и английския език, тъй като термините от тази област 

се заимстват в български поради императивния характер на документите на НАТО и 

необходимостта от стандартизиране и унифициране. Формалната междуезикова 

несиметричност при еднакво значение на съпоставяните термини се дължи на 

типологичните характеристики на двата съпоставяни езика. Тя се изразява и в наличието 

на начини на терминологична номинация, които са уникални в единия от двата езика: 

универбизация и кондензация в българския и блендинг и конверсия в английския. 

Въпреки че процентният дял на термините, образувани по тези начини, е незначителен, 

съпоставката е важна за установяване на особеностите на всеки от анализираните езици.     
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ЕЗИКЪТ НА МЕДИЦИНСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ  

ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОРПУСНАТА ЛИНГВИСТИКА 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ 

Доцент доктор Илина Дойкова,  

Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов” 

 

THE LANGUAGE OF MEDICAL COUNSELLING  

A CORPUS-LINGUISTIC PERSPECTIVE TO ESP 

 

Abstract: Language functions and communicative strategies, applied in doctor-patient consultations as 

an essential part of medical discourse are explored with corpus linguistic tools for the purposes of 

effective teaching and meeting the specific needs of ESP students.  The aim of the present paper is to 

raise awareness of the multiple communication skills required to be taught in ESP courses through 

relevant conversational practices, specific vocabulary choice, and use of lexico-grammatical structures 

as reflected in medical textbooks for English language learners. Communication skills range from 

giving explanations necessary for examining a patient, explaining procedures, presenting and 

discussing medical data, history taking, to expressing opinion, reporting a patient's condition, advising 

on lifestyle and health promotion, and communicating with patients and relatives as well as with other 

healthcare specialists.  

The multiple patterns of professional communication are explored with lexical analysis tools such as 

Sketch Engine, WordSmith and LancsBox, and included in a sequence of activities together with 

wordlists, terms, and collocations as significant language elements towards effective training in 

professional communication. 

This study supports the use of corpora for methodological purposes and is a way to optimise learning 

in the ever-changing world of ESP through authentic examples, strategies of interaction, and 

modification of communicative behaviours in medical English.  

 
Keywords: English for medical purposes, specialized corpora, communication skills. 

 

Терминът грижа, насочена към пациента (patient-centred care)навлиза в модерната 

медицина през 90-те години на ХХ век, като е популяризиран от Стюарт (Roter et al., 

1997) с цел да се измести вниманието от лекуване на болестта към нуждите на пациента. 

Заедно с това нараства необходимостта от развитието на умения за ефективна 

професионална комуникация у здравните специалисти, които при грижата за пациента 

се свързват не само с диагностициране и назначаване на лечение, но и с изслушване, 

разбиране и отчитане на предпочитанията и нуждите на пациента за определяне на 

медицинското решение. Така при предоставянето на грижа, насочена към пациента по 

време на преглед/медицинска консултация става необходимо и умението за активното 

слушане за установяване на опасенията и чувствата на пациента относно заболяването, 

проследяване на емоционалния отговор и съпричастността като условие за постигане на 

желаната терапевтична цел, а в дългосрочен план и  на по-доброто общуване между лекар 

и пациент. Тъй като профилактиката и промоцията на здравето днес са на фокус в 

медицинската литература, ролята на лекаря като съветник или консултант в отношенията 

лекар-пациент е немислима без умението за интерперсонална комуникация в медицинска 

среда (Skelton et al., 1999).  

Целта на настоящата статия е да се подчертае ролята на събирането и 

изграждането на специализирани езикови корпуси, които отразяват определен тип 

професионална комуникация (за медицински цели) с пряко приложение в езиковото 

обучение. Към настоящия момент съществуват много малко такива корпуси (напр. 

проектът на Центъра за научни изследвания по приложна лингвистика на University 

ofNottingam), но без свободен достъп.  
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В МУ-Варна е натрупан значителен опит в областта както на чуждоезиковото 

обучение за медицински цели, така и в електронното обучение. В обучението по 

специализиран западен език преподавателите предоставят учебно съдържание от подбрани 

(и адаптирани) материали за аудиторна и извънаудиторна работа, съпътстващи тестове и 

упражнения в платформите „Блекборд“ и „Мудъл“. Студентите от всички специалности 

задължително изучават специализиран английски/немски в хетерогенни групи без 

разпределение по нива (CEFR). До академична 2017/2018 г. обучение по специализиран 

английски език не е предлагано в платформите, а единствено в аудиторни занятия, 

разпределени в два семестъра с общ хорариум от 60 часа. С оглед оптимално използване на 

времето за обучение през последните две години се натрупа значителен ресурс в платформа 

„Блекборд“ в няколко посоки: а) електронен архив с тестови задачи за семестриални и 

финални изпити за специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“; б) обща 

и академична електронна граматика с упражнения, разпределени в три нива на трудност (В1, 

В2, С1); в) тренировъчни упражнения, генерирани от специализиран корпус (Фиг. 1); г) 

адаптирани ресурси за развиване на уменията четене и слушане. По-долу ще дадем пример 

с развиване на уменията за провеждане на клиничен преглед на чужд език.  

Общуването между медицински специалисти и пациенти е особен вид 

институционална комуникация, където участниците се различават по степен на владеене 

на лингвистичните ресурси, с които разполагат (независимо дали общуват на роден или 

на чужд език), както и по своите компетентност по здравната тема. Обикновено 

специалистите адаптират своят изказ в съответствие със здравните познания на  

пациента, напр. въпросът How are you today?/Как сте днес?може да бъде начало на 

разговор или въпрос, насочен към симптомите (Coupland et al. 1994), а примери за по-

точни начални реплики, които са подсказани от корпусните данни са How may I help you 

today?/Как мога да ви помогна днес?, What’s brought you along today?/ Какво Ви води днес 

при мен?, What seems to be the problem?/ Какъв е проблемът?, Can you tell me what the 

problem is?/Можете ли да ми кажете какъв е проблемът?,  What can I do for you?/Какво 

мога да направя за Вас?, Would you like to sit down and tell me what your concerns are 

about…?/Бихте ли седнали и споделили какви са оплакванията Ви? 

Материалите са разпределени по идентичен начин в трите основни дисциплини, 

за които се предлага обучение по специализиран чужд език, като обучителните ресурси 

текущо се допълват (Фиг. 1). Корпусните данни от автентични материали (научни 

статии, учебни текстове, електронни книги и др.) са в процес на допълване. 

Инструмените за лингвистичен анализ, които се използват са WordSmith, Sketch Engine 

и LancsBox със следните основни функции: конкорданс, ключови думи, извличане на 

колокации, възможност за включване на референтни и паралелни корпуси (за езиковата 

двойка английски-български език), проверка на контекстуалното поведение и 

съчетаемостта на лексикалните единици, проверка в тезаурус.  

 

Фиг. 1. Структура на дисциплината за специалност „Медицина“, Блекборд 
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Типологията на задачите може да включва многовариантен избор, попълване на 

текст, подреждане на думи в изречение, избор на вярно/невярно твърдение, свързване на 

дефиниции и термини и други (Фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Визуализация на упражнение за попълване с подходяща словоформа, 

Blackboard 

 

 

Фиг. 3. Визуализация на упражнение за термини, Blackboard 

Справка за употребата на някои високочестотни глаголив медицинското интервю 

ще направим чрез търсене за употреба на глаголи при преглед на пациент. При анализа 

на видовете въпроси са открити модални, спомагателни и пълнозначни глаголи: can, 

could, may, would, do, have, wonder, seems(Таблица 1), които са ексцерпирани от малък 

специализиран корпус медицинска литература, създаден от преподавателя за обучителни 

цели (MEDENCA):  

Таблица 1. Видове глаголи в медицинско интервю, MEDENCA 

Отворени въпроси Насочващи въпроси  

Can you tell me ..?. 

Could you tell me about…? 

Would you mind telling me ...? 

Can I ask ... /May I ask ... 

Would you be able to tell me ...? 

Would you like to …?  

Do tell me more about...? 

I wonder if you could tell me ...? 

How did that affect you? 

 

Do you find it difficult to …? 

How often have you taken …?  

What other health problems do you have? 

There’s no … in your family, is there? 

You don’t really think …, do you? 

Have you ever had any …? 

Do you have a ….? 

Is there anything wrong with …? 

Do you feel any…? 

Was there anything that seemed to cause…? 
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Изразите, които показват проява на загриженост и съпричастност към пациента в 

лявата колона на Таблица 1 (tell me more about/ разкажете ми повече за…), свързани с 

перцептивните умения на медицинските специалисти и необходими за провеждане на 

медицинското интервю, имат ниска честотност. Основно се използват насочващи и 

затворени въпроси (с отговор Да/Не) като проява на процедурните умения на лекаря, 

който категоризира, подрежда по важност, обобщава получената информация и предлага 

курс на лечение.  

Корпусният анализ прави възможна идентификацията на езикови модели, които са 

характерни за определен тип взаймодействие в областта на медицинската комуникация. 

Установяват се езикови единици от няколко типа: модални глаголи (can, could, would, 

may), спомагателни глаголи и глаголи за състояния (seem, become, get, remain, see, sound, 

turn, think), директиви (avoid), отправени като команди и императиви (need). 

Преобладаващите модални глаголи в анализа на дискурса са единственото средство, 

което подсказва, че обсъждане на терапията е възможно в този тип консултиране(Adolphs 

et al. 2007). 

Възможностите, които специализираните езикови корпуси предлагат в обучението 

по специализиран чужд език,  са илюстрирани с още няколко примера за употреба на 

термини в контекст (Фиг. 4). С програмата Sketch engine е направен подбор на изречения 

по ключови думи на тема Surgery. The operating theatre and the ICUот основния учебник 

English for Medicine (Dokova et al, 2012:103), който включва високочестотни лексикални 

единици като affect,operate on, incise, preserve, surgical procedure/approach, exposure, 

exploration, resection, suture, organ retrievalи други. 

 

 
 

Фиг. 4. Примери с ключови думи (същ. suture), Sketch engine 

 

Основна за обучението е функцията, визуализираща лексикалната съчетаемост на 

избрана ключова дума. Направена е съпоставка с два от инструментите за корпусен 

анализ(Фиг. 5 и Фиг. 6), като в първия случай търсенето е изпълнено в представителен 

корпус академични текстове със свободен достъп през Sketch engine (BAWE), а във 

втория случай е повторено в отделно създадения малък специализиран корпус с 

WordSmith (MEDENCA):   
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Фиг. 5. Съчетаемост на гл. affect, Sketch engine 

 

В специализирания корпус се открояват be affected by, may affect, could affectкато 

високочестотни клъстъри в съпоставка с референтния корпус, за които може да се каже, 

че имат индикативна употреба в медицинския език. Така чрез наблюдения на реална 

езикова продукция определено значение се свързва с устойчиви лексикални модели, 

например [V] + [Prep], атрибутивни и предикативни прилагателни в конструкции от типа 

[It] + [be/seem/become] + [Adj]илиподчинени допълнителни изречения, които са в 

основата на учебните ресурси по специализиран чужд език.  

 

 
 

Фиг. 6. Конкорданс на гл. affect,WordSmith 

 

Третата програма LancsBox е най-новият инструмент, който предлага подобни 

функции – KWIC (ключови думи в контекст), GraphColl (изобразяване на колокативни 

връзки), Whelk (дистрибуция на термините във всеки отделен файл), интелигентно 

търсене по части на речта (прилагателни, съществителни, глаголи, наречия, фрази, 

граматични конструкции, номинализации и др.), като и автоматично генериране на отчет 

за употребата на лексикалната единица в контекста.  
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Фиг. 7. Търсене по част на речта[Verb] в обзорна статия, LancsBox v. 5 

Конкордансът може да се използва за извличане на всички пълнозначни глаголи 

или колокации с примери за тяхната употреба в контекст (Фиг. 7 и Фиг. 8). 

 

 
 

Фиг. 8. Използвани колокации [Adj] + [N] в обзорна статия, LancsBox v. 5 

Съставените на база специализиран корпус задачипредлагатработа с автентични 

текстове и фокусират вниманието върху граматичните и синтактични структури, 

характерни за професионалния език, като предлагат на студентите възможност за 

множество тренировъчни опити.  

Обучението по специализиран чужд език със средствата на корпусната 

лингвистика отразява не само настъпващите бързи промени в този вид здравна 

комуникация, но и прокламирания през последните години подход (ориентиран към 

пациента/клиента) завъзраждане на доверието в отношенията лекар-пациент. Наред с 

усвояването на специфичните лексико-граматични структури и терминология в 

съответнатата професионална област, се развиваткомуникативни  (четене, слушане, 

говорене и писане) и процесуални умения (как задават въпроси, как обясняват и т.н). За 

да усвоят тези знания и умения, студентите изпълняват роли (напр. в интервю с пациент 

с определени оплаквания) и имат достъп до автентични ситуации (напр. диалози, 

консултации, прегледи на пациенти) чрез езиков корпус, отразяващ типа на 

взаймодействията в медицинска среда. Корпусните данни предоставят възможност за 

анализ на структурата и съдържанието на медицинското интервю (напр. снемане на 

анамнеза/history taking) на практика за повишаване ефективността на общуването в 

краткото време на прегледа (7-8 минути).  
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Внимателното вглеждане в езика на медицинската комуникация показва опита за 

разграничаване от старите модели, където ролята на лекаря е да изисква и да дава 

информация, към съвременни комуникативни стратегии, ориентирани към етично 

отношение към пациента, основано на уважение и подкрепа. 
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TRANSLATION EQUIVALENCE IN THE ENGLISH AND BULGARIAN 

TERMINOLOGICAL SYSTEM OF LOGISTICS 
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Abstract:The purpose of this study is to focus on translation equivalence in the terminological system 

of logistics. Several classifications of translation equivalence are reviewed. Problems in translation are 

discussed using examples excerpted from a large corpus compiled for the study. It shows that there are 

eight methods of translation which have been observed to function in the logistics domain based on the 

principles of translation equivalence. The topic is worth discussing as it can provide better term 

recognition and comprehension. The findings can be relevant when teaching English for Logistics. 

 

Key words: translation equivalence, types and principles of translation equivalence. 

 

Introduction 

This paper is intended to focus on translation equivalence in the terminological system 

of logistics. It is part of a larger study dedicated to term formation and designation in English 

and Bulgarian logistics terminology (Velikova, 2018). The study itself is centred on a large 

corpus of terms excerpted from existing dictionaries, online glossaries, related websites and 

course materials created for students in the specialty “Logistics”, B. Sc. and M.Sc. at the Naval 

Academy in Varna. 

Theoretical Background 

A good starting point before delving into the typology of borrowings within the logistics 

domain is to comment on translation issues that most often involve and implicate a process of 

borrowing.  

The central issue in translation is said to be equivalence although its definition, 

relevance, and applicability within the field of translation theory have given rise to many 

different theories of the concept of equivalence.Nida argued that there are two different types 

of equivalence, namely formal equivalence - which in a later edition by Nida and Taber (Nida, 

Taber, 1969: 159) is referred to as formal correspondence - and dynamic equivalence. Formal 

correspondence “focuses attention on the message itself, in both form and content”, unlike 

dynamic equivalence which is based upon “the principle of equivalent effect”. Formal 

correspondence consists of a target language (TL) item which represents the closest equivalent 

of a source language (SL) word or phrase. Dynamic equivalence is achieved when the meaning 

of the original is changed but the message is preserved. Catford proposed very broad types of 

translation in terms of three criteria: 

1. The extent of translation (full translation vs partial translation); 

2. The grammatical rank at which the translation equivalence is established (rank-bound 

translation vs. unbounded translation); 

3. The levels of language involved in translation (total translation vs. restricted translation) 

(Catford, 1965). 

House was in favour of semantic and pragmatic equivalence and argued that source 

translation and target translation should match one another in function (House, 1977). 

Baker (1992: 6) seems to offer a more detailed list of conditions upon which the concept 

of equivalence can be defined. She explores the notion of equivalence at different levels, putting 

together the linguistic and the communicative approach. She distinguishes between: 

- Equivalence that can appear at word level and above word level, when translating from 

one language into another.  

- Grammatical equivalence, when referring to the diversity of grammatical categories 

across languages. Amongst these grammatical devices which might cause problems in 

translation Baker focuses on number, tense and aspects, voice, person and gender. 
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- Textual equivalence, when referring to the equivalence between a SL text and a TL text 

in terms of information and cohesion.  

- Pragmatic equivalence, when referring to implicatures and strategies of avoidance 

during translation. Implicature is not about what is explicitly said but what is implied. 

Therefore, the translator needs to work out implied meanings in translation in order to 

get the SL message across.  

Based on these theories three major principles have been laid out (Людсканов, 1969; 

Христова, 2011)1: 

1. Principle of translatability based on the extent of translation 

2. Principle of functional equivalence/recombination – close to Nida’s understanding of 

dynamic equivalence which allows for the recombination of the semantic components 

of terms in the TL 

3. Principle of pragmatic equivalence – which requires the translated text and the original 

to have the same communicative effect. 

According to Arntz and Picht (1991: 160) there are four degrees of functional 

equivalence illustrated by logistics terms. 

1) Complete conceptual equivalence as in electronic commerce – електронна търговия and 

cargo manifest – товарен манифест. 

2) Partial equivalence or overlapping 

e.g. bulk stock inventory – насипни материални запаси; where the first component(s) of the 

noun compounds are attributive in function and are therefore rendered as adjectives in 

Bulgarian 

mass customization – индивидуализирано масово производство in which a second term is 

added to recover the connotation “made according to individual or personal specifications”. 

3) Inclusion where a term merges into another, e.g. goods-out area (in warehousing) – (зона 

за) спедиция where the Bulgarian equivalent is borrowed from freight forwarding activities; 

reserve storage area (warehousing) – (зона за) съхранение where part of the English term is 

left out. 

4) No conceptual equivalence, e.g. lean production/manufacturing – rendered in Bulgarian as 

икономично производство (lean - англ. слаб, строен) and crocodile cracking– напукване на 

асфалта. 

The review on the above theories aims to convince us of the significance of the issue 

discussed and the way it has been extended and enriched. From my point of view, cases of 

complete conceptual equivalence are occasional in comparison to examples of partial 

equivalence and are rarely achieved. What matters more is to attain textual equivalence, i.e. 

analyze a concept as part of a structure of concepts which has been created for a particular 

purpose and find its equivalent in a particular context. 

Problems in Translating Terms 

Very often word-for-word translation does not lead to equivalence between TL and SL. 

Sometimes commonly used words acquire new meanings when adopted in a terminological 

system, e.g. distribution according to eurodict (English-Bulgarian Dictionary online) means: 

1. разпределение;раздаване,разделяне; 

2.разпространение; дистрибуция; 

3.(лог.)oбобщение, etc. 

In marketing distribution is equal to a place for sale (пласмент) and is one of the key 

marketing mix elements (4P) – product, promotion, price, place, the latter being created by 

physical distribution. In logistics physical distribution is responsible for delivering to the 

customer what is wanted on time and at minimum cost. It also means the physical flow of raw 

                                                           
1 Citations from sources not written in English as well as examples throughout the study are provided by the author. 
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materials, in-process inventory, and finished goods from point-of-origin to point-of-

consumption. The term adopted in Bulgarian is физическа дистрибуция. Incidentally, the term 

физическо разпространение may also be used but restricted to goods only. 

For other concepts there are no exact equivalents, for example piggyback is translated 

as вагони, превозващи автомобили заедно с товара им. Fishyback on the other hand can be 

interpreted with two other adopted abbreviations LASH and Ro-Ro because it means truck 

trailers or freight containers carried by barge or ship and is illustrated by LASH (Lighter aboard 

Ship), where river barges are placed directly on board sea-going ships. Ro-Ro ships which are 

designed to carry wheeled cargo such as automobiles, trucks, semi-trailer trucks, trailers or 

railroad cars driven on and off the ship on their own wheels are yet another example. 

Land bridge is a transport of containers by rail between ports on either side of a 

continent and is very incorrectly translated as сухопътен мост as it does not specify what 

shores or banks it is used to link. 

Sometimes words of Latin or Greek origin are either missing in English or have a rather 

different meaning. For instance harbour area is акватория; original course means 

първоначален not оригинален; different means not the same and has nothing to do with trim 

– диферент. 

 Principles of Translation Equivalence  

 My exploration in the logistics domain shows that the following methods of translation 

have been observed to function in it based on the principles of translation equivalence (Vinay, 

Darbelnet, 1977; Vinay, Darbelnet, 1995; Newmark, 1996): 

1. Direct– when a word or expression is borrowed from a foreign language but is integrated in 

the TL only in terms of orthography and pronunciation. Usually it gives rise to the so-called 

international words, e.g. groupage – групаж, integration – (организационна) 

интеграция,broker – брокер, cabotage – каботаж, contract – контракт and many 

others. 

2. Literal or word-for-word translation occurs with or without conveying the sense of the 

original. This especially takes place when a term is made up of Latin or Greek components 

but is often considered a bad practice, as by machine reading or Google translate. A good 

example may be interport – интерпорт. The definition of the term refers to a hub facility 

located in the hinterland of a seaport or an airport, i.e. an inland freight node of a logistics 

system, where different intermodal services are available to carriers and shippers, such as: 

container stuffing and unstuffing, rail-road trans-shipping, temporary storage of 

import/export full and empty units, customs clearance and inspection, container tagging and 

sorting, container and vehicle maintenance and repair, etc. Based on it, one might assume 

that interport is a compound word made up of a clipped form of inter(modal) and port in the 

sense of a dry port which is equal to a freight terminal. Thus apparently the term seems 

completely unmotivated without some specialist knowledge. 

Cross-docking is translated into existing words as кръстосан докинг but does not in any 

way come close to the Bulgarian equivalent претоварване (на товари между превозни 

средства без/с минимум складиране). 

3. Transposition is a translation procedure involving a change in the grammar from SL to TL. 

Based on the classification offered by Betz (1949), Haugen (1950), and Weinreich (1953) 

this could be considered as loan rendering, e.g.  

forwarding agent – спедитор, where a combination of a present participle + a noun are 

rendered with a single noun;  

light assembly – довършителен монтаж wherein an adjective is translated with a present 

participle;  

break-bulk – разкрупняване where a verb phrase is equalled to a noun.  
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4. Modulation: when a phrase or word is used which is different in the source and target text, 

but represents the same idea, for instance: 

a. abstract for concrete as in trunk-haul journey – среден етап от прехода 

 According to Collins Dictionary trunk has meanings related to the main stem of a tree, 

a nerve, a blood vessel; part of the body; a case or box or a similar looking object; an air passage, 

etc. (http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trunks). However in the Bulgarian 

equivalent the metaphorical connotation is lost. 

  Another example is overhead which according to the business dictionary denotes: 

1. a resource consumed or lost in completing a process, that does not contribute directly to the 

end-product.  

2. a cost or expense (such as for administration, insurance, rent, and utility charges) that  

a) relates to an operation or the company as a whole,  

b) does not become an integral part of a good or service (unlike raw material or direct 

labour), and  

c) cannot be applied or traced to any specific unit of output 

 (www.businessdictionary.com/definition/overhead.html#ixzz3wU3Nuvh8). 

The key words in the definition are indirect, not integral as in coming from above. The 

Bulgarian equivalents административен разход or режийни (borrowed from French with 

the same meaning) is completely demetaphorized and does not even cover all business expenses 

overhead stands for. 

  Lights-out warehouse illustrates the same phenomenon the way it is rendered as 

напълно автоматизиран склад, the idea being that since lights are required only during 

routine maintenance checks, the facility can function independently without supervision and 

accordingly without human operators. 

b. cause for effect as in seasonal storage – продължаване на технологичния процес 

which comes from storing raw materials to enable continuous production without stoppage. 

  Carrying costs are costs which a business incurs on maintaining its intended level of 

inventories. These may include storage costs (such as warehouse rent, fire insurance, spoilage 

costs, etc.) and opportunity cost of capital tied up in inventories. Therefore depending on 

context they can be translated as разходи за съхранение (на запаси), e.g. “A smaller inventory 

typically leads to more orders, which means higher ordering costs, but also implies lower 

carrying costs” or текущи разходи where carry is not used in its meaning of move, but rather 

support and even sustain an operation, e.g. “Carrying costs can be categorized in capital cost, 

service costs and inventory risk costs”. Obviously, a more pragmatic approach will help us 

make sense of what is said, by whom and under what circumstances.  

 c. one part for another. An interesting example is railhead– крайна ж.п. гара where 

head according to the Collins Dictionary and the list of 35 meanings denotes a part that juts out 

from a whole and can therefore be interpreted as a terminal point of a route 

(http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/head). 

 Repositioning still involves relocation but the Bulgarian translation equivalents imply a 

purpose – отклоняване, разминаване as in “repositioning of empty containers because cargo 

cannot be found for a return leg”. 

d. active for passive – rarely used, in the corpus it was exemplified by cut-off time– 

време за предоставяне на товар за товарене на влак или кораб. 

5. Equivalence: This is when the term has to be expressed in a completely different way, and 

the content of the term should be transferred so as to achieve functional equivalence, for 

instance by: 

a. attempting a partial equivalence e.g push system in which more products are 

available than customers have requested in order to have enough if demand increases is for 

short rendered as система с избутване; while pull system in which orders for an end item are 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/trunks
http://www.businessdictionary.com/definition/overhead.html#ixzz3wU3Nuvh8
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/head
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pulled through the facility to satisfy demand for the this item is analogously translated as 

система с изтегляне;  

b. using a newly-coined word– storage/retrieval machine – трансманипулатор, 

automated guided vehicle (AGV) – робокар. 

6. Adaptation is the search for a term equivalent in the TL based on its set of semantic 

components as a whole, rather than translating each semantic or lexical component of the term. 

It can involve: 

a. phonetic and morphological adaptation– customization – къстамизация, reverse 

logistics – реверсивна логистика. 

 b. morphological adaptation – marketing – маркетиране; consolidation – 

консолидиране; metric – метрика (показател за измерване); global logistics – глобална 

логистика and a lot more. 

 c. word-formation adaptation– outsourcing – аутсорсване where the native suffix -

ва forms a verbal noun. Parallel to it there is a noun аутсорсинг derived from Outside Resource 

Using – използване на външни ресурси, which is derivationally linked to аутсорсвам, 

аутсорсингов, etc, in Bulgarian. 

  d. grammatical adaptation– a good example would be a comparison between landed 

costs – стойност на товара до склада или до получател; and landing costs – стойност 

при разтоварване от кораб или баржа where landed signifies final destination while landing 

indicates initial discharging at a quayside. In English the two terms may be misinterpreted or 

even confused. As a verb land according to Merriam-Webster Dictionary may denote: 

(transitive verb) 

1. to set or put on shore from a ship: disembark 

2. a) to set down after conveying: discharge 

b) to cause to reach or come to rest in a particular place  

c) to bring to a specified condition  

d) to bring (as an airplane) to a landing 

(intransitive verb) 

1. to go ashore from a ship; (of a ship or boat) to touch at a place on shore 

2. to come to the end of a course or to a stage in a journey (http://www.merriam-

webster.com/dictionary/land). 

Therefore, it is essential to specify at what stage exactly the costs are due in both languages. 

The Bulgarian equivalents доставна цена and цена за снемане на кея explicate this 

distinction quite well. 

7. Reduction and expansion are two other translation techniques which reflect a semantic 

change, such as e.g. tracing – проследяване назад; tracking – проследяване напред or co-

packing – опаковане в полиетиленово свиваемо фолио (polybagging and shrink wrapping) 

where co- stands for two types of packing. A good example of semantic expansion is the use of 

gondola in logistics to denote:  

1. a railcar with a flat platform and low sides used for transporting bulk freight and 

manufactured goods 

2. a truck whose bed or trailer is a hopper for transporting bulk cargoes 

3. a type of racking system for storing or displaying goods 

(https://kupdf.net/download/apics-dictionary-14ed-

2013pdf_598489e3dc0d605252300d17 pdf.) 

which in Bulgarian is conveyed with one word гондола further specified as саморазтоварващ 

се жп вагон за насипни материали; камион-гондола and металeн стелаж – тип гондола. 

Most probably the term was formed following the shaped-like pattern to point out a similarity 

with the traditional flat-bottomed boat, however, in Bulgarian this connotation is not readily 

transparent. 

 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/land
http://www.merriam-webster.com/dictionary/land
https://kupdf.net/download/apics-dictionary-14ed-2013pdf_598489e3dc0d605252300d17%20pdf
https://kupdf.net/download/apics-dictionary-14ed-2013pdf_598489e3dc0d605252300d17%20pdf
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 Conclusions 
1. Loan translation presents a great part of the logistics term formation processes in the 

Bulgarian language partly due to the aggressive influence of English on present-day Bulgarian 

and partly because of the written sources available in the subject-field. Therefore, the impact of 

Russian as an intermediary is greatly diminished. 

2. Based on the corpus it is apparent that literal and oblique translation are equally used 

with various degrees of equivalence inevitably subject to orthographic and sound modification 

as well as morphological and word-formation adaptation to fit in the conventions of the TL. 

3. All principles of translation equivalence affect borrowings in logistics terminology in 

one way or another based on methods of translatabilty, functionality and pragmatic application 

and must be duly referred to in the analysis. 
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Abstract: The new situation worldwide posed challenges to both tutors and students in order to deal 

with issues encountered in the process of ESP learning. Following the new tendencies nowadays higher 

education tries to find the balance between traditional and novelty teaching approaches. The paper 

deals with some techniques and e-resources which may be applied to support blended learning in 

academic context in order to expand the learning scope of students by integrating a virtual learning 

environment in the traditional ESP courses.  

 

Keywords: ESP learning, higher education, blended learning, academic context, virtual learning 

environment. 

 Higher education is in a constant process of developing and adapting to the increased 

requirements following the rapid changes in our modern world by revising and implementing 

new and innovative teaching methods. Blended learning methodology is becoming more and 

more relevant nowadays because it incorporates the benefits of classroom learning and new 

technologies. Students have access to classroom sessions in the form of lectures and tutorials 

and also to written materials such as textbooks and summaries of topics as well as to audio and 

video resources provided online through, for example, subject-specific websites. This 

combination of teaching approach according to Stacey and Gerbic (2007), where a variety of 

online resources  are  provided  in  addition  to  face-to-face  contact, has  been  referred  to  as  

representing a Blended learning  approach. It is "considered a combination of traditional face-

to-face modes of instruction with online modes of learning, drawing on technology mediated 

instruction, where all participants in the learning process are separated by distance some of the 

time" (Siemens et al, 2015:62). Still there are a number of definitions of this term, some of which quite 

varied, but the common elements include a combination of face-to-face teaching and the use of 

technology with an emphasis on the use of the Internet (Kerres and Witt, 2003). This approach 

makes students autonomous, as possible, in the process of learning and acquiring skills, which 

leads to a significant change of the role of the tutor - from a provider of knowledge and skills 

into what Rogers (1983) says a facilitator, i.e. a person who helps students organize their 

learning in the best and most productive and efficient, as well as the most effort-saving manner. 

So, there is a need “to encompass flexible learning paths, opportunities and techniques” 

(“Realizing the European Higher Education Area”: 19/9/2003). 

Designingcourses following the Blended learning approach successfully through a 

virtual environment is not an easy task as it requires the face-to-face teacher-led classes to be 

redesigned, a Learning Management Tool (LMS) to be chosen and monitored by both the course 

designers and software engineers in order to have a more effective final product.  

It may be even a greater challenge when teaching English for Specific Purposes (ESP) 

because of the special requirements the tutor has to meet in order to raise the level of the 

communicative competence of the students using authentic course materials with proper 

register and lexis relevant to specific target working settings. Furthermore, ESP courses must 

help learners develop skills and strategies which will continue to develop even after the ESP 

course itself. According to Hutchinson the aim of the course is notonly to provide a specific 
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corpus of linguistic knowledge but to make learners better processors of information. For that 

reason, the ESP course is not seen as a self-sufficient unit from which the learners emerge as 

accomplished proficient performers, because, as Holmes points out, a number of students are 

unlikely to achieve this proficiency. Instead, the ESP course is a continuum of constantly 

developing degrees of proficiency (Hutchinson and Waters, 1993:70). 

In addition to that, Maritime English (ME),as a type of ESP, has specific characteristic 

features which should be taken into consideration as well. It has its own register and field of 

discourse. The complexity of ME comes from the fact that it includes not only specific maritime 

terminology, but also terminology closely related to a number of other scientific fields.  

For example, the Maritime English lexical context comprises: 

 Maritime terminology referring to: 

 

 ships' design and construction; 

 radio communication systems; 

 mechanical engineering; 

 cargo operations; 

 shipbuilding; 

 electronics; 

 navigation; 

 pilotage;  

 ports, etc.  

 

 Subject-specific terminology widely used in the nautical worldreferring to: 

 

 meteorology; 

 astronomy; 

 maritime law; 

 medicine,etc. 

 

The specificity of the terminology used in Maritime English calls for authentic learning 

materials at an intermediate or advanced level as well as for conductingresearchusing a variety 

of different resources including the Internet. This can be achieved by using both the traditional 

classroom interactions and subject-specific websites providing written, audio and video 

resources.  Due to the use of technology in the classroom a number of teaching techniques, 

which are not new, have emerged again. 
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Figure 1. Types of Teaching Techniques  

 

One of the teaching techniques suitable for blended learning, which proved to be quite 

useful in the Maritime English classes, is the Design ThinkingorCase Method. 

 

 

 In order to contribute to the safety of life at sea and navigation,this teaching technique 

is usedfor the purpose of communication. Part of the education of the future Deck officers, 

whether for the Navy or the merchant fleet, includes the ability to read and comprehend 

authentic texts describing real-life incidents which happened at sea and to identify the general 

ideas of the texts, the main ideas of the paragraphs, details referring to specific concepts and 

terms as well asthe author’s opinion, argumentation or point of view (when expressed). The 

reported incidents at sea, which immerse the students in real-life situations, trigger the process 

of critical thinking in which they show their knowledge in practice.  

 In the traditional classroom lessons pre-printed MARS reports from the site of the 

Nautical Institute, which has a free searchable database containing reports of incidents and near 

Design 
Thinking

Flipped 
Classroom

Creative  
Thinking

Social 
Media 

Blending

Self-
Learning

Teaching 
Technique

• Design thinking (Case method)

Explanation

• This technique is based on resolving real-life cases using authentic
materials from different e-resources. The Case Method prepares students
for the real world and arouses their curiosity, analytical skills and creativity
using different subject specific websites.

Suitable Maritime 
English websites

• https://www.nautinst.org/resource-library/mars/mars-reports.html 

• https://www.marineinsight.com/, etc.
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misses of ships, are used. In those classes the focus is set on developing their skills in reading 

comprehension and writing argumentative essays. At the end of the classes students must be 

able to produce a text stating their opinion and justified decisions by giving coherent and 

pertinent details with clear transitions from one idea or argument to the next one by analyzing 

and explaining the cause-and-effect relationship of the professional situations. 

 Students read the report of the incident in order to understand the actions taken by the 

ships and decide what mistakes and violations of different International Maritime Conventions 

were made by the participants. In some cases there is insufficient information about the ships 

(or one of them) and this arouses controversy over the type of situation (e.g. head-on, crossing, 

etc.) and the responsibilities among ships. For that reason it is preferable to take advantage of 

the virtual environment, follow the Internet link, from which the report was taken,and use the 

visuals of the report - pictures and/or videos.  

 

 

Figure 2. An overview of the website MarineInsight.com in the section Case Studies 

 In addition to what is known from the reports, the pictures (and the videos when 

available) show the actions undertaken by the ships unequivocally.As a result, the students get 

familiar with the situation quickly and have more time to express their opinion. They usually 

state their agreement or disagreement with the actions of the ships by analyzing the cause-and-

effect relationship in real and even hypothetical professional situations. When using the virtual 

environment less time is needed to understand a particular situation, and more time is left for 

discussions on the International Maritime Conventions and Regulations. The visuals make the 

reports more interesting and lively and there is no controversy over them because of insufficient 

and/or ambiguous information in the text. The students are much more interested and motivated 

to participate in these classes because of the greater involvement when "immersed" in such a 

way in the educational process.    
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 Furthermore, there are sections called "Lessons learned" and "Marine Accident 

Investigators' InternationalForum" which complement the traditional classroom learning well 

and are appreciated by the students a lot. The former section comprises maritime professionals' 

comments on the incidents and the latter is a forum in whichideas, experienceand 

informationaboutmaritime safetyand prevention of marine pollution, acquiredin the marine 

accident investigations, are exchanged. Students find them so interesting that they enjoy reading 

them in their free time. This easy-to-use searchable database fostered the process of self-

learning and made the students autonomous to a greater extent. 

 The usage of the Blended Learning approach in the Maritime English classes 

proved to be very useful because it: 

 made learning varied, active and interesting; 

 encouraged the students to be more independent; 

 made the students active participants; 

 personalized the learning process; 

 created a supportive environment; 

 aroused the students' curiosity. 

 

 In my opinion, the provision of online resources can be a valuable addition to the 

traditional theoretical classesbecausethe students can take advantage of them in accordance 

with their own personal needs and interests. Thebusyworkingstudentsliketheopportunity to 

accessthecoursematerialsanytime and anyplace and appreciate the convenience and flexibility 

whichthesupplementary onlinematerialscan provide. As a result, they can do a lot more 

extracurricular activities and achieve greater proficiency at their own pace. The use of 

technology in the classroom proved to be a goodoption which allows tutors to approach old 

ideas in new ways and gives higher education a new life. 
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Abstract. Polysemy in terminology has been one of the mostly discussed problems by the specialists in 

the field.The paper deals with applying the communicative approach in teaching polysemantic terms in 

Maritime English in order to enhance students` knowledge of English at the Naval Academy 
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“Safety First” is the most important rule in navigation. Successful communication is the 

guarantee, i.e. it is the predominant factor providing safety at sea. Nowadays, the 

radiotelephony is broadly used in not only the external communications, but also in on-board 

communication. The usage of standardized terms and phrases makes the message clear and 

reduces the situations when a misunderstanding leads to disaster. However, in most of the cases, 

the terminology applied in oral communications at sea could be interpreted inappropriately 

which, according to the recent reports, is the main reason for the increased number of accidents 

at sea. 

One of the linguistic phenomena to be considered referring to verbal communications and their 

successful performance at sea is polysemy. Polysemy is a linguistic phenomenon, which is a 

significant prerequisite leading to miscommunication for the English language learners not only 

of General English, but also of Maritime English as part of English for Specific purposes. 

The training course at the Naval Academy includes lectures in Maritime English that aim at 

reducing the influence of polysemy in the terminology applied in communications. The research 

deals with the polysemantic terms in Maritime English whose usage is difficult for students, 

studying Navigation. During the process of teaching,different exercises have been used in order 

to avoid ambiguity and improper usage of the lexis. In the ESP training course, the method of 

the communicative approach is applied as a useful technique for students` skills development, 

aimed at enhancing their level of communication as future navigators and to improve the extent 

of their comprehension regarding polysemantic terms in Maritime English. Therefore, the main 

objective of the paper is the analysis of the polysemantic terms and the techniques applied in 

order to avoid the usage of ambiguous words in communication, to be learned in a given context 

and consequently to be remembered as context-conceptual terminology items which should be 

mono referentially interpreted. Maritime English as part of ESP is characterized by all features, 

related to its specifications and usage. It can be described as a dynamic, multifunctional and 

flexible system which serves as a means of communication applied in the specialized spheres 

and their standardization, providing and ensuring safety at sea. It is a very useful method, 

especially in teaching foreign students, i.e. it could be considered as a means of cross-cultural 

communication. Furthermore, Maritime English could be accepted as a guarantee for successful 

acquisition of knowledge and skills development, worldwide required for professionals in the 

Maritime sphere. 
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Maritime English is the entirety of all those means of the English language which, being a 

device for communication within the international maritime community, contribute to the 

safety of navigation and the facilitation of the seaborne business.(Trenkner , 2000). 

Based on our personal experience, we have found out that teaching Maritime English, 

using the communicative approach, is the most successful strategy applied in ESP students 

training. 

The communicative approach, which is applied during the classes, is based on the idea 

that achieving oral proficiency could be accomplished via communicative tasks representing 

real life situations. When learners are involved in real communication, their natural skills for 

language acquisition will be used and this will facilitate and enhance their language 

comprehension. This will put an emphasis on the specifics of polysemantic terms and will 

identify problems which may arise during interaction. The communicative tasks include 

different means through which the communication takes place and the ways in which learning 

objectives, aimed at developing the learner’s communicative competence to  communicate in 

the target language, are achieved. 

 Cole underlines the importance of the communicative approach for ME instructors, 

pointing out the requirements of IMO Model Course 3.17 based on the usage of the approach 

by ME teachers. 

The communicative approach to learning and teaching (CLT), which the ME instructor should 

not only be well aware of, but also be competent in practising, is the prevailing approach. (IMO 

Model Course 3.17). Nonetheless, depending on the level of the course about to be run, the ME 

instructor is also expected to master the methodology (principles, strategies, activities and 

tasks) of content-based instruction and match this to the objectives and expected outcomes 

within competence-based training. (Cole , 2007). 

Essentially, the research of this paper is related to the polysemantic terms used in 

Maritime English and the respective problems resulting from their implication. 

Generally, the terms are used as notions about objects in reality which reflect the 

significant aspect of the meaning of the word. Hence, as a result of their significant 

characteristics, the terms imply the notion and depending on the way we use them in speech, 

the communication may prove to be successful and comprehensive or it may lead to 

misunderstanding. 

A specific group of terms, whose usage may lead to misunderstanding, are the 

collocations. Consequently they require specialized knowledge of the user in order to be 

interpreted appropriately. For this reason as teachers we apply the communicative approach 

using specialized lexis including  collocations in the practical training course during our work 

with ESP students and assign them tasks aiming to improve their language competence. 

Emblematic examples serving as a typical tool, which is broadly used aiming ambiguity 

avoidance, are the specialized collocations that are found in SMCP (Standard Marine 

Communication Phrases) whose functions are limited not only by the specific context, but also 

to a greater extent by the communicative situation. 

Taking into consideration the lexical and semantic patterns of SMCP, we consider these phrases 

as a group of utterance that serves a performative function and as a type of discourse which is 

a combination between its usage and the intention which is implied by a particular professional 



56 

 

group. The main difference between the notion of polysemantic terms and the SMCP phrases 

is the fact that they are used in a completely different way. Unlike the SMCP, which are 

“maritime-only lexical items-mono referential words”(Gotti , 2005), the linguistic pattern of 

polysemantic terms applied during the communication in Maritime English, may lead to 

misunderstanding between the sender of the message and the target recipient. Therefore the 

term should be used in a given context which makes the statement clear and in this way the 

failure in communication can be avoided. 

In other words, the difference should be made between the meaning of the term, i.e. its maritime 

subject-matter and its structural integrity. Otherwise, using the term out of the limits of a 

particular context, it will be another prerequisite which results in miscommunication. 

In the research, we will focus on the cases when the linguistic aspect of the term is revealed 

through its deviations of the symmetry of the sign- i.e. polysemy in order to compare them to 

the SMCP whose structure and meaning do not allow different interpretation except the one  

which is unique, broadly used and internationally worldwide approved and accepted.  

Some examples of polysemantic terms could be pointed out as it follows:  

-berth as a noun has several meanings: 

1.a safe distance; 

2.a quay place where vessels lie safely in ports; 

3.a place intended for anchored vessels providing swinging areas; 

4.a synonym of the term “mess room”- a dining room; 

5.a bed in a cabin.  

On the contrary, the usage of the same term in a phrase, clarifies its meaning and in this way 

misunderstanding is avoided:  

Are fenders on the berth? 

Yes, fenders are on the berth/No, fenders are not on the berth. - which means that there are/are 

not/ fenders on the berth.  

To give a wide berth. –which means to keep at a safe distance.  

Wide berth requested. - which means to avoid other vessels keeping at a safe distance. 

-moor as a verb could be interpreted in the following ways:  

1.to anchor a vessel using two anchors- portside and starboard side bow anchors. 

2.making fast  

-rig as a verb has several meaningsas it follows:  

1.to provide equipment; 

2.to arrange the equipment appropriately; 
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3.to assemble, to fit, to mount the equipment. 

-rig as a noun means:  

1.equipment,  facilities,  a stage, a platform /an oil rig, a radio rig, a fishing rig/ 

2. a way of arrangement of masts and sails on board a vessel.  

If the same term is used in a phrase, its polysemantic aspect is avoided and consequently the 

extent of incomprehension is significantly reduced.  

Rig the pilot ladder- which means to lower the ladder.  

-casualty as a noun has the following meanings:  

1.a victim, sacrifice; 

2.an accident 

3.a wounded person 

4.a damaged military truck/car.  

But its usage in the SMCP narrows the meaning and makes it mono referential - dead people 

on board a vessel.    

Number of casualties:2 

-clear could be used in the following situations with different meanings:  

-during the regular checks of a vessel carried out by the authorities. Even the certificate which 

is given after checks completion if everything is in order and there are not any deficiencies 

which should be rectified, is called “Clearance”.  

-in the SMCP it is used with the meaning in the aspect of:  

Keep well clear of- which means to pass at a safe distance. 

Keep clear-it describes a situation when a particular vessel gives the right of way of another 

vessel.(Вичева , 2019) 

In the view of the above and having in mind that SMCP must be imposed as the standard 

language used over the radio and seafarers must be taught in that language, we have been 

provoked to work on more and newer methodological methods in order to achieve better 

knowledge of the trainees at the Naval academy. 

One of the steps in teaching the students SMCP at the Naval Academy, Varna, Bulgaria 

is developing a true to life discourse of Maritime radio communications using the so-called cue 

cards. 

The task is using bullets of the speech acts of the communicants to develop a real-life 

dialogue to be led at sea over the radio. That method has proved its usefulness. Yet, by providing 

the trainees with the description of the speech act that should be transferred into the SMCP 

model, some limitations occur that prevent them from being able to develop a procedure of the 
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dialogue themselves. In search of a more creative technique, the scaffolding effect was 

considered in order to annihilate the limitations and make students prepared for the real 

communications on board. 

Considering the cue card task, we developed a role-playing activity based on the 

MODEL OF THE OPEN LANGUAGE EXPERIENCE TASK, particularly connected with 

the acquisition of SMCP. 

Structured Situations 

1. At the first stage the students are given a specialized text, which presents certain 

terms in a particular context. 

Text A 

Berthing alongside 

A ship may berth port or starboard side to, with no wind or tide, with the tide ahead with the 

wind onshore or offshore. It should proceed towards the pier at slow speed and at an angle of 

20-30 degrees. When the ship approaches the berth, the engine is stopped and the ship’s 

headway is used to bring her alongside. During the mooring operations should run astern to 

counteract the ship’s headway. The mooring lines used to secure the ship to the bollards on the 

pier are named according to their use, e.g. head line, stern line, breast line, or spring line. The 

head line and the forward spring lines prevent the ship from drifting astern. The stern line and 

aft spring lines prevent the ship from drifting forward. Breast lines control the distance to the 

pier. 

Guide questions  

1. What is berthing? 

2. How does the ship approach the berth? 

3. How do the engines assist in berthing? 

4. What are the main mooring lines? 

5. What is the purpose of each line?  

2. At the second stage, a real life dialogue is presented giving the students an opportunity 

to learn the terms doing the exercise orally.  

Dialogue 

The Master of m/v Rila receives mooring instructions from the pilot on board, 

M: Pilot, what is her berth? 

P: Her berth is ahead of the white ship, next to the four cranes. 

M: Pilot, the speed should be decreased. 

P: Slow astern! 
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M: Pilot, the speed is too high to run off her headway.  Half astern should be ordered. 

P: Don’t worry, Master. The stern tug is powerful enough. 

Let go the forward spring! 

Pass the heaving line ashore! 

M: Pilot, Keep the ship’s bow away from the pier. 

P: Let go the breast line!  

 

3. At the third stage comes the aforementioned dialogue with cue cards. The students 

should create their own dialogue having in mind the words and phrases from the previous 

stages of the task. 

 

 Dialogue with cue cards  

You are the Master of m/v Rila. Receive 

mooring instructions from the pilot 

You are the pilot. Give mooring instructions 

 

Confirm 

 

 Agree and say that the engine is ready. 

 

Give instructions to the mooring party all lines on 

the stern and the bow to be on shore. 

 

Confirm that all lines are cast off. 

 

Tugs are moored.   

 

All lines are recovered. There is nothing behind 

the stern. 

Ask if the vessel is ready to sail 

 

Tell the Master to have the mooring party 

prepare the ropes. Ask if the engine is ready. 

Give the following instructions: Front positions 

to have the head line and the spring line on 

shore, Back positions to have the head line and 

the spring line on shore. 

All lines on the stern and the bow to be on 

shore. 

 

Say that the tugs are coming to the ship. Front 

and Back positions to pass the lines to tugs. 

 

Recover all lines on board. 
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Conclusion 

The model of the open language experience task is a perfect tool for language instruction. The 

students can easily learn the target language forms in the early stages and then they can perform 

what is required from them to construct real life dialogues performed over the radio. The benefit 

gained is to see how the language connected to the maritime radio conversations, using SMCP, 

enables the students to learn the relevant forms and access them whenever they are actually in 

the appropriate context without making mistakes due to the polysemantic nature of some 

maritime terms. 
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Abstract: Learning strategies refer to the tactics that people use in order to gain control over 

their own learning process. Nowadays, it is widely acknowledged that these strategies have 

become a major factor that helps students learn a second language successfully. The paper 

focuses on the cognitive approach to second language acquisition (SLA), which emerged 

from the cognitive psychological view of the learning process. The cognitive approach views 

the learner as an active processor of information, and sees SLA as a conscious process that 

involves the use of special learning strategies as a way of processing information. The paper 

concentrates in more detail on the cognitive and metacognitive strategies and their role in 

the process of SLA. Cognitive strategies refer to learning activities that require an alysis, 

synthesis or transformation of learning materials, while metacognitive strategies involve 

processes such as planning, setting goals, prioritizing and self -management. Finally, the 

paper gives an emphasis on the ways these strategies can be incorpor ated into regular 

classroom activities. The implications of the cognitive approach are revealed in teaching 

techniques such as problem-based solving activity, discovery learning, project -based 

learning, etc. 

 

Keywords: cognition, cognitive, metacognitive, strategies, processing, information. 

 

1. Introduction 

Every learning process involves some kind of strategy, adopted in order to facilitate the 

process and bring about the successful achievement of its goals. Learning strategies, as defined 

by Wenden (1987:7-8), “are the various operations that learners use in order to make sense of 

their learning”. Language learning strategies, in particular, are related to the different 

techniques and tactics used in the process of learning a language.   

The cognitive approach is based on the cognitive psychological view of the learning 

process. It focuses on the internal processes and connections that take place during learning. 

Knowledge can be seen as schema or symbolic mental constructions and learning is defined as 

change in a learner’s schemata. The learners according to cognitivists are active participants in 

the learning process. They use various strategies to process and construct their personal 

understanding of the content to which they are exposed. Students are not considered as 

recipients who only receive information given by the teacher, but as active participants in the 

learning process.  

Cognition is a term that comes from the Latin word for knowledge and is defined as“the act 

or process of knowing that involves the processing of information and includes perception, 

awareness and judgment” (Longman Concise English Dictionary, 1985:267). Knowing is the 

human potential of understanding reality and establishing relations through mental processes  

whose product is knowledge. Therefore, cognition refers to the mental processes and abilities 

involved in the processing and validation of information (such as perception, memory, 

imagination, intelligence, reasoning, etc.). Humans have a cognitive system that allows them to 

constantly process information while interacting with the environment. No matter the activity 

they undertake, there will be a flow of information that could cause the development of skills 

and attitudes and/or the building of knowledge schemes. So knowledge, in this sense, is actually 

information to be processed (Grenfell and Harris, 1999).  

The cognitive learning theorymerges cognition and learning to explain the different processes 

involved in learning effectively. It sees second language acquisition as a conscious process, 

involving the deliberate use of learning strategies as special ways of processing information 

that enhance comprehension, learning or retention of information. The learning process 
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suggests a  flow of information through the cognitive system. This is the reason why it is 

important to understand how it occurs and what elements take part in it. Cognitive psychologists 

use the Information Processing Model (which likens the thinking process to how a computer 

works) to explain and describe mental processes. The information received by a computer is 

processed by the Central Processing Unit, which corresponds to the short-term memory in the 

human brain, so that the information held there may be used, discarded, or transferred into long-

term memory (the hard disk). 

Here lies the interest in cognitive strategies that are used to optimize the mechanisms 

involved in second language learning. According to Ellis, “cognitive strategies are those that 

are involved in the analysis, synthesis, or transformation of learning materials” (Ellis, 1997:77). 

O'Malley and Chamot (1990) stated that this type of strategies works directly on the input 

information manipulating it in various ways in order to improve knowledge, for example, 

organization, inference, synthesis, deduction, transference, elaboration, etc. Dörnyei (2005) 

considered the contributions made by Oxford (1990) and by O’Malley and Chamot (1990), and 

stated that cognitive strategies are those which imply the manipulation and transformation of 

the learning materials/input. Oxford defined cognitive strategies as those that “aid the learner 

in putting together, consolidating, elaborating, and transforming knowledge of the language and 

culture” (Oxford, 2013:46). 

 

2. Classification 

One of the first and most significant classifications related to cognition came from Rubin 

(1989), who identified six main cognitive learning strategies contributing directly to language 

learning: Clarification / Verification; Guessing / Inductive Inferencing; Deductive Reasoning; 

Memorization; Monitoring. 

O’Malley and Chamot (1990) classify learning strategies under three main headings: 

cognitive (applying a specific technique to a particular task, e.g. reasoning and analyzing), 

metacognitive (relating to the learning process, e.g. organizing, planning and monitoring), and 

socio-affective (involving oneself and the others, e.g. cooperating with peers and seeking 

clarification). They give special emphasis to those classed as metacognitive, stating that 

“students without metacognitive approaches are essentially learners without direction or 

opportunity to plan their learning, monitor their progress, or review their accomplishments and 

future learning directions.” (1990:8).  

Going beyond O’Malley and Chamot, and in more detail, Oxford (1990) also classified 

language learning strategies, dividing them into two main classes – direct (memory, cognitive 

and compensation strategies) and indirect (metacognitive, affective, and social strategies). In 

Oxford’s system memory strategies are those used for storage of information, cognitive 

strategies are the mental strategies the learners use to make sense of their learning, and 

compensation strategies help learners overcome knowledge gaps in order to continue 

communication. Metacognitive strategies help learners regulate their learning activities, 

affective strategies are concerned with the learners’ emotional requirements, such as 

confidence, while social strategies lead to increased interaction with the target language. 

Classification of language learner strategies varies somewhat, depending on the definitions 

of the different researchers. Many of them support the classification of L2 learning strategies 

into six distinct categories that correspond to Oxford’s six dimensions of strategy classification 

for the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) including cognitive strategies, 

metacognitive strategies, memory strategies, compensatory strategies, affective strategies, and 

social strategies. 

 

3. Cognitive strategies 

Cognitive strategies are the actions learners take to directly interact with and manipulate the 

material to be learned.For a language learner, cognitive strategies consist of techniques used 
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intentionally to help them learn a language, such as note taking, semantic mapping, elaboration, 

transfer, paraphrasing, inferencing, summarizing, etc. The aim of all cognitive learning 

activities is to make students work through different problems and stimuli, to get them thinking 

and applying problem-solving strategies without preparation or the use of steps that lead to an 

answer. The learners are urged to apply logic, creativity, and close examination on the spot in 

order to produce an answer. 

There are a number of cognitive strategies a teacher can utilize in the classroom, such as: 

Asking questions. When asked questions, students are given an opportunity to immerse 

deeper into meaning, as well as into their own thought process and understanding. 

Thinking aloud. For example, in group projects or presentations the teacher can ask 

questions or make suggestions that help students think aloud. 

Defending a point of view or debate. The aim is ability to analyze information from different 

angles and interpret it. 

Creating associations. This strategy guides learners to make connections based on their 

prior knowledge or experience and helps them be flexible and inventive. 

Semantic (concept) mapping. This is an effective strategy helping students develop a 

conceptual understanding of more complex texts through graphical representation. They have 

to identify important concepts and relate those concepts to each other. By creating a concept 

map, they create a cognitive representation of the content to be learned. A concept map is a way 

of representing relationships between ideas, images or words. Concept maps are a way to 

develop logical thinking and study skills by revealing connections to the big ideas or the key 

concepts you are trying to teach. Concept maps will also help students see how individual ideas 

relate to the larger whole or the big picture. 

Summarizing. Learners need to reduce a text to the key ideas. Students must distinguish 

important information from unimportant, as well as decide how concepts are related to each 

other. This is a very effective strategy because it requires students to express the main ideas in 

their own words, so there is a transformation involved in which students mentally manipulate 

the information. 

Sequencing.This strategy helps the learner to search for and discover the order of events in 

a story-based text.   

Evaluating. This is a very important strategy which helps students learn how to analyze 

information and make judgements based on it. A useful activity would be making a pros and 

cons list or construct a graph to illustrate certain information. 

Creating.Creative activities aim at students’ ability to come up with original ideas or 

suggestions that will help them solve a problem. 

 

4. Metacognitive strategies 

Metacognitive learning refers to using a reflective thinking process to increase the 

awareness of one’s own strengths and learning styles to improve the conscious control of 

learning and the ability to plan, monitor and change one’s own learning behavior. It seems that 

metacognitive strategies, that allow students to plan, control, and evaluate their achievements, 

have a central role to play in determining the effectiveness of the learning process, rather than 

those that merely maximize interaction and input - thus the ability to choose and evaluate one's 

strategies is of central importance. (Graham, 1997) Rather than focus students' attention solely 

on learning the language, second language teachers can help students learn to think about what 

happens during the language learning process, which will lead them to develop stronger 

learning skills. 

Metacognition has been defined as a construct that refers to thinking about one’s thinking 

or the human ability to be conscious of one’s mental processes (Nelson, 1996). It refers to one’s 

knowledge of his or her cognitive processes and allows people to take charge of their own 
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learning. It involves awareness of how they learn, an evaluation of their learning needs, 

generating strategies to meet these needs and then implement the strategies (Hacker, 2009).  

According to theory, metacognition consists ofthe knowledge of cognition(knowledge of 

the factors that influence one’s own performance, the different types of strategies to use for 

learning andthe particular strategy to use for a specific learning situation), and the regulation 

of cognition (setting goals and planning, monitoring and controlling learning, and evaluating 

one’s own regulation).Metacognitive knowledge includes knowledge about both cognitive and 

meta-cognitive strategies, as well as conditional knowledge about when and where to employ 

these strategies. Metacognition includes both metacognitive knowledge and metacognitive 

experiences (Flavell, 1979, 1987). Metacognitive experiences refer to the use of metacognitive 

strategies or metacognitive regulation (Brown, 1987). Metacognitive regulation or "regulation 

of cognition" involves three important skills－planning, monitoring and evaluating (Schraw, 

1998; Jacobs & Paris, 1987). 

Planning includes goal setting and task analysis and is of great importance to improve 

learning because students are thinking about what their goals are and how they can achieve 

them effectively. Monitoring refers to keeping track of the learning process to ensure that the 

performance goal will be met. This strategy helps learners notice problems they might have 

with comprehension, so that they can find them out and correct them.Evaluating refers to the 

assessment of the outcome of a task (how well the task was accomplished) and the strategies 

used during the learning process. Students’ learning behaviors can be corrected through 

evaluating so that they can have better comprehension. 

Research shows that students who have a wide range of metacognitive skills tend to be more 

self-regulated and are able to change their learning strategies and skills when necessary to 

ensure learning efficiency. Learners who have high metacognition are aware of their own 

advantages and disadvantages, the nature of the task they are performing, and the available 

"tools" that will help them achieve the learning goal (Swanson, 1990).  

Here are some metacognitive strategies which teachers can use to help students identify and 

monitor their own learning style preferences and needs. 

Teaching strategies directly. Different metacognitive strategies can be taught directly as 

part of the training course. 

Asking questions. The teacher can ask questions that allow learners to reflect on their own 

learning processes and strategies.  

Encouraging self-questioning. The learners are encouraged to generate their own questions 

and answer them to enhance comprehension.  

Fostering self-reflection. This strategy encourages learners to critically analyze their own 

assumptions and how they influence their learning. 

Solving problems with a team. Cooperative problem solving can enhance metacognitive 

strategies by discussing possible approaches with team members and learning from each other. 

Providing opportunities for making errors. This strategy can be used in role-plays or 

simulations and could stimulate reflection on the causes of students’ errors. 

Promoting autonomous learning. If students are encouraged to participate in some 

challenging learning experiences, they will be forced to construct their own metacognitive 

strategies. 

In general, metacognitive skills are of great importance for the learners, because they help 

them become increasingly effective in learning, which is a life-long skill. 

Conclusion 

The cognitive approach to SLA is a constructive and long-lasting way of learning that helps 

students use their brains effectively and be fully engaged in the learning process. It makes 

learning, thinking and remembering easier. Cognitive learning is not about memorization or 

repetition, it is about learning how to learn. Good learners have an appropriate set of strategies 

at their disposal and know how to choose a strategy according to the task assigned to them. 
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Good teachers present the material to be learned in a form that promotes strategic processing, 

directing and guiding students’ cognition, prompting them to engage in strategic activities. 

Maximum results will be achieved when students have attained the ability to choose the 

appropriate strategy spontaneously and use it effectively to enhance the process of learning. 

Oxford (2003:1) believes that “language learning styles and strategies are among the main 

factors that help determine how - and how well -our students learn a second or foreign 

language”. The implication is that teachers need to teach their students various strategies for 

enhancing learning, as well as how and when to use them. And most significantly, they must 

explain to their students why the use of those strategies is ofsuch great importance. 
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FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN THE CONTEST OF EUROPEAN 

EDUCATIONAL POLICY 

 

Abstract: The paper is devoted to the problems of teaching foreign languages in the context of European 

educational policy. Teaching foreign languages is considered as one of the priorities of the modern 

educational process. The article sets the task of determining the current linguistic and cultural situation 

in Bulgaria, related to the development of personality in a multicultural environment; as well as fixing 

the specifics of foreign language teaching in the framework of the humanitarian educational paradigm 

and the formation of intercultural competence in the context of the policy of linguistic diversity. 

 

Keywords: educational policy, foreign language education, dialogue of cultures, multicultural 

environment, intercultural competency. 

 

Увод 

 

От края на ХХ столетие проблемите, свързани с хуманитаризацията на 

образованието и формирането на интеркултурна компетентност, са сред приоритетните 

направления в развитието на образователната политика на Европейския съюз (ЕС). 

Интеркултурното и междуезиковото многообразие и взаимодействие са предмет на 

обсъждане и намират отражение в основни документи на ЕС и Съвета на Европа 

(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment 

(CEFR);чл. 2 и чл. 3 от Договора за ЕС (Treaty on European Union – TEU); чл. 165, § 2 от 

Договора за функциониране на ЕС (Treaty on the Functioning of the European Union – 

TFEU); стратегическата програма на ЕС „Образование и обучение 2020“ (Education and 

Training 2020); Европейската културна конвенция 1954 г.; Конвенцията за опазване на 

световното културно и природно наследство 1972 г. (The Convention Concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage), Европейската харта за регионалните 

и малцинствените езици от 1992 г. (European Charter for Regional or Minority Languages) 

и др.). 

Отчитайки значението на владеенето на чужди езици за личностното и 

професионалното развитие на човека, Европейският парламент и Съветът на Европа, по 

предложение на Европейската комисия, обявиха 2001 година за „Европейска година 

наезиците“ с цел „да бъдат убедени хората в това,  колко голямо е значението на 

богатството от езици и културното многообразие“, и за да бъде подтикната широката 

общественост към изучаване на чужди езици „като основен елемент от личностното и 

професионалното развитие“ (1995:3). По инициатива на Съвета на Европа е създадена 

Европейската езикова рамка ("A Common European Framework of Reference: Learning, 

Teaching, Assessment") с цел стимулиране на съвместната работа на европейските 

образователни институции и постигането на съизмеримост и сравнимост на 

компетенциите в областта на владеенето на чужди езици чрез въвеждане на единна, 

общовалидна за цяла Европа скала. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0016&from=BG
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Европейските стратегии (в частност стратегията „Образование и обучение 2020“) 

определят ключовите направления във функционирането на образователната система на 

различни нива, като задачата е подготовката по широк спектър от навици и компетенции 

в условията на непрекъснато образование. Ключово място в компетентностния модел 

заема обучението по чужди езици, формирането на една от най- важните компетенции, 

насочена към реализиране на взаимодействието между културите и към професионало 

общуване на чужд език. Като стратегическа задача в ЕС се извежда необходимостта от 

водене на комуникация като минимум на два чужди езика, т.е. овладяването на минимум 

два чужди езика. 

Препоръка 962 от 2006 г. (Recommendation 2006/962/EC on key competences for 

lifelong learning) включва осем основни компетенции на гражданите на ХХІ век. В 

условията на динамично развитие на съвременния свят и неговата глобализация 

обучението по чужди езици се превръща в основополагащ фактор за формирането на три 

от тези компетенции: способността за комуникация на чужд език и умението за медиация 

и кроскултурно разбирателство; социална и гражданска компетентост, а така също 

културна компетентност в контекста на разрастващото се социокултурно многообразие. 

Езиковите, гражданските и дигиталните аспекти на образованието намират своето 

място в националните стратегии и програми за развитие, в частност – в нормативните 

документи на Министерството на образованието и науката на Република България. 

Стратегическите направления на европейската политика в областта на образованието 

(Общоевропейската рамка за чуждоезиково обучение) намират приложение в редица 

документи, регламентиращи развитието на образователната система в България, сред 

които Държавни образователни изисквания към учебното съдържание в Културно-

образователна област ”Чужди езици”,  Наредбата за „Статута и профессионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ № 15 от 

22.07.2019 г. на Министерството на образованието и науката на Република България. 

Изучаването на чужд език е насочено към формирането и развитието както на 

езикови компетенции, така и на социални и морални компетентности, които се изграждат 

чрез учебното съдържание в рамките на обучението по чужд език. Усещането за явен 

дефицит на хуманитарното начало поставя като една от основните задачи в системата на 

съвременното образование на хуманитарната парадигма, насочена към духовното, 

нравственото и културното развитие на личността. Обективна потребност за развитието 

на методиката за преподаване на чужди езици на съвременния етап става развитието на 

ефективни форми за организация на учебно-възпитателния процес, насочени към 

оптимизацията на дидактичните установоки и методики, към прецизиране на 

методическите прийоми и стратегии в контекста на специализацията и прагматизацията 

на съвременната интеркултурна комуникация. Предвид перманентните промени в 

лингвокултурната ситуация и развитието на лингводидактиката актуално продължава да 

бъде търсенето на нови пътища и възможности за изучаване на чужд език. Промяната в 

лингвокултурната ситуация в България и стремежът към интеграция в общото 

европейско образователно и културно пространство обуславя ключовите направления и 

тенденции в развититието на образователната система, и в частност, в обучението по 

чужд език, като средство за подпомагане на изграждането общоевропейска идентичност. 

Във връзка с това все по-голяма актуалност придобиват личностно-ориентираният, 

компетентностният и когнитивно-комуникативният подход в обучението по чужд език. 

В нашето разбиране обучението в рамките на когнитивно-комуникативния подход е 

насочено към реализация на принципа за осъзнато допълване на когнитивното познание 

на личността чрез прилагане на иновационни подходи и когнитивни технологии, 

ориентирани към активизиране на менталната дейност на обучаемите за осъществяване 

на комуникация. В наши дни все по-голяма роля се отрежда на използването на IT-

технологии и инструменти, повишаващи мотивацията на обучаемите и разширяващи 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0016&from=BG
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възможностите на педагога, внасяйки в учебния процес елементи на интерактивност и 

диалогичност. 

Цел на настоящата статия е очертаването на някои значими проблеми, свързани с 

обучението по чужд език като един от приоритетите на съвременния образователен 

процес, очертаването на съвременната лингвокултурна ситуация в България, свързана с 

формирането на личността в мултикултурна среда; фиксирането на спецификата на 

чуждоезиковото обучение в рамките на хуманитарната образователна парадигма и 

формирането на интеркултурната компетенция в контекста на политиката за езиково 

многообразие. 

 

1. Езиковото многообразие и лингвокултурната ситуация в България 

 

По данни на Националния статистически институт съвременната лингвокултурна 

ситуация в България се характеризира с езиково многообразие, което е традиционно за 

Балканите предвид факта, че в региона от векове съществуват различни етноси и 

религиозни общности. През 1880 г., при първото преброяване на населението в 

Княжество България, започват да се наблюдават показателите за вероизповедание и 

майчиния език. При последващото преброяване през 1900 г. за пръв път обект на 

наблюдение става и етническата принадлежност. Установено е, че в страната живеят 2 

888 хил. българи (77.1%), 531 хил. турци (14.2%), 90 хил. цигани (2.4%) и 237 хил. евреи, 

арменци, гърци, руси, румънци и др. (6.3%). 

По данни от 2001 г. в началото на новото столетие българският етнос съставлява 

83.9% от цялото население или 6 655 210 души. На второ място е турската етническа 

група – 746 664 души, или 9.4%. Ромското население е трето по численост– 370 908 души, 

или 4.7%. Сред представителите на другите по-малобройни, но традиционни за 

България, етнически групи най-голяма по численост е руската етническа група – 15 595 

души, след нея се нареждат арменската и влашката етническа група с приблизително 

равен брой представители (съответно 10 832 и 10 566), двойно по-малобройна е 

македонската етническа група – 5 071, гръцката – 3 408, украинската – 2 489, еврейската 

– 1 363, румънската етническа група – 1 088 и други етноси (18 792 души). За всички тези 

общности българският език е официалният език на страната, чиито граждани са те, или 

в която са придобили статут на постоянно пребиваващи. Полагат се усилия и за опазване 

на малцинствените езици в контекста на чл. 22 от Хартата на ЕС за основните права (2000 

г.), който изисква уважение към езиковото многообразие, и чл. 21, който забранява 

дискриминацията на езикова основа. 

Глобализацията на света в началото на ХХІ в. и масовата миграция добавиха нови 

проблеми, свързани с кроскултурното и междуезиково взаимодействие.  

В периода след промените от 1989 г. и особено след влизането на България в 

Европейския съюз през 2007 г. сме свидетели на засилена емиграция, която поставя 

българските граждани в нова езикова и културна ситуация и води до промяна в статута 

на българския език като основен език за комуникация. За многобройни български 

граждани или семейства естественият билингвизъм, в който българският език губи 

статута си на език за официална социална комуникация, заменен от езика на културата-

приемник, и остава единствено като форма за неформално, битово общуване, се 

превръща в комуникативен стандарт.  

От друга страна в аналогична ситуация се оказват в България хиляди имигранти и 

техните семейства, както и стотици чуждестранни студенти, избрали да получат 

образованието си в български висши училища. 

Всичко това извежда на преден план проблемите за прецизиране на ипостасите на 

българския език като роден и нероден, а също така проблемите на изграждането на вторична 

езикова личност и на вторична езикова картина на света в контекста на преподаването на 
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чужди езици за носители на българския език и на преподаването на българския език като 

първи или втори чужд език на хора с различно от българското езиково съзнание. 

 

2. Проблемите на чуждоезиково обучението в условията на мултикултурна 

среда 

 

Формирането на личностна ценностна система не може да се осъществи извън 

културната среда, извън конкретния исторически, социален и локален контекст. Ето защо 

в последно време се отделя все по-голямо внимание на изучаването на средата като 

културно-образователен инструмент (вж. Иванов, 2006). От тази гледна точка културната 

среда представлява система от взаимодействащи социални институти (семейство, 

училище, културно-информационни центрове, средства за масова информация, местна 

власт и т.н.), свързани помежду си от една или друга историко-културна традиция. От 

друга страна, немаловажна роля се отрежда на териториалния компонент на културната 

среда – доколкото успешното изграждане на личността се осъществява в тясна връзка с 

т. нар. „малка родина“, т.е. конкретното място, в което е роден и/или живее даден човек. 

По такъв начин и изграждането на личността се осъществява под въздействието на 

социокултурното обкръжение, чрез усвояване на териториалното, националното и 

общокултурното богатство. 

Встъпването в непосредствен и продължителен контакт с друга (чужда) култура 

предизвиква у човека така наречения "културен шок" или "стрес от акултурацията". 

Адаптацията към новата култура е сложен и продължителен процес, доколкото и в новата 

културна среда човек продължава да се чувства част от онази социокултурна система, в 

която се е формирал, и затова се опитва с всички сили да приспособи заложените и 

придобитите знания към новата обстановка. Дори адаптацията на човека към новата 

култура не е в състояние да отстрани напълно основополагащите ценностни ориентири 

на националната култура. Те остават непоклатими, тъй като културната среда е 

своеобразна среда на паметта. Според Дж. Хонигман културната среда се формира от 

социално стандартизирани действия, идеи и артефакти като създадена от човека 

характеристика на неговото обкръжение (Личност, култура, етнос, 2001). Културната 

принадлежност се предава на човека с генетичния код, залага се и се развива от средата, 

в която той отрасва и се възпитава, в която протича неговото формиране и изграждане 

като личност. Тя формира спецификата на неговата културна памет (Асман, 1997). 

Процесите на инкултурация – срастването с родната култура, и акултурация – 

взаимовлиянието между културите, протичащо при непосредствен контакт и 

взаимовлиянието между различните социокултурни системи, се намират в тясна 

взаимовръзка.  

Процесът на инкултурация продължава през целия живот: той започва от момента 

на раждането и усвояването на езика, и завършва след кончината на човека. Необходимо 

е да се има предвид и фактът, че човек се включва в един свят на вече установени, готови 

езикови норми и културни формули, които съставляват неговата лингвокултурна 

реалност. В този процес са важни два аспекта: от една страна, човек възприема езиковите 

форми и значения, като ги приема за даденост. Това става в детството и през младостта. 

От друга страна, човек съзнателно сортира, променя и попълва своя лингвокултурен 

багаж с оглед на „социокултурното позициониране“ (съгласно терминологията, свързана 

с разработването на понятието идентичност (Bucholtz & Hall, 2005).  

Лингвокултурната среда се възприема в качеството на активен инструмент в 

процеса на формиране на езиковата личност. Като определящи фактори на 

лингвокултурната среда се извеждат: социално-икономическото, политическото, 

историческото състояние на държавата (или територията), нейният езиков и етнически 

състав, официалната религия като историко-културно световъзприятие на нацията и 
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принадлежността на населението към една или друга конфесионална група 

(вж. Шаклеин, 1998). Особена роля в процеса на изграждане на личността се отрежда на 

конфесионалния фактор като неотделим компонент от националната култура, който 

изпълнява ролята на своеобразно свързващо звено, създавайки усещането за 

принадлежност на човека към дадена култура и превръщайки се в негова лингвокултурна 

характеристика. Религиозният мироглед задава на човека определени културни 

прескрипции и модели на поведение.  

По такъв начин лингвокултурната среда представлява пространствено-времеви 

социокултурен континуум, който детерминира развитието на езиковата личност (ЕЛ). В 

рамките на лингвокултурната среда ЕЛ възприема знанията, от една страна, като 

когнитивен код, генетически, и ги развива в процеса на последващата социализация в 

контекста на когнитивната база на "национално-лингво-културното съобщество". С 

други думи, въздействието на определен тип лингвокултурна среда се осъществява както 

неосъзнато (генетически и манипулативно), така и осъзнато (чрез обучение и 

възпитание). 

Езиковата личност се разглежда в контекста на социокултурната среда, 

регламентираща формирането на езиково съзнание като огледален образ на фрагментите 

от реалния и имагинерния свят с вербални средства. При обучението по чужд език е 

прието да се говори за вторична езикова личност. Установено е, че формирането на 

вторичната езикова личност се осъществява чрез овладяването на чуждоезиковата и 

концептуалната картина на света като нов социокултурен фрагмент. А достигането до 

неговото разбиране се разглежда като реализирана цел на съвременното чуждоезиково 

обучение. Нивото на сформираност на вторичната ЕЛ се оценява преди всичко с оглед 

на ефективността на комуникативната дейност.  

Н. А. Мамонтова свързва онтогенезата на вторичната езикова личност с процеса на 

редупликация, който се определя чрез спецификата на интериоризация на фактите от 

чуждоезичната култура и на езиковия материал, и се интерпретира като ситуация на 

кроскултурен конфликт при възприятие от страна на езиковата личност на фактите, 

принадлежащи на алтернативната култура (Мамонтова, 2010). Според редица 

изследователи при изучаване на чуждия език и култура се реализира не просто 

редупликация на езиковото съзнание, а неговото пречупване през призмата на родния 

език и култура.  

Несъмнено, формирането на вторична езикова личност се осъществява под влияние 

на сформираната  от родния език първична личност и се детерминира от нивото на 

развитие на нейната когнитивна система, т.е. от степента на усвоеност на типовете 

разбиране на роден език и нивото на рефлексия на личността в комуникативен аспект. 

Усвояването на новото знание се осъществява чрез привичната рубрикация на вече 

съществуващото знание, поради което то се възприема през призмата на привични 

понятия и ономасиологични категории (Кубрякова, 1988:146). 

Формирането на общото когнитивно пространство в съзнанието на личността във 

вид на езикова и концептуална картина на света като съвкупност от знания за света 

обуславя възможността за интеркултурна комуникация. Именно затова факторът роден 

език, задаващ векторите за възприятие на света, се разглежда като един от определящите 

при обучението по чужд език. Изучавайки света на чуждата култура, учащият се 

непременно и постоянно го сравнява със заложения и възприет код, разширява и 

приумножава концептуалните си знания и развива нови установки и интенции. По такъв 

начин формирането на вторичната езикова личност е съпроводено от сложен процес на 

акултурация, протичащ на фона на продължаващата инкултурация на човека. 
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Особена сложност представляват езиковите личности от билингвален тип, така 

наречените хибридни езиковиличности, в които факторите първичност и вторичност 

имат размити граници и различна детерминация. Употребата на термина хибридна 

езикова личност се базира на резултатите от изследванията на различни видове 

билингвизъм и проблеми с идентичността и, и в частност, хибридната идентичност (вж. 

Bucholtz& Hall, 2005; Eckert, 2000; Edwards, 2009; Norton, 2013; Rampton, 1995). 

Експерименталните изследвания потвърждават едно важно за съвременната епоха 

твърдение относно когнитивното предимство на билингвите пред монолингвите, 

обуславящо когнитивната гъвкавост, активизацията на психо-когнитивните процеси, 

способността към аналитизъм и т.н. (Е. Кенере, У. Ламберт, Е. Ленненберг, 

М. Павлович, Ж. Ронжа, И. Соколова и др.). 

 

2. Чуждоезиковото обучение и доминиращите езикови нагласи. Съвременни 

ипостаси на родния и неродния език 

 

Чуждият език като учебен предмет е представен на различни етапи от училищното 

и висшето образование. При това става дума за система, обхващаща непрекъснатото 

изучаване на чуждия език от обучаемия, което се постига чрез разработване и реализация 

на надграждащи се образователни програми, координация и отчитане на опита от 

чуждоезиковата комуникативно-познавателна дейност, придобит от обучаемия на всеки 

образователен етап. 

Като учебен предмет чуждият език е основна структурна единица от учебно-

възпитателния процес. Бидейки неразделна част от процеса на обучение в училище, той 

носи в себе си всички основни дидактични признаци, характерни за всяка учебна 

дисциплина. Едновременно с това той има свои специфични особености, свързани с 

неговия интегративен характер, т.е. със съчетанието между чуждоезиково обучение и 

елементарни основи на културологично и литературно образование, а също така с 

неговата способност да бъде едновременно и цел, и средство на обучението за 

запознаване с друга предметна област (хуманитарна, естествено-научна, технологична), 

с неговия междупредметен характер – в него могат да се реализират най-разнообразни 

междупредметни връзки, например, с родния език, литература, история, география и т.н. 

(Фундаментальное ядро…, 2011:15–16). 

В последно време в методиката за формиране на вторичната личност все по-голямо 

внимание се отделя на разграничаването на различните ипостаси на езика в качеството 

на чужд, нероден и роден. Например в Русия и в редица страни – бивши съветски 

републики, активно се разглеждат проблемите на изучаването на руския език като 

нероден в контекста на неговия особен статут в тези страни (както е известно руският 

език е втори държавен език в Беларус, официален език в Казахстан и Киргизия, работен 

език в рамките на управленските структури на Обществото на независимите държави, а 

така също език за междунационално общуване в Таджикистан и Азърбайджан). Активно 

се разработва методиката за преподаване на руския език на деца билингви, изучаващи 

руски език в чужбина. От друга страна, в последните две десетилетия в русистиката на 

славяноезичните страни активно се разработва идеята на сръбския лингвист Боголюб 

Станкович за изучаването, описанието и преподаването на руския език като друг 

славянски език (русский язык как инославянский). Ежегодно в Белград се провеждат 

конференции на тази тема. Издава се списанието Русский язык как инославянский.  

Независимо от статуса на езика – като чужд, като нероден, роден (в ситуация на 

билингвизъм) или като друг славянски това, което обединява методическите аспекти на 

неговото преподаване и изучаване е фактът, че той, по правило, се изучава извън 

условията на своето естествено битуване, т.е. извън страната на изучавания език, и, 

следователно, не се употребява в ежедневната комуникация. От това следва, че сферите 
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на преподаване и изучаване на родните и чуждите езици, както и сферите на практическо 

използване на тези езици в ситуациите на реално общуване са твърде различни една от 

друга. 

В дадения контекст в условията на съвременната глобализация и активна миграция 

би бил интересен погледът към всеки език (в това число и българския). На дадения етап, 

обаче, подобни изследвания почти липсват. 

 

3. Ранното чуждоезиково обучение 

 

В системата на непрекъснатото образование изучаването на чужд език в ранна 

възраст заема важно място. То е ценно не само от гледна точка на овладяването на езика 

на по-следващите степени и формирането на необходимата база за обучение по втори 

чужд език, но и оказва безспорно положително влияние върху развитието на психо-

когнитивните функции на детето: неговата памет, внимание, мислене, възприятие, 

въображение. Именно в ранна възраст се залага фундаментът от езикови и речеви 

способности, необходим за последващото изучаване на чуждия език като средство за 

интеркултурно общуване. Затова образователната политика на ЕС подкрепя 

преподаването на поне два чужди езика от най-ранна възраст. 

 

Изводи 

 

Формирането на интеркултурна и езикова компетентност е необходима и 

неотменна част от комуникативната компетенция на образования човек в съвременния 

свят. Изучаването на чужд език е свързано с формирането на вторично езиково съзнание, 

ето защо езиковата картина на света у носителя на даден език и у изучаващия езика като 

чужд се различават. Този процес има своята специфика за различните типове вторична 

езикова личност: билингви, носители на типологично различен език, носители на език от 

същата езикова група и тип и др. В дадения контекст особено перспективни за 

лингворидактиката изглеждат идеите за последователно разграничаване на отделните 

ипостаси на езика (например, български език като чужд език; български език като роден 

за билингви, български език като нероден, български език като друг славянски и др.). По-

нататъшната разработка на отделни методики за обучение, предназначени за различните 

видове вторична езикова личност според нас ще осигури не просто овладяването на 

езика, а и неговото усвояване. 
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CONTEMPORARY PEDAGOGICAL CHALLENGES 

WITH THE CONTEXT OF THE EUROPEAN FRAMEWORK  

FOR THE DIGITAL COMPETENCE OF EDUCATORS (DIGCOMPEDU) 

 

 

Abstract: As the teaching professions face rapidly changing demands, educators require an increasingly 

broad and more sophisticated set of competences than before. In particular the ubiquity of digital 

devices and the duty to help students become digitally competent requires educators to develop their 

own digital competence. On international and national level a number of frameworks, self-assessment 

tools and training programmes have been developed to describe the facets of digital competence for 

educators and to help them assess their competence, identify their training needs and offer targeted 

training. Analysing and clustering these instruments, this article presents the common European 

Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) as a tool to investigate and develop 

teachers’ proficiency. DigCompEdu is a scientifically sound background framework which helps to 

guide policy and can be directly adapted to implement regional and national tools and training 

programmes. In addition, it provides a common language and approach that will help the dialogue and 

exchange of best practices across borders. The DigCompEdu framework is directed towards educators 

at all levels of education, from early childhood to higher and adult education, including general and 

vocational training, special needs education, and non-formal learning contexts. It aims to provide a 

general reference frame for developers of Digital Competence models, i.e. Member States, regional 

governments, relevant national and regional agencies, educational organisations themselves, and 

public or private professional training providers. Innovating and modernising education and training 

are key priorities nowadays.The key challenge for research and policy is to make sure that the full 

potential of digital technologies is used for learning and that effective digital-age learning is made 

possible through systemic and holistic change. Progress to move towards full integration of digital 

technologies in education and training totally relies on the new digital competence of the educators in 

rapport with their learners’ immediate needs and expectations. 

 

Keywords: digital competence, pedagogical competence, training needs, DigCompEdu. 

 

Промените в образованието и в обществото поставят нови изисквания към 

учителската професия. Успоредно с базисното професионално задължение да 

преподават основни знания, от учителите все повече се изисква да помагат на младите 

хора да учат самостоятелно, като придобиват ключови умения за това; от тях се очаква 

да разработват по-конструктивни и основаващи се на сътрудничество методи за 

обучение и по-скоро да улесняват учебния процес и да бъдат мениджъри на класната 

стая, отколкото обучаващи ex-cathedra. Тези нови роли изискват обучение с голям 

диапазон от образователни подходи и стилове. Освен това, класните стаи в наши дни се 

характеризират с по-разнородно присъствие на млади хора от различна среда и различно 

ниво на способности, също така и млади хора с различни проблеми. От учителите се 

изисква да използват възможностите, които новите технологии предлагат и да отговарят 



78 

 

на търсенето за индивидуализирано обучение; вследствие на повишената автономия на 

училищата, от учителите се очаква да се заемат и с допълнителни задачи, свързани с 

вземането на решения и с управлението на училищния и извънучилищен живот. 

Тези промени изискват от учителите не само да придобиват нови знания и умения, 

но също така и непрекъснато да ги развиват. За да се осигурят на преподавателските 

кадри уменията и способностите за тези нови роли, е необходима както 

висококачествена първоначална подготовка на учителите, така и последователен процес 

на непрекъснато професионално развитие, който да поддържа, доразвива, обогатява и 

надгражда базисните си компетнетности. Основен акцент  на политиката в 

образованието, прокарвана от Генералната дирекция за образование и култура към 

Европейска комисия, е за създаване и поддържане на устойчив интерес към 

иновационните модели и проекти за учене и преподаване в училището на Обединена 

Европа. 

Едно от ключовите педагогически умения е уменето за рефлексивна практика и 

научноизследователска работа. Във всеки момент от кариерата си, учителите трябва да 

разполагат или да са в състояние да получат цялата гама от знания по учебния предмет, 

да прилагат богат инструментариум относно методите на преподаване, да 

експериментират с различни модели на професионално поведение и педагогически 

умения, за да могат да насърчават обучаемите да развиват напълно потенциала си и да 

изграждат у тях устойчив интерес към ученето като процес, продължаващ през целия 

живот.  

От учителите се очаква да помагат на младите хора да поемат отговорността да 

начертаят свой индивидуален път на обучение. Като такива те трябва да могат да носят 

отговорност и за собственото си професионално развитие. В среда на самостоятелно/ 

дигитално учене през целия живот, професионалното развитие на учителите 

предполага, че те: 

–    ще продължават системно да осмислят собствения си опит; 

–  ще се ангажират с научноизследователска дейност в рамките на работата си с 

обучаваните от тях ученици; 

–ще включват в преподаването си резултатите от академични изследвания и от 

непосредствени теренни изследвания по време на  работата си с ученици; 

–  ще оценяват ефективността на стратегиите си на преподаване и съответно ще ги 

изменят;  

– ще оценяват и остойностяват собствените си потребности от обучение. 

Динамиката на съвремието ни  и промяната на културните модели водят 

неизменно до промяна на ролята на учителя в и извън класната стая. Преминал през 

функциите на информатор, инструктор, ментор (50-те години на миналия век), от 90-те 

години на XX век учителят приема ролята на съветник, помощник, профайлър, аниматор, 

експерт, медиатор, модератор, консултант, фасилитатор на учебния процес, при който не 

учителят, а ученикът стои в центъра на учебното общуване. Доколко формалното 

академично образование и обучение на педагогически кадри е в състояние адекватно да 

отговори на турболентността на съвременните изисквания? 

 Днес, предвид променящия се геополитически, социокултурен, етнически и 

информационен фон, пред учителя се изправя ново предизвикателство – ролята на 

изследовател в класната стая с адекватни дигитални компетности. 

Компетентностите се определят като динамична съвкупност от знания, умения, 

нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение. Свързват се основно 

с поведението на личността – не сами по себе си знания или умения, а подходящи 

поведения, демонстрирани в конкретни учебни ситуациии необходими за постигането на 

резултати в конкретна дейностили при определена професионална роля. Знанията са 
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свързани с отговори на въпроси – какво, кога, къде, колко, докат уменията изискват 

прилагането на знанията в практиката. Компетентността най-често се свързва със 

способност, разбирана като можене да се направи нещо, т.е. умеене, основано на знание. 

Компетентностите са способности, но не вродени, а такива, които са развити чрез 

качествено учене, в подходяща педагогическа среда и чрез придобиване на сериозен 

практически опит. 

Използването на понятието компетентности във все повече сфери и житейски 

ситуации не позволява да се приложи единна класификация на компетентностите. Някои 

учени говорят за индивидуални (социална, емоционална, когнитивна, гражданска и 

професионална компетентност) и за организационни компетентности. М. Армстронг 

разделя компетентностите на два вида – поведенчески или “меки” (емоционална 

интелигентност, комуникативност, резистентност към промяна, проактивност, екипност, 

умения за вземане на решения, ориентираност към постижения, умения за мотивиране, 

лидерство и др.) и технически или “твърди”, които определят специфичните 

професионални умения и способности. Опирайки се на тезата за деленето на 

съдържанието на образованието на „метапредметно” (за всички предмети), 

„междупредметно” (за цикъл предмети и образователни области) и „предметно” (за 

всеки учебен предмет), Хуторский подрежда компетентностите йерархично в три нива: 

ключови, общопредметни и предметни. Постепенно  в  различните  класификации  се  

появяват  принципно  нови образователни  понятия – компетенции, компетентности, 

умения за живот, ключови компетентности... През последните няколко години са факт 

редица дискусии относно основните (базисни) компетентности, които всеки един човек 

трябва да притежава. Резултатите от тези дискусии очертават комплекси от 

компетентности, които се считат за особено важни, значими за реализацията на човека – 

личностна и професионална. Постепенно в резултат от търсенето на „концептуална 

основа за училищно-базирани сравнения на постиженията в международни и в 

национални учебни системи се налага понятието ключови компетентности. 

От качествната систематизация на пълен набор определения за компетентност и 

компетенция, направена от Н. Цанков (Цанков & Генкова, 2009: 34), можем да обобщим, 

че „компетентност” се свързва предимно с „потенциални особености”, с „ефективно 

извършвана дейност” , с „емоционален аспект и придаване на смисъл на дейността”, 

докато „компетенция” има повече прагматичен оттенък като „реализира на практика 

компетентността”, „знае „как”, а не „че”,, осъществява „връзка между знания и 

ситуация”. Етимологията на двата термина насочва към автентичното значение на 

компетентност като „подходящ, съответстващ, способен, значещ”, а на компетенция по 

скоро като „съвпадам, съответствам, способен” (пак там, 2009: 37). Правилно Н. Цанков 

отбелязва, че компетенцията е операционализирана и изявена субектно компетентност. 

Така компетентността е преди всичко субективна и личностна, докато 

компетенцията – обективна и нормативна характеристика на човешката 

дейност. 

Двойният комплекс „компетентност-компетенция” характеризира два 

взаимосвързани вътрешно-външно аспекта на човешката професионална дейност. 

Компететността използваме, когато трябва да характеризираме професионално-

личностния профил на специалиста и качеството на неговото отношение към 

предмета на професионалния му труд. Докато компетенцията фиксира 

професионални правомощия за определени професионални дейности и функции, които 

се приписват на специалиста с точно този сертификат и точно тази длъжностна позиция 

в професионалната йерархия (Рашева-Мерджанова, 2004: 27). Ето как компетентността 

(моженето), придобита и легитимирана чрез специално образование и подготовка и 

техните сертификати, се проявява и трансформира в компетенция (правото 

официално да упражняваш тази компетентност), разписана и договорена от НКПД, 
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професионално-длъжностните характеристики и професионално-трудовите договори 

между работодатели и служители. Целта и смисълът на съгласуването между 

съвременните образователни системи и пазара на труда е в постигането на съответствие 

между формирани, налични компетентности и тяхното легитимно упражняване като 

компетенции. Разминаването води до влизането в професии на хора, кото по силата на 

позицията си упражняват компетенции, за които са некомпетентни и обратно – 

компетентните и способни хора се разхищават. 

Образователното и професионалното развитие на всеки учител трябва да бъде 

разглеждано като задача, която се изпълнява през целия живот, както и да бъде съответно 

структурирано и обезпечено.Непрекъснатото професионално развитие по време на 

цялата кариера, което включва възможности за формално и неформално обучение, 

означава всички учители да имат достъп през цялата си кариера до структурирано 

професионално ориентиране и наставничество от опитни преподаватели или други 

специалисти с подходяща подготовка. 

В статията си „Трансформация на ключовите компетентности на съвременния 

учител вконтекста на социалното взаимодействие” Яна Мерджанова (Мерджанова,2010: 

243) детайлно описва настъпилата трансформация на комплекса „Професионални 

педагогически компетентности” в наши дни. Еволюцията на професията следва да води 

след себе си и промяна в компетентностните приоритети. Според нея (пак там, с.249) 

новите образователни технологии целят да облекчат рутинните информационни 

функции на учителя. Новите тенденции за самоконтрол, самооценяване и взамно 

оценяване, самостоятелна работа са насочени да облекчат и миноризират рутинните и 

схоластически функции на директивно оценяване. Новите тенденциите за 

самоорганизация са предназначени да се намалят рутинните функции на едностранно 

педагогическо управление и контрол. За да се изведат на преден план консултантската, 

на основата на експертната, подпомагащата, модераторната и медиаторната функции и 

роли на учителя. 

Ето защо се налага преосмисляне и преструктуриране на цялостния комплекс 

ключови компетентности на българския и въобще съвременния учител в началото на 21 

век, работещ и в дигитална образователна среда. Европейската рамка за дигитална 

компетентност на преподавателите (DigCompEdu)отговаря на нарастващото осъзнаване 

сред Европейската общност, че преподавателите се нуждаят от набор от специфични 

дигитални умения, за повишаване на нивото на преподоване и включване на иновации в 

образованието. DigCompEdu цели да обхване и опишете тези специфични за 

преподавателите дигитални компетентности,  организирани в 6 области: 

 

Таблица 1. Области, описващи дигиталните компетентности на преподавателите 

спрямо DigCompEdu 

 

Области 

 

Съдържание 

1.„Професионална 

ангажираност“ 

Насочена към използването на дигитални технологии при 

взаимодействие с колеги, ученици, родители и други 

заинтересовани страни, за индивидуално професионално 

развитие и за развитие на образователната институция; 

2. „Дигитални 

ресурси“ 

Насочена към компетентности, необходими за ефективно и 

отговорно използване, създаване и споделяне на дигитални 

ресурси за учене; 
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3.„Преподаване и 

учене“ 

Насочена към управлението и организирането на 

използването на дигиталните технологии в преподаването и 

ученето; 

4. „Оценяване“ Насочена към използването на дигитални стратегии за 

подобряване на процеса на оценяване на учениците 

5.„Овластяване на 

учащите“ 

Фокусиране върху потенциала на дигиталните технологии за 

преподаване и изграждане на стратегии за съвместно и 

споделено учене; 

6.„Подпомагане на 

дигиталните 

компетентности на 

учащите“ 

Насочена към специфичните педагогически 

компетентности, необходими за улесняване на 

придобиването на дигитални компетентности от учениците. 

 

Всяка област е описана с дескриптори, които описват дигиталните умения на 

преподавателите да работят в такава среда, да дават критична оценка на различни 

аспекти на учебното съдържание, да създават електронни ресурси, да развиват 

дигиталните умения на своите обучаеми, да осъществяватактивна  и последователна 

комуникация. 

 

 

Таблица 2. Дескриптори на областите, описващи дигиталните компетентности на 

преподавателите спрямо DigCompEdu 

 

Области 

 
Дескриптори 

1.„Професионална ангажираност“ 1.1. Организационна комуникация 

1.2. Професионално сътрудничество 

1.3. Рефлексия 

1.4. Дигитална продължаваща квалификация 

2. „Дигитални ресурси“ 2.1. Подбор 

2.2. Създаване и модифициране 

2.3.Управление, защита, споделяне 

3.„Преподаване и учене“ 3.1. Преподаване 

3.2. Ръководене 

3.3. Подпомагащо учене 

3.4. Саморегулиращо учене 

4. „Оценяване“ 4.1. Стратегии за оценяване 

4.2. Анализиране на доказателства 

4.3. Обратна връзка и планиране 

5.„Овластяване на учащите“ 5.1. Достъпност и включване 

5.2. Диференциация и персонализация 

5.3. Активно ангажиране на учащите 

6.„Подпомагане на дигиталните 

компетентности на учащите“ 

6.1. Информационна и медийна грамотност 

6.2. Комуникация 

6.3. Създаване на съдържание 

6.4. Отговорно ползване 

6.5. Решаване на проблеми 

 

Дигиталната компетентност на преподавателите е сравнително нов феномен в 

образователното пространство, който очертава нови предизвикателства пред училището 
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–от една страна, да отвори образованието към информационния поток в интернет, а от 

друга – да предпази учениците от негативните му ефекти. В този аспект на дигиталната 

компетентност се гледа като възможност за развитие на компетентности за критическо 

мислене, общуване и управление на информацията, необходими на обучаемите като 

разумни потребители и творци. Затова тя е важна за възпитаването на мислещи, 

ангажирани и информирани млади хора. До този момент усилията са фокусирани по-

скоро върху осигуряване на необходим достъп до технологии в училищата и върху 

развиване на умения за боравене с тези технологии от учениците, Понастоящем е 

необходимо да се надгражда и с умения за критическо отношение към информацията, 

достъпна в интернет. Ориентирането на ежедневната работа в училище към ключови 

области, в които обучаемите имат нужда от подкрепа и насоки, на практика означава 

партньорство и с родители, и с неправителствения сектор с фокус върху дигитално-

медийната грамотност в училище и извън него. 
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ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЕТО ГОВОРЕНЕ  

В ОБУЧЕНИЕТО ПО РУСКИ ЕЗИК НА ВОЕННИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Диана Боримечкова, Военна академия “Г. С. Раковски” 

 

INNOVATIVE TECHINQUES FOR DEVELOPING SPEAKING SKILLS IN 

RUSSIAN LANGUAGE CLASSES OF MILITARY PROFESSIONALS 

 
Abstract: The paper deals with the methods for development of speaking skills in Russian language 

classes at Rakovski National Defence College. The positive effect of the use of innovative methods for 

development of the speech production and communicative skills is discussed (e.g. Pecha Kucha style of 

presentation, role-play and debating). The benefits of these methods for enhancing motivation and self-

confidence, overcoming the language barrier and improving language fluency are presented. 

 
Keywords: Russian as a foreign language; speaking; teaching oral communication; innovative methods 

and techniques. 

 

Уменията за говорене и слушане като разновидности на устната реч са взаимно 

свързани, но изграждането им в процеса на изучаване на чуждия език се осъществява 

чрез различни целенасочени стратегии. Поради близкородствения характер на руския 

език, българите са относително облагодетелствани по отношение на уменията за слушане 

с разбиране, но срещат затруднения при продуцирането на монологична и диалогична 

реч на руски език. Този извод се потвърждава от анализа на резултатите от проведените 

изпити за определяне нивото на владеене на руски език в съответствие със 

стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001 в периода от 2017 до 2019 

година. 

 

 
Фиг. 1. Резултати от изпитите за определяне нивото на владеене на руски език в 

съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001(2017-2019 г.) 

 

Диаграмата представя в графичен вид резултатите на 39 кандидати, положили 

изпити по четирите езикови умения. Тенденцията за по-високи резултати в рецептивните 

умения четене и слушане спрямо резултатите в продуктивните умения писане и говорене 

се очертава особено отчетливо при кандидатите, постигнали 2 и 3 ниво на владеене на 

руски език съгласно стандарта STANAG 6001.  

Въз основа на посочените данни се прави заключението, че в преподаването на 

руски език на български военни специалисти е необходимо прилагане на целенасочени 

стратегии за развитие на продуктивните речеви умения, и по-специално на умението 

говорене, тъй като „за учещия способността да се изразява устно често означава успешно 
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овладяване на изучавания език“ (Шопов, 2013:308). Именно говоренето се разглежда в 

масовото съзнание като белег за владеене на чужд език, затова мотивацията и 

увереността на обучаемите до голяма степен е свързана с изграждането на способностите 

за устно изразяване. 

Ще разгледаме някои ефективни методически подходи и иновативни техники за 

развитие на умението говорене, които се прилагат вкурсовете по руски език във Военна 

академия „Г. С. Раковски“ (ВА), предназначени за военнослужещи и граждански лица от 

системата на БА и Министерството на отбраната, чиито функционални задължения 

изискват основни езикови знания и достатъчни комуникативни умения при общуване и 

ползване на информация на руски език. Съгласно утвърдената административна и учебна 

документация на курсовете разпределението им в модули А1 (начинаещи), А2 (малко 

напреднали), В1.1 (средно напреднали) и В1.2 (напреднали) съответства на 

Общоевропейската езикова рамка (ОЕЕР). Учебното съдържание на курсовете 

предвижда също подготовка за изпити за определяне нивото на владеене на руски език в 

съответствие със стандартизационно споразумение на НАТО STANAG 6001. 

Работата върху развитие на уменията за устно вербално общуване е съобразена с 

принципите на обучение ориентирано към студента, в което се вземат предвид различни 

психологически, социални, професионални и други фактори като: специфика на 

професионалната среда, възраст, образователен и езиков статус, индивидуални 

особености и комуникативни потребности на обучаемите. Посоченият принцип се 

отразява в подбора на различни методически техники за развитие на монологичната и 

диалогичната устна речева продукция на специализантите в курсовете по руски език във 

ВА.  

В ранния етап на обучението по руски език, който обхваща нива А1 и А2 съгласно 

ОЕЕР или „Първо ниво“ по стандарта STANAG 6001, като цел се поставя постигането на 

общо езиково владеене и придобиването на умения за използване на езика при 

всекидневно общуване. Прието е, че „речевата продукция се оформя структурно чрез 

прилагане на морфологичните и синтактичните правила на изучавания език“ (Шопов, 

2013:310), а това означава, че диалогичното и монологичното говорене изискват 

сериозни езикови знания и добре развити умения за прилагане на тези знания. Езиковият 

материал се овладява последователно, за да се превърне в средство за комуникация. 
Затова от една страна основният фокус на преподаването в началните нива е насочен към 

формиране на базова езикова компетентност чрез усвояване на произносителните норми 

и овладяване на основната граматична и лексикална система на изучавания език. От 

друга страна, в преподаването на граматика и лексика задължително се интегрират 

подходящи за съответното ниво комуникативни задачи, които целят незабавно 

въвеждане на изучавания езиков материал в устната практика. Такъв подход спомага за 

преодоляване на езиковата бариера, повишаване мотивацията на обучаемите и 

създаването на атмосфера на потапяне в езиковата среда на изучавания език.  

В повечето съвременни учебни помагала по руски език за начинаещи са включени 

задачи за развитие на уменията за монологична реч. Сред тях са класическите 

упражнения за повторение на думи, изрази и изречения, включително задачи за 

запомняне на текстове за четене; упражнения за имитация, свързани с повтаряне на 

речеви модели, фронтално задаване на въпроси от преподавателя към обучаемия; 

преразказ по прочетен текст и др. 

Прилагането на някои иновативни техники за формиране на умения за 

монологична реч стимулира устната речева продукция на обучаемите. Добър пример за 

формиране на навици за самостоятелно изграждане на устно изложение и активиране на 

придобитата езикова компетентност са ситуационните задачи (case study). За целта 

преподавателят разработва сценарии за ситуационни задачи по учебни теми, свързани с 

ежедневното общуване: представяне, запознаване, задаване на въпрос относно 
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местоположение на даден обект, поръчване на храна в ресторант или запазване на стая в 

хотел, даване на съвет или препоръка и т.н. Задачите трябва да съответстват на 

актуалната езикова подготовка на специализантите и да са свързани с автентична и 

реално възможна практическа ситуация или казус, отговарящи на комуникативните им 

потребности. Ето няколко примера за сценарии на ситуационни задачи за развитие на 

уменията за монологична реч, ползвани в курсовете по руски език за начинаещи и малко 

напреднали: 

1. Ситуационна задача за построяване/съставяне на монологично изказване от 1-

2 изречения, подходяща за ниво А1: 

Ситуация 1. Вие сте в Москва, на улицата. Попитайте случайна минувачка, как 

да стигнете до Червения площад. 

- прилага се при отработване на формули за обръщение, поздрав, умения за 

съставяне граматични конструкции, например с използване на предложен падеж с 

предлози в и на, винителен падеж с глаголи за движение и т.н. 

2. Ситуационни задачи за построяване/съставяне на разгърнато монологично 

изказване в различни речеви стилове, подходящи за ниво А2: 

Ситуация 2. Вие сте на интервю за работа. Представете се, разкажете за себе 

си. 

- използва се за отработване на различни предложно-падежни конструкции и 

работа върху глаголно-именни словосъчетания, за изучаване и практикуване на 

специфичните особености на официалния речеви стил. 

Ситуация 3. Разказвате на приятел за филма/мача, който сте гледали вчера. 

- ситуацията е подходяща за работа върху глаголи свършен и несвършен вид, като 

упражнение на разказ за минали събития, за практикуване на комуникация в неформален 

речеви стил. 

Една от атрактивните техники за развитие на уменията за монологична реч е 

презентацията във формат „Печа куча“ (от японски език «лек разговор, бърборене»). 

Това е специфичен опростен формат за презентиране, който се използва активно в 

съвременния бизнес свят. Идеята на формáта „Печа куча“ е свързана с необходимостта 

да се въведат единни правила и ограничения във времето за представяне на по-голям 

брой презентации. Съгласно класическия регламент презентаторът представя 

определена тема във вид на 20 предварително подготвени слайда, всеки от които се 

показва за 20 секунди. Слайдовете съдържат предимно изображения, които се сменят 

автоматично, а презентаторът не чете, а говори на техния фон.  

Прилагането на тази иновативна техника в обучението по руски (или друг чужд) 

език развива редица комуникативни умения и подпомага изграждането на стратегии, 

които могат да бъдат полезни на обучаемите не само за усъвършенстване на умението 

говорене на изучавания език, но и във всички сфери на реалния живот чрез развитие на 

умения за правилно построяване/структуриране на описание с цел стегнато представяне 

на основна идея; говорене за ограничено време и спонтанно говорене; опит за говорене 

пред публика; умения за разказване на истории и т.н. 

Поставянето на задача за самостоятелна подготовка на презентация е ефективно 

за обучаеми на ниво не по-ниско от А2 – В1. С цел отработване/затвърждаване на 

придобити в часовете по руски език граматични и лексикални знания на обучаемите се 

поставя задачата за самостоятелно разработване на презентация тип „Печа куча“ на 

руски език (например, на тема „Как избрах професията си“ или „Един работен ден“) в 

Power Point или друг визуален формат. Преподавателят трябва да разясни подробно 

условията за създаване на презентацията. Не е необходимо да се спазва изискването на 

класическата презентация „Печа куча“ за броя на слайдовете – регламентът за 

презентатори, които още не владеят изучавания език достатъчно добре, може да включва 
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по-малък задължителен брой опорни изображения, например 7. Установява се регламент 

за показване на всеки слайд и за говорене - по 20 секунди на слайд. 

 Обучаемите извършват самостоятелно редица дейности: избор и подготовка на 

изображения (снимки, картини, графики и т.н.) без текст, чрез които да разкажат 

историята си; създаване на история по изображенията във вид на писмен текст или устен 

разказ; репетиране на изговарянето ѝ с цел при представянето пред курса да се вместят 

в регламентираното време (Карсън, 2017). 

Разработват се процедури за коментар и оценка на презентацията от останалите 

обучаеми, които могат да включват скала с езикови или неезикови критерии, предложени 

от преподавателя, като: спазване на условието за време; оценка на съдържанието на 

разказаната история; синхрон между показаните изображения и говоренето; 

оригиналност и креативност на презентацията; оценка на езика – наличие или отсъствие 

на граматични и други грешки. Възможно е индивидуализиране на задачите: всеки член 

на групата дава оценка и коментар по различен критерий, например един следи 

правилната употреба на определени граматични форми (падежни окончания, предлози 

или употребата на глаголи), друг оценява съдържанието, трети контролира времето на 

говорене, четвърти наблюдава поведението на презентатора и т.н. 

Подготовката, изпълнението и обсъждането на презентации във формат „Печа 

куча“ повишава в изключителна степен ангажираността, креативността и толерантността 

на обучаемите, съдейства за преодоляване на стреса от говорене на изучавания чужд език 

и създава чувство на увереност и удовлетворение от постигнатото, както и положителна 

емоция към учебния процес. 
За развитието на уменията за диалогична реч в ранните етапи на обучението (А1-

А2) се прилагат следните задачи: възпроизвеждане на учебни диалози по зададен модел; 

попълване на пропуснати реплики в диалог; работа по двойки с въпроси и отговори; 

мини дискусии по групи и др. Възможностите за разнообразяване на комуникативните 

упражнения тук са повече, тъй като наличието на партньор и обратна връзка подпомага 

овладяването на комуникативните умения, свързани с участие в разговор.  

В напреднал етап на обучението по руски език (нива В1-В2) инструментите за 

развитие на уменията за монологична и особено диалогична речева продукция са много 

повече, тъй като се предполага, че базовата езикова компетентност вече е формирана, а 

основните произносителни норми и граматични знания са придобити.  

За по-високите нива една от задачите на курсовете по руски език включва 

придобиването на умения за комуникация в общ военен контекст (Спецификация, 2020), 

затова в процеса на обучение приоритет има изучаването на общата военна 

терминология в качеството ѝ на руски език за специални цели, както и развитието на 

продуктивните умения в професионален контекст. Предлагането на методически задачи 

от сферата на проектно-ориентираното обучение (project based learning) в преподаването 

на руски език на военни специалисти разширява и обогатява учебното съдържание 

посредством включване на теми от професионалната сфера. Като иновативни практики 

с доказана ефективност за развитието на уменията за водене на свободен разговор на 

обучаеми в курсовете по руски език на ниво В1.1 и В1.2.ще разгледаме ролевата игра на 

обща или професионална тема и дебата по проблем от професионалната област. 

Ролевата игра като иновативна технология за развитие на уменията за диалогична 

реч заема важно място в обучението на специализантите по руски език. Използването на 

ролеви игри в час не е алтернатива на традиционните учебни дейности, нито приятно 

допълнение с развлекателна цел, а е кулминационен момент на обучението, по време на 

който обучаемите могат да приложат своите езикови познания в изкуствено създадена, 

но реалистична комуникативна ситуация (Железнякова, 2017). Ролевата игра повишава 

мотивацията на обучаемите, развива уменията за водене на разговор в ситуации на 

всекидневно общуване или в професионален контекст и, не на последно място, подготвя 
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за изпита за проверка на умението говорене според изискванията на СТАНАГ 6001. 

Трябва да отбележим, че използването на ролевата игра като методическа техника не 

противоречи на спецификата на обучението във военна среда и до голяма степен е познат 

формат за военнослужещите, които в процеса на специализираната си професионална 

подготовка постоянно участват в провеждане на щабни тренировки, симулации, военни 

учения и други, т.е. постоянно са поставени в условията на игрова учебна дейност, в 

процеса на която се изпълняват определени роли. 

Една от ролевите игри за специализантите в курсовете по руски език на ниво В1 

се нарича „Наборна комисия“, а организирането ѝ протича в няколко основни етапа: 

1. Подготовка на ролевата игра – разработване на сценарий и план за играта от 

преподавателя; 

2. Обявяване на ролевата игра – съобщаване на темата, целите и задачите: 

Тема: провеждане на интервю с кандидатии за военна служба; 

Цели: отработване уменията за диалогична реч, задаване на въпроси, употреба на 

професионална лексика, водене на разговор в делови функционален стил; 

Разпределяне на ролите. Всеки обучаем получава роля: кандидат за наборна 

служба (в зависимост от броя обучаеми в групата броят на „кандидатите“ може да се 

увеличи или намали); наборна комисия или комисия за подбор на професионални 

военнослужещи – офицер, юрист, психолог, лекар, секретар и др. 

3. Същинска част – непосредствено провеждане на ролевата игра: членовете на 

комисията задават въпроси, кандидатът отговаря. Обучаемите „разиграват“ предожената 

ситуация, като получават свобода за интерпретация и импровизация, а преподавателят 

наблюдава, без да коригира езикови грешки. Играта завършва с решение на наборната 

комисия относно приемане или неприемане на кандидата за военна служба и 

разпределянето му в съответния вид въоръжени сили или род войски. 

4. Анализ и обратна връзка. Преподавателят обсъжда заедно с обучаемите 

резултатите от проведената практика, отбелязва и анализира грешките, обобщава и 

набелязва насоки за бъдеща работа. 

Развитието на продуктивните умения на ниво В1-В2 е приоритетно, като фокусът 

е професионалният език. В контекста на работата върху усъвършенстване на уменията 

за диалогична реч на обучаеми с по-високо ниво на езикова компетнетност ще 

разгледаме дебата като иновативна дискусионна практика, вдъхновена от 

публицистичния разговорен жанр „токшоу“. Дебатът на тема „За и против начално 

военно обучение в средното училище“ се организира и регламентира от преподавателя и 

се използва за развитие на диалогичната реч в контекста на придобиване и затвърждаване 

на лексикални знания, усъвършенстване уменията за разсъждение, аргументиране, 

диалог и спор на изучавания руски език. За въвеждане в темата може да се използва 

подходящ публицистичен текст или кратък видеоматериал. Подготвителният етап на 

учебния дебат съдържа: обявяване на темата и съобщаване на регламента от 

преподавателя; разделяне на обучаемите в две групи, които да представят и обосноват 

противоположни мнения (разпределението в групи може да стане на доброволен 

принцип или чрез жребий). По време на същинската част на дебата се провежда 

вътрешно обсъждане в групите, по време на което се подготвят съответните доводи, след 

което групите излагат своите аргументи с евентуалното им записване на дъска или на 

екран; изслушват се контратезите; гледните точки се подлагат на обсъждане и/или спор. 

Оптималният вариант за провеждане на дебата е определянето на трета група участници, 

които да изпълняват функцията на жури, което преценява аргументите на двете страни в 

дебата по договорените в началото му критерии (езикова култура, оригиналност, 

убедителност, атрактивност, отношение към противника и др.). Журито провежда 
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заключителната фаза на дебата, като подготвя и произнася обоснована оценка по 

обсъдената тема. 

Прилагането на адекватни разговорни практики, ориентирани към 

професионалните потребности на обучаемите военни специалисти, дава отлични 

резултати, като стимулира устната речева продукция и повишава ефективността на 

учебния процес. Изборът на иновативни техники за развитие на умението говорене 

изисква сериозна подготовка и внимателно обмисляне на темите от страна на 

преподавателя и трябва да бъде организирано в духа на обучението ориентирано към 

студента, съобразено със спецификата на конкретната група обучаеми и нивото на 

владеене на изучавания език. 
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МЕСТО КОМПЬЮТЕРНОГО ЖАРГОНА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

д-р Дияна Николова, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

THE PLACE OF COMPUTER JARGON IN TEACHING THE RUSSIAN 

LANGUAGE AS FOREIGN 

 

Abstract: This topic seems to be appropriate in connection with current world events. The pandemic 

has forced all to recognize the role of Information technologies in professional work, at home for 

entertainment and communication, but it is especially noticeable in training pupils and students. 

Knowledge of computer jargon brings people together, promotes real, easy and virtual communication 

for IT users, makes it possible to exchange information in a compressed form, and thus saves time and 

linguistic resources. 

 
Keywords: computer jargon, distance learning, Russian as a foreign language, computer 

linguodidactics. 

 

В последние годы компьютерные технологии играют одну из важнейших ролей во 

всех сферах общественной деятельности, но особенно это касается сфер образования и 

культуры. Невозможно представить себе жизнь без таких достижений, как: компьютер, 

сотовые телефоны, телевидение, радио, являющихся важнейшими средствами 

информации, связи и общения. Ввиду данного факта, влияющего на специфическое 

„аудиовизуальное“ развитие и восприятие современного поколения, внимание 

исследователей в области лингвистики и дидактики направлено на применение 

инновационных образовательных технологий. Данные технологии делятся на две 

группы, а именно: психолого-педагогические и информационно-компьютерные.  

Современные образовательные стратегии направлены именно на 

компьютеризацию образования. Использование информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) является одним из критериев качества образования в связи с 

процессом интеграции в глобальное образовательное пространство. Этот факт вызывает 

изменение в инструментарии обучения, хотя наблюдается известное отставание 

необходимых преобразований в методах и инструментах обучения в школах и высших 

учебных заведениях. По словам Э. Г. Азимова ИКТ – это совокупность методов, 

производственных процессов и программно-технических средств, обеспечивающих 

сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с помощью 

компьютеров (Азимов, Щукин, 2009: 90). Изучая зарубежный опыт в применении ИКТ 

при обучении языку (CALL – Сomputer Assisted Language Learning) российские 

исследователи ввели понятие компьютерная лингводидактика (Итинсон, Рубцова, 2015: 

5666-5669), под которой понимают „области лингводидактики, изучающие теорию и 

практику использования компьютерных и сетевых технологий в обучении языку“ 

(Бовтенко, 2005: 4). Нужно отметить, что данное сравнительно новое 

междисциплинарное направление в методике преподавания иностранного языка, в 

частности РКИ, сочетает в себе общепринятые, традиционные (дидактические, 

психологические, лингвистические и методологические принципы обучения), а также 

инновационные подходы. Применение данных приемов в дистанционном обучении 

является ключевым. Особенно важными они стали в современной ситуации мировой 

пандемии, в которой ИКТ оказались не только единственным средством обучения, а 

вообще средством работы и общения на „удаленке“ почти во всех сферах 

жизнедеятельности людей.  

Воздействие экстралингвистических факторов, активная компьютеризация, 

доступность интернета определяют незамедлительный отклик в СМИ. Как известно, у 
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большинства масс-медиа есть свои электронные варианты (веб-страницы), социальные 

сети, блоги, форумы и т.п., где размещаются новости, публикуются комментарии, 

мнения, т.е. осуществляется современный виртуальный диалог. Для достижения главной 

цели дискурса СМИ, а именно проинформировать, убедить в чем-либо, вызвать реакцию 

и обратную связь большой части аудитории, т.е. быть доступными и понятными, 

целенаправленно используются средства языка. Таким образом, в зависимости от 

адресата, его интеллектуального уровня, конкретной ситуации и социокультурных 

факторов происходят два процесса – интеллектуализация (когда используются термины 

специальных областей научной сферы), с одной стороны, и демократизация языка (когда 

используется общедоступная, общеупотребимая, распознаваемая субстандартная 

лексика, в частности жаргон и разговорная лексика), с другой стороны. 

Публицистический дискурс и ИКТ становятся проводниками новой лексики, происходит 

размывание границ между ядром и периферией языка. Данные изменения определяют 

диффузный характер современного языка и приводят к созданию нового в 

функционально-стилевом отношении субстандарта, а именно – общего жаргона 

(интержаргона). 

Целью данной статьи является рассмотрение компьютерного жаргона как 

специфический лексический источник и уместность использования данного 

лексического запаса на занятиях русского языка как иностранный. Материалом 

исследования послужили лексические единицы ИТ-сферы рядового пользователя, 

эксцерпирован из различных источников: справочная литература (электронные 

справочники, статьи, журналы); лексикографические источники; электронные 

документы (Интернет-форумы специалистов и пользователей компьютеров), а также из 

онлайновых изданий, таких, как: PC World (Мир ПК), ComputerWorld, PC Magazine, 

NetworkWorld, Computers и др.  

Учитывая сложившуюся языковую ситуацию, вполне резонно задать вопрос – 

сможет ли болгарский студент, овладевший русским литературным языком на 

университетском уровне, попадая в языковую среду (виртуальную или реальную) 

проводить адекватную коммуникацию, извлекать информацию и пользоваться ею. Судя 

по опыту – скорее всего это вызовет у него затруднения. Именно данная причина 

побудила преподавателей Кафедры русского языка Шуменского университета еще в 

2017 г. в рамках совместного проекта с коллегами Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина провести  

несколько обучительных семинаров, связанных с актуальными языковыми процессами 

для студентов и учителей русского языка в связи с жаргонизацией современной речи. 

Для студентов-русистов проводятся лекционные курсы по следующим программам: 

„Компьютерный жаргон как лингвокультурный феномен“ и „Жаргон в системе 

современного русского языка“. 

Бесспорно, использование ИКТ в современном процессе обучения стало его 

неотъемлемой частью. В Болгарии, до наступления пандемии COVID-19, ИКТ и 

интернет использовались как репрезентативные средства материала (презентации, 

видеоролики, фильмы и др.), для поиска информации (специализированные порталы и 

ресурсы по русскому языку, электронные словари и переводчики, веб-страницы русских 

образовательных учреждений с материалами, электронные библиотеки, корпус русского 

языка и др.). Сложившиеся обстоятельства, затрудняющие прямое общение, побудили 

преподавателей и студентов, использовать веб-платформы синхронного и асинхронного 

обучения при помощи наличных дома ИКТ (ноутбуков, компьютеров, планшетов, 

смартфонов). Чтобы обеспечить доступ студентов к синхронному обучению, в 

зависимости от специфики личной ИКТ, нужно было найти подходящие для 

дистанционного обучения платформы, особенно для практических занятий по русскому 

языку. Независимо от формы обучения (дистанционной или аудиторной), компетенции 

использования ИКТ содействуют общей цели обучения РКИ, – формированию 
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коммуникативных компетенций – умений и навыков общения на русском языке, 

обогащению словарного запаса, формированию культуроведческой компетенции, 

усвоению правил речевого этикета в типовых ситуациях. 

Сложные обстоятельства, динамическое развитие ИКТ и специфическая 

полифункциональность жаргонной лексики способствуют современной тенденции 

демократизации языка, детабуизации инвективной лексики, экспансии варваризмов, 

встречи со специальной лексикой ИТ-сферы. Здесь находит свое место и собственно 

компьютерная терминология и ее субстандартный вариант – компьютерный жаргон 

(КЖ). В данной работе понятие компьютерный жаргон понимается широко, с 

включением в его состав „языка Интернета“, и всех форм языка, используемых 

пользователями в коммуникативных процессах, связанных с ИКТ, при этом средством 

реализации, связи между коммуникантами, является интернет со всеми его 

приложениями. 

В основном и русский, и болгарский варианты компьютерного жаргона 

создавались и продолжают „обогащаться“ на основе английских терминов. „Формируясь 

под непосредственным влиянием английского языка, компьютерный жаргон впитывает 

в себя значительную часть англоязычной терминологии в виде транскрипций и 

транслитераций. Вся англоязычная терминология не заимствуется компьютерным 

жаргоном, значительную долю составляют семантические новообразования“ (Ермакова, 

2001: электронный ресурс). Воздействие английского языка и сейчас не ослабевает, но и 

в обоих языках наблюдаются характерные особенности грамматических систем, в 

словообразовании, взаимовлиянии языков, а особенности отражения ментальности 

русского и болгарского народов. По словам И. В. Приваловой, происходит процесс 

„современного «перекраивания» языковой картины мира“ (Привалова, 2005: 10). 

„Тенденция к полифункциональности лексических единиц компьютерного жаргона 

обусловливает возможность перехода таких единиц в лексическую систему 

общелитературного языка, так как они становятся общеупотребительными и 

общепонятными“ (Виноградова, 2013: 448). Важным отличием КЖ от обычного 

подъязыка является наличие письменной формы. Именно данная особенность (известно, 

что жаргонная лексика употребляется только в устной речи) и широкое использование 

ИКТ делают данную субстандартную лексику социально активной, сильно влияющей на 

коммуникацию, а также способствует ее переходу в общелитературный язык и его 

обогащению. Таким образом, использованный в непринужденной неофициальной 

обстановке, как и любой другой жаргон, КЖ становится языком-посредником.  

Вряд ли найдется человек, работающий на компьютере, кому неизвестны слова 

как софтвер (от англ. software), кэш (от англ. cashe), сервер (от англ. server), браузер (от 

англ. browser), веб (от англ. web), онлайновый (режим) (от англ. on-line) и др., особенно 

сейчас, когда весь мир обучает своих учеников и студентов в дистанционной форме, 

опосредованной ИКТ, все конектятся (от англ. connect) к платформам обучения на 

„удаленке“. Да, данные лексемы стали интернациональными терминами, а в русском и 

болгарском языках являются заимствованными единицами профессионального жаргона 

и все они уже понятны всем. А понятны ли болгарским студентам, обучающимся 

русскому литературному языку вне языковой среды, специфические, экспрессивно 

окрашенные слова (напр. Аська, Клава, Егор, блин, железо, петух, зависать, огрызок, 

яблочник и т.п.)!? Данную особенность нужно учитывать, так как для большей части 

болгарских учащихся единственная среда, где они могут общаться на русском языке это 

виртуальная среда. Там они могут смотреть фильмы, ролики, передачи и новости 

ведущих русских телеканалов и слушать живую русскую речь, читать интересные 

электронные книги, научные статьи, искать информацию, общаться с носителями языка 

по электронной почте, в блогах, социальных сетях, чатах и т.д. Именно это кажется 
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достаточным основанием вводить лексику КЖ на протяжении всего обучения, начиная 

еще с базового уровня.  

Таким образом, еще на первых занятиях, когда накапливается основной 

лексический запас, кроме основного значения слов можно дать и компьютерную 

семантику некоторых, сравнительно нейтральных, жаргонизмов, напр.: аккорд (нажатие 

клавишей Ctrl+Alt+Del, вызвать диспетчера задач), алтын (дискета), девица, девушка 

(устройство), дрова (драйвер), бутявка (загрузочный диск), вагон (видеокарта), вафля, 

воздух (стандарт Wi-Fi), вешаться (неустранимая ошибка, приводящая к нарушению 

работы компьютера), мама, мамка, мать (материнская плата), лягушка, собака, собачка, 

кошечка, ухо, капуста, обезьяна, бабочка, хвост, лягушка, чебурашка, улитка (ат-

символ @), кликать (щелчок по кнопке мыши), клякса (символа "точка"), крыса (мышь 

– манипулятор для управления курсором, обычно имеющий от 1 до 3 кнопок ввода 

команд), профессор, камень, голова, кирпич (центральный процессор), хомяк (начальная 

страница), мыло (почта), глаз (монитор), блин (компакт-диск), железо (аппаратные 

устройства компьютера), чайник (пользователь), печенье (порция информации, 

оставляемая на компьютере веб-клиента программой, запущенной на стороне веб-

сервера), петух (процессор Pentium), сетка, сеть, паутина (интернет, глобальная сеть), 

пиявка (человек, скачивающий файл), качалка (программа для скачивания файлов и 

программ), ось (интерфейс для управления устройствами компьютера), таблеточка 

(хакер), топтать (набор на клавиатуре), тряпка (коврик для мыши), яблоко, огрызок 

(компьютеры фирмы "Apple Computer"), форточка (окно) и др. Данные жаргонизмы 

являются заимствованиями из общеупотребимой лексики и путем метафоризации, 

фонетической мимикрии и других приемов выполняют номинативную функцию, 

поэтому очень важно знать эти особенности. Как видно из приведенных примеров, 

граница между профессиональным термином и просто словом почти всегда нечетка. 

Термин, в строгом смысле, является атрибутом науки, а при отсутствии стандартного 

термина, однословных синонимов в литературном языке для тех или иных реалий ИКТ 

жаргонные единицы используются в СМИ, часто в официально-деловой речи, даже в 

научном дискурсе. Таким образом, при повышенной частотности употребления, с 

постепенной утратой эмотивности и оценочности, из-за своей краткости и четкости 

значения некоторые жаргонные единицы кодифицируются и прочно заменяют 

громоздкие термины (напр. мышь, баг, драйвер, собака, зависать, браузер, скачать, 

сэлфи, смарт, коврик, линк, чат и др.).  

Данный набор жаргонизмов можно использовать и на занятиях по практической 

грамматике при определении родовой принадлежности имен существительных, при 

склонении, при образовании множественного числа и спряжении глаголов. 

По нашему мнению, используя КЖ как часть лексического материала, включая его 

в определенные лексические темы, в соответствии с учебными программами, мы можем 

повысить мотивацию изучения русского языка у студентов, повысить их интерес к 

занятиям, ускорить процесс запоминания, особенно если используется наглядный 

материал в виде презентации. 

Характерную лингвокультурную специфику русского КЖ – антропоморфизацию 

устройств или программного обеспечения можно использовать при изучении формул 

речевого этикета при знакомстве и прощании, например, как можно познакомиться без 

и при помощи посредника и при ознакомлении с системой русских имен. Таким 

образом,студентам станет понятно при встрече в форумах, кто такие: Лазарь (лазерный 

принтер), Васик (язык программирования Basic), Рома, Ромка (устройство для чтения 

компакт-дисков), Моня, Моник (монитор), Мисс Сага (сообщение), Емеля (электронная 

почта), Егор (ошибка), Вика (видеокарта), Альфия (Альфа-версия), Ася, Аська, тетя Ася 

(ICQ), Вовик (файл, содержащий звуковую информацию с расширением ‘wav’), 

Пилюлькин (антивирус), Клава (клавиатура), Филя (файл), Карлсон (вентилятор, 
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охладитель для компьютера) и др. Использование собственных имен для номинации 

компьютерных реалий создает впечатление живой коммуникации, создает некую 

интимность, непринужденность, чувство партнерства в общении. 

На более продвинутом этапе обучения можно использовать парадигматические 

свойства КЖ во время практических занятий по лексикологии дать задачу найти и 

подобрать синонимы или антонимы определенным компьютеризмам, напр. компьютер – 

компутер, тачка, аппарат, машина; крах – падение, повис, завис, упал, рухнул, 

скончился, потух, умер, грохнул; мышь – крыска, кликуха, мыша, мыха, муся, мышатина, 

мусогрыз, хвостатая, крыса, грызун, хома, кликуха, зверь, мауз,(маузе, маусе), маузер; 

жесткий диск – хард, кольт, винт, винчестер; интерфейс – междумордие, междурожа, 

морда; клавиатура – Клава, клавка, рояль, доска, стучалка, клавир, педаль, пердаль, 

кебарда (кеборда, кейборда, киборд, кейборд), кбд (ка-бэ-дэ), кея, борд, теклада, кнопки 

и др. Также можно проследить метафоризацию (основной прием для номинации в 

компьютерной сфере, являющейся выражением субъективной оценки и яркой 

экспрессии), напр. камень, профессор, кирпич, мотор, двигатель (процессор); блин 

(диск); собака, собачка, ухо, альфа, капуста, кошечка, обезьяна, бабочка, жаба, хвост, 

краказябла (кракозябла), короткозябла, блямба, букашка, закорючка, клюшка, козявка, 

лягушка, чебурашка, улитка (ат-символ @); бродилка (браузер); блохи, глюк, тормоз, 

жук, баг (баги), клопы (ошибка в программе); падение, завис, умер, вешаться, грохнуть, 

зависать, виснуть (крах); скачать, качать, вытягивать, скачивать, сливать, 

ссасывать (загружать по каналу связи) и др. 

Особый интерес на занятиях по словообразованию у студентов русистов 

вызывают словообразовательные приемы образования КЖ, при помощи которых 

достигается характерная эмотивность, оценочность, а в некоторых случаях и 

пренебрежительность. Например, словообразование при помощи словообразовательных 

формантов – уменьшительного суффикса или специфических суффиксов просторечия, а 

также посредством суффиксальной универбации – сидишка, локалка, оперативка, 

развлекуха, демонструха и др.; при сочетании элементов с разной стилистической 

окрашенностью – сидюк, видюха, вирусяга, сервак, писицид, утилитка и др. или при 

словосложении – крысодром, мышкодром и др.).  

Для студентов Прикладной лингвистики (английский язык и русский язык) 

стимулом активной работы на занятиях и дома может оказаться задание найти от какого 

английского термина и при помощи каких средств образованы единицы КЖ, напр. 

айтишник, айпишник, зазипованный, зараренный, чатланин, локалка, даунлодить, 

хачить, апдейтнуть, демонстраха, девайсина, делетнуть, дисковерт, залогиниться, 

чатиться, хакерша,  тулсы и др. Данным студентам, будущим переводчикам, можно 

дать также примеры жаргонной лексики, образованные путем неправильного перевода 

или нарочитого искажения, напр. ансверить (отвечать), сендить (отправлять), хелпарь 

(помощник) или образованные путем каламбурной транслитерации, с иронической или 

шутливой функцией, как: Мисс Сага (message), петух (Pentium), джемпер (jumper), 

шаровары (shareware), жопорез (GPRS), король дров (Corel Draw), Мурзилка (Mozilla), 

аппендицит (aррendix), девица, девушка (device), херокс (Xerox) и т.д. 

Включение данного лексического материало на занятия по русскому языку 

помогает достижению основной цели лингводидактики – формированию актуальной 

коммуникативной компетенции у студентов-русистов. Владение КЖ даст возможность 

адекватной онлайновой коммуникации и выполнения одной из основных функций языка 

– интегративной, т.е. умения отнести коммуниканта к определенной социальной группе. 

Вышеизложенное повысит мотивированность к изучению языка, кроме этого 

может стать толчком к поисково-исследовательским занятиям и использованию 

ресурсов сети не только для развлечения, но и к получению новых знаний. 
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В последние семестры обучения можно расширить знания теоретическими и 

практическими занятиями при помощи факультативных и выбираемых дисциплин, 

предлагаемых Кафедрой русского языка, как: Компьютерный жаргон как 

лингвокультурный феномен, Компьютерные технологии в лингвистике, Жаргон в 

системе современного русского языка и др. теоретические дисциплины, по Синтаксису 

и Теории перевода. Можно дать более сложные задачи, напр. сделать аудиовизуальный 

перевод забавного ролика, потом дать текст с задачей найти лексемы и словосочетания 

КЖ, дать болгарские эквиваленты, после чего выполнить специфические задачи 

дисциплины. Известно, что большинство молодых людей играют в компьютерные игры, 

и там сформировалось отдельное подобщество геймеров. У них есть свой язык, 

непонятный для непосвященных. Используя это можно дать курсовую работу студентам, 

охарактеризовать определенное число жаргонных единиц, сделать всесторонний и 

всеобъемлющий анализ. 

Подобным образом можно проводить занятия русского языка и со студентами-

специалистами в области ИКТ. Овладение наиболее употребительными лексемами 

компьютерного языка (в первую очередь словами-терминами, профессионализмами и 

жаргонной лексикой) является необходимым условием формирования речевой 

компетенции и будущей реализации. Кроме того, характерная функция засекреченности 

жаргона в компьютерном субстандарте объединяется с фатической и предназначается 

для распознавания „своих“.  

Компьютерный жаргон – это сложный лингвистический феномен, в рамках 

которого наблюдается взаимодействие различных пластов лексики, языковых групп, 

различные процессы словообразования. Важно отметить, что методические приемы, 

используемые преподавателем для презентации, закрепления и контроля знаний, а также 

дозировка и отбор нового материала, на наш взгляд, должны варьироваться исходя из 

уровня языковой подготовки учащихся. Таким образом, развитие профессионального 

подъязыка ИКТ и постепенное расширение сферы его употребления, переход все 

большего числа КЖ в повседневную речь носителей русского языка уже является фактом 

современного русского языка. Компьютеризация общества создала новое 

коммуникативное пространство, и диктует новый языковой вкус эпохи (В. Г. 

Костомаров, 1999). Владение языковыми единицами сферы ИКТ становится 

необходимостью. Без знания КЖ (пусть и пассивного) нельзя понять новую русскую 

языковую реальность, нельзя прочитать современную русскую книгу, прессу, нельзя 

вполне понять язык дикторов, ведущих передач и т.д. Все это является аргументом и 

основанием введения лексического материала КЖ и указывает на его законное место в 

учебных программах болгарских студентов-русистов и студентов, чья специальность 

связана с ИКТ, изучающих русский язык как иностранный. 
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ПРАГМАТИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА 

КИТАЙСКИ ОФИЦЕРИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“  

В ТРАДИЦИОНЕН И ОНЛАЙН ФОРМАТ 

Спаска Къчева, Диана Боримечкова 

Военна академия „Г. С. Раковски” 

 

PRAGMATISATION OF TRADITIONALAND ONLINE MODES OF TEACHING 

BULGARIAN LANGUAGE TO CHINESE LEARNERS AT RAKOVSKINATIONAL 

DEFENCE COLLEGE 

 
Abstract: The article aims to present the pragmatisation of teaching Bulgarian as a foreign language 

in both traditional and online modes of teaching and learning. The article deals with the main 

characteristics of this approach for development of receptive and productive skills of Chinese military 

students learning Bulgarian in order to continue their professional education at Rakovski National 

Defence College. Specific examples of application of various techniques for developing their 

communicative languages kills are suggested, with an emphasis on the effectiveness of using specific 

tasks through webapplications (e.g. Skype). 

 

Keywords: pragmatisation of language learning, Bulgarian as a foreign language, Chinese students, 

developing communicative skills, traditional vs. online learning. 

 

Въведение 

Основна цел на обучението по български език на офицери от Китайската Народна 

република е продължаване на образованието в специалност „Стратегическо ръководство 

на отбраната и въоръжените сили“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. За постигането 

на тази цел е желателно овладяване на българския език до самостоятелно ниво на 

владеене В2 съгласно Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР),което предполага 

учещият да може да разбира стандартен разговорен език, да се изразява ясно и подробно 

по теми от личния, социалния, академичния или професионалния живот; да следи и 

разбира разгърнати изказвания и сложна аргументация и т.н. (Съвет на Европа, 2020). 

Практиката обаче показва, че за обучаеми от Китай, които започват изучаването на 

български език от нулево ниво, очакваната максимална езикова компетентност при 

завършване на 10-месечния езиков курс рядко надвишава ниво В1 по ОЕЕР, тоест в най-

добрия случай обучаемите ще „могат да разбират проста фактическа информация на 

общи ежедневни или свързани с работата теми“, да се изразяват „просто и смислено по 

познати теми и по теми от своя кръг от интереси“ (Съвет на Европа, 2020). Паралелно с 

това китайските обучаеми следва да придобият съответните социокултурни 

компетентности, необходими за пълноценно общуване и обучение в езиковата среда, 

както и определени компетентности в сферата на общата военна и военнополитическа 

терминология, която се разглежда като език за специални цели. 

 

Прагматизиране на обучението: дефиниция и характерни особености 

В решаването на многобройните методически предизвикателства е необходимо 

поставянето на адекватни задачи и определянето на реално постижимо и полезно с оглед 

бъдещите потребности учебно съдържание. Признаването на приоритета на 

прагматичните цели на обучението пред неговото съдържание е отдавна известна идея, 

предложена още в прогресивистичната педагогика на Джон Дюи (Дюир 1998) и 

възприета в повечето методи за комуникативно преподаване и учене. Прагматичният 

подход в нашия случай се разбира като прилагане на конкретни стратегии за 

повишаване резултатността на обучението по различните езикови умения и 

разработване на програма за курса по български език за китайски обучаеми, която да 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/home/-/asset_publisher/FfMaiIs48Xwv/content/alte-guidelines-for-the-development-of-language-for-specific-purposes-tests?_101_INSTANCE_FfMaiIs48Xwv_viewMode=view/
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отговаря на съвременното разбиране за обучение, ориентирано към студента. 

Типологичните несъответствия между фонетично-артикулационните, графичните, 

морфосинтактичните и лексикалните системи на китайския и българския език, както и 

редица междукултурни различия са възпрепятстващи фактори за китайските обучаеми, 

които изискват огромен времеви ресурс и усилия както от страна на обучаемите, така и 

от страна на преподавателите по български език.  

За решаване на проблемите, свързани с обучението на китайските специализанти 

във ВА „Г. С. Раковски“, обучението им в курса по български език (ниво от 0 до В2) се 

прагматизира в рамките на следните основни параметри:  

 Съобразяване с националната специфика на обучаемите, индивидуалните им 

особености и конкретния професионален профил (вид въоръжени сили, звание и 

др.); 

 Прецизиране на граматичното, лексикалното и тематичното съдържание в 

учебната програма по български език като чужд (изучаване на обща военна 

лексика от първите дни на обучението и постепенно увеличаване на дела ѝ в по-

напредналите етапи); 

 Прилагане на иновативни методически подходи и похвати в обучението по 

български език, включително използване на автентични материали, 

аудиовизуални средства, мултимедия, електронни ресурси и др.; 

 Формиране на умения за междукултурна комуникация чрез въвеждане и 

усвояване от обучаемите на различните функционално-речеви реализации на 

българския език: формален, неутрален и неформален речеви стил (Акопянц, 

2008). 

 

Прагматизиране натрадиционното обучение по български език 
В присъствения (традиционния) формат на обучение очертаният прагматичен 

подход се реализира както в учебното съдържание, така и в прилаганите методически 

подходи. Традиционното обучение обикновено се базира върху използването на 

конкретен учебен комплекс или учебник и се осъществява в синхронен план, с 

дедуктивни методи на обучение, които способстват за усвояването на граматиката и 

лексиката (Халачева, 2019:43). Учебникът по български език за чужденци е основно 

средство за развитие на езиковата компетентност, както и на комуникативно-речевите 

умения. Поради националните особености на китайските обучаеми в началния етап на 

обучението преподавателят не може да разчита единствено на съществуващите учебни 

помагала, а е длъжен да отдели специално внимание на формирането на фонетичната 

компетентност и усвояването на графичната система на българския език. Придобиването 

на лексикални знания и умения при китайските обучаеми също изисква допълнителни 

ресурси, които съществуващите учебници по български език за чужденци не са в 

състояние да осигурят. Затова внедряването на онлайн дейности и информационни 

технологии намира широко приложение в учебния процес както на етапа на създаване на 

фонетично-артикулационна компетентност, така и при преподаване на определени 

граматични теми, усвояване на нова лексика, предоставяне на социокултурна 

информация и усвояване на военна лексика в различните етапи на обучение. 

Интегрирането на традиционния формат и онлайн формата на обучение в единна система 

води до по-значими образователни резултати и развива уменията на обучаемите за 

разпределяне на времето и решаване на проблеми от различно техническо и социално-

комуникативно естество (Маринов, Георгиева, 2020). 

 Прието е да се смята, че при обучението „лице в лице“ преподавателят има повече 

механизми за обяснение на преподавания материал, с които да облекчи възприемането 

на учебното съдържание (Халачева, 2019:46). Затова формирането на езиковата 

(лексико-граматичната) компетентност се осъществява с по-голям успех в традиционния 
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синхронен формат на обучение, когато преподавателят разполага с всички ресурси – 

учебници, работни материали, дидактически материали, компютър или други 

технически средства.  

Ролята на дидактическите материали е от особено значение в началните етапи на 

обучение. Така например доказана ефективност има използването на пластмасови 

буквени шаблони при изучаването на българската азбука, което замества традиционния 

начин на преподаването ѝ чрез последователно запознаване с графичните изображения 

и техните звукови съответствия. Пластмасовите шаблони задействат кинестатичната 

памет на обучаемите и скъсяват времето, необходимо за усвояването на азбуката. 

Различни графични и визуални иновативни техники, заимствани от други сфери на 

човешката дейност като флашкарти, ребуси, кръстословици, скечноутинг и други 

подпомагат преподаването на лексика. Презентационната техниката скечноутинг 

(Sketchnoting) например е предназначена за визуализиране на информацията чрез 

комбиниране на текст, опростени фигури, условни знаци, рисунки и скици, а в 

чуждоезиковото обучение това дава интересни възможности за улесняване процесите на 

семантизиране и запомняне на нови думи и граматични правила (Уилсън, 2019).  

При преподаването на граматиката на българския език от гледна точка на 

прагматизирането на учебното съдържание се налага да отчитаме езиковите особености, 

културните различия и образователните потребности на обучаемите от КНР, при което 

се изключва самоцелното изучаване на българския език в цялото многообразие на 

езиковите му явления. Затова е целесъобразно изучаването на сложните глаголни 

времена или минало несвършено време да бъде изключено от учебното съдържание или 

сведено до минимум, а граматичният акцент да се постави върху овладяване на сегашно 

и сегашно историческо време и страдателен залог като характерната рамка за научния 

езиков стил, както и върху минало свършено и минало неопределено време като 

необходими минимум за неформална комуникация. 

Традиционните видове граматични упражнения и задачи включват: 

- морфологични задачи: откриване на изучаваната езикова единица; 

идентифициране или попълване на правилна граматична форма или липсваща езикова 

единица; свързване и други; 

- синтактични задачи: подреждане на реплики в диалог; съставяне на изречения; 

трансформации (на пряка в непряка реч, на сегашно в минало свършено време) и др. 

Подобни упражнения се съдържат във всеки учебник по български език за 

чужденци, а представянето им може да бъде извършвано не само в условията на личен 

контакт с обучаемите, но и онлайн.  

Уменията за четене са ключови с оглед бъдещото използване на български език 

от китайските офицери, свързано с обучението им в магистърските програми на Военна 

академия. В началния етап на обучение е достатъчна работата с учебните текстове от 

учебниците по български език за чужденци. Идеята за прагматизиране на обучението за 

овладяване на това речево умение се въплъщава чрез въвеждане на автентични 

материали с практическо съдържание (информационни табели и съобщения, практическа 

информация от битово естество, информация в уебсайтове и др.), създаване на умения за 

бързо четене за извличане на информация, както и целеви подбор на текстове с военна 

терминология в напреднал етап на обучението.  

При овладяване на уменията за писане се наблюдава относителна стабилност в 

напредъка на китайските обучаеми благодарение на характерната за тях системност, 

дисциплинираност и пунктуалност. От гледна точка на ограниченото учебно време в 

традиционния формат на обучение развитието на уменията за писане често се извършва 

асинхронно, във вид на самостоятелна работа на обучаемите. Изключение правят 

диктовките, които имат специално място при работа с китайските обучаеми поради 

ангажирането и на слуховото възприемане на даден текст или изказване. 
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От самото начало на езиковия курс уменията за слушане с разбиране и говорене 

са жизненоважни за обучението по български език на китайските обучаеми, както и за 

оцеляването им в българска езикова среда. Тези умения  представляват особена трудност 

за китайските обучаеми предвид анатомичните особености на говорния им апарат, 

тоналната система на родния им език и пр. Затова сред традиционните техники за 

развитие на уменията слушане и говорене упражненията от типа повторения 

(repetitiondrills)заемат важно място и включват различни методически задачи: четене на 

глас; механично повтаряне и наизустяване на формулите на речевия етикет; упражнения 

за слушане и повтаряне след преподавателя; слушане, четене и механично повтаряне на 

диалог до пълното му наизустяване; отговор на въпроси към прослушан текст; 

въпроизвеждане на учебни диалози със заместване; и в по-малка степен – ситуативни 

и/или ролеви игри. 

 

Прагматизиране надистанционното обучение по български език 
Опитът от провеждането на обучение по български език за специализанти от КНР 

изцяло в онлайн формат очертава някои изводи, които могат да бъдат интерпретирани от 

гледна точка на избрания прагматичен подход към обучението. 

Дистанционното обучение в синхронна или асинхронна форма е резултатно в по-

напреднал етап от подготовката на обучаемите. Оптималното осъществяване на повечето 

учебни дейности за създаване на базова езикова компетентност и формиране на 

произносителни навици изисква присъствено обучение от типа «лице в лице». В 

началния период на обучението по български език е налице допълнителен фактор в полза 

на традиционното обучение: преподавателят изпълнява съществена роля не само за 

запознаване на обучаемите с основите на езика, но и с редица особености на 

националната и европейската култура. За китайските специализанти, които са носители 

на коренно различна култура и манталитет, социокултурните различия са изключително 

сериозно предизвикателство, а усвояването и възприемането на българската култура на 

общуване и норми на поведение са от първостепенно значение за оцеляване и успешно 

съществуване в чуждата за тях социална среда.   

В по-напреднал етап от курса по български език, когато обучаемите са запознати 

с графичната система на езика и основните произносителни норми, когато са натрупали 

минимална лексика и умения да съставят прости изречения, тоест при постигнато ниво 

на владеене А1, може да се продължи със смесено обучение, в което онлайн форматът да 

се интегрира в традиционния, или дори при нужда – с обучение изцяло в онлайн формат.  

Във всички етапи на обучението използването на технически средства, 

мултимедия и/или електронни ресурси е от съществено значение – от използването на 

компютърния екран вместо класическата дъска за писане до възможностите за бързо 

семантизиране на нова лексика с помощта на многобройните ресурси в интернет. 

Визуализирането на учебния материал чрез използване на видеоматериали дава големи 

възможности за комплексно развитие на речевите умения и навици на обучаемите, като 

активира и слухови, и зрителни канали за възприемане на информацията. 

Мултимедийните средства за обучение са незаменим ресурс в обучението по български 

език като чужд. За съжаление, с изключение на един учебен комплекс – „Български език 

за чужденци“ (Гладкова и кол., 2005), липсват адекватни мултимедийни разработки, а 

онлайн ресурсите по български език за чужденци са оскъдни.  

Дигиталните технологии обаче отдавна са част от ежедневието и от 

професионалната дейност на обучаемите, затова използването им в класната стая 

повишава интереса и ангажираността им. В условията на продължително дистанционно 

обучение добре обмисленото и подготвено прилагане на различни електронни 

платформи и ресурси дава отлични резултати в обучението по чужд език. Констатират 

се някои психологически предимства за учебния процес, провеждан в онлайн формат: 
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при синхронно обучение обучаемите не са стигматизирани от кодовете на реалната 

комуникация, намират се на удобно за тях място и „не са подложени на стрес от 

физическото присъствие на преподавателя или на състуденти с по-добри знания, които 

се справят по-бързо със задачите“; в асинхроннен аспект пък трябва да се подчертаят 

възможностите на обучаемите „да контролират времето и мястото за учене, да четат 

даден текст или задача в своето темпо, да изпълняват задачите когато и където им е 

удобно“ (Маринов, Георгиева, 2020). 

Занятията по български език с китайски обучаеми се провеждат през платформи 

за дистанционно обучение и други платформи, предоставящи възможност за 

видеоконферентна връзка. От прагматична гледна точка приложението за 

видеоконферентни разговори Skype се откроява като достъпен, надежден и ефективен 

канал за комуникация между преподавателя и обучаемите чужденци. Общуването с 

преподавателя по български език в реално време повишава комуникативната 

компетентност на обучаемите по отношение на речевите умения слушане и говорене, 

които в традиционния формат на обучение представляват особена трудност за китайците. 

Изключването на видеокамерата и провеждането на урок с аудиокомуникация и 

използване на споделен екран със съответните упражнения за механично повтаряне и 

наизустяване повлияват положително уменията за слушане и говорене, които по-горе 

посочваме като най-проблематични за разглежданата целева група. Без помощта на 

обичайните средства за невербално общуване (жестове, мимики и др.) обучаемите са 

максимално съсредоточени и организирани в стремежа да разбират преподавателя и да 

отговарят правилно и достатъчно бързо. В онлайн режим успешно се прилага методът 

Interview play, който се характеризира със следното: задаване на въпроси от всякакво 

естество, с елемент на изненада и постоянна смяна на темата – по 10 въпроса на занятие 

с размяна на ролите на интервюиран и интервюиращ. Редовното повтаряне на тази 

ролева игра и провеждането ѝ изцяло в аудио режим съдейства за автоматизирането на 

основни разговорни конструкции. 
Многобройните възможности за комуникация в реално време чрез видео, текст и 

гласови съобщения в Skype, Viber или друга платформа подобряват уменията за 

реализиране на речевата дейност в устна форма, спомагат за разширяване на 

лексикалните знания и повишаване на увереността при говорене (Гарсия, 2017). 

Уменията за четене при онлайн обучение се развиват по същия начин както при 

традиционната форма на обучение: четене с разбиране на непознат текст, изучаващо 

четене или четене за извличане на информация или обща идея. Според обема и вида на 

текста се прилагат различни методически подходи  – четене на глас за текстове с по-

малък обем, или изучаващо четене на по-сложни текстове от професионалната сфера на 

обучаемите с цел да се провери нивото на разбиране. Обикновено като следтекстова 

работа се поставят въпроси, на които обучаемите да отговорят устно или писмено, или 

един основен въпрос, който да послужи като основа за разсъждение от страна на 

обучаемите и да прерасне в тема за дискусия с преподавателя. 

Положителен методически ефект от използването на Skypeи други платформи и 

приложения в обучението по български език като чужд е регистриран и по отношение на 

уменията за писане, катозадачите и методите за активиране и развитие на писмената 

култура са същите, както и при традиционната форма на обучение: писане на теми по 

опорни точки, писане на писма, съставяне на електронни съобщения със запитване за 

услуги и др. Размяната на съобщения с преподавателя и другите обучаеми в режим на 

чат разкрива нови възможности за развитие на комуникативните умения. Без съмнение, 

използването на клавиатурата на български език и писането на електронни съобщения е 

необходима практическа компетентност, която до голяма степен остава встрани от 

вниманието в присъствената форма на обучение. Развитието на навици и стратегии за 

иницииране и поддържане на официална и неформална писмена комуникация в 
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електронен формат е методически обосновано и може да бъде продуктивна насока за 

бъдеща работа в преподаването на български език на чужденци.  

 

Заключение 

Прагматизирането на обучението на китайски обучаеми по български език изисква 

целенасочени усилия и прилагане на различни методически стратегии и техники за 

развитие на всяко речево умение. Работата с преподавателя е незаменима във 

формирането на фонетична и езикова компетентност, но използването на съвременни 

информационни технологии стимулира развитието на уменията за слушане и говорене 

при китайските обучаеми, повишава мотивацията и социокултурната им компетентност. 

Онлайн обучението е новост за методиката на преподаване на български език за 

чужденци и като такова то е едновременно и предизвикателство, и възможност за 

откриване на нови пътища за оптимизиране на възможностите за общуване с обучаемите 

от разстояние, като предоставя нови средства и преодолява условностите на 

традиционното преподаване. 
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Abstract: Digital technology has revolutionized the world over the past 20 years, it has transformed 

almost all sectors of our life. The inclusion of digital technologies to the learning environment in the 

educational systems around the world has become a necessity. A digitally supportive, empowering 

educational institution is much better oriented to success in social terms, especially in a period of crisis. 

But is it all that advantageous to the student – the recipient of the educational service? What are the 

positive and negative aspects of that all-encompassing digitalization? How does it affect students and 

teachers? How has technology impacted the world we live in? 

While there are some great benefits to living in a tech-filled world, we have to consider some of the 

negative ways technology has changed our lives. 

This paper came as a consequence to my previous one written for the 100 Jubilee conference at the  

University of Economics - Varna, in which I analyzed  some common technological apps that can be 

used in foreign language education. In this paper I would like to share my experience and highlight the 

various advantages and disadvantages of digital technology used in English language teaching and 

learning and the ways technology impacts the teaching process both in positive and negative ways 

especially in a period of crisis.  

 

Keywords: teaching, learning, technology, English, digital, impact. 

 

 

Introduction 

 

In the period of COVID-19 lockdown Universities around the world had to quickly 

adjust to online education. Thanks to the IT teamat the University of Economics – Varna, the 

online platform was ready to easily and smoothly make this adjustment. Most of the students 

have generally good IT skills; the professors, too, know how to use the platform and its different 

tools accordingly, so the process went steadily. The distance learning modules that have been 

developed and operating for several years have paved the way for this efficient transition, too.  

The exams were held online, in Google meet. The students had to switch their laptop 

cameras and the exams were recorded.  

Altogether, the study process was not interrupted because of the quarantine crisis. 

 

Advantages of using digital technologies in English language teaching 

and learning. 
 

At the beginning we were thrilled at the flexibility and the experimentation, the online 

teaching/ learning offers. The various courses can be taken and delivered from any location. 

This proved to be very convenient to both students and lecturers. Unlike a campus course that 
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meets once or twice per week, an online module is open 24 hours a day, 7 days a week and 

learning happens continually in the asynchronous environment. 

 

          Improved self-discipline, motivation, accountability 

          The students have to be pro-active, it is their task to log in and participate in class 

discussions, group projects; they have to keep track of all assignments or project deadlines. 

Being lazy or undisciplined can cause students to fall behind. Online learning, also promotes 

self-direction – students learn to better research a topic, they browse through a lot of information 

and develop their capacity to think critically. 

 

           Reduced Costs /for both students and organizations/ 

         The high expenses of traditional education can often prevent students and their parents to 

undertake this step. Online education can cost less due to a variety of reasons. For example, 

there is no cost for commuting, accommodation or maintenance of the education building. Costs 

that are related to transport, such as fuel, parking, car maintenance, and public transportation 

costs don't affect the online student. 

             Environmental impact  

         Environmental activists are encouraging sustainability in all aspects of life. E-Learning is 

a paperless way of studying, so this is a more environmentally conscious way of studying. 

According to statistics, e Learning consumes 90% less power, so distance-based learning is 

really a green alternative to the traditional one.  

 

Disadvantages of online education  
 

Online education causes social isolation 

Due to the lack of face-to-face communication, shortage of human interaction students 

and teachers experience signs of social isolation, which results in stress, anxiety and even 

depression. To fight the signs of loneliness and negative thoughts, the undergraduates can be 

encouraged to interact in groups and work together in projects, to discuss issues in forums. 

Teachers can foster a sense of community through collaborative tasks.  In fact, face-to –face 

communication can be substituted with chat-rooms, video chats, discussion forums, where 

students can go over the course material and clear up points of confusion, thus retaining 

information more effectively. 

 

Online directions are difficult to follow 

Although I try to be clear about assignments and their deadlines, many of the students 

missed them and make excuses that it was difficult to keep track of all the information that is 

posted on the platform on different subjects by different professors.. This involves my extra 

clarification and multiple repetitions in writing so that everyone is kept informed about 

requirements. 

 

Online education requires strong motivation  

In the traditional classroom there are a lot of factors that might motivate learners: face-

to-face communication with their peers and lecturers, the strict schedules that keep them busy 

and inspired to work.  At home, these push-factors are not many, students are left without the 

constant urging towards the learning objectives and many of them who lack strong motivation 
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might lose track of the learning process. The lack of pressure might cause the learners to 

abandon their studies easily. I have some positive and negative examples here. A first year 

student in Agro Business, who I knew from the first semester had some problems with her 

English grammar skills, but was highly ambitious and motivated to overcome them; so for each 

grammar mistake I found in her writing, she wanted me to send her additional exercises to 

practice the issue. She was diligent and sent them back for correction. Apart from improving 

her grammar skills, this constant communication help her overcome the feeling of isolation 

during the crisis. 

And the negative example is with a student who I remember had a good command of 

English but totally disappeared when we started the online education. His explanation was, that 

he had some technical problems, problems with time management and it was difficult for him 

to follow the online instructions. And the result was a re-sit of the exam. So, the two examples 

show the two different types of learners – the first one, the underperforming but ambitious and 

hard working got her excellent mark at the end of the semester, and the high-achiever who, 

somehow lost his motivation during the crisis and because of the poor results had to re-sit his 

exam. 

 

Most of the students remain passive observers 

 

My observations indicate that a larger group of students remain passive observers than 

active participants. They complete their home assignments, do their tests, pass assessment but 

the   study content remained somehow inactive. Language is learned by interaction and the lack 

of it hinders its practical application. By experiencing the things they learn, students are able to 

internalize and use the knowledge later in real life situations. In my opinion, with the online 

education the language learning process does not reach its full potential. 

 

Some more challenges of teaching with technology  

        Problems with accessibility and reliability of technology 

   Teachers can encounter difficulties with some students’ varying levels of technical skills. 

Some of them are well-equipped tech-wise, with fast, reliable internet access. Others do all of 

their coursework on their phone with poor Wi-Fi connection, or take their laptops to public 

places with good internet connection – cafes, restaurants, malls, libraries because they have 

limited connection at home. 

    The scale of the technology is limitless. 

Giving students the opportunity to the digital universe with no framework or boundaries is 

equally problematic because they might lose themselves in the endless field of information. For 

example, providing students full access to a Google search engine and letting them ‘Google it’ 

when doing research might be authentic but depending on the application, could very well be 

an example of ‘unlimited’ technology access. Teachers have to know the learning objectives 

and use technology to help students meet those objectives and focus mainly on that topic. 

    Technology is functioning as an end, not a means. 

This is similar to many of the above items, and it is a mistake. Technology is a tool, learning 

is a goal and personal growth of the learner is the ultimate desired effect. 

    The teachers are choosing the technology they like. 

The teachers usually choose the tools, materials, and ideas they are most familiar with. There 

is nothing wrong with this, in fact, it’s efficient and smart, but it is clear that there is   specific 

bias into this. 
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Conclusion 

There has been a tremendous growth in using Information and Communication technology in 

education systems. Digitalization has changed society and education institutions which proved 

to be indispensible during an increasingly uncertain world of global epidemics or other dramatic 

crises. The integration of technological tools in English language teaching and learning is of 

great importance and has its significant benefits but still the best results are obtained when both 

classroom learning and online education are combined and both act as support systems to each 

other.   
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Abstract: Building team work from distant locations is probably a more challenging task than other 

team experiences involving face-to-face interaction. Nevertheless, working in multicultural and 

international teams is a fun and very rewarding way to develop intercultural competence through the 

writing process. For this reason, 64 students from Universidad Nacional (UNA) in Costa Rica 

and24students from the University of Economics in Varna, Bulgaria were divided in 8 teams and 

embarked on a writing journey to create a Collaborative Online Writing Project. 

For this digital collaboration project, the students were able to communicate using ICT tools such as 

skype, google docs, Facebook, messenger, blogger and other platforms to contribute to writing a blog. 

The main objective of the project was to write about relevant and current topics which motivate students 

to express their ideas about important issues in their culture and compare their realities with a different 

culture while, at the same time, to learn about the stages of writing a blog for an international audience 

using digital technologies. This paper describes the process the students went through from the 

introduction stage via the pre-writing tasks to the proofreading and presentation of their project. In the 

course of their collaboration, the students not only learned to work in long-distance teams but also how 

to research different facts, ideas, behaviors and perceptions within the topics covered and the way they 

are approached differently, or in many cases similarly, by other cultures. 

 

Key words: Blog writing, Collaborative Online International Learning (COIL) Intercultural 

Competence, Intercultural Identity, Training & Education, Blogging. 

 

Introduction 

This project is a digital collaboration project between the National University (UNA) in Costa 

Rica and the University of Economics in Varna, Bulgaria.  Blog-writing was chosen as the 

assignment and main aim of this year’s project, since we thought that a skill that many people 

use today to make a living would be useful for the 1st (UNA) and 3rd (UE) year students 

respectively who still have to make their career choices. 

 

General aim of the project: 

 To be able to communicate via ICT tools and contribute to the creation of an 

intercultural  blog 

 

Specific objectives: 

 Find out how students from the two continents feel about certain issues and compare 

opinions 

 Experience intercultural communication and write about topics related to it 

 Learn how to collaborate in an international environment using various ICT tools 

 Communicate via Skype with foreign students from the participating universities 

 Practice blogging for an international audience using digital technologies 

 

Theoretical framework 

 

Collaborative Online International Learning (COIL) is an innovative way to engage students 

in a learning process that aims to enhance not only their specific knowledge, but also to 

develop their intercultural communication skills and other soft skills that are much sought-

after by employers nowadays. The purpose of COIL is to promote international learning 

opportunities and to enhance their global perspective about different issues that are topical 

today or will be topical tomorrow.   
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COIL is a new approach to teaching and learning that brings together geographically distant 

instructors and students from different linguistic and cultural backgrounds to communicate and 

collaborate through online communication tools.  

In the last three years different groups of students from the Universidad Nacional (UNA) of 

Costa Rica on the one hand and the University of  Economics in Varna, Bulgaria, were involved 

in three different projects that we fitted into the COIL framework. The COIL method promotes 

interactive team work and gives students a chance to get to know each other while developing 

meaningful projects together.  

 

Methodology 

Professors and students used social media such as Facebook and whatsapp, google drive, skype 

and email to introduce each other’s culture and communicate during the different stages of the 

project. 

First, the students had to read the general instructions in a document provided by the professors 

in google drive. They were provided with a list of topics they could choose from to start thinking 

about a possible blog topic. All project participants joined the specially dedicated Facebook 

group and started some informal exchanges with their peers. Then the teams were formed. There 

were around 3 students from the UNA and two students from Varna in each of the teams. The 

teams had their first informal virtual encounter online to set a date and time to have their first 

meeting. In the Facebook group, students watched videos and visited forums to discuss general 

cultural aspects of the two country. 

After the teams chose the topic they wanted to write about, students started working 

independently on their blog posts. The professors provided feedback about format, grammar 

structures and vocabulary.  

Six weeks into the project the teams produced their own online blog and presented it in class. 

In the very end of this activity the participants were asked to give feedback about their 

experience. 

 

The topics suggested for the blog: students exchanges, work, relationships, young people’s 

values, foreigners, new technologies, art and culture, modern heroes and stereotypes, receiving 

foreign visitors, welcoming exchange students, integrating disabled people, cheating at school, 

organizing a holiday, the environment and sustainability, publishing a student’s magazine, 

going abroad, meeting people for the first time. 

 

General results 

The six blogs produced as a result of the online international collaboration are, as follows: 

Team1: CULTURAL TRADITIONS OF BG AND CR  

https://monserrat15200985.blogspot.com/2018/11/have-you-ever-heard-about-

bulgarian.html?fbclid=IwAR1wASU4kAPBEHCKRIs0Lyrg0MEBML2z_w9Ger4sdiUpjezg7

omOGeAQh3s 

Team2ART AND CULTURE 

https://costaricaandbulgaria.blogspot.com/?fbclid=IwAR3lxZb-

ULmZj_lackIEy8bhMXg6F6c20Na3lU-4a8eXd2nKu5aDE21LiKE 

Team3 TRADITIONAL DISHES IN COSTA RICA AND BULGARIA 

https://cuisinebgcr.wordpress.com/?fbclid=IwAR0E9J8o7ovpYW_ea40ZzgYrQQmkTBg0u6

RveT3l8Xl_4NfBHo4if-kZUHc 

Team4 THE TASTE OF CULTURES 

https://bulrica.wordpress.com/ 

Team5 VALUES  

https://value693840806.wordpress.com/ 

Team6 TRADITIONAL CLOTHING 

https://monserrat15200985.blogspot.com/2018/11/have-you-ever-heard-about-bulgarian.html?fbclid=IwAR1wASU4kAPBEHCKRIs0Lyrg0MEBML2z_w9Ger4sdiUpjezg7omOGeAQh3s
https://monserrat15200985.blogspot.com/2018/11/have-you-ever-heard-about-bulgarian.html?fbclid=IwAR1wASU4kAPBEHCKRIs0Lyrg0MEBML2z_w9Ger4sdiUpjezg7omOGeAQh3s
https://monserrat15200985.blogspot.com/2018/11/have-you-ever-heard-about-bulgarian.html?fbclid=IwAR1wASU4kAPBEHCKRIs0Lyrg0MEBML2z_w9Ger4sdiUpjezg7omOGeAQh3s
https://costaricaandbulgaria.blogspot.com/?fbclid=IwAR3lxZb-ULmZj_lackIEy8bhMXg6F6c20Na3lU-4a8eXd2nKu5aDE21LiKE
https://costaricaandbulgaria.blogspot.com/?fbclid=IwAR3lxZb-ULmZj_lackIEy8bhMXg6F6c20Na3lU-4a8eXd2nKu5aDE21LiKE
https://cuisinebgcr.wordpress.com/?fbclid=IwAR0E9J8o7ovpYW_ea40ZzgYrQQmkTBg0u6RveT3l8Xl_4NfBHo4if-kZUHc
https://cuisinebgcr.wordpress.com/?fbclid=IwAR0E9J8o7ovpYW_ea40ZzgYrQQmkTBg0u6RveT3l8Xl_4NfBHo4if-kZUHc
https://bulrica.wordpress.com/
https://value693840806.wordpress.com/
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https://bcr-

interculturalcompetence.weebly.com/?fbclid=IwAR38JFXTf3ONBK35yCwAM56NY6Afys

DcyzDceE4xuC1na3d2qQjH4M2Ey4I 

 

Working in teams provided an opportunity to expand students’ cultural competence by 

learning specific details about each other’s culture, identify similarities and differences. 

Upon completion of the project, students were asked to fill out an online google form 

which tackled questions about their personal experience in the project and the process they went 

through. In total, there were 31 students who filled out the online survey (29% from Bulgaria 

and 71% from Costa Rica). 96,8% of the participants stated that this was their first experiences 

in an online international project.  

To the question: ‘Do you like working in a team?’ 7 students answered that they did not 

and 34 answered positively. The next question was to grade their level of participation in the 

project. 41,9% of the students expressed that they considered themselves to have had an active 

participation, 35,5% considered they had had a moderate participation, 19,4% marked their 

participation as a little bit passive and the rest said their participation was very passive.  

The following graph shows the students’ answers to the question about what type of 

communication their group preferred to use during the project:  

 
 

As for the requirement to hold two skype meetings of the whole team in the course of the 

project, 92,9% of participants said they had only one skype meeting and 7,1% of them had two 

skype meetings.  

These are some of the replies to the question about the most difficult part of the project: 

The most difficult thing was to communicate with different schedules  

Organization and communication with the Bulgarian guys, also I think the guys of Bulgaria 

weren't very interested 

Agree an hour for the meeting. 

Contact the people of Bulgaria  

Choose the topic 

People don’t answer quickly  

The communication 

La diferencia de horario para comunicarnos 

Ponerse Deacuerdo  

We can’t organize the video call with all partners at the same time. Some did not collaborate 

Communication  

Coordination with people due to time difference 

Contact the other students 

Get in touch with each other because of the time zone  

There was no difficult part. 

To contact each other at the right time, due to the big time difference.  

Getting in touch with the other students (Costa Rican) 

https://bcr-interculturalcompetence.weebly.com/?fbclid=IwAR38JFXTf3ONBK35yCwAM56NY6AfysDcyzDceE4xuC1na3d2qQjH4M2Ey4I
https://bcr-interculturalcompetence.weebly.com/?fbclid=IwAR38JFXTf3ONBK35yCwAM56NY6AfysDcyzDceE4xuC1na3d2qQjH4M2Ey4I
https://bcr-interculturalcompetence.weebly.com/?fbclid=IwAR38JFXTf3ONBK35yCwAM56NY6AfysDcyzDceE4xuC1na3d2qQjH4M2Ey4I
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To speak with the Costa Rican people  

Trying to make the Costa Rican students do anything. 

Communication 

I didn't have any difficult part of the project 

To the question about the most interesting part of the project, the students wrote: 

Learning about other cultures 

The most interesting thing was to develop a creative blog to get the attention of other people 

It was very exciting to speak through Skype meeting, I was very nervous but it was very good 

The meetings because it was a challenge to talk with people from another country  

I think the most interesting thing was to get to learn about new cultures.  

The research about the culture of both countries 

The result.. see the differences between both countries  

Talk about things of the other country 

La diversidad cultural  

The skype meeting  

Conocer nuevas culturas. 

To know them, to know their culture  

Making the blog because we learn a little bit about the other culture 

Video call 

Talk with international people 

Share ideas  

Work with different people  

To explore a different culture  

The information  

The conversations - to see how people from the other part of the world communicate (accent, 

humour, interests, etc).  

Creating the blog, because I like doing research and sharing it with others  

Only the introduction of each other. 

To the question, ‘What did you learn from the project?’, the answers were the following: 

I learned about values and the importance of being patient and organized 

I could a little speak English with another people out of class  

About Bulgarian culture 

Typical Bulgarian recipes 

I’ve learned more about our culture 

Communication 

Nothing  

Very much about Bulgarian people 

I learned how do use a blog  

That everybody is different and we have to respect different opinions 

I learned how I can made a blog and the communication with people from other country isn’t 

so difficult 

The culture of Bulgaria  

That nothing works how you want 

Culture and art of Costa Rica 

The importance of knowing the culture of each country 

Cultural experience 

About some Costa Rican traditional foods 

The international food of Costa Rika and also gained more experience in working in team.  

That the cultural differences are really important 

I learned a lot about Costa Rica 

I learn how to work with an international virtual team 
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To the question, ‘Are you satisfied with the results of the project?’, 7 students answered 

NO and 21 students chose YES. 

To the question, ‘Will you keep in touch with the other team members?’, students gave 

the following answers: 

 
To the question, ‘Would you like to participate in a similar project in the future?’, 48,4% 

of students answered positively, 19,4% said ‘No’ and the remaining 32,3% chose the answer 

‘Maybe’. 

Students also reported that initially the interaction between both universities was not 

very pleasant. One Bulgarian student claimed that she was quite angry with her Costa Rican 

counterparts who did not seem to take any effort in moving the project forward. Later on, she 

learned some personal information about one of her team mates that helped her understand the 

lack of active involvement on her part and resulted in human empathy and even bitterness over 

the unfair judgment that was hastily passed on her. Coming from collectivist cultures (Bulgaria 

scores 30 and Costa Rica scores 15 on Hofstede’s Individualism dimension) students grew 

closer and formed bonds that in some cases resulted in friendships they intend to keep and work 

on outside the project. This is part of the chat in Team 4 that the Bulgarian team members 

shared in class during their project presentation: 

Getting to know people at a distance and establishing close relationships is important 

when the aim is to achieve cohesion and a common understanding within the team. This is a 

starting point for mutually beneficial collaboration that is conductive to achieving the team’s 

goals. At one point during the project there was a traditional festival in Costa Rica and the 

Bulgarian students were made part of it with the videos and pictures that their team mates were 

sending. Finding out about each other and sharing personal moments with their distant partners 

made the teams much more united and prepared to dedicate themselves to the achievement of 

the common goals. 

Time keeping is of utmost importance in some cultures and a matter of certain flexibility 

in others. In any case, working at a distance requires more discipline on the part of team 

members and more sensitivity as to when it is appropriate and socially acceptable to contact 

colleagues and co-workers. Finding the right time to contact one another was one of the 

challenges students were faced with. However, dealing with this hurdle and making (sometimes 

missed) appointments to move the project forward made students contemplate how time zones 

complicate international communication and helped them develop strategies of communicating. 

After some initial adjustments in the course of the project work, students from the six teams 

that produced results learned how to find the right intersection of their schedules so that they 

could communicate and solve problems related to their joint task. 

Negotiating and striving to achieve common ground is important when working at a 

distance, because people often do not have the whole picture and sometimes have very limited 

personal contact or insight into the culture they are dealing with. Compromise was necessary 
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so that the project could move on. Students learned to act like a team in a matter of weeks and 

to put the team’s priorities before their own preferences and leadership ambitions.  

Blogging is a useful business skill that nowadays companies make use of to create a 

flexible and effective communication strategy. All students involved in the project learned 

about the different blogging platforms and the basic steps of writing a blog. Mentioning this 

newly acquired skills would certainly make their CVs look more respectable. 

Students’ online collaboration requires intensive collaboration of the instructors who 

have to design the course and implement it step by step, coordinating and adjusting methods 

and requirements on the go. This collaboration has proven to be a very useful tool for enhancing 

teachers’ cultural awareness and understanding of the learning potential of distance cross-

cultural exchanges. The involved instructors continued the collaborative writing momentum 

and co-authored two papers on the projects that were presented at different conferences (see the 

Reference section). 

 

CONCLUSIONS 

Nowadays remote work allows companies to compete in an increasingly globalized 

society. Adapting to this new workplace is a challenge with many dimensions, one of them 

being dealing with corporate, national and personal cultural differences. However, sometimes 

perceived differences are not actually differences but our prejudices and quick judgments of 

others. In the course of the six-week project students were able to revise their initial 

impressions, to change conclusions that they had quickly jumped at and to understand the 

human element involved in distance collaboration. After the initial disappointment caused by 

the lack of smooth or timely communication, students started sharing personal information, 

showing pictures and videos of their homes, the views from their windows and thus they were 

able to make a connection that bode well for the project work. 

Indeed, working in multicultural teams is a very enriching experience. There are many 

challenges to face such as: distance, use of technology, language barriers and time zone but 

once these are overcome the results are very satisfactory. 

The students exchanged life experiences with people from a country they have never 

visited. 96% of all students from both universities had never worked in a project like this one.  

They realized there are more things that unite them that the ones that are different. Indeed, this 

experience also helped them to build social relations and to solve problems for future job-related 

tasks. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ В 

УСЛОВИЯХ ДИГИТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ст. преп. д-р Надежда Стойкова  

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

Катедра „Руски език“ 

 

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE CLASSES UNDER THE CONDITIONS OF DIGITAL EDUCATION  

 

Abstract: The Modern foreign language learning has to be an adequately respond to the dynamics of 

the developing society and at the same time must be flexible and adaptable enough toaccomplish the set 

goals and objectives.The development of the communicative habits of the learners as one of the main 

tasks in the foreign languageeducation has raised many questions in the conditions of digital 

teaching.This article discusses the creation of communication habits by dint of various electronic 

resources during learning Russian as a foreign language. 

 

Keywords: digital learning,communicative habits and skills, Internet resources, monologue and 

dialogic statements 

 

Динамика современного мира ставит перед обществом сложную задачу 

полностью изменить позиции и формы работы всех сфер действительности. Неожиданно 

возникшая во всем мире пандемия коронавируса COVID-19 кардинально перевернула 

социальную, профессиональную и личную жизнь большинства людей. Соответственно, 

система образования очень быстро должна адаптироваться к новым условиям, при 

которых приходиться функционировать. Всего несколько лет назад, осуществление 

образовательной деятельности в дистанционном режиме или через посредство 

возможностей цифровых технологий было немыслимым "фантастическим проектом", 

который, скорее всего, ассоциировался с далеким будущим. Динамика событий и 

введенная чрезвычайная пандемическая обстановка в начале марта 2020 года в Болгарии, 

оказались мощным стимулом быстрого внедрения дигитализации образования в 

качестве обыденной учебной практики всего за несколько дней. Таким образом, и 

современное обучение иностранному языку должно адекватно соответствовать 

динамике развивающегося общества и в то же время быть достаточно гибким и 

адаптивным для выполнения поставленных целей и задач.  

Развитие коммуникативных навыков учащихся, как одной из основных задач в 

обучении иностранному языку, ставило ряд вопросов в условиях дигитального процесса 

образования. В качестве ведущей фигуры образовательного процесса преподаватель 

должен уметь быстро сориентироваться среди несметного числа интернет-ресурсов и 

подобрать именно те из них, которые ему помогут в формировании умении и навыков 

общения на иностранном языке.  

В связи с коммуникативной ориентированностью процесса обучения РКИ 

студентам-филологам следует и целесообразно овладеть всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи. Следовательно, задача 

преподавателя заключается в формировании коммуникативной компетенции, 

лингвистической компетенции и культуроловедческой компетенции.  

Во время практических занятий ставится акцент на развитии коммуникативных 

компетенций. Содержание понятия «коммуникативной компетенция» включает такие 

компоненты как: речеведческие знания, умения и навыки (продуктивные – говорение, 

письмо и рецептивные – аудирование, чтение); умения и навыки общения адекватно 

сферам, ситуациям общения – адекватное восприятие устной и письменной речи в 
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соответствии с ситуацией речевого общения; создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социальнокультурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения 

(Коробкова, 2010:33). 

Этап развития коммуникативных умений в методических исследованиях 

рассматривается как репродуктивно-продуктивный этап обучения. Этот период 

предусматривает использование речевых упражнений-ситуаций, которые направлены на 

то, чтобы дать возможность обучаемому демонстрировать свои знания в общении на 

иностранном языке и применить все навыки и умения, сформированные в ходе учебного 

курса. В рамках данного этапа можно увидеть результаты обучения – самостоятельные 

выборы коммуникативной стратегии обучаемых, приобретенных на основе имеющихся 

навыков и умений (Парфенова, Потехина, 2012). 

Развитие этих навыков в условиях дигитального образования предполагает 

использование различных электронных ресурсов. В интернет-пространстве существует 

множество платформ, предлагающих использование текстовых, аудио- и визуальных 

материалов на русском языке.  

Их применение в ходе обучения РКИ расширяет образовательный процесс и 

создает реальные условия для развития у обучаемых дополнительных умений и 

стратегий, что было невозможно на основе традиционных средств (Сысоев, 2012:2).  

По мнению П. В. Сысоева интернет-ресурсы оказывают воздействие на 

интенсификацию образовательного процесса, и в связи с этим, он выделяет их основные 

дидактические свойства: многоязычие и поликультурность; многоуровневость; 

разнообразие функциональных типов; мультимедийность ресурсов; гипертекстовая 

структура документов; возможность создания личной зоны пользователя; возможность 

организации синхронного и асинхронного общения; возможность автоматизации 

процессов информационно-методического обеспечения и организации управления 

учебной деятельностью обучающихся и ее контроль; выстраивание индивидуальной 

образовательной траектории; реализация педагогической технологии обучения в 

сотрудничестве; развитие умений самостоятельной учебной деятельности (Сысоев, 

2012:120). 

Формирование коммуникативных навыков на занятиях РКИ в условиях 

дигитального обучения осуществлялось при разграничении подготовки речевой 

деятельности обучаемых в двух отдельных сегментах – создание устных 

монологических высказываний и создание устных диалогических текстов. 

 

1. Создание устных монологических высказываний 

 

Продуцирование монологической речи характеризуется некоторыми 

особенностями, как например: умение последовательно, четко и понятно излагать свою 

точку зрения; умение правильно построить предложение (используя разнообразные 

синтаксические конструкции и удачный порядок слов); умение грамотно пользоваться 

словарным запасом; умение убедительно произносить свое высказывание и т. д.  

Тренинги на развитие указанных умений вырабатывались при помощи 

дискуссий. Дискуссии проводились в рамках практических занятий по русскому языку 

на платформах видеовстреч Zoom или Google Meetобычно в конце занятия. Этот жанр 

устного монологического высказывания представляет собой обсуждение каких-либо 

спорных вопросов. Примерные темы для дискутирования были связанны с актуальными 

проблемами и с интересами студентов: Можно ли избежать конфликта поколений; 

Нужно ли платное образование; Есть ли стыдные профессии; Полезно ли 

вегетарианство; Коронавирус – большой обман или нет; Где лучше отдыхать – на 

Черном море или в Греции и мн. др. В связи с этим, двум студентам была поставлена 
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задача составить различные монологические высказывания, содержащие принятие/отказ 

тезы. Например, в дискуссии Есть ли стыдные профессии первый студент оформлял 

свое высказывание, придерживаясь тезы, что есть стыдные профессии, а второй должен 

был выступит в качестве оппонента данной тезы, т.е. нет стыдных профессий. При 

подготовке своих высказываний студенты пользовались исключительно материалами из 

Интернета, как например, статьи, электронные книги и энциклопедии, видео ролики. 

Слушающие студенты высказывали свои точки зрения после выступлений защитников 

двух тез. Таким образом, одновременно у всех студентов активизируются умения 

строить подготовленные высказывания по определенной теме, а также и спонтанные 

высказывания на базе услышанного. Инспирирование такого типа речи в большей 

степени имитирует повседневное общение каждого человека и естественным образом 

осмысливает процесс обучения как реальную подготовку к живому общению.  

 

2. Создание устных диалогических текстов 

 

Диалогическая форма общения во всех языках является наиболее 

распространенным способом социально-ролевого взаимодействия. Имитирование 

естественной диалогической ситуации в обучении РКИ, особенно на начальном этапе, 

создает у обучающегося базисные языковые навыки, как например: умение 

стартировать/финализировать речевую интеракцию (диалог); умение правильно 

употреблять в речи фатические языковые средства, соответствующие стилю и регистру 

данной ситуации общения; умение правильно сформулировать вопрос/отвечать на 

вопрос; умение выражать собственные мысли, мотивировать личную точку зрения.  

Создание диалогических форм общения побуждает учащегося развивать ряд 

личностных качеств как самостоятельность, творческое мышление и воображение, а 

также стимулирует его мотивацию к общению.  

При подготовке обучения создания диалогических текстов в режиме онлайн-

обучения в качестве вспомогательного средства использовалось множество 

короткометражных фильмов и мультфильмов. Дигитальное обучение РКИ, по стечению 

обстоятельств, дало возможность на внедрение видеоматериалов для различных целей.  

В методической литературе отмечается, что одним из наиболее эффективных 

средств оптимизации учебного процесса и приближения его к условиям реального 

общения являются видеоматериалы. Они дают возможность обучаемым слышать речь 

носителей языка, наблюдать за поведением русских в различных ситуациях. 

Видеоматериалы являются трансляторами русской культуры и содержат важную 

культурно-эстетическую информацию, которая позволяет студенту составить 

представление об образе жизни, традициях, этикете, нормах поведения, бытовом укладе 

русского народа (Кашпирева, 2016). 

В качестве примера для создания учебных диалогов послужила платформа You 

Tube, в которой существуют и множество каналов, содержащих диалоговые ситуации. 

В списке рекомендуемых каналов был Речевые ситуации в You Tube, разработан 

проф. А. А. Акишиной и видным специалистом по интеграции педагогических и 

информационных технологий в сфере обучения РКИ А. В. Тряпельниковым. На канале 

размещены мультипликационные фильмы, содержащие маленькие диалоги на темы: 

Знакомство; В гостинице; В гостях; Один день в городе; Доктор! Доктор! и др.: 

(https://www.youtube.com/watch?v=Bz2WZ3Q0wwQ&t=5s). 

Канал О русском по-русски, содержит различные материалы РКИ, в том числе и 

диалоги. Автор этого проекта Ирина Багинская, преподаватель РКИ в МГИМО: 

(https://www.youtube.com/channel/UCLTlHxOYw6Po4KwA0mY3TZg). 

Очень интересен для студентов был канал Time to Speak Russian (Время говорить 

по-русски!). Проект курса осуществлен Центром Международного Образования МГУ 

https://www.youtube.com/watch?v=Bz2WZ3Q0wwQ&t=5s
https://www.youtube.com/channel/UCLTlHxOYw6Po4KwA0mY3TZg
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при поддержке фонда "Русский мир". Авторы и разработчики являются ведущими 

специалистами дистанционного обучения РКИ А. Петанова и Ю. Коваленко. На их You 

Tube канале размещены диалоги на русском языке с субтитрами на английском и 

турецком языках: 

(https://www.youtube.com/watch?v=_xYE91727m8&t=14s).  

Кроме видеоплатформ студенты пользовались и сайтом Учим русский как 

иностранный (http://rus.lang-study.com/). На этом сайте они смогли прочитать примерные 

диалоги по основным темам: Административные службы; В аэропорту / на вокзале; В 

городе; В университете; Говорим по телефону; Город; Жильё; Продукты питания; 

Знакомство; Культура; Мебель; Медицина и здоровье; Национальность; Одежда; 

Питание / в кафе, ресторане; Погода; Покупки / в магазине; Профессии; Развлечения; 

Семья. 

Использование всех указанных интеренет-ресурсов оказалось весьма 

эффективным при таком экстраординарном процессе обучения РКИ. Просмотр 

диалогических ситуаций послужил в качестве примера выполнения ситуативных 

заданий, при которых преподаватель ставит перед студентами задачу составить устный 

диалог, имитирующий естественные ситуации разговорной речи. Ситуативные задания 

обладают хорошим потенциалом для формирования всех видов речевой деятельности на 

разных этапах обучения. Обеспечивая реализацию принципа коммуникативной 

направленности, такие задания могут играть большую роль в решении проблемы 

коммуникативного развития учащихся, так как стимулируют их речемыслительную 

деятельность и помогают при выстраивании речевого взаимодействия и автоматизации 

навыков и умений в общении (Телкова, 2017). Кроме того, естественные ситуации 

общения используются для развития общих речевых умений, обеспечивающие факт 

коммуникации в непредвиденных и несмоделированных ситуациях (Погорельская, 

2017). 

В современной методике, отходя от преподавания РКИ как набора 

грамматических правил, считается, что язык эффективнее усваивается в процессе 

непосредственного общения. Это предполагает активное участие самого обучаемого, 

которого погружают в естественную или приближенную к естественной среду 

разговорной речи (Ольхова, Тихонова, 2015:845). В связи с этим, в педагогических 

исследованиях особо выделяется применение ситуационных методов: „процесс 

обучения строится на ряде ситуаций, естественных или учебных, возможных в реальной 

жизни или организованных преподавателем. При этом обучение приближается к 

естественным условиям усвоения языка, а на занятии моделируются ситуации реального 

общения“ (Азимов, Шишкин, 2009:277). Следовательно, сближение процесса обучения 

с реальной коммуникацией на основе различных ситуаций общения дает возможность 

преподавателю осуществить самую главную практическую цель изучения иностранного 

языка – овладение навыками общения с представителями других культур. 

Систематическое проведение коммуникативно-ситуативных тренингов на 

занятиях РКИ при помощи интернет-ресурсов формирует у обучаемых не только умения 

спонтанно общаться на иностранном языке, также как и на родном, но и естественным 

способом дополняет языковые и културологические знания студентов. В конце этого 

первого дигитального этапа обучения у студентов наблюдаются следующие результаты:   

● Отсутствие языкового барьера;  
● Снижение уровня и стресса, вызванного возможными языковыми 

ошибками;  
● Усиливается желание общения на русском языке;  
● Наблюдается умения вести диалог;  
● Наблюдается умения работать в команде;  

about:blank
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● Автоматизация употребления изученных конструкций по определенной 

теме;  
● Развивается умение воспринимать иностранный язык на слух;  
● Активизация поисковой активности (поиск новых слов и выражений в т. ч. 

разговорные конструкции, жаргонные и сленговые выражения);  
● Развиваются умения работать с различными информационными ресурсам, 

в том числе с электронными ресурсами.  
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