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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра „Дидактика“ към 

Факултета по педагогика в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Дисертационният труд съдържа 191 страници и се състои от увод, три глави, 

заключение и литература. Приложенията (23 на брой) са оформени в отделно книжно 

тяло и включват дидактични материали, изследователски инструментариум, текстове 

на ученици, фигури и таблици. Използваната литература съдържа 167 източници на 

български и чужди автори, както и интернет статии. 
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УВОД 

Обучението по български език и литература играе основна роля за формирането и 

развитието на личността, тъй като езикът е основно средство за човешкото общуване, 

за усвояване формите на социално взаимодействие и поведение, за опознаване на 

действителността, за интелектуалното развитие и приобщаването на личността към 

многовековния човешки опит както в национален, така и в световен мащаб, за 

саморазвитие. За Константин Величков матерният език е „средището, около което се 

движи цялата система на обучението, орган, без който никой предмет не може да мине. 

Чрез него народите са си създали свой особен национален образ; чрез него детската 

душа се възбужда към деятелност, която изострюва разума и създава почва за 

поникване на нови идеи, за възприемане на разни познания. Езикът сам по себе си е 

едно от средствата за националното възпитание.“ (Величков, 1986: 7). 

В този смисъл развитието на комуникативноречевите умения на учениците в 

начален етап на основната образователна степен в рамките на обучението по роден език 

и преподаваните предмети може да внесе редица положителни промени в 

многоаспектното развитие на учениковата личност (К. Димчев, Н. Иванова, П. Петров, 

Я. Мерджанова). Създавайки условия, провокиращи детето към извършване на активни 

самостоятелни действия, процесът на комуникативноречево развитие на малкия ученик 

се явява от една страна процес на формиране и усъвършенстване на личностните 

качества на обучаемия, на неговите комуникативни умения, ценностна ориентация и 

социални навици. От друга страна, той способства за формирането на готовност и 

умения у личността за саморазвитие, получаване на нови знания, активизира нейния 

комуникативен потенциал, изисква от учителите непрекъснато да правят избор на най-

адекватните методи, средства и похвати за правилното осъществяване на този процес. 

Анализът на съществуващите теории и практики в образованието позволява да се 

направи изводът, че на процеса на формиране на комуникативноречевата 

компетентност, като аспект от цялостното развитие на личността на ученика в учебния 

процес, не е отделено достатъчно внимание.  

В педагогическата наука проблемът за формиране на комуникативноречевата 

компетентност като основа за пълноценно участие на детето в учебната дейност е 

разглеждан от български и чуждестранни учени (К. Димчев, Н. Иванова, Т. Ангелова, 

Р. Танкова, Г. Христозова, А. Петров, И. А.Зимняя, В. П. Кузовлев, C. Brumfit, 

M.Canale, A. Maley). 

Появяват се следните противоречия: 

 Между необходимостта от качествено образование, предполагаща непрекъснато 

надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко 

дете, неговото многостранно развитие и стихийния характер на осъществяването на 

тази идея в образователния процес в началното училище; 

 Между потребността от научна и методическа подкрепа за осъществяване на 

процеса на формиране на комуникативноречевата компетентност в начален етап и 

недостатъчната му разработка в педагогическата теория и практика; 

 Между разширяващите се  интеркултурни комуникации и ограничените 

възможности на учениците да използват възможностите на родния си език за 

себеизразяване и човешко общуване, за социално взаимодействие. 

Тези противоречия позволяват да се обоснове актуалността и значимостта на 

настоящото изследване. 

Актуалността на проблема, интерпретиран в настоящия дисертационен труд, 

произтича и от факта, че основна цел на обучението по български език в цялостното 

училищно обучение е формирането на комуникативноречевата компетентност и 
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пълноценна реализация на личността в обществото. Процесът на формирането на 

комуникативноречевата компетентност на българските ученици, който започва още 

през подготвителния етап на ограмотяване в първи клас, е обект на изследване от 

редица учени, европейски комисии, специалисти от МОН. Търсят се подходящи 

методи, средства и добри практики за повишаване ефективността и качеството му; 

анализират се резултати и се дават насоки, но липсва единна система от дейности 

(инструментариум), която педагозите да внедрят в пряката си работа с учениците. 

Научната значимост на проблема произтича от констатираното нарастване на 

броя неправилни отговори (4 и 7 кл.) и на броя слаби оценки на НВО и матурите (7 и 12 

кл.); назрялата необходимост за търсене на нови решения в практиката на обучението 

по роден език в съвременното българско училище; на оптимизирането на процеса на 

овладяване на речта и прилагането на придобитите умения в нова комуникативна 

ситуация. Точното и обосновано детерминиране на критериите за установяване нивото 

на комуникативноречевата компетентност от позициите на педагогическата наука е 

предпоставка за адекватно планиране и реализиране на уроците по БЕЛ, на 

педагогическото въздействие и неговата ефективност. 

Социална значимост. Необходимо е да се усъвършенства процесът на формиране 

на комуникативноречевата компетентност, чрез който се усвояват ключови 

компетентности, на базата на които се създават условия за развитие на всеобщата 

грамотност и култура на малкия ученик, както и предпоставки дали ще бъде приет или 

не в дадено общество. Изграждат се умения, за да се усвои цялата система от знания. 

Обект на изследването е обучението по български език и литература на учениците в 

началния етап на основната образователна степен. 

Предмет на проучване е процесът на формиране на комуникативноречевата 

компетентност чрез обучението по български език и литература в началния етап на 

основната образователна степен. 

Цел: На основата на формирането на езикова, стратегийна, дискурсна, 

социолингвистична и литературна компетентност, чрез използването на адекватни 

методи в обучението по български език и литература в началния етап на основната 

образователна степен да се съдейства за повишаване равнището на 

комуникативноречева компетентност в съответствие с новите изисквания и тенденции 

в световното образование и с оглед успешното социализиране на малкия ученик.  

Хипотеза: Ако се създадат необходимите предпоставки за формирането и 

развитието на езиковата, стратегийната, дискурсната и социолингвистичната 

компетентност у учениците като се приложи подходяща дидактическа технология в 

обучението по български език и литература, проектирани в съответствие с възрастовите 

им особености, ще се съдейства за  формиране и усъвършенстване на  

комуникативноречевата компетентност. 

Изследователските задачи за постигане на поставената цел са:  

 Да се проучат и представят теоретичните аспекти на проблема;  

 Да се структурира дидактически тест за диагностициране нивото на знанията и 

уменията на учениците, свързани с държавните образователни изисквания по предмета 

български език и литература (1-4 клас); 

 Да се установят типичните трудности при овладяване на учебното съдържание по 

български език и литература;  

 Да се предложи дидактическа технология за формирането на 

комуникативноречевата компетентност у учениците в начален етап на основната 

образователна степен; 
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 Да се разработят учебни ресурси (работни листове, задачи за екипна работа, 

проекти, мултимедийни дидактически материали), адекватни на възрастовите 

особености на изследваната група и на целта на изследването;  

 Да се представят и анализират емпиричните данни;  

 Да се направят изводи и препоръки за педагогическата практика с цел 

усъвършенстване на обучението по български език и литература. 

Чрез експериментално изследване се установява ефективността на предложения 

методически инструментариум в процеса на формиране на комуникативноречева 

компетентност у учениците в началния етап на основната образователна степен. 

Резултатите са интерпретирани и са представени таблично и графично.   
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА ПЪРВА  

Същност на комуникативноречевата компетентност 

1.1. Терминологични уточнения 

Понятието комуникативноречева компетентност е ключово за съвременното 

обучение по роден език, формира се поетапно, съобразно с възрастовите особености и 

формирането му е необходимо условие за изграждането на социално-активна личност. 

Ръководейки се от социалните потребности на обществото, в центъра на вниманието на 

съвременната методика на обучение по роден език в различните степени на 

образованието трябва да се поставят и решат въпроси, свързани с подготовката на 

учениците за пълноценно общуване в устна и писмена форма, т.е. да се решат 

определени комуникативни задачи, изискващи формиране на умения за определяне 

целите на комуникацията; за оценка на комуникативната ситуация; за отчитане на 

намеренията на общуващите и избор на адекватна стратегия на комуникация; за оценка 

на това, доколко е успешна комуникацията; готовност да се промени собственото 

поведение. По тази причина обучението по български език в началния етап на 

основното образование се отличава с комуникативноречевата си насоченост, която 

предполага формиране на комуникативна компетентност у учениците. 

Преди да бъде разгледано понятието комуникативна компетентност и свързаните с 

него понятия, е необходимо да се отбележи фактът, че в съвременната теория и 

практика, свързана с изучаването на български език, се наблюдава липса на единство 

при назоваването на понятията компетенция и компетентност. Разгледани са 

становищата на К. Димчев, Я. Мерджанова, П. Петров, Пл. Радев, Е.Г. Азимов, А. Н. 

Шчукин, Чомски и др. Възприема се идеята за целите на дисертационния труд да се 

използва понятието компетентност, тъй като то се използва в учебните програми и 

ДОИ. Според посочените документи цел на обучението по български език и литература  

в начален етап на основната образователна степен е формирането на лингвистични 

понятия и изграждането на начална езикова и комуникативна компетентност. 

Комуникативната компетентност (като адекватно на съдържанието и 

функционалната природа на човешката компетентност понятие) според Я. Мерджанова 

се оказва не само трансверсална (съществена за всички основни човешки дейности), но 

и фундаментална за формирането и развитието на всяка друга трансверсална и частна 

компетентност (Мерджанова, 2000: 37). Тази базова компетентност предполага у 

подрастващите да се формират умения и навици за решаването на комуникативни 

задачи, свързани със създаването на текст, общуване при спазване на речевия етикет, 

изразяване на собствена позиция, на емоционално отношение към даден речеви 

продукт и критично отношение към него. Малките ученици срещат трудности най-вече 

при създаването на текст и редактирането му. С цел тяхното преодоляване в хода на 

обучението по български език и литература се отчитат възрастовите особености на 

учениците и се работи активно и едновременно за формирането на всички 

компетентности, съдържащи се в предпочетения от нас модел на комуникативноречева 

компетентност:  

 езикова (лингвистична) компетентност (разгледани са становищата на Т. 

Ангелова, Быстрова, Зимняя, Абелева, М. Димитрова, Кудряшова, Г. Харизанова, ; 

 дискурсна компетентност (Дж. Савиньон, К. Димчев, Петров, Е. Кожемякин, 

Бачман, У. Чейф, Кънали); 

 социокултурна компетентност (Димчев, Ангелова, Симеонова, Савельева, Ян 

ван Ек, Падешка, Бирам, Зарат); 
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 стратегийна компетентност (Кънали, Суейн, Ангелова, Савиньон, Бачман, 

Уокуш, Боне, Давер, Кръстанова, ; 

 комуникативноречева компетентност. 

Езиковата компетентност предполага развитие на културата на учене на 

учениците, на езиковите им и интелектуални възможности, на уменията да прилагат в 

практиката теоретичните знания за езика като основа за формиране на 

комуникативноречевата им компетентност. Тя поставя основата за изучаване на роден 

език, върху която се надграждат знанията в следващите степени на основното 

образование, формират се умения за пълноценно участие в учебната дейност. 

 Основните параметри на езиковата (лингвистичната) компетентност, според Г. 

Харизанова, са: 

 Овладяване на книжовната норма на българския език; 

 Овладяване на употребата на езиковите средства в различни комуникативни 

ситуации; 

 Овладяване на умения за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи 

в комуникативната практика (Харизанова, 2000: 135-144). 

В процеса на планиране и осъществяване на учебната дейност на педагозите 

приоритетни са дейностите, свързани с разширяване и задълбочаване на уменията на 

учениците за разбиране на текст, създаване на кохезивни и кохерентни текстове с 

характерните особености на определен дискурс, както и уменията критично да се 

възприема и запаметява дадената в текста информация, т.е. дейностите, свързани с 

формирането на дискурсната компетентност. 

Дискурсната компетентност предполага формиране на умения за създаване и 

възприемане на комуникативно пълноценни текстове, усъвършенстване на четивната 

техника, което с оглед на формирането на комуникативноречева компетентност, се 

свързва с формиране на умения за създаване на граматически правилни и свързани на 

смислово равнище собствени текстове, за адекватно речево поведение. 

За да се повишава степента на адекватност на речевото поведение по отношение на 

комуникативноречевата задача и условията на общуване, е нужно във всяко занятие: 

 Да се обогатява запасът от езикови средства, необходими за решаване на 

определена комуникативна задача, т.е. да се подобрява езиковата компетентност на 

учениците; 

 Да се формират умения за ориентиране в комуникативната ситуация чрез 

осъзнаване ролята на социалните фактори в общуването, т.е. да се обогатява 

социолингвистичната компетентност на учениците; 

 Да се усъвършенстват уменията за създаване и възприемане на текстове, 

пълноценни в комуникативно отношение, т.е. да се усъвършенства дискурсната 

компетентност на подрастващите; 

 Да се развиват умения за преодоляване на слабости в общуването чрез замяна на 

една речева стратегия с друга, т.е. да се подобрява стратегийната компетентност на 

учениците (Димчев, 2000: 66–67). 

Като елемент на комуникативната компетентност, стратегийната компетентност 

се свързва с планирането, контролирането и оценяването на система от комуникативни 

действия. Предвид формирането на комуникативноречевата компетентност, тя 

предполага: контролиране и управление на речевото поведение в общуването, 

формиране на уменията на учениците да използват целенасочено и ефективно различни 

комуникативни стратегии с цел осъществяване на успешно общуване, при което се 

преодоляват пропуските в знанията за езика и трудностите при осъществяване процеса 
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на комуникация. Работата за формиране й трябва да се основава на работата по 

изграждане на отговорност у пишещия към собствените му речеви изяви. 

В стратегийната компетентност на ученика се проявява нивото на овладяност на 

езиковата, дискурсната, комуникативноречевата и други компетентности. Равнището на 

стратегийната компетентност отразява степента на владеене от ученика на системата от 

социокултурни фактори, които влияят върху процесите на комуникация 

(социокултурната компетентност). 

Социокултурната компетентност е сложен комплекс от натрупани знания и 

начини на изразяване и поведение в семейството и обществото до училищна възраст и 

знания, правила и умения, които формират учебния процес, личността на учителя и 

взаимоотношенията с връстниците в училище. И именно тук обучението по Български 

език и литература, в частност уроците за формиране на комуникативноречеви умения, 

трябва да изиграят основната роля като се промени плавно и постепенно речниковия 

запас на децата (като се обогатява и изчиства); доразвият се и се усъвършенстват 

комуникативноречевите умения на учениците или се премахне неправилно формиран 

тип на общуване и поведение, който би могъл да направи детето аутсайдер; предоставя 

се възможността да се потопят в богатия свят на литературата и да придобият умения за 

самооценка и самостоятелно коригиране на собственото поведение. 

В уроците по БЕЛ учениците усвояват и редица социални умения като способността 

да изслушват събеседника си, да уважават различните гледни точки, да дискутират, да 

общуват, да си помагат и да поемат отговорност за своите постъпки. Теоретиците и 

практиците в образованието са единни в становището си, че най-благоприятното 

условие за формирането на тези знания и умения, както и на всички компоненти на 

учебната дейност е формирането им в единство. Интеграцията на двете родствени 

дисциплини български език и литература се явява основа за формиране на 

комуникативната компетентност на учениците и на нейния основополагащ компонент – 

комуникативноречевата компетентност. 

Авторите нямат единно становище по въпроса за същността и съставните 

компоненти на комуникативноречевата компетентност. Формирането й е пряко 

свързано с формирането на езиковата компетентност, социокултурната компетентност, 

дискурсната компетентност и стратегийната компетентност. То изисква познаване на 

правилата на езика, умение последователно да се построи текст, изпълняващ различни 

комуникативни функции и отговарящ на схемите на комуникативното взаимодействие. 

Казаното говори за сложността на процеса на формиране на комуникативноречевата 

компетентност.  

Тя е комплициран, интегративен конструкт и е обект на изследване на когнитивно и 

лингвистично равнище. Проблемът за комуникативноречевата компетентност се 

поставя в лингвистичните и в методическите изследвания, когато се описва какво 

използващите определен естествен език трябва да знаят и да могат, за да общуват 

успешно. Възможно е комуникативноречевата компетентност да се интерпретира с 

оглед на отношенията между социални норми, изискващи определен тип речево 

поведение, и подбор на езикови структури, адекватни на общуването в определена 

речева ситуация (вж. по-подробно в: Хаймс, 1972), т.е. от социолингвистична гледна 

точка. Друг подход е психолингвистичният, при който съставките на понятието се 

изследват, за да бъдат откроени механизмите на възприемане и на създаване на реч (вж. 

по-подробно в: Бачман, Палмър, 1996). Когато изследователският интерес, свързан с 

разглежданото понятие, е ориентиран към усъвършенстване на комуникативноречевите 

умения на ученици с помощта на различни дидактически технологии (Кънали, 1983; 

Димчев, 1998), проблемът се проучва от методическа гледна точка. Тъй като чрез 
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комуникативонречевата компетентност се представя модел за описание на реално 

функциониращия език посредством система от компетентности (езикова, 

социокултурна, дискурсна, стратегийна и др.), проявявани от носителите на езика, 

възможно е в рамките на всяка от компетентностите да бъдат определени уменията, 

които ги изграждат, и да бъдат предложени процедури за привеждане на набелязаните 

умения от съществуващо в учебната практика равнище на друго по-високо равнище. 

Понятието комуникативноречева компетентност руските автори тълкуват като 

съвкупност от езикови знания, умения, навици за ефективно речево поведение в 

разнообразни комуникативни ситуации. А. П. Сковородников и Г. А. Копнина го 

тълкуват като „съвкупност от знания, умения, навици, съответстващи на висш тип 

речева култура – така наречената елитарна (полифункционална) (Сковородников и др., 

2009: 6). Терминът комуникативноречева компетентност, според тях, има интегрален 

(родови) статус по отношение на съставящите го основни (базови) компетенции“ 

(Сковородников и др., 2009: 5 – 18). В специализираната методическа литература у нас 

комуникативноречевата компетентност се разглежда като видово понятие по 

отношение на родовото понятие комуникативна компетентност (Димчев 1998: 61). 

Комуникативноречевата компетентност е съставена от: 

 Езиковите знания на личността – знания за езиковата система, устройството на 

съвременния български език, единиците на езика – лексикални, фразеологически, 

фонетични, словообразувателни, граматически; 

 Собствените комуникативноречеви умения и навици – в т.ч. умението да се говори 

на правилен (литературен) български език, да се познава многообразието от варианти 

на речево поведение; 

 Устойчиви навици за обосновано, уместно, точно, ефективно използване на 

различните езикови средства в свободно общуване в разнообразни комуникативни 

ситуации при спазване правилата на етикета и етичните норми (казано по друг начин – 

навици за осъществяване на ефективна, успешна комуникация). 

Можем да обобщим, че комуникативноречевата компетентност е способността на 

учениците да осъществяват речева дейност чрез говорене, четене, слушане и писане; 

разбиране на чуждата и създаване на своя речева програма на поведение, адекватна на 

целите и ситуацията на общуване; съобразяване с адресата и стила на изискваната реч, 

формиране на съвкупност от умения, осигуряващи възможност за пълноноценно 

общуване в писмена и устна форма. Комуникативноречевите умения се свързват с 

практическо владеене на езиковите средства в степен, която позволява оптимално 

организиране на изказването и решаване на комуникативната задача.  

Предвид целта на настоящото изследване, проучването и интерпретацията на 

научната литература по проблема, са изведени следните критерии за оценяване 

равнището на формираност на комуникативноречевата компетентност у учениците в 

начална училищна възраст (в контекста на дисертационното изследване):  

Критерии:  

Учениците: 

 Познават правописните и пунктуационните правила и могат да ги приложат при 

изпълнението на езикови и литературни задачи; 

 Умеят точно и грамотно да изказват собствените си мисли в устна и писмена 

форма; 

 Умеят да общуват с различни адресати, като спазват етикета и използват 

съответните формулировки  в контекста на комуникативната ситуация; 

 Умеят да идентифицират, разграничават и правилно да употребяват частите на 

речта, да построяват правилни синтактични конструкции; 
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  Умеят да възприемат и осмислят литературно произведение; 

  Умеят свързано, последователно и точно да предават съдържанието, като 

подбират най-точните изразни средства при писане на преразказ и съчинение; 

 Умеят да трансформират художествения текст, да се „превъплътят“ в образа на 

героя, да разсъждават от различна гледна точка, да предадат убедително чужди чувства 

и мисли. 

Формирането на комуникативноречевите умения, на комуникативните качества на 

речта у малките ученици трябва да се извършва комплексно. Тяхното усъвършенстване 

изисква особена организация на учебната дейност, наличие на комуникативноречеви 

упражнения. Всяка реч се реализира в ситуация. Комуникативната ситуация е 

динамична съвкупност от всички обстоятелства, в които протича общуването. 

Подборът на думи и тяхното комбиниране е част от процеса на формиране на 

комуникативноречевата компетентност. Съвременната система за изучаване на роден 

език трябва да е построена на базови понятия като: думата като универсална по 

характер и уникална по обем единица на езика и текстът като произведение на 

словотворчески процес, комуникативна единица и културен феномен. (Ю.М. Жуков, и 

др., 1991: 18). 

Формирането на комуникативноречевата компетентност у учениците от началния 

етап на основната образователна степен трябва да се осъществява в три направления: 

 На лексикално равнище – работа върху думата; 

 На граматическо равнище – работа върху словосъчетанията (фразата) и 

изречението; 

 На равнище текст – работа върху свързаната реч. 

Текстът, според редица автори (Димчев, Иванова, Ангелова, Йовева и др), се явява 

тази основа, която обединява изучените елементи на езика; в него езиковите единици 

придобиват естествените си функции. В текста се отделят два аспекта: комуникативен 

и когнитивен. Когнитивният включва съдържанието на текста, а комуникативният е 

неговото рече-езиково изразяване. В текста като дидактическа единица се сливат в едно 

двете основни области на обучението по БЕЛ: самата система на езика, която в 

определена степен (в съответствие с учебната програма), е необходимо да бъде усвоена 

от малкия ученик и нормите – изучаваните правила, които да бъдат приложени в 

изразяването в устна или писмена форма.  

Умението да се работи с различни видове текст и създаването на текст е неотменима 

част от процеса на формиране на комуникативноречева компетентност у учениците от 

начален етап на основната образователна степен. Работата за формиране на умения за 

работа с текст трябва да се извършва при използването на разнообразни учебни задачи, 

способстващи създаването на познавателен интерес към обучението по роден език и 

развиващи интелектуалните потребности на малкия ученик. 

В теорията и практиката на съвременното образование широко е застъпен терминът 

компетентностен подход, следствие от новите изисквания за качествено 

образование, което се изгражда не на усвояването на готови знания, предавани от 

учител на ученик, на готови резултати, а представлява процес, водещ към резултати, 

фокусиран върху придобиването на необходимите компетенции. Компетентностният 

подход в образованието преобразува понятието „зная, че” в „зная как”, като по този 

начин мобилизира учениците да прилагат придобитите знания и опит в решаването на 

конкретни проблеми. Прилагането му в педагогическото действителност изисква 

извършването на разнообразни речеви дейности. 

Речевата дейност изисква формиране на умения за пълноценно общуване и 

поради това е органически свързана с процеса на формиране на комуникативноречева 
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компетентност. Зимняя я разглежда като „процес на активно, целенасочено, 

опосредствано от езика и обусловено от комуникативната ситуация приемане или 

предаване на речево съобщение при взаимодействието на хората един с друг“ (Зимняя, 

2001 : 225). За да се трансформира от репродуктивна в продуктивна, речевата дейност 

трябва да се превърне в акт на вътрешно осъзната реч. 

Продукт на речевата дейност е свързаната реч. Понятието свързана реч авторите 

разглеждат като единици на речта, съставните езикови компоненти на които 

представляват организирано по законите на логиката и граматиката единно цяло. 

Свързаната реч е съвкупност от тематично обединени фрагменти на речта, намиращи се 

в тясна взаимосвръзка и представляващи единна смислова и структурна цялост, 

характеризиращи се с комуникативна автономност (вж. по-подробно Смолянинова, 

2003). Водещ принцип в работата по формирането на свързаната реч, според Ушакова, 

се явява взаимовръзката с развитието на фонетичната, лексикалната, граматическата 

страна на речта. Необходимо е да се формират умения за възприемане, осмисляне и 

създаване на текст. Тези умения са свързани с работата по обогатяване лексикалния 

запас на малкия ученик, със съзнателния избор на думи и словосъчетания при 

построяването на изречения и свързването им в текст (Ушакова, 2001). Процесът на 

избор трябва да се направлява и усъвършенства, защото, както казва Йордан Йовков, 

„думата е страшно нещо, в нея са затворени изразните средства на всички изкуства: 

бои, линии, форми, звукове, движения – всичко, стига да можеш да боравиш с тия 

нейни богатства“. 

 

1.2. Място на обучението по български език и литература в цялостната система 

на обучение 

По своята същност езикът е уникално явление и се явява средство за общуване, за 

съхраняване и усвояване на знания, за приобщаване към националното и световно 

духовно и културно наследство, чрез него се „кодира и декодира нужната за общуване 

информация“ (Димчев, 2000: 89). Българският език е основа на целия образователен 

процес. Мястото му на „...пръв и главен предмет“ (Т. А. Балан) е неоспоримо. В 

научните среди битува схващането, че изучаването на роден език е „обучение в начин 

на мислене и начин на работа; основа е на обучението по всички предмети в училище“ 

(Димчев, 2010: 20). В подкрепа на тези твърдения са резултатите от проведената анкета 

с учители, свързана с темата на дисертационния труд. На въпроса „Обучението по 

български език и литература оказва влияние върху цялостното възприемане на 

учебното съдържание по другите учебни дисциплини, изучавани в периода 1.-4. клас. В 

каква степен:” са получени следните отговори: 14 учители или 14,4% са посочили 

отговор „висока“, 29 учители (29,9%) избират отговор „много висока“, а 51 учители 

(52,6%) са посочили отговор „има основополагаща роля“. Налага се изводът, че 

педагозите са единни в разбирането, че успешното овладяване на знанията по БЕЛ до 

голяма степен определя усвояването на знанията и по другите учебни предмети. 

„Преподавателят по български език запознава обучаваните лица не само с нормите на 

книжовната реч, той създава и основата, необходима за усвояване на „езиците“ на 

останалите научни дисциплини.“ (Димчев, 2000: 90). Бихме добавили: на един бъдещ 

етап за овладяването на различните професии, за адекватно поведение в обществото. 

В обучението по роден език се осъществяват задачи, свързани с нравственото, 

естетическото и умственото възпитание на малките ученици; учениците се обучават в 

умението да четат; обогатява се речниковият фонд, ражда се потребност и готовност за 

комуникативно взаимодействие и разбиране, за самоусъвършенстване. Степента на 

владеене на българския език много често определя постиженията на човека във всички 
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сфери на неговия живот, социалната му адаптация и реализация. Създава се 

възможност за пълноценно общуване на учениците с произведенията на 

художествената литература и с тези на други изкуства – изобразително, музика, кино. 

Така децата обогатяват познанията си за света, за хората, себеопознават се; поставят се 

основите на естетическата им култура, на духовния им живот. 

В уроците по БЕЛ се формират умения: 

 За четене, писане, създаване и редактиране на различни текстове; 

 За търсене и извличане на информация от различни източници и предаването й в 

съответствие с условията на комуникация; 

 За свободно и правилно излагане на мисли и чувства в устна и писмена форма, 

при съблюдаване на нормите за построяване на текст (логичност, последователност, 

свързаност, съответствие на темата и др.), адекватно изразяване на отношение към 

факти и явления; 

 За разпознаване, анализиране и класифициране на езикови факти, оценяването им 

от гледна точка на нормативността, съответстващи на ситуацията и сферата на 

общуване (по-късно тези умения се пренасят в усвояването на понятия и факти от 

други предметни области); 

 За грамотно, безгрешно писане като показател на общата култура на човека; 

 За водене на диалог и дискусия – започване, поддържане, завършване; задържане 

на вниманието, изслушване и аргументирано изказване; 

 Начални умения за осъзнато опознаване на многообразието на заобикалящия ни 

свят; 

 За разбиране съдържанието на прочетения текст, предаването му по опорни 

въпроси/думи; откриване темата и идеята, заложени в него; 

 Интелектуални (синтез, обобощение, съпоставяне);  

 Организационни (умение да се формулира, планира и осъществи дадена дейност, 

да се осъществи самоконтрол и самооценка); 

 Умения за решаване на комуникативна задача;  

 Формират се умения за ориентриране в комуникативната ситуация чрез 

осъзнаване ролята на социалните фактори в общуването. 

 Усъвършенстват се уменията за възприемане и създаване на текстове, свързани на 

кохезивно и кохерентно равнище. 

Обучението по БЕЛ в начален етап има специфични особености: комплексен 

характер; пропедевтичност; обучение по роден език; практическа насоченост; 

коригираща фунция. То съдейства за създаване на тясна връзка човек – общество – 

изкуство – природа. Изграждат се базови познания и умения, чрез които се усвоява 

богатството на човешкия опит, създават се условия за социална активност, нагласи и 

способности за извършване на някаква дейност, усвояват се знания от широк кръг 

области – култура, образование, религия, производство, търговия, екология и т.н. 

„Изтъкнатите особености на обучението по български език му позволяват да 

изпълнява наддисциплинна функция, тъй като то е в основата на различни действия на 

занятията на всички учебни дисципини и е средство за развитие на личността в много 

посоки“ (Димчев, 2010: 20). 
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1.3. Методически аспекти на комуникативноречевата компетентност в 

обучението по български език и литература в началния етап на основната 

образователната степен 

Комуникативноречевото развитие на учениците е цялостно внимателно 

организирано учебно-педагогическо взаимодействие на субектите на образователния 

процес, насочено към формиране у учениците на мотивационна сфера, подбуждаща ги 

към развитие на комуникативни знания, умения, навици; формиране на ценностни 

ориентации за ефективна комуникация, за личностно развитие на учениците и тяхната 

успешна социална адаптация. То се разглежда като част от общото развитие на 

личността, в условията на образователния процес на средното образование и ще 

протича по-ефективно, ако: 

 Образователният процес се основава на синтеза на дейностния, личностно-

ориентирания и компетентностния подходи; 

 Учебно-възпитателният процес се осъществява, опирайки се на съществуващото 

ниво на развитие у учениците на мотивационно – ценностни, когнитивни и афективни 

компоненти на комуникативноречевото развитие (вж. по-подробно Зимняя, 2004), т.е. 

развитие на базовите комуникативноречеви умения. 

Основни комуникативноречеви умения се явяват тези, свързани с овладяването на 

писмената реч, с динамичните аспекти на езика; с овладяването на различни дискурсни 

техники, нужни за постигане на учебни цели. Ст. Вълкова представя обучението за 

формиране на тези умения като процес на три нива, свързани със полусамостоятелното 

и самостоятелното създаване на текст т.е преминава се от формиране на рецептивни  и  

репродуктивни комуникативноречеви умения към продуктивни такива. 

Изказано е съждението, че методиката за формиране и развитие на 

комуникативноречеви умения на учениците трябва да реши следните задачи:  

1) да въоръжи учениците със знания за текста, необходими за речевата дейност: 

текст, категориални признаци на текста (свързаност, средства и начини за свързване; 

цялостност, тематическо, композиционно и стилово единство, ключови думи в текста; 

завършеност, пълнота на разгърнатост на основните смисли, композиционна 

завършеност; делимост – разделяне на текста на основни моменти/части; 

информативност на текста: вид на информацията; модалност: средства и начини за 

изразяване на авторското, а в по-късен етап и на собственото отношение към 

описваното в текста). 

2) да развива способностите на учениците бързо и точно да запомнят чужд текст, да 

го анализират, да осъзнават темата и основната мисъл и да работят над текста, 

съобразявайки се с неговото логическо развитие. 

3) да развива уменията за последваща саморегулация – умения за самостоятелно 

изработване план на текста, самостоятелно ориентиране в речевата ситуация, 

извършване работата над текста при съобразяване с предполагаемото съдържание, 

избор на необходимите знания/факти и езикови средства, осъществяване на контрол и 

редактиране на текста с цел неговото подобряване. 

4) да активизира речевия опит на учениците, да ги подбужда към себеизразяване, 

творческа дейност и търсене на нови знания. 

Във връзка с тази многоаспектност на комуникативноречевата компетентност 

особено актуален е проблемът с избора на методи, средства и похвати за формиране на 

комуникативноречева компетентност. 

Разгледани са схващанията на Андреев, Иванова, Димчев, Окон, Петров, Бабански 

относно същността и класификацията на понятията метод, форма, похват; както и 

връзката метод – метод на обучение. За целите на настоящото изложение е възприето 
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становището на Ю. Бабански, състоящо се от трикомпонентна структура - Методи за 

организация и осъществяване на учебно-познавателната дейност; Методи за 

стимулиране и мотивация на ученето; Методи за контрол и самоконтрол в 

обучението. 

Използването на различни методи, методически похвати и форми прави 

методическата работа на учителя адекватна на съвременните образователни изисквания 

и на потребностите на учениците за едно качествено ново образование. Стимулиращи 

мотиви за активно участие в процеса на обучение по български език и литература имат 

похвати като: анализ на жизнени ситуации, използване на опита на самите ученици, 

отчитане на техните интереси и потребности, използване на ролеви игри и 

нестандартни форми на организация на процеса на обучение. В хода на урока е 

необходимо да се отчитат възрастовите и индивидуални особености на учениците, да се 

актуализират предишните им постижения, познавателните им мотиви, да се използват 

активно преимуществата на екипната работа, както и самооценката като проявление на 

нивото на формираност на комуникативноречеви умения. Предпоставка за оптималност 

на методическите (технологичните) решения е учениците да осмислят спецификата на 

езиковата, прагматичната и семантичната структура на текста. 

Разгледана е ролята на текста като учебно четиво, системата от речеви упражнения 

и видовете работа над текста. Изказано е становището, че при изучаването на езиковите 

единици учениците задължително трябва да опознаят тяхната текстообразуваща 

функция и текстообразуващите им възмжности, че обучението с цел разбиране и 

създаване на текст ще бъде много по-ефективно, ако усвояването на езиковите 

единици, включени в учебната програма, бъде осъществявано на основа на тематично 

обединени текстове и ако авторският текст стане основен модел при построяването на 

собствените текстове. 

От особено значение за развитието на комуникативноречевата компетентност има 

усъвършенстването на уменията на учениците да подготвят и осъществят речево 

изказване. То има две форми – диалогична и монологична (вж. по-подробно Иванова, 

2007). Посочени са факторите, които влияят върху структурирането им, дидактическите 

процедури за развитието им, етапите на подготовка за осъществяването им. Подробно, 

но систематизирано са изведени репродуктивните и продуктивни дейности, 

упражненията, речевите ситуации, формите на взаимодействие, етапите (планиране, 

реализация, контрол) при конструирането на преразказ и съчинение от учениците в 

начален етап на основната образователна степен, учебните задачи. 

Успехът или неуспехът при решаването на учебните задачи оказват влияние върху 

психическото състояние на учениците от 1 – 4 клас. Това налага отчитането на 

факторите, които влияят върху решаването на една задача: 

 Предходният опит на малкия ученик, колкото и малък да е той; 

 Внимателното усвояване и обмисляне на информацията в условието на задачата; 

 Преодоляване на определени трудности – пропуски в знанията, индивидуалните и 

възрастовите особености на учениците: памет, мислене, интереси, мотивация; 

 Ниво на формираност на понятията; 

 Целенасочената намеса или ненамеса на учителя.  

Особено важно тук е да се създаде интерес у ученика, така че поставената учебна 

задача да стане неговата задача – задачата, която той иска да изпълни и чиято 

значимост осъзнава. За успешното изпълнение на поставените задачи учителят трябва 

да отработи алгоритъм за решаването им. Целта му е да формира способността за 

прилагане на логическите операции (анализ, синтез, сравнение, класификация, 

обобщаване), както и формиране на комуникативноречеви компетентности като основа 
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за развитие на познавателните процеси у учениците. 

За реализирането на тази цел помага и изпълнението на комуникативноречеви 

задачи. Комуникативноречевата задача е учебна задача, в която чрез речева ситуация са 

указани участниците, целите, задачите и условията на общуване, а ученикът трябва да 

вземе решение относно съответстващата речева постъпка. Чрез нея се развиват 

способностите за импровизация и адаптация към речевата ситуация (Танкова, Власева: 

72). 

Задачи за формиране на комуникативноречева компетентност: 

 Задачи за формиране на лингвистична/езикова компетентност са тези за 

запознаване със звуковете и буквите, за изучаване частите на речта, за построяване на 

изречения, съобразени с езиковите правила. 

 Задачите за формиране на социокултурна компетентност са свързани с уместната 

употреба на езиковите средства в зависимост от адресата, мястото, времето, повода за 

общуване – комуникацията. 

 Задачи за формиране на дискурсна компетентност – за формиране на умения за 

създаване на различни по жанр устни и писмени текстове, наричани дискурси (вж. По-

подробно: Петров, 2001), за поставяне на подходящи заглавия на текст, за подреждане 

на думи в изречение, на изречения в текст. 

 Задачи за формиране на стратегийна компетентност – за откриване, анализ и 

редактиране на допуснати грешки и слабости. 

Учебната задача, свързана с формирането на комуникативноречева компетентност,  

може да се поставя индивидуално, групово/екипно или на целия клас. Разгледани са 

варианти за тяхното релизиране, разпределянето на работата, изобрът на обем на 

включеното учебно съдържание, прилагането на традиционни и иновационни форми на 

дейност, интерактивни методи и техники: самостоятелна творческа задача, ролева игра, 

словесно-логическа задача, автодидактична игра (самооценка), интервю, асоциативен 

облак, светкавица, мозъчна атака (brainstorming), съчинения, светофар, мисловни карти, 

драматизацията, проектнобазираното обучение др. 

Методът на проектите позволява на учениците да формират обективна система за 

представяне на своите комуникативноречеви знания и възможности, и умения да ги 

реализират. Разгледани са етапите на проектнобазираното обучение, етапите на 

обучение за извършването му, ролите на учителя и ученика, дидактичните задачи, 

процедурите, прилагането на идеите на конструктивизма при изпълнението на даден 

проект, обосновава се необходимостта от създаване на подходяща учебна среда, 

използването на информационните и комуникационните технологии. 

Посочени са задачите, които е необходимо да изпълни учителят, свързани с 

преподаването на езика като стройна, жива и изменяща се система: да създаде 

необходимата мотивация за извършване на речева дейност; да подбира най-точните и 

целесъобразни методи, форми и похвати, съобразявайки се с възрастовите и личностни 

особености на своите ученици; да повиши ефективността при формиране на 

рецептивни и репродуктивни умения, като прилага добре разработени упражнения и 

създава интерактивни материали; да активизира учебния процес, като формира у 

учениците умения за учене, чийто резултат е повишаването на тяхната 

самостоятелност; учениците постепенно да бъдат приучени не само да поемат, но и да 

търсят отговорност, да са активен участник в собственото си обучение, да приемат 

оценките на другите, да оценяват и се самооценяват, да умеят да работят в група; да 

ангажира и активно да включва родителите в ОВП; да осъзнае ролята си на главен 

фактор за подобряване на речевото поведение на учениците, за придобиването от тях на 
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качества на ефективни комуникатори, качества, без които силно се затрудняват 

процесите на интелектуално и социално съзряване на личността. 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА  

Дидактически технологии за формиране на комуникативноречева компетентност 

у учениците в началния етап на основната образователната степен чрез 

обучението по български език и литература 

2.1. Характерни особености на психофизиологическото развитие на децата в 

начална училищна възраст 

С формирането на комуникативноречева компетентност у учениците от начален 

етап на основната образователна степен чрез обучението по роден език се цели 

създаването на предпоставки за личностно развитие и соцална адаптация в 

съответствие с възрастовите особености на психофизиологическото им развитие. 

Периодът на началното училищно образование е основополагащ за изграждането, 

социализирането и развитието на детето. Това е време на „интензивно психическо, 

познавателно и социално съзряване (Василева, 2007: 16.) 

При постъпването си в училище, детето се сблъсква с необходимостта да обмисля и 

решава задачи, без да е преосмислило съдържанието им и открило значението им за 

себе си. (Donaldson, 1979: 5). Трудностите при решаването на дадена комуникативна 

задача произлизат от недостига на абстрактност на детското мислене, което го 

ограничава в разбирането на на съдържанието й, породено от неразбирането на речта на 

възрастния. Ем. Василева конкретизира трудностите като посочва, че първокласникът 

трудно описва и обяснява познавателните действия, които извършва при работа с 

конкретна информация, трудно формулира значимите характеристики на изучаваните 

предмети, явления, процеси..., трудно конкретизира закономерностите и отношенията, 

типични за обкръжението, което живее. В този случай е много полезно използването на 

конкретни вербални и сетивни опори. Точно те се превръщат в посредници между 

логическите операции на мисленето и изказа на ученика. (Василева, 2007: 87).  

Осъзнаването от детето на това, за което говори, т.е външните предмети, 

обозначени със средствата на езика, обикновено предшества осъзнаването на тези 

средства т.е използваните в речта думи. Детето започва да осъзнава онова, с помощта 

на което говори – преди да осъзнае правилата, според които трябва да построи 

изказването си. „Детето търси смисъла на това, което хората правят, когато говорят, 

отколкото значението на самите думи... Ако дадена ситуация привлече силно неговото 

внимание, тя „ускорява“ разбирането на чутите думи и фрази“. (вж. по-подробно 

Donaldson, 1979: 99) т.е преодоляването на затрудненията в осмислянето на условието 

на учебната задача, изисква създаване на емоционална ангажираност към нея. 

Следователно за формирането на познавателните процеси е необходимо, освен 

разпознаване и справяне с учебната задача, и добра мотивираност. Другото 

условие:„прецизното й дефиниране е изключително важно, защото по този начин се 

изгражда ясна представа за целта, преследвания резултат и адекватното поведение.“ 

(Василева, 2007: 143).  Учебната задача трябва да съответства на познанията и 

интересите, да съчетава елементи на игра и въображение. Децата биват мотивирани 

когато темата допада на интелекта и удовлетворява любопитството им. 

Някои автори (Чомски, Макнамара) считат, че децата се раждат с „механизъм за 

овладяване на езика“, че асоциативните връзки, пораждащи знанието за езика, 

възникват механично, автоматически, а детето в този процес е пасивна страна. 
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Според Доналдсон способността на детето да овладява езика е удивителен феномен. 

Навиците за неговото овладяване са неотделими от другите форми на интелектуално 

развитие. Няма основание да се приеме идеята, че детето се ражда с готов механизъм за 

овладяване на езиковите норми, да разграничава езиковите структури, да осмисля 

чутата реч. Напротив, по-вероятно е, че детето първо осмисля ситуацията (намеренията 

на хората) и после използва това познание, за да осмисли и това, което му се говори.  

(вж. по-подробно: Donaldson, 1979: 62) Опознаването значението на думите не се 

основава само на принципа „или всичко, или нищо“ т.е или детето е разбрало смисъла 

на  думата изцяло, или – не. Този процес се развива и изменя.  Това е активен процес на 

структуриране и извличане смисъла на цялото. (вж. по-подробно: Donaldson, 1979: 82) 

Формирането на учебна дейност „корелира с готовността на детето за училище – 

степента на развитие и зрялост на познавателните процеси: мислене, възприятие, 

наблюдение, памет, учебната мотивация и „чувството на компетентност“. (Василева, 

2007: 130) 

През средното детство (периодът 7-12 години) всички познавателни процеси 

протичат в тясна връзка с мисленето. „В тясна връзка с мисленето, според Хр. 

Кючуков, се развива и речта на детето. Това се изразява в обогатяване на речника му. 

Настъпва качествено подобряване на фонетичното, лексикалното и граматичното 

развитие на речта. У детето се формира усет към езика и то се стреми да говори 

правилно.“ (Кючуков, 2004: 55) Овладяването на четенето и писането помага за 

цялостното езиково развитие и за обогатяване на интелектуалните способности на 

детето.  

Доналдсон изказва схващането (което е възприето и от нас), че връзката „мислене – 

реч“ изисква: 

 „Концептуализация на езика“ (осъзнаването му като самостоятелна структура), 

развиване на усета за поправяне на грешка и рефлексия за осъзнаване на ефекта от 

конкретно изказване; 

 „развиване на мисленето като осъзнато действие“ (изграждане на неговите 

рефлексивни форми.) 

В хода на обучението учениците се научават по-вярно да оценяват, да откриват 

причини и следствия, да доказват (кои прояви на героя разкриват негови определени 

качества), да предвиждат начините, по които трябва да постъпват в различни 

комуникативни ситуации – например при писмено общуване с различни адресати. 

Научават се да правят верни съждения и умозаключения. За развитието на учениците е 

важно да им се предоставят възможности все по-самостоятелно да извършват мисловни 

операции, да откриват проблеми, достъпни правила и закономерности, да работят в 

екип. 

Съществено за развитие на мисловните дейности е и усъвършенстването на 

възприятията, а те от своя страна са в тясна връзка с наблюдението. От 

фрагментарно, то става по-системно. Увеличава се делът на волевото наблюдение пред 

неволевото. Познанията и опитът правят наблюдението по-осмислено и 

благоприятстват за разширяване на неговия обхват. При осъществяване на 

наблюдението се постига по-добра координация между зрителните и слуховите 

възприятия. Развитието на възприятията чрез умело конкретно-образно разказване, 

както и чрез използването на словесни опори. Онагледяването предпазва децата от 

вербализъм (механично заучаване на думи, без да ги разбират).  

Възприятията в началната училищна възраст са тясно свързани с емоциите. Влияят 

се от ярки нагледни признаци и се пропускат други важни страни от възприеманото. 

Правят се съждения по случаен, но силен признак. Изживяването на позитивни емоции 
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улеснява възприемането на дадено литературно произведение, картина или серия от 

картини. Това налага внимателен подбор на текстовете, с които учителят ще работи.  

Яркостта и подвижността  на образа привлича и вниманието на децата в ранна 

училищна възраст. Малките ученици лесно се впечатляват и бързо губят концентрация, 

предимно тези в първи и втори клас, преобладава неволевият тип внимание. Това може 

да доведе до допускането на различни грешки: изпускане на букви и думи при писане, 

неправилен словоред, да се наруши цялостното изпълнение на дадена задача. Малките 

ученици трудно отграничават главното от несъщественото и се отличават с повишена 

емоционална възбудимост. Цикълът на съсредоточеност е 10 – 15 минути. Четенето, 

писането и другите учебни задачи налагат да се диференцират символите, за да не се 

греши, да се проследява и контролира извършваното, а това задължава вниманието да 

бъде по-съсредоточено и да не се отклонява, разсейва.  

През средното детство съществено се обогатява детското въображение. То се 

появява и развива в играта. След постъпване в училище детето натрупва нов опит и 

знания, интересите се обогатяват, усложняват се взаимоотношенията с другите хора – 

така се разширява полето на въображението, позволява на детето да строи нови 

комбинации от образи и образци на поведение. Въображението може и трябва да бъде 

развивано. Съчинението не е просто спомен за дадено преживяване, а „творческа 

преработка на преживените впечатления, от които то комбинира и построява нова 

действителност, отговаряща на нуждите и влеченията на самото дете.“ (вж. по-

подробно Виготски, 1978: 121). Стремежът на детето да фантазира и съчинява истории 

е също дейност на въображението. Развитието му помага на малкия ученик да създава 

интересни и емоционални текстове. С новообразувания се отличава и творческото 

въображение. Нагледните образи се съчетават с все по-общи, понятийни, което придава 

на въображението  по-изразен словесен (вербален) характер. Съчиняваните приказки са 

с по-богати сюжети, характеристиките на героите са различни, нюансирани.  

Волевата регулация се реализира вече не само като резултат от външни изисквания, 

но и от вътрешно осъзнати правила и нравствени норми, т.е външните регулатори на 

поведението се превръщат все повече във вътрешни. Според Виготски е необходимо да 

се създават условия за „свободен избор между две възможности, определян не отвън, а 

вътре от самото дете“ (Виготски, 1997: 91). 

Развивайки се, учениците не само наблюдават, слушат и съхраняват възприетото, но 

и самостоятелно, на базата на постигнатото, трупат познание и опит. Ето защо, полезни 

са взаимодействия, при които преподавателите предоставят възможности на учениците 

да търсят, да изследват, да избират потребното, целесъобразното в проблемни ситуации 

Налага се изводът, че е необходимо учениците да бъдат включвани в 

комуникативноречеви ситуации, в които да решават задачи, свързани с реални и 

актуални, значими за тях проблеми. 

      Началният етап на основната образователна степен като функционираща 

система трябва да се изгражда на основата на природосъобразността, постепенно да се 

променят приоритетите в дейността на учителя и ученика – от репродуктивни и 

инструктивни към творческо-изследователски.  

 

2.2. Дидактическа технология за формиране на рецептивни умения чрез 

обучението по български език и литература в 1.- 4. клас 

При формирането на рецептивни умения чрез обучението по български език и 

литература изборът на методически инструментариум е продиктуван от целите на 

изследването, целта на обучението по български език и литература, новите изисквания 

към образователния процес в обучението по БЕЛ. Използват се методи, похвати и 
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форми, съобразени с възрастовите особености и интересите на учениците, със 

спецификата на изучавания учебен материал, с очакваните резултати по ДОИ. 

Подходящото съчетаване на тези методи води до формиране на комуникативноречева 

компетентност, до формиране умения за социална адаптация и повишаване на 

мотивацията за четене и учене. Важна роля има речевият материал, който ще избере 

учителят за работа в уроците по БЕЛ и в извънкласното четене. 

Свързани с рецептивните умения и надграждащи ги са репродуктивните. С помощта 

на  репродуктивните похвати се формират речеви навици и умения. Учениците 

прилагат на практика получените знания за езика и в частност за текста, решават 

типови комуникативни задачи, правят анализ на текст по даден по-рано образец (по 

този начин се създават алгоритми за възприемане и алгоритми за създаване на текст). 

Делението на методите и похватите на рецептивни, репродуктивни и продуктивни е 

относително. Всеки един метод или похват, целесъобразно подбран, използван 

правилно и умело съчетан с други, води до формирането на рецептивни, репродуктивни 

и продуктивни умения в зависимост от характера на дейността, която изисква да се 

извърши. 

Формирането на комуникативноречевата компетентност се осъществява на база 

функциите на съвременното обучение по БЕЛ, които „обуславят целите, учебното 

съдържание, адекватните технологични решения на занятията по БЕЛ, 

организационните форми и т.н. (Димчев, 2010: 42). Те определят критериите за оценка 

и контрол, както и избора на подход, на методи  и похвати. Процесът на формиране на 

комуникативноречеви умения чрез обучението по БЕЛ по време на формиращия 

експеримент се базира на следната система от  функции: 

 Прагматична – за ориентиране в различни комуникативни ситуации, за създаване 

на текст и избор на езикови средства, за формиране на комуникативноречеви умения в 

съответствие с нивото на формираност на базовите компетентности у учениците от 

начален етап. 

 Когнитивна – при запознаването с нови лингвистични понятия и закономерности; 

закономерности при овладяване правописа и пунктуацията на думите и изреченията; 

овладяване на стратегии за учене, за анализ, сравнение и обобщение при отчитане 

спецификата на началната училищна възраст. 

 Културологична  - обогатяване на социокултурната компетентост на индивида в 

тясната й връзка с комуникативноречевата компетентост. Усъвършенстване на 

ценностната система на подрастващите, на вижданията им за света, за себе си, за 

околните. 

 Информативна – за осъществяване на дейностния и личностно – ориентирания 

подходи – компютърни презентации, електронни уроци, използване на съвременни 

софтуерни продукти, улесняващи процеса на овладяване на езиковите знания и умения 

и осигуряващи активното участие на всеки ученик в учебния процес; създаване на 

виртуална среда като работно и информационно пространство за ученици и родители. 

 Афективна – обогатяване на речниковия запас, възприемане и създаване на 

текстове чрез опознаване и разбиране на чувствата, които думите и художествените 

произведения събуждат у малките ученици. 

Функциите на образователния процес се разкриват чрез учебните задачи, които 

изпълняват учениците. При изпълняването на учебни задачи се включват в действие 

овладените от индивида компетентности. Дейността по изпълнението на учебните 

задачи е известна като упражнение. (Димчев, 2000: 184)  

За постигане целите на настоящото изследване е целесъобразно да се познават и 

прилагат собственометодическите принципи на методиката на обучение по български 



20 

 

език – комуникативноречевият (обусловен от прагматичните функции) и системно-

структурният (съответстващ на когнитивните функции).  

Комуникативноречевият принцип свързва езиковото развитие на учениците със 

социокултурни, психофизиологически и други характеристики; с факторите, условията 

и средствата за осъществяване на речевите дейности. Изисква се прилагането на 

комплексния подход при изучаването на езиковите факти и явления; запознаване с 

комуникативните ситуациите, при които е уместна употребата им; преднамерено 

използване на езиковите факти за изпълнението на дадена комуникативна задача.  

Системно-структурният принцип изисква линейност при изучаване на езиковите 

единици, запознаване с езиковите правила и книжовните норми, преднамерено 

изучаване на законите, на които се подчинява функционирането на езиковата система 

(Димчев, 2010: 144). 

Формирането на комуникативноречевата компетентност у учениците в начален етап 

изисква да не се допуска доминирането на една или друга функция, на един или друг 

принцип, в единство да се формират рецептивни и продуктивни умения.  

За изпълнението на целта и потвърждаването на хипотезата на настоящото 

изследване и в съответствие с възприетите принципи е разработена и приложена 

дидактическа технология за формиране на рецептивни, репродуктивни и продуктивни 

умения. 

 В резултат на създадените и приложени в педагогическото ежедневие упражнения 

учениците получават декларативни, процедурни и обуславящи знания, както и: езикови 

и комуникативноречеви умения за ориентация в речевата ситуация, планиране, 

реализация, редактиране, оценка и контрол на писменото и устно общуване в 

съответствие с изискванията на дадената ситуация. 

За целта технологията на работа включва набор от учебни похвати за: 

1. Формиране на рецептивни умения 

 Обогатяване лексикалния запас от думи (синоними, антоними, думи с преносно 

значение; разпознаване значението на често използвани в учебната дейност и 

ежедневието думи и словосъчетания, на думи, изразяващи чувства и отношение и пр.); 

работа над нивото на владеене на нормите на графичната и писмената система 

(отработване на алгоритъм за изучаването на правописните и пунктуационни правила); 

овладяване правилата за формообразуване и словообразуване;  

 Овладяване на закономерностите и правилата за свързване на думите в изречения; 

за идентификация и правилна употреба на различни по цел на изказване изречения 

(техните структурни, граматически и стилистически особености) и начините за 

редактирането им чрез разпознаване, моделиране, допълване и преобразуване; 

 Формиране на умения за идентификация, разграничаване и правилна употреба на 

частите на речта в устната и писмената реч чрез разпознаване, морфологичен анализ, 

моделиране, групиране на думи и пр. 

 Развитие на устната и писмената диалогична и монологична реч и уменията за 

общуване чрез: подборно четене, изразително четене, коментар, преразказ, словесно 

обрисуване пр. 

 Игрови технологии; 

 Групови технологии за създаване на взаимоотношения, основаващи се на 

уважението и зачитането на различното мнение, за отработване на адекватно речево 

поведение спрямо различни адресати, за осъзнато конструиране на изказване; 

 Практико-приложни дейности –  чрез подражание, следване на модел/образец, 

илюстративен материал; 

 Технологии за оценяването – разговор, тестове. 
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2. Формиране на продуктивни умения: 

 Създаване на текст (овладяване на алгоритъм за формирането на 

комуникативноречеви умения и при овладяване на знания за даден вид съчинение); 

 Възприемане и анализ на текст чрез проблемни въпроси, дообрисуване, 

драматизация, илюстриране, характеристика на героя и пр. 

 Екипни технологии – за създаване на текст, реализиране на проект, за изпълнение 

на творчески задачи. 

 Игрови похвати за продуктивна речева дейност. 

 Поставяне на задачи за самостоятелно изпълнение. 

 Технологии на оценяването – тестове, портфолио, творчески задачи. 

Използваната система от речеви упражнения по време на формиращия експеримент 

включва, разделени на четири етапа – подготовителен етап на ограмотяване, основен 

етап на ограмотяване, обучение по БЕЛ във втори клас, обучение по БЕЛ в трети и 

четвърти клас, следните упражнения: 

 Речеви упражнения за овладяване на езикови знания и умения като необходимо 

условие за овладяване на комуникативонречевите умения и навици; 

 Речеви упражнения за овладяване на литературни знания и умения; 

 Речеви упражнения за овладяване на комуникативноречеви знания и умения, в 

частност за самостоятелно конструиране на текст – преразказ, съчинение. 

Използваните форми на обучение са: 

 Според мястото на провеждане  - класни училищни, класни извънучилищни; 

 Според структурите – класни урочни и класни неурочни; 

 Според обхвата на учениците – индивидуални и групови. 

     Обогатяването на лексикалния запас на учениците, развитието на диалогичната реч, 

овладяването нормите на книжовния език са основата, на която малкият ученик стъпва, 

за да развие комуникативноречевите си умения за създаване на свързана реч, а на по-

късен етап на собствен текст. 

По време на подготвителния етап на ограмотяване се формират начални умения 

за ориентиране в комуникативна ситуация, провокирана и ръководена от учителя, за 

подбор на адекватни езикови средства и речеви единици на емпирично равнище чрез 

устни диалогични изяви, работи се върху усвояването на формите на речевия етикет. 

Първите уроци на малкия ученик по четене са свързани с формирането на неговата 

дискурсна компетентност. Детето е поставено в ролята на съставител на текст, като 

ползва или не за опора илюстрации към зададената тема. В работата се използва устен 

разказ по серия от картини, драматизация, различни дидактични игри, игрови похвати, 

карти, книжки за звукови модели, работни листове. За ориентиране в учебника и 

тетрадките, за успешното овладяване на изискваните знания и умения през този период 

е необходимо онагледяване на учебните единици. Интегрирането на ИКТ в урока 

помага за това. Малките ученици се подбуждат към речева дейност, стимулират, 

подкрепят. Използват се различни форми на поощрение . Формирането на положителна 

нагласа към ученето и училището продължава и през следващия етап на 

родноезиковото обучение. 

По време на основния етап на ограмотяване учениците се учат да боравят на 

инструментално равнище с основните речеви и езикови единици; осъществява се 

синхронно обучение по четене и писане. През този период учениците се учат да 

общуват с различни адресати – съученици, учител, автор. Тези умения малките ученици 

усъвършенстват спираловидно по време на целия начален етап на основната 

образователна степен. Широко застъпен метод е упражнението както за възприемане и 
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осмисляне на лингвистична информация, така и при овладявнето на механизма на 

четене и писане. 

Използвани са следните упражнения: за структурно моделиране на словесния състав 

на изреченията; за правилен словоред; за словообразуване; за овладяване на 

правописните правила на книжовния език; за краснопис; личностноориентирани 

упражнения за преодоляване на пропуските и повишаване ефективността на 

обучението. 

За целите на изследването са използвани методи, средства и похвати, които 

активизират мисленето на учениците, мотивират ги и ги поставят в ситуации на 

активни участници в учебния процес като: зрителна диктовка; коментирана диктовка; 

Диктовки от типа „провери себе си“; дидактични игри. Използват се беседата като 

метод и методическите похвати: подборно четене, изразително четене, четене по роли.  

Особено ползотворно е и ученето чрез игра. Удачно е да се ползват следните игри 

за обогатяване на речниковия запас през основния период на ограмотяване: игра на 

асоциации; игрословици; игра „Открий думата“; „Довърши изречението“ – чрез 

използване или не на модел на изречение; „Речник“ и др. 

Домашната работа се дозира внимателно и е съобразена с индивидуалния темп на 

усвояване на знанията от страна на всеки ученик, насочва към по-задълбочено 

овладяване на езиковите знания и формира умения за самостоятелно изпълнение на 

поставена учебна задача. Допуснатите грешки повлияват върху избора на упражнения 

за следващата. Този начин на задаване и проверка на домашните работи се запазва и 

през следващия етап  на обучение. 

Във втори,  трети и четвърти клас във връзка с психофизиологическото развитие и 

нарасналите възможности на учениците се изучават абстрактни езикови и литературни 

понятия, разширяват се критериите при възприемането, осмислянето и създаването на 

устна и писмена реч. 

Рецептивните умения продължават да се формират постепенно и поетапно чрез: 

упражнения за овладяване на езикови знания и умения; упражнения за разпознаване; 

упражнения за лингвистичен анализ.  

С цел преодоляване на неграмотността, липсата на положителна мотивация и 

интерес към ученето в уроците по БЕЛ се включват познавателни задачи за 

конструиране, редактиране, мозъчна атака, светофар, картинни перфокарти, 

светкавица, дневник на грамотността и др., с ниво на трудност, съобразено с 

изследванията на психолози за възрастовите особености на малките ученици. 

Традиционните методи и съставящите ги похвати се съчетават със словесни и картинни 

ребуси, буквени и словесни верижки, кръстословици, лабиринти, отгатване на гатанки, 

съчетано с илюстриране на отговорите им и подреждане на картините в изложба; 

посещения на театрални постановки (желателно е да присъстват родители и 

възпитателят) и обсъждането им; разходки сред природата и описания на различни 

обекти.  

Преминаването от частично разбиране до пълно разбиране на вложените смисли в 

текста, вникването в неговата структурата и композицията  т.е формиране на 

комуникативноречеви умения за възприемане и осмесляне на текста, се улеснява от 

използването на методи като: разказ на учителя/ученика, беседа, устното словесно 

обрисуване, изразително четене, четене по роли, учене наизуст. 

Използваните упражнения за овладяване на литературни знания и умения са 

свързани с работата над текста; упражненията за формиране на комуникативноречеви 

умения изискват да се задълбочи възприемането и осмислянето на текста като се 
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отгатне последващото му съдържание; упражнения за дискурсен анализ изискват 

езикът да се изучава в процеса на неговата употреба. 

Работата по осмисляне и възприемане на литературно произведение от позицията на 

компетентностния подход по естествен път налага идеята за необходимостта от 

осигуряване на възможността знанията за езиковите единици, изучавани в часовете по 

БЕ, да се усвоят и затвърдят на основа на текста. Предлаганите от нас методически 

решения изискват учениците да се запознават с функционалното значение на  

частите на речта на основата на анализа на избраните от нас текстове. 

Изборът на текст за възприемане, разбиране и осмисляне се осъществява по няколко 

критерия: екстралингвистични (извънезикови) фактори, лингвистични, психологически, 

методически. Текстовете са тематично обединени и се свързват с основните езикови 

явления. Усвояването на частите на речта (съществително име, прилагателно име, 

глагол) в синтез с анализа на тематически, свързани художествени произведения, 

позволява на учениците на само да ги идентифицират и разпознават, но и да осмислят 

текстообразуващите функции на основните части на речта, т.е. способността им да 

участват в създаването на текста, да свързват всички негови изречения в едно цяло при 

отчитане на неговата комуникативна насоченост и замисъл. 

Овладяването на езиковата единица съществително име се осъществява чрез 

извършване на речеви дейности при възприемането и осмислянето на литературни 

произведения, посветени на родината.  („Обичам те, родино“ – Ел. Багряна, „България 

говори“ - Димитър Гундов, „Златна българска земя“ – Славчо Красински, „България“ 

– Г. Барбова, „Отечество“ – Л. Каравелов) 

В литературните произведения, посветени на зимата, работата е насочена към 

извършване на речеви дейности за овладяване на езиковото понятие прилагателно 

име. „Зимен сън“ – А. Разцветников, „Зимен пейзаж“ – В. Петров, „Две сестри“ – Г. 

Райчев, „Коледна приказка“ – Ивелина Семова.  

Посветените на труда/трудолюбието приказки и пословици са подходящи за работа 

над езиковото явление „глагол”. В качеството си на литературен материал са включени 

авторски и народни приказки, пословици и поговорки. (Златното момиче – А. 

Каралийчев, Девойката и дванадесетте месеца, Готованко – Ран Босилек, Който не 

работи, не трябва да яде – А. Каралийчев) 

Изучаването на частите на речта по предложения от нас начин позволява да се 

реализира последователно и ефективно формиране на рецептивни и репродуктивни 

комуникативноречеви умения, на основата на които се формират и усъвършенстват 

умения за създаване на различни по вид текстове, съобразени с учебната програма по 

български език и литература 1. – 4. клас.  

Активно използвани за формирането на рецептивни и репродуктинвни умения по 

време на формиращия експеримент са възможностите, които предлагат ИКТ. 

Развитието на комуникативноречевата компетентност се подпомага от изпълнението на 

редица упражнения, включени в компютърно базирани задачи и игри.  

Използвани от автора са: Картинен речник; Електронни уроци; уроци с Envision и 

Mouse Mishief; Тестове с възможност за многократно решаване; Игрословици за 

откриване на думи с особености в правописа; Читателски дневник; Дидактична игра: 

„Интервю”. Уражненията могат да бъдат личностно ориентирани. Те са поставени в 

сайта на класа. Изработват се документи за рефлексия в Google Word, които учениците 

попълват сами или с помощта на родителите. Получават писмен коментар или рецензия 

на изпълнението като писмо по електронната поща. 

Особено ценни за установяване нивото на езиковата и литературна компетентност 

на учениците са тестовите задачи и формите за обратна връзка. Видовете задачи, които 
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са използавни от нас, са задачи: със структуриран/избираем отговор; от типа 

„вярно/грешно”; за свързване; за допълване; изискващи устен отговор; със 

свободен/конструируем отговор. 

Допълнителната работа се провежда след разговор с родителите и получаване на 

тяхното съгласие и това на ученика, прави се обследване със стандартизиран тест и се 

пристъпва към създаване на индивидуална програма за допълнително обучение 

От особено значение за повишаване ефективността на родноезиковото обучение е 

привличането на родителите като една от страните в процеса на обучение. Те трябва 

да са информирани за знанията, които е необходимо да овладее детето им; за начините, 

по които могат да му помогнат; за всеки негов успех или неуспех; за пропуските му. 

 

2.3. Дидактическа технология за формиране на продуктивни умения чрез 

обучението по български език и литература в 1.-4. клас 

От учениците в начален етап на основната образователна степен, според 

държавните образователни изисквния и учебната програма по БЕЛ, се очаква да 

овладеят продуктивни комуникативноречеви умения за съставяне на пълноценни 

текстове (преразказ, съчинение по преживяване, съчинение по наблюдение, разказ по 

картина или серя от картини, съчинение по творческа задача), за създаване на свързана 

реч по зададена тема или тема по избор, умения да се общува с различни адресати, да се 

борави свободно с изразни средства, присъщи на различни стилове (разговорен, научен, 

делови и пр).  

Естествен преход от формирането на рецептивни към формирането на продуктивни 

умения се явявят отзивът и преразказът. Отзивът играе важна роля за развитието на 

писмената реч на учениците. От учениците от експерименталната паралелка се изисква 

да прочетат и анализират цикъл от вълшебни приказки, да направят обобщения и да 

изразят своето мнение, като го подкрепят с примери от текста. Това е трудна и сложна 

за тях задача. Работата по двойки ги улеснява и им дава възможност да достигнат до 

правилни изводи.  

Дават се упражнения, индивидуални задачи. Учениците се учат да обмислят и 

подчиняват своето изложение на единството тема – герои – послание. Задачите за устно 

изказване на отзива се заменят с такива за писмено изложение.  

Пълноценното писменото общуване изсква учениците да умеят да създават текстове 

с различни тематични и езикови характеристики (преразказ, различните видове 

съчинения, драматизация, писмо, покана и пр.) В т. 2.3 са разгледани  етапите на 

създаване на посочените текстове; използваните похвати и форми за формиране на 

свързаните с този процес комуникативноречеви умения и навици; речевите дейности за 

овладяване на знания и умения за правилното им конструиране; критериите, на които 

трябва да отговарят; разгледани са примерни структури на уроци за формиране на 

комуникативноречеви умения. Методическите варианти за реализиране на учебните 

етапи, на учебните ситуации в уроците са илюстрирани с конкретни идеи за 

осъществяването им. За реализирането на целите и дидактическите задачи на урока се 

използва система от методчески похвати, предложени черз конкретни въпроси и 

задачи, съдействащи за развитието на комуникативноречевата компетентност у 

учениците в хода на формиращия експеримент.  

Писането на преразказ и съчинение по творческа задача като елемент от 

изследователския инструментариум за формиране на комуникативноречева 

компетентност у учениците, е съобразено с целите и задачите, процедурата и техниката 

на изследването на отделните етапи. 
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Откриват се трудностите и допусканите грешки, търсят се причините и се извеждат 

методически идеи за преодоляването им. Търсейки причините за съществуващите 

проблеми при формирането и развитието на комуникативноречевите умения, ние ги 

намираме в: намаления брой часове за обучение по роден език; липсата на достатъчно 

часове за упражнения; изучаването на езикови и литературни явления, неподходящи за 

възрастовите и психофизиологически особености на малките ученици (учебният 

материал е труден и непонятен за тях) (Отговорите са посочени от участвалите в 

анкетата учители от цялата страна – т.3.3.1) 

Изпълнението на задачите на настоящото изследване и постигането на целите на 

уроците за формиране и развитие на комуникативноречевите умения се реализират чрез 

система от дейности и упражнения за развитие на комуникативноречевите умения и 

навици, които се изпълняват и анализират както в класно-урочните (уроците по 

български език, по литература, по формиране на комуникативноречеви умения, 

матиматика, по околен свят/роден край/човекът и обществото/човекът и природата, 

музика, изобразително изкуство), така и в извънкласните форми на работа. 

Използваните в тях задачи и упражнения водят до по-висока степен на формираност на 

продуктивните комуникативноречеви уменията на учениците, в частност тези за 

самостоятелно конструиране на текст. 

 Класно-урочни форми на работа – уроци: по български език (система от речеви 

упражнения), по литература (упражнения, драматизация, илюстриране); за формиране 

на комуникативноречеви умения (писмо, покана), по математика, роден край, човекът и 

обществото, човекът  и природата, музика, изобразително изкуство. 

 Извънкласни форми на работа: работа по проекти; словотворчество – 

Синкуейн, азбучни стихотворения; писане на книжки; списване на вестник; 

телевизионно студио, Шестте мислещи шапки на Де Буно; читателски дневник.         

Съвместно от учител, ученик и родител се изработва портфолио на учениците на 

тема: „Уча се да пиша и общувам правилно“ с цел да се установи нивото на 

формираност на комуникативноречевите му умения, лингвистичните знания  езиковият 

му опит..  

Формирането на продуктивни комуникативноречеви умения чрез обучението по 

български език и литература в класно-урочни и извънкласни форми е предпоставка за 

успешната социализация на децата, активизира се познавателната дейност на малките 

ученици, стимулира се развитието на умствените им способности, формират се навици 

за самостоятелно извършване на речевите действия, за самообразование и насочва към 

следните изводи: 

 Усъвършенстват се уменията за осмисляне, анализ и създаване на собствен текст; 

 Учениците създават текстове със стройна композиция, съществува тематично и 

смислово единство между отделните компоненти, но част от тях срещат трудности при 

синтактичната замяна; 

 Постепенно малките ученици се приучават да назовават с точни думи чувствата 

си, да изразяват отношение към зададената тема; 

 Създават се предпоставки за обогатяване на лексикалния запас – използването на 

частите на речта за изразяване на чувства, обосноваването на мнение, предаването 

експресивност на текста; 

 Стимулира се езиковият изказ; 

 Формира се отговорно отношение към създаването на свързана реч, при избора на 

езикови средства; 
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 Учениците формират начални умения за анализ на житейски ситуации. 

Изказването на обективна оценка и самооценка е сложна задача за голяма част от 

учениците; 

 Малките ученици срещат затруднения при планирането на текста, 

трансформирането на глаголното време и пряката реч, отделянето на същественото в 

текста; 

 Особено важно е да се даде ясно условие на поставяната задача, примерите в нея 

да не са многозначни. Удачно е и създаването на тренажори за многократно изпълнение 

на поставените упражнения; 

 Усъвършенстването на комуникативноречевите умения е залог за създаването на 

свързана писмена реч по законите на книжовния български език; 

 Работата по създаване на логически и смислово единни текстове трябва да се 

извършва системно и във всички учебни предмети; 

 Използваните интерактивни техники и технологии правят урока интересен, 

активизират мисленето, наблюдателността, самостоятелното търсене на решения, 

творческите търсения, адекватното възпримане на чуждата реч;  

 Прилагането на проектнобазираното обучение, словотворчеството и различните 

интерактивни методи и похвати в педагогическото ежедневие събужда и поддържа 

интереса на малкия ученик към четенето, задоволява се стремежът му за себеизява и 

оценка на труда му; 

 В края на формиращия експеримент учениците не се притесняват да изказват 

собствено мнение, мотивирани са за овладяване на разнообразни речеви средства, но 

все още се нуждаят от насоки при прилагането им в нова ситуация, в езиковата си 

практиката; 

 Показател за ефективността на използваните методически похвати и ресурси в 

учебната дейност са формираните компетенции, които от своя страна оказват влияние 

върху повишаване активността и съзнателността на учениците; 

 Правилната организация на уроците, свързани с усъвършенстването на 

продуктивните комуникативноречеви умения, изисква предлаганата задача да е 

съобразена с индивидуалните способности на всеки ученик, за да се поддържа жив 

интересът му към ученето. Учителят е необходимо да следи внимателно развитието на 

всеки ученик и да приспособява учебното съдържание за него, т.е. да прилага 

диференцирания подход ежедневно в педагогическата си практика; 

 Формирането на рецептивни, репродуктивни и продуктивни 

комуникативноречеви умения се извършва в диалектическо единство и делението им е 

относително условно, тъй като в структурата на продуктивните умения влизат простите 

умения и навици, носещи рецептивен и репродуктивен характер (умения и навици за 

четене, писане, устен отговор, графическо оформяне на текста и пр.). 
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ТРЕТА ГЛАВА 

Емпирично изследване на равнището на формираност на комуникативноречевата 

компетентност у учениците в началния етап на основната образователна степен 

 

3.1 Дизайн на емпиричното изследване 

Предвид проучването и интерпретацията на научната литература по проблема, са 

изведени критерии за оценяване равнището на формираност на 

комуникативноречевата компетентност у учениците в начална училищна възраст ( в 

контекста на дисертационното изследване); очертани са основните проблемни 

области, които е необходимо да бъдат изследвани в емпиричен план с контролна и 

експериментална група ученици, с преподаватели в начален етап и родители.  

3.2. Организация и методика на изследването 

Експерименталното педагогическо изследване е проведено през 2012 – 2014 

година и има за цел да установи ефективността на приложената дидактическа 

технология за формирането на езикова, социокултурна, дискурсна и литературна 

компетентност и  на тази основа комуникативноречева компетентност. В извадката са 

включени 44 ученици (22 в експерименталната и 22 в контролната паралелка) от 

начален етап на основната образователна степен); 97 учители, преподаващи в начален 

етап и работещи в областни и общински центрове, градове и села на страната; 149 

родители. Извадката отговаря на изискванията за непреднамереност на подбора на 

елементите, представителност и оптимален обем. По метода на целенасочения избор се 

формира типична извадка. 

Етапите в процеса на организация и провеждане на изследването са следните: 

констатиращ, формиращ и заключителен.  

На етапа констатиращ експеримент е използван конкретен инструментариум, 

адекватен на спецификата на езиковото и литературно обучение – тест, съставен от три 

субтеста със задачи от фонетика, морфология, синтаксис и четене с разбиране, както и 

изследване с помощта на интервю. 

Формиращият експеримент е свързан с апробиране на конкретната дидактическа 

технология чрез различни видове уроци и извънурочни занятия, съобразени с психо-

физиологическото развитие на учениците от експерименталната група. В рамките на 

изследването, в хода на формиращия експеримент, в съответствие с предварително 

заложените цел и задачи с учениците от експерименталната паралелка се провеждат 

еднократно и допълнителни изследвания като: наблюдение (както и на ученици от 

контролната и други паралелки), преразказ, съчинение по преживяно, съчинение по 

наблюдение, съчинение по творческа задача, драматизация, проективни методи, както и 

анкета с учители и родители. 

На етапа заключителен експеримент е проведено изследване със същия 

инструментариум, използван по време на констатиращия експеримент, с цел да се 

установи в каква степен формиращият експеримент е съдействал за формиране на 

комуникативноречева компетентност у учениците в начален етап на средното 

образование. 

 

3.3. Анализ на резултатите от проведеното емпирично изследване 
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Фиг. 1 

3.3.1. Анкета с учителите, преподаващи в начален етап на основната 

образователна степен 

С цел установяване готовността на учителите за формиране на 

комуникативноречева компетентност у учениците от начален етап на основната 

образователна степен през периода декември 2012 – май 2013 година бе проведено 

анкетно проучване с 97 учители, преподаващи в този етап. Систематизирани са 

критерии и показатели за обобщаване на мненията. 

Анализът на резултатите (фиг.1) насочва към следните изводи: 

 Преобладаващата част от учителите проявяват готовност за формиране на 

комуникативноречева компетентност у учениците, идентифицират трудностите при 

формирането й, търсят пътища и начини за повишаването й. 

 Въпреки проявената готовност за работа, те срещат трудности в процеса на 

обучение по роден език поради ниската мотивация за учене на учениците, малкия брой 

часове за упражнения, незаинтересоваността на родителите към успеваемостта на 

децата им. 

 Преобладаващата част от анкетираните считат, че децата се затрудняват най-

много при създаването на собствен текст със стройна и смислово единна композиция, 

при извършване на синонимна замяна, трансформирането на пряка в непряка реч и на 

глаголното време при писане на преразказ.  

 Преподавателите – респонденти познават и прилагат в работата си разнообразни 

методи и похвати за формиране на комуникативноречеви знания и умения, но считат, 

че за да отговорят на съвременните изисквания и предизвикателства, се нуждаят от 

непрекъснато професионално усъвършенстване, квалифициране. 

 Сериозен проблем според 

анкетираните е заниженият 

интерес към четенето, който 

определя бедния речников запас 

на учениците, ниската четивна 

техника, трудностите при 

устното и писмено общуване. 

 Според мнението на 

педагозите преобладаващата 

част от учениците не умеят да 

пишат грамотно и да изказват 

ясно и точно мислите си. 

 

3.3.2. Анкета с родителите на ученици от начален етап на основната 

образователна степен 

Необходимо е родителите да се включат активно като страна в  процеса на обучение 

по роден език. За целта трябва да познават трудностите, които детето среща  при 

усвояването на езикови знания и формирането на необходимите умения; да познават 

факторите, които влияят на този процес, да желаят и да могат да оказват адекватна 

помощ на своите деца при подготовката им по български език и литература. Това се 

установява чрез изследването с анкета на готовността на родителите за формиране на 

комуникативноречева компетентност у малките ученици. Чрез анкетата се цели и да се 

потвърди или отхвърли идеята, че тясното сътрудничество с родителите от 

експерименталната паралелка води до по-добрата им осведоменост и желанието да 

участват активно в живота на децата, до повишаване на възможността за оказване на  

съдействие на детето  в обучението му по роден език.  
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Анализът на резултатите (фиг.2) позволява да се направят следните изводи и 

обобщения: 

 Родителите имат познания за 

базовите комуникативноречеви 

умения, но не могат да вникнат в 

същността на понятието 

комуникативноречева компетентост, 

поради сложността му; 

 Родителите са убедени в 

смисъла и ползата от оказване на 

подкрепа за самоподготовката на 

детето за училище, но част от тях 

прехвърлят това задължение изцяло 

на училищната институция. Това са 

предимно родители със силна 

професионална ангажираност или 

такива, които нямат достатъчни 

познанаия, за да оказват помощ на децата си; 

 Родителите показват загриженост за когнитивното развитие на детето, имат визия 

за успеха му в овладяването на знания по роден език, но не работят за това 

целенасочено и постоянно; 

 Част от родителите не могат и не желаят да са активна страна в образователния 

процес и в частност в  процеса по формиране на комуникативноречеви умения; 

 Родителите, живеещи на село – 32 (21,5%), нямат възможността и материалната 

база да развиват и усъвършенстват комуникативноречевите умения на децата си; 

 Точно и обосновано са ранжирани факторите, които улесняват процеса на 

обучение по български език и литература, но посочваните за притежавани от учениците 

умения са по-скоро в сферата на желаното, отколкото реално постигнат резултат; 

 Родителите могат да идентифицират трудностите, които среща тяхното дете, но се 

нуждаят от помощта на учителя, за да открият пътища за преодоляването им; 

 Съществени са различията в мненията на учители и родители по част от въпросите 

(оказване на помощ от страна на родителите, влияние върху избора на произведения за 

прочит, трудностите, които среща детето), които се дължат на недостатъчната 

информираност на родителите; 

 Съществуват противоречия – родителите декларират, че помагат в подготовката 

на детето си, а не могат да посочат любимото му произведение; 

 Анализът на резултатите от анкетата с родители показва по-висока степен на 

готовност на родителите на децата от експерименталната паралелка да формират 

комуникативноречеви умения у децата си, което се дължи на приложените методически 

идеи, активното им включване в различни учебни дейности и създадения сайт, в който 

се поместват учебни ресурси и информация за постиженията и проблемите в 

обучението на учениците.  

Конструктивното сътрудничество, осъществяването на успешна комуникация и 

добро взаимодествие между родители и ученици са условия за решаването на 

посочените проблеми. 

 

 

 

Фиг. 2 
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3.3.3. Тест 

За целите на изследването бе приложен изработен за целите на изследването 

нестандартизиран тест и система от критерии с цел установяване равнището на 

владеене на знания и умения в областта на фонетиката, морфологията и синтаксиса; 

възприемането и осмислянето на 

писмен текст като предпоставка и 

условие за формиране на 

комуникативноречева компетентност. 

Представен е анализ на теста като 

цяло и на качествата на субтестовете. 

Надеждността на целия тест е 0,8394 за 

всички изследвани лица. 

Направена е експертна оценка, 

реализирана с 15 експерти, за 

установяване на съответствието между 

предварително определената цел и 

тестовата задача. Анализът на 

съдържателната валидност на 

тестовите задачи показва висока степен 

на съответствие между предварително 

поставената цел и тестовата задача, 

чието постигане тя е предназначена да 

измерва. 

При анализа на тестовите задачи 

се установи, че средната трудност на 

теста и съставящите го субтестове е 

72%, а средната дискриминативна 

сила е 0,58. 

При анализа на резултатите от 

изследването с тест – констатиращ и 

заключителен етап етап са описани и 

анализирани резултатите от 

изследването с тест. 

3.3.4. Сравнителен анализ на 

резултатите от изследването с тест  
 Направен е сравнителен анализ по 

критерии на резултатите от 

изследването с тест по време на 

констатиращия и заключителния етап, 

който насочва към следните изводи: 

 Резултатите в експерименталната 

паралелка по време на заключителния етап нарастват, докато в контролната парлелка 

при част от тестовите задачи броят на посочилите верен отговор остава непроменен или 

намалява. 

 Системните наблюдения над работата в експерименталната и контролната 

паралелка и резултатите от проведените тестове дават основание да се твърди, че 

въвеждането на интерактивни методи и похвати, работата по проекти и в екип, 

затвърждаването на езиковите знания и в уроците за осмисляне и възприемане на 

литературно произведение, включването на родителите в работата на класа повишават 

Фиг. 3 

Фиг. 4 

Фиг. 5 



31 

 

Фиг. 6 

мотивацията за учене, активността на учениците, което води до задълбочено 

овладяване на лингвистичните знания и умения. 

 Получените резултати позволяват да се твърди, че разработената  приложена 

дидактическа технология  спомага за формиране на езикови знания и компетентности, 

които са необходима основа за формирането на комуникативноречевата компетентност. 
 

3.3.5. Наблюдение 
Провеждането му цели да се проучи участието на учениците в комуникативни 

ситуации във връзка с формирането на комуникативноречеви умения и навици в урок 

по български език и литература за подготовка и писане на съчинение по серия от 

картини. В условията на педагогическото общуване и в хода на изпълнението на 

индивидуални и съвместни задачи най-точно се проявяват уменията на ученците да 

общуват пълноценно, да спазват речевия етикет, да изслушват, да изказват ясно 

мислите си с правилно конструирани изречения, да проявяват обективност при 

оценяването и самооценяването.  

Получените резултати (фиг.6) от 

проведеното наблюдение водят до 

следните обобщения: 

 Преобладаващата част от 

учениците отговарят точно и пълно на 

въпросите на учителя, но се затрудняват 

самостоятелно да формулират мислите 

си, изразявайки ги чрез правилно 

изградени синтактични конструкции. 

 Учениците не могат да направят 

адекватен избор на езикови средства 

поради бедния си речников запас. 

 Част от учениците не спазват 

изискванията за създаване на съчинение 

по картина. 

 Преобладващата част от учениците 

не признават правото на съучениците си 

да изразят собствено аргументирано 

мнение. 

 Не са изградени умения да оценка и самооценка. 

Получените резултати потвърждават тезата, че е необходимо въвеждането на нови 

интерактивни техники, методи, форми и похвати, които да поставят ученика в активна 

позиция, да го мотивират да учи, да обогатят речниковия му запас и развият уменията 

му за работа в екип. 

 

3.3.6. Интервю 

Интервюто е спомагателен метод в настоящото изследване и има за цел да установи 

развитието на диалогичната и монологичната устна реч на учениците. Така се обогатява 

виждането за формираността на комуникативноречевата компетентност чрез 

обучението по български език и литература и се очертават възможностите за нейното 

развитие, като се имат предвид формулираните критерии и показатели. Информацията, 

получена при провеждане на интервюто, обогатява изследователския процес и би могло 

да се каже, че е ценен метод при проучване на развитието на устната диалогична и 

монологична реч. 
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Въз основа на получените резултати можем да направим следните обобщения: 

 Преобладаващта част от интервюираните лица познават правилата за съставяне на 

изречение по предложена тема, но не могат да ги приложат в конкретна комуникативна 

ситуация и се нуждаят от помощ – насочващи въпроси, за да изкажат правилно мисълта 

си. 

 Учениците неосъзнато неглижират устната реч, считат, че не е нужно тя да е 

строго подчинена на правила, тъй като до този момент е била и е средството за 

общуване с близки и приятели. 

 Необходимо е учениците да бъдат обучавани да избират и прилагат подходящи 

стратегии при решаване на комуникативни задачи. 

 Липсата на умения да се изрази с точната дума изпитваното чувство, насочва към 

нуждата да се обогатява ежедневно речниковият запас на малките ученици, да се 

усъвършенства четивната техника, системната работа по разпознаване значението на 

думите.  

 Резултатите свидетелстват за ниска степен на формираност на уменията за 

уместен избор на езикови средства за осъществяване на социални взаимоотношения. 

 Необходима е целенасочена и последователна работа за разкриване изразните 

възможности на думите. 

 Решаваща роля за развитието на свързаната реч на учениците имат учителите, 

родителите и изучаваните литературни произведения. 

 

3.3.7. Преразказ 
Преразказът се явява част от изследователския инструментариум, съобразен с 

целите и задачите, предмета и обекта на процедурата и проверка на хипотезата. 

Изследването се проведе с учениците от експерименталната паралелка по време на 

констатиращия етап – октомври 2012 година на тема: Преразказ на разказа „В гнездото“ 

– А. Каралийчев (включва описание на природна картина) и приказката „Най-

съпоценният плод“ (съдържа пряка реч и елементи на психологическа характеристика); 

по време на заключителния етап – май 2013 година на тема: Преразказ на разказа 

„Откъде идва силата на слънцето“. У учениците се изграждат критерии, свързани с 

комуникативноречевата компетентност. 

Анализът на резултатите от проведеното през констатиращия етап изследване 

чрез преразказ дава основания да се направят обобщения, свързани с трудностите, 

които срещат малките ученици; с грешките, които допускат; с необходимостта да се 

търсят методически решения за усъвършенстване на уменията за развитието на речта 

на учениците. 

Прави впечатление, че учениците имат беден активен речник и нямат създадени 

навици да редактират написаното. Оценяват постиженията си като задоволителни в 

стремежа си да не поправят допуснатите грешки. 

След проведеното обучение и приложените методически идеи, учениците изграждат 

навици да редактират написаното, да го четат внимателно и да го подобряват. Имат 

представа за критериите, на които се подчинява писането на преразказ, и на тази основа 

тяхната самооценка е много по-реалистична. Това обяснява и резултатите от 

проведеното през заключителния етап изследване чрез преразказ, анализът на които 

дава основание да се направят следните обобщения и изводи: 

 Преобладаващата част от учениците от експерименталната паралелка са 

усъвършенствали уменията си за писане на преразказ до ниво на самостоятелно 

изпълнение при спазване на всички критерии. 
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 Преобладаващата част от учениците изграждат стройна композиция като ползват 

логически опори. 

 Второкласниците допускат по-малко правописни и пунктуационни грешки. 

 Наблюдава се обогатяване на лексикалния запас. 

 Преобладаващата част от учениците конструират синтактично правилни 

изречения. 

 Увеличил се е броят на думите в състава на изречението – от 4-5 по време на 

констатиращия етап на 7 – 8 по време на заключителния. 

 Получените резултати позволяват да се твърди, че приложената дидактическа 

технология спомага за усъвършенстване на комуникативноречевите знания и 

компетентности, които са необходима основа за формирането на умения за 

конструиране на текст. 

Притеснителен е фактът, че част от учениците допускат правописни и 

пунктуационни грешки. Работата върху тяхното отстраняване продължава в трети и 

четвърти клас, както и в уроците по български език и литература в прогимназиалния 

етап на основната образователна степен. Приемствеността между двата етапа е условие 

за добрите резултати в процеса на обучение по роден език. 

Резултатите от сравнителния анализ на проведеното изследване чрез преразказ 

доказват правилността на методическите решения и са представени във фиг. 7. 

Насочват към следните 

изводи: 

 Значително се е увеличил 

процентът ученици, които умеят 

да пишат преразказ, спазвайки 

всички критерии. 

 Усъвършенствани са 

правописните умения на 

второкласниците. 

 Включването на учениците в 

подходящи за възрастовия период 

продуктивни речеви дейности води 

до повишаване на интереса и 

активността им, на желанието им 

да се обучават и да трупат езиков 

опит. 

 Нараснал е броят на учениците, които са обогатили активния си речников запас. 

 Анализът на грешките и формирането на умения за редактиране дават основание 

да се очакват сериозни и дълготрайни постижения при формирането на 

комуникативноречеви умения и навици. 

 Получените резултати свидетелстват, че приложените методически идеи спомагат 

за повишаване нивото на комуникативноречевата компетентност на учениците от 

начален етап. 

Усъвършенстването на уменията за писане на преразказ е основа за формирането на 

умения за създаване на собствен текст. 

 

3.3.8. Съчинение по творческа задача 

За целите на настоящото изследване бе използвано съчинение по творческа задача. 

То бе проведено през ноември 2012 година, по време на констатиращия етап и през 

Фиг. 7 
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октомври 2014 година по време на заключителния етап с учениците от 

експерименталната паралелка. 

На учениците бе поставена задачата да съставят съчинение по предложен герой. У 

второкласниците се изграждат критерии, свързани с комуникативноречевата 

компетентност. 

Анализът на резултатите от проведеното през констатиращия етап изследване чрез 

съчинение по творческа задача дава основание да се направят обобщения, свързани със 

затрудненията, които срещат малките ученици; с допусканите отклонения, с 

недостатъчната формираност на комуникативноречевите умения и необходимостта да 

се прилагат иновативни методи в обучението по български език и литература. 

Второкласниците не умеят да систематизират, обобщават и детайлизират. 

Анализът на резултатите от проведеното през заключителния етап изследване 

чрез съчинение по творческа задача дава основание да се направят следните 

обобщения: 

 Преобладаващата част от учениците са формирали умения за създаване на 

съчинение по предложен герой. 

 Броят на думите, изграждащи синтактичните конструкции в текста, се е увеличил. 

 Случките, описани в съчинението, се отличават с оригиналност.  

 Героите са представени в определени отношения, обрисувани са външният им вид 

и характерът им. 

 Преобладаващата част от учениците предават събитията в хронологическа 

последователност чрез логически обвързани епизоди. 

 Трудностите, срещани от учениците при съчиняване на текст по предложен герой, 

показват необходимостта от приемственост в обучението по роден език както между 

отделните класове на начален етап, така и между начален и прогимназиален етап. 

Резултатите от сравнителия анализ, доказващи правилността на методическите 

решения, използвани по време на формиращия експеримент, са представени графично 

на фиг.8: 

В резултат на сравнителния анализ на изследването чрез съчинение по творческа 

задача по време на на 

констатиращия и заключителния 

етап могат да бъдат направени 

следните изводи и обобщения: 

 Значително се е увеличил 

процентът ученици, които умеят 

да пишат съчинение, спазвайки 

всички критерии. 

 Реализирането на речевите 

намерения на второкласниците 

през заключителния етап се 

отличава с ясна и стройна 

композция. 

 Очертава се тенденция за 

усъвършенстване уменията на учениците за изграждане на точна характеристика на 

героите. 

 Увеличава се броят на учениците, прилагащи стиловите, правописните и 

пунктоационните норми в писмената си реч. 

 Преодолява се дефицитът от думи и художествени похвати. 

Фиг. 8 
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 По продуктивен път са се усъвършенствали уменията на учениците да използват 

речта като средство за личностна изява. 

 Приложената от автора дидактическа технология помага на второкласниците да се 

ориентират в изискванията за писане на съчинение по творческа задача, да формират 

умения да анализират и систематизират, да детайлизират. 

 

3.3.9. Драматизация 

Драматизирането на приказката „Златното момиче“ е част от изследователския 

инструментариум, съобразен с целите и задачите на дисертационния труд. 

Изследването се проведе през април 2013 година с учениците от експерименталната 

паралелка. 

Целта на изследването е да се установят възможностите, които драматизацията 

предоставя за формиране на комуникативноречева компетентност, като се имат 

предвид зададените критерии. 

В резултат на сравнителния анализ на изследването чрез съчинение по творческа 

задача по време на констатиращия и заключителния етап могат да бъдат направени 

следните изводи и обобщения: 

 Работата по драматизация на литературно произведение повишава равнището на 

комуникативноречевите умения на учениците да възприемат, анализират и осмислят 

художествен текст, да обрисуват герои, да разказват като използват богатството на 

българския език и експресивната му функция. 

 Създава се траен интерес към четенето и се мотивира познавателната активност на 

учениците. 

 Обогатява се активният речников запас. 

 Усъвършенстват се уменията за систематизиране, анализ и обобщаване на 

информация. 

 При участие в продуктивни дейности се усвояват по-пълни и трайни знания, 

създава се тясна връзка между мислене и речева дейност. 

 Работата по драматизацията на литературно произведение усъвършенства 

уменията на учениците да разграничават същественото от несъщественото, да 

формират ясни критерии за оценка. 

 Приложената дидактическа технология, свързана с формирането на 

репродуктивни комуникативноречеви умения, съдейства за формиране на умения у 

учениците да общуват с различни адресати, като спазват етикета и използват 

съответните формулировки  в контекста на комуникативната ситуация, да построяват 

правилни синтактични конструкции, да възприемат и осмислят литературно 

произведениея, да разсъждават от различна гледна точка, да предадат убедително 

чужди чувства и мисли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведеното изследване потвърждава актуалността на проблема относно 

необходимостта от формирането на комуникативноречевата компетентност чрез 

обучението по български език и литература в начален етап на основната образователна 

степен. Той стои с особена важност пред педагозите и научната общност, предвид 

изискванията, заложени в учебните програми по Български език и литература, и 

незадоволителните резултати на НВО и матурите, свързани с този критерий. 

Настоящият дисертационен труд е опит да се поставят и анализират проблемите, 

свързани с формирането на комуникативноречеви умения като основа за овладяването 

на системата от знания по всички учебни дисциплини; да се предложат и аргументират 

методически решения за преодоляването им. 

Изследването потвърди заложената хипотеза: при използването на адекватен 

методически инструментариум в обучението по български език и литература за 

формирането и развитието на езиковата, стратегийната, дискурсната и 

социолингвистичната компетентност у учениците, проектиран в съответствие с 

възрастовите им особености; при използването на българския и световен педагогически 

опит, малките ученици усвояват необходимите знания и умения за пълноноценно 

общуване в писмена и устна форма, за практическо владеене на езиковите средства в 

степен, която позволява оптимално решаване на комуникативната задача. На тази 

основа се създават предпоставки за формирането на комуникативноречева 

компетентост, в съответствие с формулираните критерии. 

Тези критерии са в основата на избора на конкретен метод от диагностичния 

инструментариум. В контекста на проведеното емпирично изследване, от направения 

качествен и количествен анализ на резултатите може да бъдат направени следните 

изводи и обобщения: 

 Категорията комуникативноречева компетентност е сложен, интегративен 

конструкт, което налага задълбоченото познаване на същността й, за да може успешно 

да се формира у учениците в съответствие с новите тенденции и изисквания на 

световното образование и с оглед социализирането на малкия ученик. 

 Качествените и количествени показатели за изпълнението на задачите от 

учениците, обучавани в експерименталната паралелка по време на заключителния етап, 

свидетелстват за достатъчно високото ниво на формираност на комуникативноречеви 

умения. Принос за този резултат имат разработените в хода на изследването 

методически идеи, основани на съвременните концептуални схващания в областта на 

педагогиката, методиката и психологията и реализирани в хода на формиращия етап, 

както и внедряването в педагогическата практика на модел на изучаване на езиковите 

явления на основата на избрани за целта художествени произведения, т.е. реалното 

интегриране на обучението по роден език с това по литература. 

 В съответствие с формулираните критерии за формиране на комуникативноречева 

компетентност учениците умеят да се ориентират в условията на общуване, да създават 

и/или решават комуникативна задача, да планират речевата си дейност при създаване 

на текстове, да реализират замисъла на речевото действие, да оценяват и осъществяват 

контрол на комуникативната ситуация, да коригират и променят при необходимост 

комуникативното поведение, точно и грамотно да излагат собствените си мисли. 

 Особено внимание, както показват резултатите от изследването, трябва да бъде 

отделено на обогатяването на речниковия запас на учениците, овладяването в 

практически план на стиловите и езиковите норми, на правописните и 

пунктуационните правила, на формирането на умения за създаването на текст със 

стройна композиция и правдивост на изложението. 
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 Необходимо е преподавателите в начален етап на основната образователна степен 

непрекъснато да усъвършенстват знанията и уменията си, да прилагат адекватни на 

възрастовите особености на учениците методи на обучение в педагогическата си 

практика. „Учителят да не допусне да се превърне в занаятчия, а да се запази като 

творец.“ (Хаджов, 1941: 6). 

 От особено значение за повишаване ефективността на родноезиковото обучение е 

привличането на родителите като страна в процеса на обучение. Те трябва да са 

информирани за знанията, които е необходимо да овладее детето им; за начините, по 

които могат да му помогнат; за всеки негов успех или неуспех; за постиженията и 

пропуските му. 

Оформят се следните приносни моменти на дисертационния труд: 

1. На основата на интерпретацията и анализа на теоретични постановки от водещи 

научни публикации в настоящото дисертационно изследване е изградена теоретичната 

рамка на комуникативноречевата компетентност в контекста на обучението по 

български език и литература с ученици от началния етап на основната образователна 

степен. 

2. Разработенае конкретна дидактическа технология за формирането на езикова, 

литературна, дискурсна и социокултурна компетентност, които са предпоставка за 

формирането на комуникативноречева компетентност у учениците. 

3. Експериментално се доказва, че комуникативноречева компетентност може да се 

формира успешно в хода на урочната и извънурочната робота по български език и 

литература в началния етап на основната образователна степен. 

4. Дидактическата технология и резултатите от дисертационното изследване могат 

да послужат както като идеи за практическа работа с учениците, така и като мотивация 

за бъдеща изследователска дейност, свързана с разширяване на възможностите на 

учебното съдържание по посока на формиране на личности, умеещи да общуват 

пълноценно с различни адресати и в различни комуникативни ситуации. 

5. Обосновава се и се доказва необходимостта от включването на родителите като 

активна страна в образователния процес. 

6. Разработена и апробирана е дидактическа технология за усвояване на частите на 

речта (съществително име, прилагателно име, глагол) в синтез с изучаването на 

тематично свързани художествени произведения, с цел учениците не само да 

идентифицират и разграничават, но и да осмислят текстообразуващите функции на 

частите на речта. 
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