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Идеята за разработване на теми, свързани с изучаването на български език от 

чужденци в чужбина,  несъмнено е целесъобразна и полезна за популяризирането на 

език с по-тесни териториални размери и граници, какъвто е българският. Традициите в 

Италия  в  няколко  италиански  университета  да  се  изучава  български  език,  както  и 

новата му позиция на официален език на Европейския съюз, правят темата значима и 

полезна. Това е добра възможност за популяризиране на българския език в Италия, и то 

не само пред италиански студенти.

 Предложеният за рецензиране труд представя резултати от изследователска и 

практикоприложна  преподавателска  дейност  на  тема  “Функционален  модел  за 

изучаване  на  български  език  в  интеркултурна  среда  (с  оглед  на  целева  група  от 

студенти в университет „l’ orientale”, Неапол, Република Италия)”. 

Изложението обхваща 245 печатни страници, разпределени в увод (с.  5 – с. 9), 

четири глави („Глава 1: Обект, предмет, цел и задачи, методика на изследването. ”, с. 9 



– с. 28; „Глава 2: Цел, задачи и съдържание на модела на обучение по български език за 

чужденци  (студенти  в  университет  „L‘Orientale“,  Неапол)”,  с.  29  –  с.  73;  „Глава  3: 

Интерактивни методи и образователни технологии в рамките на модела за обучение по 

български език за чужденци (студенти в университет „L‘Orientale“, Неапол), с. 74 – с. 

128; Глава 4: Оценяване и самооценяване на постиженията при изучаване на български 

език  в  рамките  на  модела  за  обучение  на  чужденци  (студенти  в  университет 

„L’Orientale”,  Неапол),  с.  129  –  с.  185),  изводи  (с.  186  –  с.  192),  1  стр.  приноси, 

приложения  (5 на брой), библиография –  литература на български език, англоезична 

литература, интернет сайтове и адреси. 

Като цяло избраната от докторантката проблематика е актуална и значима от 

лингвистична и от методическа гледна точка, защото изучаването на българския език 

като един от европейските езици, макар и говорен от неголяма група хора, е полезно и 

интересно за развитието на езиковата система на света, а и за запазване на езиковото 

разнообразие  и  съхранение  на  различните  култури,  т.е.  социокултурният  контекст  е 

налице.  Разработката  отговаря  и  на  някои   обществени  потребности:  1)  да  се 

характеризира  процесът  на  обучение  на  чужденци  по  български  език  и  то  в 

интеркултурна среда;  2)  да се предложи модел за овладяване на българския език въз 

основа  на  личен  опит;  3)  системата  от  предложени  и  използвани  методи  и  учебни 

дейности  да се  изгради  върху резултати  от  анализа  на  типичните  грешки,  които  се 

допускат; 4) да се предложат специфични за целта интерактивни методи.

Основно Нели Стефанова – Богданска се е ориентирала към създаване на модел 

за  изучаване  на  български  език  в  интеркултурна  среда.  Това  е  освен  отговорна  и 

същевременно много трудна задача,  защото моделът изисква определена системност, 

систематичност и планиране на възможност за повтаряемост и постигане на още по-

добри  резултати.  Докторантката  е  наясно  с отговорностите  и  дейностите,  които 

трябва да реализира.  В увода тя споделя: „Разпространението на българския език се 

превръща  в  значителен  фактор  за  изграждането  на  културни,  научни,  социални  и 

икономически мостове между нашата страна и другите европейски народи“. 

Уводът очертава  най-общо  лингвистичната  ситуация  при   изучаване  на 

българския език в Италия,  както и мотивацията  на докторантката  за  избор на тема. 

Изборът  е  добре  аргументиран  и  убедителен.  Докторантката  обосновава 

необходимостта  от  изграждане  на  модел,  базирайки  се  и  на  собствен   опит  при 

изучаване на чужд език.
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Първа глава „Обект, предмет, цел и задачи, методика на изследването“ описва 

методологията  на  цялостното  изследване  и  включва  задължителните  за  един 

дисертационен труд компоненти. 

Целта,  задачите,  обектът  на  дисертационното  изследване  са  коректно 

конструирани  и  логически  свързани  и  научно  представят  началната  концепция  на 

автора по избраната проблематика. 

Обектът  на  изследването  е  „процесът  на  обучение  по  български  език  на 

чужденци в интеркултурна среда“, а  предметът е „системата от методически средства 

за формиране на  комуникативни умения, формиране на  знания за езика,  и овладяване 

на нормите на книжовния български език от целевата група обучаеми“. 

Целта е „на базата на практически опит да се разработи и обоснове теоретично 

експериментална система от интерактивни методически средства за езиково обучение, 

за развитие на критично мислене и мотивирана активност на студентите“. Задачите са 

добре формулирани, детайлни и следват поставената цел. Методите на изследване са 

изредени, без да се обясняват по-детайлно. 

Изненадващо хипотезата (Ако бъде създадена система от методически средства за опитно 

обучение на целевата група, система, която да включва интерактивни методи за обучение по български 

език като чужд, за развитие на критическо мислене и мотивирана активност на студентите от целевата 

група в университет „L’Orientale”, то набелязаните цели на обучението им ще бъдат постигнати успешно, 

а задачите на обучение ще бъдат решени адекватно.) не съдържа термина „модел“, а „система“, 

а  втората част на хипотезата  включва понятия,  които не предполагат „измерване“ – 

успешно и адекватно.

Изяснени са и основните понятия и термини, които ще се използват. Не намирам 

в педагогическата литература да липсва диференциация между методика и метод (стр. 

12), но докторантката е сметнала за необходимо да ги разясни. Разгледани са и някои 

класификации  на  дидактическите  методи  (в  такива  случаи  винаги  има  опасност  от 

липса  на  изчерпателност),  както  и  същността  на  обучението  (застъпени  са  много  и 

различни становища). 

В тази глава е направена и характеристика на групата, която изучава български 

език, както и последователността на дейностите – тестове,  преподаване,  проверка на 

достиженията.  Става  ясно,  че групата  е  от  студенти  с  различни първи езици,  което 

усложнява  работата  на  преподавателя  по  български  език.  Теоретично  се  изясняват 

различните групи обучаеми, за да се прецени какви видове упражнения са подходящи. 

Положителна и полезна е идеята да се проучи мотивацията на студентите да изучават 
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български език. Предлага се модел на ученето в интерактивен режим, за който не става 

ясно авторски ли е (стр. 26). 

Очакванията от втора глава „Цели, задачи и съдържание на модела на обучение 

по български език за чужденци (студенти в университет „l’orientale”,  Неапол)“ са да 

изясни  спецификата  на  т.нар.  модел.  Тази  глава  включва  произволни  теоретични 

постановки,  без да се разбира защо са включени и избрани точно те. Не се цитират 

авторите, което не е проява на научна коректност. Не намирам връзка между заглавието 

и съдържанието. Посочват се класически и иновативни подходи към обучението. Така 

нареченият  функционален  модел  за  обучение  не  предлага  нищо  иновативно. 

Обособените  6  етапа  предначертават  последователността,  по  която ще  се  реализира 

работата  на  докторантката,  като  най-съществено  внимание  е  отделено  на 

целеполагането,  съобразно  популярната  таксономия  на  Б.Блум.  Представят  се 

класически  и  иновативен  подход  към  обучението.  На  стр.  37  се  описва 

последователността  от  дейности,  които  извършва  изследователят  (или  трябва  да  се 

извършат?), но това ли е моделът?

Отново се анализира понятието „метод“. Изяснява се мотивацията на студентите 

за изучаване на български език, но не става ясно как се е получила тази информация 

(изяснява се в четвърта глава, в която някои от данните се повтарят). Анализират се 

някои  особености  на  италианската  образователна  система  в  сферата  на  висшето 

образование.

Сравнително  добре  е  разработена  част  2.2.  Теоретична  рамка  на  модела  за 

обучение  по  български  език  като  чужд,  в  която  се  интерпретират  мненията  на 

български и чужди автори за изучаването на чужд език, анализират се трите основни 

възгледа за езика: структуралистичният, функционалният и интерактивният.

Най-накрая  следва  част,  която  точно  отговаря  на  заглавието  и  очакванията  – 

„Съдържание  на  езиковото  обучение  на  целевата  група“.  За  съжаление  отново  има 

много теоретични препратки – що е беседа, видове беседи, монологична реч и др. и 

отново без да се посочват автори. Какво точно ще бъде езиковото обучение на целевата 

група не става ясно. В края на главата липсват обобщения, изводи. 

Трета  глава „Интерактивни методи и образователни технологии в рамките  на 

модела  за  обучение  по  български  език  на  чужденци  (студенти  в  университет 

„l’orientale”, Неапол) включва изцяло теоретична част, без да има нищо конкретно за 

обучението по български език на чужденци, още по-малко на студентите от съответния 

университет, както е посочено  в скобите. 
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Положителното е, че по подреден и последователен начин се изясняват някои 

теоретични  концепции.  За  трети  пореден  път  докторантката  се  спира  на  понятието 

„метод“.  Изяснява  се  връзката  метод  -  принцип,  особено  внимание  се  обръща  на 

традиционни и иновативни подходи, разликата между тях. Поднася се педагогическа и 

методическа  информация  по  тези  въпроси,  но  не  навсякъде  става  ясно  кой  е 

първоавторът  (81-86 стр.). Отново се разглеждат организационни форми на обучение, 

интерактивни методи. Формулират се основна цел на обучението по български език на 

студентите  в  италианските  университети,  която  цел  се  декомпозира  на  подцели. 

Описват се подробно интерактивните методи, които могат да се използват.

В  тази  теоретична  глава  докторантката  описва  най-важните  за  темата  и 

проблематиката  понятия,  използва  популярни  определения,  изяснява  връзки, 

зависимости и  поставя теоретичните основи на своя проект.  Още по-убедително би 

било,  ако  в  края  на  главата  има  обобщения,  изводи,  за  да  подсилят  теоретичната 

обосновка на последвалите действия.

Като  методологична  основа  на  дисертацията  Нели  Стефанова  –  Богданска 

използва съвременни научни теории за методите, най-вече интерактивните, формите на 

организация, комуникативната компетентност и др. 

Четвърта глава „Оценяване и самооценяване на постиженията при изучаване на 

български език в рамките на модела за обучение на чужденци (студенти в университет 

„L’Orientale”,  Неапол“  включва  информация  за  оценяване  на  постиженията  на 

студентите.  Характеризират  се  студентите  по  завършено  средно  училище, 

специалности, роден език, как оценяват познанията си по български език общо и по 

компоненти. Добре са диференцирани мотивите. Обобщенията и анализите на анкетата 

точно характеризират самооценяването. Представя се теоретична информация за есе, 

портфолио,  тестове  като  възможност  за  оценяване  на  постиженията  на  студентите. 

Характеризират се тестовите задачи, но не става ясно анализът на втората част от теста 

ли е анализ на автора на теста ли е, или на автора на дисертационния труд. Тестовите 

задачи  са  интерпретирани  много  детайлно  от  гледна  точка  на  познавателната  (по 

таксономията  на  Б.Блум) и  съдържателната  (граматика,  четене  с  разбиране  и  т.н.) 

област. Това е добра ориентация за онова, което ще измери тестът. Най-задълбочено е 

направена  съпоставката  между  самооценката  и  действителната  оценка  на 

преподавателя. Случаите на самподценяване и самонадценяване са редки.

Изводите  в  края  на  дисертационния  труд  не  следват  от  изложението  в 

предходните глави, а са по-скоро общи препоръки. 
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Приложенията са детайлни и дават представа за част от дейностите, извършени 

по време на експерименталната работа.

Към текста на дисертацията могат да се направят някои бележки и да се зададат 

въпроси.

1. Основният проблем е, че дисертационният труд не спазва и не следва логиката 

на едно научно изследване – обособена теоретична част, в която се изясняват 

основните  понятия.  Различни теоретични постановки са включвани във всяка 

глава,  включително и в увода.  Методи, същност на методите,  видове методи, 

форми  на  обучение  –  групова,  индивидуална  и  фронтална,  традиционни  и 

интерактивни методи и др. трябва да са обособени в самостоятелна глава. 

2. В края на всяка глава липсват обобщения, изводи, т.е. онова, върху което трябва 

да се изгради концепцията на докторантката за конкретната ѝ дейност.

3. В първа глава,  чиято цел е да се изясни методологията  на изследването,  има 

много  теоретични  отклонения,  свързани  с  изясняване  на  понятия,  които  са 

важни за изследването, но тяхното място не е тук. Заглавието на тази глава не 

предполага  опора  на  други  автори,  а  обективно  или  субективно  мнение  на 

докторантката. Още повече, че са разгледани несистематично отделни мнения на 

някои автори, без да има подробен сериозен обзор. 

4. В какво се изразява т.нар. модел? Държа детайлно да се отговори на този въпрос, 

което  ще  има  отношение  върху  крайното  ми  становище.  Доказана  ли  е 

хипотезата?

5. Броят на студентите – 15, участващи в обучението по български език, както и 

времето за обучение - октомври 2013 - март 2014 година (5-6 месеца), са твърде 

ограничени за формулиране на значими и категорични изводи и обобщения. От 

тази  гледна  точка  дисертационният  труд  има  повече  практико-приложен 

характер и принос.

6. В  текста  съществуват  много  излишни  повторения,  най-вече  на  теоретични 

постановки. 

7. Тъй като текстът е авторски, е необходимо да бъде в 1л., ед.ч., а не 1л, мн.ч.

8. Липсва заключение, приложенията трябва да са след библиографията.

Направените  препоръки  са  с  оглед  на  изясняване  на  някои  пропуски  и 

акцентиране върху някои несъвършенства.  Положителните  качества  на  труда  са:  (1) 

предложените  и  проведени  тестове  със  студентите;  (2)  някои  методологични  и 

технологични приноси – планове за конкретни занятия, планове за дискусия, работни 
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листове  за  студентите;  (3)  желанието  за  популяризирането  на  българския  език  и 

прилагането  на  интерактивни  подходи  в  реална  среда;  (4) направен  е  сравнителен 

анализ  между  резултати  от  самооценяване  (портфолио)  и  резултати  от  тестовото 

оценяване;  (5) Осъществява се непрекъснат мониторинг при провеждане на опитното 

обучение.

Авторефератът е направен в съответствие с изискванията за такъв вид текст.

 Заключение

Дисертационният труд на тема “Функционален модел за изучаване на български 

език в интеркултурна среда”  (с оглед на целева група от студенти в университет „L’ 

orientale”,  Неапол,  република  Италия)  е  с  приложно-  практическа  насоченост  и 

полезност при преподаване на български език за чужденци и може да послужи като 

ориентир и основа на други преподаватели.   Това и отговорът на поставените въпроси 

на публичната защита ще е основанието ми да предложа на уважаемото научно жури да 

присъди образователна и научна степен „доктор“ по Професионално направление:  

1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по български език) в СУ 

“Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Катедра по методика.

     25.02.2015 г.                   Автор на рецензията:                    

(проф. дпн Галя Христозова) 
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