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Abstract: the article offers a brief historical overview of some of the main methods in foreign language 
teaching and focuses on the use of the native language in their application. A modern study conducted among 
children from nursery schools in Bulgaria shows that when language education is carried out only in the target 
language, children also use only this language in their language interactions and vice versa. some of the research 
findings are that 42.2 percent of the children whose teachers communicate with them in both languages, also 
make use of Bulgarian when trying to convey meanings and messages in english language. in general, children’s 
comprehension skills are better developed than their english speaking skills. in conclusion, the research results 
show that at the present stage, the offered foreign language education of children in nursery schools as 
entertaining as it may be, is not effective enough. Working methods and well-established approaches should be 
applied in early foreign language education of children in order to develop their skills to communicate in a new 
language. 
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В настоящата статия представяме данни от съвременно изследване, проведено сред деца от детски 
градини в България, чиято цел е да установи до каква степен децата от предучилищна възраст, изучаващи 
английски език, използват само езика-цел в чуждоезиковото взаимодействие. Резултатите от това проуч-
ване са анализирани в контекста на кратък исторически преглед на някои от основните методи в чуждо-
езиковото обучение, който очертава част от иначе широкия спектър на подходи към разбирането на про-
цеса на усвояване на чужд език и ролята на учителя в това взаимодействие. 

Кратък исторически преглед на някои основни методи в чуждоезиковото обучение и употребата на 
роден език

граматико-преводният метод, често наричан и класически, тъй като стъпва върху методиката за пре-
подаване на гръцки и латински език, е водещ при изучаването на чужди езици през периода от 18 в. до 
края на 19 в. днес той все още се практикува на отделни места по света, но като цяло използването му е 
изключително ограничено поради доказаните му слабости, промените в социо-културната среда и утвър-
дените съвременни методи за чуждоезиково обучение. основният акцент при него е изучаването на гра-
матическите правила на чуждия език в ред, който съответства на традиционната подредба на граматика-
та на латински език, запаметяването на тези правила и упражняването на граматическите структури по-
средством преводи на и от родния език. усвояването на прецизната употреба на езиковите елементи при 
четене и писане е основният акцент при граматико-преводният метод. Философията на този подход при 
изучаването на чужди езици има за цел приобщаването на учащите към високите примери от художест-
вената словесност на съответната чужда култура, култивирането на дисциплина на ума и развитие на ин-
телекта. преводът на текстове е в основата на граматико-преводния метод, но конкретното ползване на 
литературни образци е заложено на по-късен етап в обучението, когато вече са изградени съществени 
граматически и лексикални познания. комуникативният аспект както на езика, така и на самото обучение, 
е оставен на заден план. граматико-преводният подход не се основава върху никакъв теоретичен фунда-
мент, той не е обвързан с „въпросите, разглеждани от лингвистиката, психологията или педагогиката“ [1].

като естествена и прагматично-обоснована реакция на граматико-преводния подход идва концепци-
ята за „директно“ усвояване на чужд език. дефиниран понякога и като „естествен“, разработеният в на-
чалото на 20 в. директен метод при преподаването на чужди езици залага изцяло на чуждия език като 
основен при обучението. отсъствието на матерния език като посредник в процеса на обучение е пряко 
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следствие от разбирането на чуждоезиковото обучение като процес, сходен на процеса на научаване на 
родния език, при който чрез устна комуникация, повторения, корекции на произношението, обяснява-
не на значението на непознати думи чрез демонстриране с жестове или посочване на съответния обект, 
и пр. възпитателни техники родителите успяват да научат децата на майчиния им език, без да прибягват 
към помощта на друг език-медиатор. директният подход, за разлика от граматико-преводният, е изця-
ло насочен към развитието на умения за устно общуване. граматическите правила се усвояват индуктив-
но от обучаемите, т.е. по пътя на разсъжденията върху дадени примери, те сами извличат есенцията на 
конкретната граматична норма. директният метод е водещ и до днес при обучението в езиковите школи 
Berlitz. основната му слабост е липсата на задълбочена методологическа основа, поради което неговите 
критици иронично го определят като „продукт на просветено аматьорство“ [1].

през 50-те години на 20 в. в саЩ набира популярност аудио-лингвалния метод за изучаване на чуж-
ди езици, известен и с названието „военен“ метод заради широкото му приложение при чуждоезиково-
то обучение на американската армия предвид участието на нейни части във Втората световна война. ау-
дио-лингвалният подход се характеризира с повторение, модифициране и перифразиране на граматиче-
ски конструкции и модели, използвани във всекидневното общуване, с цел автоматизиране на тяхното 
използване. За разлика от директния метод, акцентът при „военния“ подход се поставя не толкова вър-
ху усвояването на лексика, а върху заучаването на основните граматически модели в чуждия език, като 
овладяването на умения за устна комуникация изцяло доминира над уменията за интерпретиране и ге-
нериране на текстове. аудио-лингвалният метод до голяма степен се основава върху концепцията за фор-
миране на навици, включително и езикови, развита от радикалния бихевиорист Б. Ф. скинър. В популяр-
ния си (и в последствие остро критикуван от н. чомски) труд „Вербалното поведение“ скинър твърди, че 
„когато дадено подражателно поведение бъде затвърдено, това улеснява и усвояването на нова [ези-
кова] единица... усвоявайки даден подражателен репертоар, говорещият увеличава своите шансове да 
възпроизведе правилно и съответния нов материал...“ [2] (стр. 60). Ригидността на самостоятелното при-
лагане на този подход при преподаване на чужди езици обаче, която обуславя и твърде пасивната роля 
на обучаемите в процеса на усвояване на нови знания, е основната слабост на аудио-лингвалния метод. 
независимо от това, отделни елементи от аудиолингвалните техники като упражненията за съставяне на 
варианти на основни изречения-модели чрез промяна на отделни думи, трансформациите от една гра-
матическа конструкция в друга, и пр. все още намират място в практиката на чуждоезиковото обучение. 

от 40-те до 60-те години на 20 в. широко приложение намира структурно-ситуационния метод, раз-
работен във Великобритания. по подобие на директния и аудиолингвалния подход, той също поставя ос-
новния акцент върху усвояването на умения за устно общуване. обучението се осъществява изцяло на 
съответния чужд език. новите елементи при структурно-ситуационния метод са постепенното градиране 
на изучаваните граматически конструкции по сложност, както и контекстуализирането на новата лекси-
ка посредством въвеждането ѝ в рамките на конкретни ситуации. последното е тясно свързано с автори-
тетната лингвистична теория на дж. Р. Фърт за контекстно-зависимата същност на значенията на езикови-
те структури. според Фърт, „… преди всичко, значението [представлява] ситуационни взаимоотношения 
в контекста на дадена ситуация; модуси на поведение, имащи отношение към останалите елементи от 
контекста на ситуацията“ [3] (стр. 3). В своята практическа реализация структурно-ситуационният метод, 
подобно на аудио-лингвалния подход, също залага на повторението и заучаването на цели езикови кон-
струкции, както и на предвидимата структура на учебния процес. моделът за усвояване на граматически 
структури, който следва последователността „показване (presentation) – практикуване (practice) – използ-
ване (production)“, е водещ в педагогическата стратегия при прилагането на структурно-ситуационния и 
аудио-лингвалния метод. критиките към този модел могат да бъдат обобщени в следните четири основ-
ни категории: лингвистични, психологически, психолингвистични и педагогически [4]. съществен аргу-
мент за слабостите на този модел и съответно на методите в чео, които го прилагат в своята практика, е 
фактът, че „ ...[той] поставя извънредно силен акцент върху формалната езикова прецизност за сметка на 
съдържателната, което е в противоречие с принципите за естествено учене и неглижира възможностите 
за лингвистични експерименти от страна на обучаемите в хода на обучението“ [4] (стр. 105). 

прави впечатление, че от дотук разгледаните методи за чуждоезиково обучение, тези, които набля-
гат на запаметяването и автоматизираното възпроизвеждане на цели езикови конструкции, каквито са 
аудио-лингвалния и структурно-ситуационния подход, сякаш неизбежно предполагат и много по-активна 
роля на преподавателя в процеса на обучение. твърде пасивна, подчинена и предварително ограничена 
е позицията, отредена за обектите на това обучение, които са буквално „обучаеми“, но не и „учещи“. В то-



179

Методика на обучението

зи смисъл е необходимо да се отбележат два от алтернативните методи за преподаване на чужди езици, 
утвърдени през 60-те и 70-те години на 20 в., които дават началото на тенденцията към обучение, ориен-
тирано към учещия, а не към учителя. при т.нар. „мълчалив подход“, разработен от кейлъб гатеньо, ре-
чевите способности се развиват първо като интернализирани. тe биват предшествани от натрупването на 
визуални и слухови стимули, с които обучаемите се запознават, гледат или прослушват многократно, за 
да ги осмислят, а едва в последствие започват собствена речева продукция. независимо от заявения ак-
цент върху активната, откривателска роля на учещия при „мълчаливия подход“, педагогическото взаимо-
действие остава ограничено в рамките на изкуствени ситуации, без да бъде съотнасяно към реален со-
циален контекст. Различна е насоката, която следва сугестопедичният метод, развит от г. Лозанов. тук е 
много по-силен акцентът върху контекстуализираната езикова продукция и ангажираността на обучаеми-
те в процеса на усвояване на чуждия език. Въпреки това, процесът на обучение, начинът на поднасяне и 
представяне на учебните материали остават в голяма степен центрирани върху личността на учителя-су-
гестопед. Личността и реалният персонален опит на обучаемите са на по-заден план, което е видно и от 
фокуса върху тяхното участие в ролеви игри и възприемането на „ново име и нова биография“ [1] (стр. 
148), т.е. нова, фикционална идентичност.

като естествена кулминация на педагогическите търсения по посока на намиране на баланса между 
формалната и съдържателната страна на езиковата продукция при усвояването на чужд език, както и по 
посока най-вече на насърчаване на диалогичността в обучението, възниква т.нар. комуникативен метод, 
насочен изцяло към развиване на умения за същинска езикова комуникация. с излизането на прочутата 
статия на дел Хаймс „За комуникативната компетентност“ [5], в която той определя основните характе-
ристики на комуникативната компетенция, методисти и практици насочват усилията си към създаване на 
подходи, ориентирани към новата идея за развиване тъкмо на тези компетентности. усвояването на чужд 
език се разглежда в контекста на социолинвистиката, а не единствено като лингвистично явление. наред 
с овладяването на езика като структура (как изразяваме нещо), значими стават въпросите и защо казва-
ме нещо, на кого го казваме, по какъв начин откликваме и реагираме в определен контекст и т.н. акцен-
тът пада не толкова върху езиковата форма, а върху езиковата употреба. Възникват две основни версии 
на комуникативния подход, познати като „слаба“ и „силна“. поддръжниците на „слабата“ версия твърдят, 
че ние употребяваме езика, за да го научим, докато привържениците на „силната версия“ считат, че ези-
кът се усвоява в процеса на общуване [6]. създават се редица учебни системи, следващи целите и зада-
чите на комуникативния подход. от преподавателите се очаква те да бъдат съществено нов, комуникати-
вен тип учители, които използват единствено и само езика-цел в своето обучение. на тяхната роля се гле-
да като на модератори, които подпомагат учещите в усвояването на език, организират и разпределят за-
дачите в групата, разпределят обучаемите да работят в по-малки групи, по двойки и др., така че всички 
да имат по-големи възможности да практикуват езика. Целта е да се създадат умения и знания в обучае-
мите, които да им помагат да общуват на чуждия език извън учебните зали и да се справят успешно в ко-
муникацията си с околните в страни, в които се говори изучавания от тях език. 

съвременните теории и изследвания в невронауките и лингвистиката доказват, че използването на 
роден език в чуждоезиковото обучение води до създаване на асоциативни връзки между думите на род-
ния език и езика-цел за едно и също понятие. Затова и често, когато ни липсва дума на чуждия език, ние 
започваме да търсим неин еквивалент от лексиката на родния си език и съответно да мислим на него. Въ-
преки предписанията на специалистите, често наблюдавана практика и до днес е при работа с групи от 
деца в едноезични общности учителите да използват родния език за разясняване на значението на ду-
ми, смисъла на песни, задаване на инструкции при игри и др. има различни причини за това, но основ-
ната е липсата на специалисти с достатъчен опит, които да умеят да използват свободно и във всякакви 
ситуации чуждия език в обучението и общуването си. тази констатация на международните специалисти 
по ранно чуждоезиково обучение важи не само за България, но и за останалите страни- членки на евро-
пейския съюз1. 

Изследване върху ученето на чужд език в предучилищна възраст: практиката в български детски 
градини

 y метод
 y изследователски въпрос

Целта на настоящето изследване бе да се установи степента, в която деца от детски градини в Бълга-
рия използват чуждия и родния език при възприемане и възпроизвеждане на значения и понятия.

 y участници
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изследването бе проведено сред 180 деца от 18 частни и държавни детски градини, които изучават англий-
ски език. В някои от градините обучението се извършва само на езика-цел, а в други в чуждоезиковото обучение 
се използа и родния български език. децата са обучавани от 28 учители по език, всички от които жени.

 y инструменти
За целите на изследването е използвана тестова батерия, съдържаща езикови задачи, с които се оце-

няват рецептивните (уменията за разбиране) и експресивните (уменията за говорене) умения на децата 
по английски език. тестовете включват изучавани от децата понятия като наименования на животни, цве-
тове, части на тялото и др. при задачите за разбиране децата са поканени да посочат вярната (от три въ-
можни) рисунки, които пресъздават различни ситуации и понятия, изказани гласно от учителя. За тества-
не на говорните умения, те са приканени да изразят устно това, което виждат на съответната картинка, 
която им показва учителката. 

 y анализ на данните и резултати
при проведеното изследване се установи, че 42 % от децата, чиито учители комуникират с тях и на 

двата езика, използват и български език, когато се опитват да предадат значения и послания на англий-
ски език. В детските градини, в които се говори само на английски, няма получени отговори от децата на 
български. като цяло, децата изпитват най-голяма трудност да разбират и използват фрази и абстрактни 
съществителни имена, както и да се изразяват с цели изречения (напр. „много голямо“, „зима е“, „вали 
дъжд“ и т.н.). В конкретното изследване при тестване на уменията за говорене за верни отговори са при-
емани и такива, които се състоят от една дума – като „дъжд“, „капка“, „игра“ и т.н., при очаквани изрече-
ния от типа „хайде да играем“, „вали дъжд“. Лесни за децата са числа и понятия като цветове, части на тя-
лото, животни или други отделни думи, предимно конкретни съществителни имена (като „топка“, „маса“, 
„кола“ и т.н.). Разбирането за „къща“ например, не е проблем за децата, но при изразяване на английски 
език те срещат трудности с по-конкретни елементи, като „покрив“ на къща. 

В табличен вид по-долу са представени някои от получените на тестовете правилни отговори от де-
цата в проценти.

Таблица 1. Умения за разбиране
тестови айтъм (пореден номер от теста) правилни отговори от децата в проценти

9. ball 78,9%
5.table 76,7%
6. four 71,1%
3.hand 68,9%
4.house 68,9%
1.frog 68,3%

2.yellow 68,3%
8.clock 55,0%

7.winter 50,0%
10. very big 35,6%

Таблица 2. Умения за говорене
тестови айтъм (пореден номер от теста) правилни отговори от децата в проценти
8. three 87,2%
9.car 78,3%
3.red 78,3%
2.box 63,9%
6.mouth 63,9%
1.egg 52,8%
7.teddy bear 47,2%
3. party 42,8%
5. roof 35,6%
4. it is raining 23,3%

таблица 3 по-долу представя процентното разпределение на получени отговори от децата на българ-
ски език за изучавани понятия и събития на английски език. 
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Таблица 3. Употреба на български език
тестови айтъм (пореден номер от теста) отговори от децата на български език в 

проценти
4. it is raining 22,2%
5.roof 18,3%
1.egg 17,8%
7.teddy bear 17,8%
3. party 13,9%
2.box 11,7%
6.mouth 11,1%
9.car 7,8%
10.red 3,9%
8. three 3,3%

Резултатите показват, че децата имат по-добре затвърдени пасивни знания по английски език. умени-
ята им за разбиране са 64,2%, докато този процент е по-нисък (57,3%) за уменията им за говорене. може 
да се твърди, че това е незадоволителен резултат, като се има предвид, че получените проценти са малко 
над средните стойности. още по-незадоволителен е фактът, че почти половината от децата прибягват до 
употребата на матерния си език в чуждоезиковото взаимодействие. слабо развити и изразени са и нави-
ците на децата да предават съдържание чрез невербални способи, когато се затрудняват да намерят точ-
ния езиков изказ или като подсилване на езиковото съдържание и послание. употребата на жестове се 
свързва най-вече с тривиални понятия като изразяване на числото „три“ с пръсти или показване с пръст 
на част от тялото като „уста“. не се наблюдават жестове за изразяване на емоции като например прегръ-
щане и люлеене на мече-играчка или явления като „вали дъжд“ и др. 

Заключение
по предписания на специалистите по ранно чуждоезиково обучение (Рео), формулирани от европей-

ската комисия в „оперативния наръчник“2, в Рео трябва да се прилагат работещи и утвърдени методи и 
подходи за подобряване на уменията на децата в чуждоезиковото взаимодействие. 

проведеното проучване показва, че на настоящия етап, предлаганото чуждоезиково обучение на де-
ца от детските градини, макар и забавно, не е достатъчно ефективно. приоритет, изглежда, е научаване-
то на нови думи, избрани и подредени в множества и категории – за цветове, числа, семейство, животни 
и т.н. Липсват обаче разнообразни комуникативни ситуации, които по естествен и действително ефекти-
вен начин да допринасят за усвояването и употребата им от децата. 
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