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Abstract: Teaching Bulgarian to children with another family language is a condition for a successful tran-
sition to school education. Pedagogical support in Bulgarian language education is necessary to ensure quality 
education and progress for each child. this paper analyzes approaches that determine the organization of cog-
nitive content and pedagogical interaction to build lasting speech and language skills. the systematic approach 
determines the sequence of introducing the cognitive content according to the specificity of the Bulgarian lan-
guage system. the communicative-activity approach focuses on the interactions during which speech and lan-
guage skills are acquired. the differentiated approach allows the teacher to work with each child and provide 
appropriate support. A concept and pedagogical technology is proposed.
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обучението по български език при деца с друг семеен език в детската градина осигурява необходими-
те речеви умения на български език и успешен преход към училищното обучение. този факт е признат и от-
разен в различни стратегически документи, законови и подзаконови нормативни актове у нас. В чл. 8 от За-
кона за предучилищното и училищното образование се посочва, че предучилищно образование е задъл-
жително от четиригодишна възраст, което осигурява условия децата с друг семеен език да овладеят устна 
реч на български език в детската градина, за да могат да получат начално ограмотяване на български език 
в първи клас. конкретни нормативни изисквания са поставени в наредба № 6 на мон от 11.08.2016 г. за ус-
вояването на българския книжовен език и наредба за приобщаващото образование от 2017 г. 

специално внимание на обучението по български език за деца с друг семеен език е отделено в дей-
ност 1 на проекта „активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по оперативна 
програма „наука и образование за интелигентен растеж“ (оп ноиР) 2014–2020 г. проектът предвижда 
допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. 

поставената тема е актуална и значима, защото в практиката на предучилищното образование у нас, 
има редица предизвикателства пред обучението по български език при деца с друг семеен език. пробле-
мите са провокирани от:

 y нарастващ брой деца със семеен език, различен от българския език;
 y липса на стандартизиран инструмент за определяне ниво на владеене на български език от деца с 

друг семеен език;
 y различно ниво на владеене на български език при децата с друг семеен език в една и съща група в 

детската градина;
 y неграмотност сред част от родителите на деца с друг семеен език.

при тази съществуващи проблеми основателно възникват следните въпроси:
 y как да се установи нивото на владеене на български език, ако детето има друг семеен език? 
 y как да се структурира езиковото обучение? от къде да започне езиковото обучение при условие, че 

детето не разбира и не говори български език? как да продължи езиковото обучение?
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 y как да бъде ефективно обучението по български език за всички деца в групата, които са на различ-
но ниво на владеене на български език? 

 y как да се изградят трайни езикови и говорни умения на български език? 
отговори на поставените въпроси може да намерим в подходящи педагогически подходи. Цел на насто-

ящия доклад е да анализира педагогически подходи в обучението по български език, които отговорят на об-
разователните потребности на деца с друг семеен език и им осигуряват равен старт за обучение в училище.

Основна част
Терминологични уточнения
В специализираната литература понятието билингвизъм се употребява, за да се обозначи процеса на 

използване на два езика. В детските градини у нас не всички деца, които са от друг етнически произход, 
различен от българския, употребяват два езика и следователно не може да се определят като билингви. 
Затова понятието деца – билингви има по-ограничен обхват и не е утвърдено в стратегически, норматив-
ни, научни и методически източници.

В цитираните по-горе нормативни документи се използва понятието друг „майчин език“ за деца, кои-
то владеят различен от официалния за страната български език. В научната литература в областта на пси-
холингвистиката се използват понятията „първи“ и „втори“ език, защото в онтогенетичното развитие на 
детето те се овладяват последователно. последната класификация („първи“ и „втори“ език) не е прило-
жима в общообразователна среда, в която са приобщени деца, за някои от които българският език е пър-
ви, а за други деца – българският език се явява втори. приложението на тази класификация би довело до 
недоразумения.

В настоящия доклад ще използваме като работно понятие друг „семеен език“, със съображението, че 
има деца от смесени бракове, при които присъства и различен бащин език. наличието и на различен ба-
щин език означава полилингвална езикова среда, която в още по-голяма степен усложнява процеса на 
овладяване на речеви умения на официалния за страната български език.

Многоезиковата компетентност – част от ключовите компетентности за учене през целия 
живот

В условията на всеобща глобализация във всички сфери на живота обучението по втори (чужд) език 
се откроява с още по-голяма острота и необходимост. „езиковата политика днес посочва определено не-
обходимостта за всеки човек отрано да усвои освен своя роден език, най-малко един чужд език от група-
та на суперезиците (международните езици), а така също и един от езиците на своите съседи. това ще му 
даде възможност за безпрепятствено пълноценно общуване „без граници“ .“ [1] тази потребност на съ-
временното общество е отразена в редица международни документи. 

В актуализираната през 2018 г. европейска референтна рамка на ключовите компетентности за учене 
през целия живот са посочени две ключови езикови компетентности: 

 y езикова грамотност; 
 y многоезикова компетентност.

В зависимост от контекста езиковата грамотност може да се развива на майчиния/ семейния език, на ези-
ка, на който се провежда обучението, и/или на официалния език в дадена държава или регион. многоезико-
вата компетентност се основава на способността за посредничество между отделните езици и носители. 

В европейска референтна рамка на ключовите компетентности са посочени следните най-важни зна-
ния, умения и нагласи, свързани с многоезиковата компетентност:

 y познаване на лексиката и функционалната граматика на различни езици, както и познаване на ос-
новните видове вербално взаимодействие и езикови регистри. Важно е познаването на обществе-
ните норми и на културния аспект и променливостта на езиците. 

 y способността за разбиране на устни съобщения, за започване, поддържане и приключване на раз-
говор и за четене, разбиране и съставяне на текстове — при различни равнища на владеене на раз-
лични езици — съобразно нуждите на лицето. Лицата следва да могат да използват правилно по-
мощните средства и да учат езици формално, неформално и информално през целия си живот.

 y оценяване на културното многообразие, интерес и любопитство към различни езици и междукул-
турно общуване. тя включва също уважение към индивидуалния езиков профил на всеки човек, 
уважение към майчиния/семейния език на лицата, принадлежащи към малцинства и/или от се-
мейства на мигранти, признание на официалния език или езици на съответната държава като об-
ща рамка за взаимодействие.
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В образователните институции у нас многоезикова компетентност се формира в:
 y обучението по чужди езици;
 y обучението по български език при деца/ученици с различен семеен език. 

методиката на езиково обучение за формиране на многоезикова компетентност е специфична в по-
сочените два вида обучение. при обучението по чужди езици децата/учениците в групата/класа имат ед-
накво ниво на владеене на езика, който е различен от официалния за страната. при обучението по бъл-
гарски език децата/учениците се различават в групата/класа по нивото на владеене на българския език и 
това прави трудно приложими учебни помагала с еднакво съдържание за всички деца/ученици. ето защо 
„прилагането на еднаква за всички деца програма за провеждане на образователния процес по българ-
ски език и литература в детската градина не поставя децата в равни условия както за усвояване на кни-
жовния език, така и за успешното им социално включване“ [2]

Специфика на обучението по български език при деца с друг семеен език
процесът на овладяване на български език от деца с друг семеен език е съпътстван от различни влия-

ния на семейния език. тези влияния може да бъдат положителни, когато има близост между двата езика, 
и детето прави лесно пренос на говорни и езикови знания и умения от единия към другия език (транспо-
зиция). наличието на транспозиция улеснява процеса на овладяване на новия език за детето.

когато двете езикови системи са много различни и не може да се направи пренос на говорни и ези-
кови знания и умения е налице интерференция. при интерференция децата с различен семеен език се 
затрудняват при овладяване на българския език в сравнение с децата, които са носители на български 
език, защото има несъответствия в различните езикови области. м. сотирова (3) посочва следните видо-
ве интерференции:

 y Фонетична интерференция – отклонения от правоговорните норми на изучавания език под вли-
яние на говорните умения на семейния език, като резултатът е неправилно говорене или акцент;

 y Лексическа интерференция – свързана е с думи, които са общи за двата езика по своя звуко – бу-
квен състав, но имат различно значение;

 y граматическа интерференция – неправилно съгласуване на думите поради големи различия в гра-
матическия строй на двата езика.

Образователни подходи в обучението по български език
системен подход
Българският език е йерархична система от словесни знаци и правила за тяхната употреба. това попу-

лярно определение за езика като система е важна отправна точка и определя един от основните подходи 
в преподаването на български език – системният. осъзнаването на тази характеристика на езика (систем-
ността) има изключително важно значение за всеки учител, който планира образователни цели и съдър-
жание на обучението по български език в детската градина. Всяка езикова единица се овладява от детето 
след успешното овладяване на предходната езикова единица в йерархичната система на езика. така на-
пример, за да овладее детето умения да съставя текст са необходими умения да конструира изречение. 
За да конструира изречение е необходимо преди това да конструира фраза и да има речник от думи, кои-
то разбира и употребява. [4]

Йерархичността в езика е отразена в структурата на образователните ядра на он „Български език и 
литература“ в наредба № 5 от 2016 г. В държавния образователен стандарт очакваните резултати от обу-
чението по български език и литература са структурирани в контекста на йерархичността в езика. 

В схема № 1 е представена йерархичността във вертикален план. В хоризонтален план на всяко от 
посочените равнища са разположени съответните видове езикови и речеви единици (различни по вид 
текст, изречения, фрази, думи).

диференциран подход
диференцираното преподаване осигурява качествена подготовка за всяко дете, защото е:

 y проактивно;
 y отнася се до качество, а не до количество;
 y фокусирано върху детето/ученика;
 y включва прилагане на множество подходи към учебното съдържание, процеса на учене и проду-

кта от учене;
 y смесица от преподаване на целия клас, работа по групи и индивидуално преподаване;
 y динамично. [5]
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Визуално тази аналогия може да представим чрез следната схема:

Схема № 1 – Съответствие между йерархичността в езика и образователните ядра в ОН „Българ-
ски език и литература“

децата с друг семеен език от една възрастова група в детската градина имат различно ниво на вла-
деене на български език. този факт създава необходимост от диференцирано преподаване на български 
език в групата в детската градина. Възможни са три различни конфигурации между владеенето на бъл-
гарски език и на друг семеен език:

 y деца, които владеят само семеен език, различен от българския език;
 y деца с доминиращо владеене на семеен език и слабо владеене на българския език;
 y деца с еднакво добро владеене на семеен език и на българския език.

планирането на обучение по български език за децата с друг семеен език е успешно при диференци-
ране на езиковото съдържание за различните конфигурации на владеене на български език, спрямо се-
мейния език при спазване на общодидактическия принцип за последователност, т.е. езиковото съдържа-
ние се структурира от лесното към трудното (схема 2):

Схема 2 – Формиране на езиково разбиране и езикова продукция по български език при деца с друг се-
меен език, които имат различно ниво на владеене на български език
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посоката на формиране на речеви умения е от лесното към трудното езиково съдържание и предпо-
лага включване на всяко дете в езиковото обучение според неговото индивидуално ниво на владеене на 
българския език. общата подкрепа в рамките на приобщаващото образование осигурява допълнително 
обучение на тези деца, което е съобразено с техните индивидуални образователни потребности и осъ-
ществява превенция на обучителни трудности. това изискване на наредбата за приобщаващо образова-
ние и наредба № 6 се реализира практически чрез прилагане на диференциран подход.

Комуникативно-дейностен подход
Комуникативно-дейностният подход се основава на установена фундаментална закономерност, 

според която развитието се извършва не по пътя на въздействието, а по пътя на активното взаимодейст-
вие, осъществявано в дейността и чрез дейността (Л.с.Виготски, а.н Леонтиев, Б.г.ананиев, В.В.давидов, 
а.В.Запорожец, г.д.пирьов, д.Йорданов, Ф.даскалова и др.) това означава, че за развитието на детето е 
необходимо да се организира активното му участие в разнообразни дейности и постепенно разширява-
не на отношенията му с другите хора. дейностният подход в езиковото обучение повишава мотивация-
та на децата.

комуникативно – дейностният подход включва всички субекти в образователния процес:
 y учител – дете;
 y дете – дете;
 y дете – родител.

Взаимодействията между учител – дете и дете – дете се реализират в педагогическата ситуация по 
български език и литература в детската градина, а освен там и в цялостния дневен режим се организират 
комуникативни ситуации, в които се упражнява образователното съдържание по български език. трайно 
усвояване на образователно съдържание се постига при разширяване на комуникативните взаимодейст-
вия с включване на родителите и семействата на децата с друг семеен език. 

конкретната лексика най-напред се поставя в педагогическата ситуация в детската градина. За деца-
та, които не владеят български език, в педагогическата ситуация се цели да покажат езиково разбиране, 
като посочат назован обект или субект. Лексикалният материал се упражнява в цялостния дневен режим 
и се включва в допълнителни дейности в партньорство със семейството на детето, като детето се стиму-
лира за езикова продукция. тази системност и последователност гарантира, че образователното съдър-
жание по български език ще бъде трайно усвоено от децата с друг семеен език.

Заключение 
представените педагогически подходи осигуряват качествено обучение по български език на деца с 

друг семеен език, съобразно техните индивидуални образователни потребности. предлагат гъвкавост и 
вариабилност на педагогическата технология за формиране на говорни и езикови умения на български 
език. осигуряват висока речева активност на децата в разнородна по образователни потребности група.
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Визуално тази аналогия може да представим чрез следната схема:

Схема № 1 – Съответствие между йерархичността в езика и образователните ядра в ОН „Българ-
ски език и литература“

децата с друг семеен език от една възрастова група в детската градина имат различно ниво на вла-
деене на български език. този факт създава необходимост от диференцирано преподаване на български 
език в групата в детската градина. Възможни са три различни конфигурации между владеенето на бъл-
гарски език и на друг семеен език:

 y деца, които владеят само семеен език, различен от българския език;
 y деца с доминиращо владеене на семеен език и слабо владеене на българския език;
 y деца с еднакво добро владеене на семеен език и на българския език.

планирането на обучение по български език за децата с друг семеен език е успешно при диференци-
ране на езиковото съдържание за различните конфигурации на владеене на български език, спрямо се-
мейния език при спазване на общодидактическия принцип за последователност, т.е. езиковото съдържа-
ние се структурира от лесното към трудното (схема 2):

Схема 2 – Формиране на езиково разбиране и езикова продукция по български език при деца с друг се-
меен език, които имат различно ниво на владеене на български език


