
 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 

КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

 

Анна Христова Евстатиева 

 

 

Сугестологията в чуждоезиковото обучение – 

лингводидактически анализ 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

 

НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ 

НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН  

„ДОКТОР”  

по научна специалност 

„Методика на обучението по френски език“ 
 
 
 

 
Научен ръководител: проф. д-р Димитър Веселинов 

 
 

София 2012 г. 



2 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на разширено 
научно звено към катедра “Методика на чуждоезиково обучение” (Протокол No 
5/30.01.2012г.) съгласно Ректорска заповед No.РД20216/30.01.2012 г.  
Научното жури за разглеждане на дисертационния труд във връзка с присъждане на 
образователна и научна степен „Доктор“ по професионално направление 2.1. 
„Филология 05.07.03 Методика на обучение по френски език“ е прието на заседание 
на Факултетния съвет към ФКНФ и е назначено с Ректорска заповед No РД 38-
50/07.02.2012 г.  
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на ................ г. в зала. ………, 
(място) от ...........ч. 
Дисертационният труд съдържа 335 страници, от които 242 страници основен текст, 
четири фигури. Библиографията обхваща 500 заглавия на английски език и 55 
уебстраници. 
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Увод 

Лозановият концептуален модел се вписва в комуникативната ориентация на 

чуждоезиковото обучение и оформилите се под нейно въздействие основни 

тенденции в теорията и практиката при обучението по чужди езици през миналия век. 

През последните пет десетилетия в сферата на методика на чуждоезиковото 

обучение се обръща все по-голямо внимание именно на нетрадиционните или 

известните още като неконвенционални методи в световен мащаб. 

Експерименталното и педагогическо направление в сугестологията, наречено 

сугестопедия, се ражда сякаш, за да отговори на изискванията на тази нова 

тенденция, която определя необходимостта от изучаването на чужди езици по 

нетрадиционен начин. Сугестопедията е създадена именно в отговор на все по-

нарастващата необходимост от изучаването на чужди езици, която да се 

осъществява чрез алтернативни методи, както и в интерес на всички, които желаят да 

овладяват определен език на комуникативно равнище.  

Актуалността на изследването се изразява в отразяването на рецепцията 

от съчетаването на класическите методи в областта на приложната лингвистика с 

нетрадиционните. От теоретична гледна точка решението на проблема, свързан с 

прилагането на нетрадиционните методи в чуждоезиковото обучение, възниква през 

70 -те и 80 -те г. на XX вeк. Остава въпросът, свързан с превръщане на 

сугестопедията в образец на съвременен образователен модел, носител на 

българската езикова и културна идентичност. Този модел трябва да е ориентиран към 

културната самобитност и към другите етнокултури. „Социокултурната идентичност се 

създава на роден език” (Веселинов, 2006:5)1. Поради тази причина чуждоезиковото 

обучение е използвано като средство за развитие и запазване на световното езиково 

и културно богатство. Сугестопедичната система на Г. Лозанов е създадена в отговор 

на тази нужда. Тя има за цел да задоволи не само комуникативните и езиковите 

потребности, но и да оползотвори „резервите в човешкия мозък” (Лозанов, 2005: 10) 

по един по-различен начин от другите алтернативни методи. Сугестопедията дава 

нов подход за разглеждане на съвременната действителност, а това именно е 

комуникативният подход, който се превърна в модел за общуване на XXI в. 

 

 

                                                 
1 Веселинов, Д.: Европейски измерения на съвременното чуждоезиково обучение, сп. Образование, 2006, 5. 
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Обект, предмет, цел и задачи на дисертационния труд 

Обект на изследването е развитието на сугестологията в контекста на 

теоретичните идеи на Г. Лозанов, намерили своето практическо приложение в 

чуждоезиковите сугестопедични курсове. 

Предметът на това изследване е процесът на приложение на 

сугестопедичната система на Г. Лозанов в различните методически практики и 

изготвяне на карта на рецепцията на идеите на Г. Лозанов по света. 

Целта е да се изследва ролята на сугестопедията в чуждоезиковото обучение 

чрез лингводидактически анализ на „метода Лозанов”. 

Обектът и предметът на настоящото изследване организират постигането на 

целта чрез редица задачи: 

1. Да се направи периодизация и да се диференцират етапите в развитието на 

сугестологията като научно познание.  

2. Да се разкрие взаимовръзката между сугестологията и сугестопедията. 

3. Да се издири и анализира информация, свързана с 

научноизследователската дейност на Г. Лозанов като се определят и реконструират 

най-важните етапи от нея. Изследване на начините за разпространение на 

теоретичните възгледи на Г. Лозанов извън България и особености на рецепцията 

им. 

4. Провеждане на паралелно проучване на сходни и теоретични модели, 

възникнали самостоятелно един от друг извън страната. 

5. Да се направи лингводидактически анализ на всички данни, свързани с 

успехите и провалите на различните разклонения на „метода Лозанов” въз основа на 

натрупания опит в областта на методиката на чуждоезиковото обучение. 

Изследователски въпрос  

За постигането на тези цели e формулиран следният основен въпрос: 

- Какво е приложението на Лозановите теоретични идеи, намерили своята 

практическа реализация в сугестопедичните курсове по чужди езици в различните 

световни практики?  

Специфичните въпроси, на които се търсят се отговори, са три: 

- Каква е ролята и мястото на сугестопедията сред останалите алтернативни 

методи в сферата на чуждоезиковото обучение? 

- Каква е причината за адаптирането или пълното модифициране на 

сугестопедията в различните държави? 



5 

 

- Какъв е приносът на Лозановия модел в сферата на чуждоезиковото 

обучение? 

От представените по-горе въпроси е формулирана следната работна 

хипотеза: 

Лингводидактическият анализ на рецепцията на идеите на Г. Лозанов ще 

позволи да се докаже, че моделът му е високо ефективен в практически аспект за 

усвояване на разговорния език, както и за развитие на уменията за говорене. 

 

Методи на изследване и понятиен апарат: 

Основните методи на изследването на теоретично равнище са 

лингводидактическата реконструкция, лингводидактическата археология на 

познанието, въведени в областта на методиката на чуждоезиковото обучение от Д. 

Веселинов2. С помощта на този метод е направен опит да се разкрият важни факти, 

свързани с историята на Лозановите идеи, за това как възникват сугестологията и 

сугестопедията. Други методи, приложени на теоретично равнище, са анализ на 

архивни документи, библиографско систематизиране и първично библиографско 

описание, моделиране и прилагане на генеалогичен метод. 

Поради характера на изследването и необходимостта от събиране на 

автентични материали е използван етнографският метод. На емпирично ниво са 

приложени интервюта (директни и онлайн), разговори, записи, качествен анализ 

(контент) и лингводидактически анализ на „метода Лозанов“, както и на неговите 

разклонения и версии.  

Работна рамка на изследването (Фиг. 1)  

Поради факта, че настоящият труд е построен въз основа на информация и 

данни от различни периоди и държави, направено е периодизиране на етапите на 

развитие на сугестопедията. Именно в тези страни изследването преминава през 

няколко етапа (общо 4), които предопредeлят в известен смисъл неговата работна 

рамка от гледна точка на структура, съдържание и обем. 

 

 

                                                 
2 Веселинов, Д.: Възрожденският урок по френски език, Издателска къща „Лик”, 2005, 143; Веселинов, Д.: Българските студенти на 

Фердинанд дьо Сосюр, Сиела, 2008, 399; Веселинов, Д.: Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1888-1965), УИ 

„Св. Климент Охридски, 2008, 207. 
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Фиг. 1. Работната рамка на изследването 
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Първият етап от изследването представя издирването и намирането на 

материали и факти, на базата на които е изграден неговият фундамент. Мотивите за 

прилагане на конкретните методи (лингводидактически анализ, генеалогичен и 

етнографски метод) са обусловени от липсата на достатъчно информация, свързана 

с разпространението на Лозановите теоретични виждания и тяхното практическо 

приложение в сферата на чуждоезиковото обучение в различните световни практики.  

Началото на научноизследователската работата бе поставено с определяне темата 

на докторантския труд. Под ръководството на проф. Веселинов беше съставена 

библиография на публикациите на Г. Лозанов. Проведени бяха редица консултации с 

научния ръководител за изясняване същността на принципите на 

лингводидактическата археология и за представяне метода на лингводидактическата 

реконструкция. Обсъдени бяха новооткритите историографски материали, свързани с 

научната дейност на Г. Лозанов, както и с Института по сугестология. Провеждането 

на това изследване е част от разработка, която има за цел да проследи рецепцията 

на Лозановите теоретични идеи извън България. С помощта и подкрепата на проф. 

Веселинов беше организирана и проведена първата среща с проф. Г. Лозанов. 

Информацията, която бе предоставена от него, остави траен отпечатък и определи в 

известна степен разработването на настоящия труд от гледна точка на структурата и 

съдържание.  

Единственият достъпен източник при започване на работата по изследването 

беше дисертационният труд на Г. Лозанов. Така беше идентифициран и главният 

проблем, залегнал в основата на изследването, а именно издирването и 

систематизирането на подробна информация по отношение на прилагането и 

разпространението на сугестопедичната система в различните държави по света.  

Началото на втория етап от изследването е поставено от срещата с Г. 

Лозанов, издирване и откриване на източници от различен характер (документи и 

книги от личния архив на Г. Лозанов, осъществяване на срещи, телефонни разговори, 

лична кореспонденция, интервюта и записи с негова помощ).  

Третият етап от изследването е свързан с обработка, анализ и 

систематизиране на събраната информация. За тази цел е изготвена експертна карта 

(въпросите бяха подготвени по определени критерии, които търсеха конкретни 

отговори, свързани с изследването. Тя беше изпратена до всички членове на 

асоциацията на Г. Лозанов (LITA). Не случайно този етап може да се нарече 
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фундаментален по отношение на останалите три. Част от събраните факти и 

детайли, които можеха да не бъдат публикувани никога, са представени за първи път 

в това изследване.  

Четвъртият етап беше един от най-трудните за изследването. Направени 

бяха подробно проучване, съпоставка и хронологизиране на издирените материали, 

източници и на получените интервюта. Събраните факти в първите три етапа бяха 

обработени, анализирани и систематизирани. На тази основа бе представена 

информация, свързана с половинвековната научноизследователска дейност на Г. 

Лозанов, както и с неговата рецепция по света.  

Периодизирането и диференцирането на етапите на развитие на 

сугестопедията се наложиха поради факта, че бяха открити многобройни школи и 

течения в различните страни, произлезли от Лозановата система (Северна Америка - 

САЩ и Канада, Европа - Западна и Източна и Азия - Япония). Поради тази причина е 

изготвена генеалогия на първата сугестопедична карта на Лозановия модел. 

Създаването й е продиктувано и от съдържанието на събраните данни, изключително 

обемно и богато в своето многообразие. С помощта на генеалогичния метод са 

открити и хронологично подредени всички връзки между клонингите на 

сугестопедията по света. Направени са съпоставки между отделните държави, 

потърсени са приликите и разликите между тях. 

Въз основа на лингводидактическия анализ, лингводидактическата 

реконструкция, генеалогичния и етнографския метод са представени интересни по 

своя характер данни, които нямаше да бъдат публикувани никога, ако не беше 

подкрепата на проф. Д. Веселинов, както и на проф. Г. Лозанов и на членовете на 

асоциацията му.  

Принципите на дисертационния труд следват идеята за изграждане на научен 

летопис. Предимството на летописния подход, поради който е избран, е неговият 

„интегративен характер” (Веселинов, 2008: 7)3. Посредством принципите 

„фактологичност, събитийност и прозопографичност”, представени в летописната 

книга на Д. Веселинов, са изследвани термините (тяхната предистория и история на 

развитие). 

Понятийният апарат е представен от гледна точка на херменевтичното 

развитие на терминологията. Неговата еволюция е свързана с основните етапи на 

                                                 
3 Веселинов, Д.: Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1888-1965), УИ „Св. Климент Охридски, 2008, 207. 
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развитие в научноизследователската дейност на Г. Лозанов. Необходимостта от 

систематизиране на информацията относно появата на терминосистемата е 

обоснована от разкриването и теоретичното аргументиране на процеса по създаване 

и разработване на научните концепти „сугестология” и „сугестопедия”, представящи 

еволюцията на модела Лозанов през разглеждания период.  

Част от научните концепти „сугестология”, „сугестопедия”, „хипермнезия” и 

„резервопедия” са създадени за първи път от Г. Лозанов. В научния труд е 

разгледана подробно концептуалната картина на авторовите теоретични възгледи: 

сугестология - десугестология, сугестопедия – десугестопедия (Лозанов, 1970), 

сугестологична теория на комуникациите (Лозанов, 1975), десугестопедия - 

комуникативен метод на скритите резерви (Лозанов, 2005) – резервопедия (Lozanov, 

2009). 

Дисертационният труд е своеобразно продължение на проучванията на Д. 

Веселинов за приложение на лингводидактическата реконструкция в областта на 

чуждоезиковото обучение при изследване на въпроса за разпространението на 

рецепцията в теоретичните модели. На тази основа е изследвано разпространението 

на теоретичните идеи на Г. Лозанов. „Рецепцията” е актуален изследователски 

проект. Като лингводидактичен концепт терминът открива редица възможности за 

изследователско търсене. В този аспект дисертационният труд дава отговор на 

поставения и непрекъснато дискутиран проблем, свързан с рецепцията за теоретични 

виждания на Г. Лозанов, както и за тяхната роля и място в областта на методиката на 

чуждоезиковото обучение в различните страни. 

Рецепцията на Лозановите теоретични виждания в изследването е важен 

момент за разкриване ролята и мястото на българите на картата на Европа в 

областта на науката днес, което ги превръща в неразделна част от голямото 

европейско семейство на територията на Стария континент. Изнесените и 

анализирани данни в труда показват, че научните идеи на Г. Лозанов оставят трайна 

следа не само в областта на чуждоезиковото обучение в национален мащаб, но също 

и в световната приложна лингвистика. На базата на дисертационния труд се откриват 

нови изследователски хоризонти пред българската методическа наука. Той предлага 

нов прочит и поглед върху събраната информация, която допълва картината за 

мястото и ролята на България и българите в областта на науката.  

Приложеният съвременен лингводидактически анализ на издирените данни 

показва, че независимо от превратностите на времето изследователският проект на 
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Г. Лозанов остава един от най-репрезентативните в областта на чуждоезиковото 

обучение и по-конкретно в сферата на алтернативните методи. В този смисъл 

изследването дава своеобразен отговор на въпроса, свързан с историята за 

„рецепцията Лозанов” по света. 

 

Глава I 

Сугестологията като съвременно научно направление – теоретични постановки 

 

Методология на изследването в първа глава е разработена изцяло на базата 

на издирените източници и направените изследвания, свързани с рецепцията на 

теоретичните идеи на Г. Лозанов през последните пет десетилетия, която дава 

основание да се направят някои по-важни изводи. 

Теоретичната част на научния труд има за цел да проследи и анализира за 

първи път историята и еволюцията на терминосистемата в областта на 

сугестологията, възникнала въз основа на теоретичните виждания на Г. Лозанов през 

последните пет десетилетия: хипермнезия (1955 г.), сугестология – десугестология 

(1970 г.), сугестопедия – десугестопедия (1970 г.), сугестологична теория на 

комуникациите (1975 г.), десугестопедия - комуникативен метод на скритите в нас 

резерви (2005 г.), резервопедия (2009 г.). Необходимостта от систематизиране на 

информацията, свързана с появата и развитието на понятийно-терминологичния 

апарат, е обоснована от разкриването и от теоретичното аргументиране на процеса 

по създаване и разработване на научните концепти „сугестология” и „сугестопедия”, 

представящи еволюцията на модела Лозанов през разглеждания период. Според Г. 

Лозанов почти всички понятия в областта на сугестологията се срещат и в другите 

сродни науки, но са получили ново сугестологично съдържание (Лозанов, 1973: 650)4. 

Автентичната сугестопедия е създадена от Г. Лозанов и той я представя с 

различни термини през изминалите пет десетилетия. Хронологичното проследяване 

на термина „сугестопедия”, е както следва: сугестопедия – сугестопедична методика – 

сугестопедична учебна система – сугестопедагогика – система за ускорено обучение 

– сугестологична теория на комуникациите в учебния процес – комуникация на 

резервно ниво – система за освобождаване – метод на отваряне на резервите на ума 

– сугестопедия/резервопедия - теория и практика на освобождаващо стимулиращата 

                                                 
4 Лозанов, Г.: Заключително слово, Материали на I международен симпозиум по проблеми на сугестологията, състоял се във Варна през 

1971, изд. Наука и изкуство, С., 1973, 650. 
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педагогика на нивото на скритите резерви на човешкия мозък. В изследването 

терминът „сугестопедия” е заменен с моделът на Лозанов/Лозановият модел, 

„методът Лозанов”, Лозановият концептуален модел, автентична сугестопедия. Целта 

на взаимозаменяемостта на термините е продиктувана от идеята да се избегнат 

евентуални повторения в научния стил. 

Прототипите на сугестопедичната система в световните методически практики 

се отбелязват с други наименования: SALT, Superlearning, Accelerated Learning, 

Optima Learning, Pars Omni, Quantum Learning и др.  

Термините „имитиращи”, „псевдо - Лозанови методи”, „надграждащи”, 

„консервативни” са въведени за първи път в настоящото изследване. По този начин 

се обясняват различните подходи при създаването на нови системи за чуждоезиково 

обучение в другите методически практики, които имат претенциите да използват 

Лозановата сугестопедия, но по своята същност се различават от нея. Тези понятия 

дават възможност да се представи картината на научноизследователската и 

практическата дейност на онези преподаватели, които не следват теоретичните идеи 

на Г. Лозанов. Те създават своя методика за обучение по чужди езици, различна от 

сугестопедичната, като използват само името на Г. Лозанов или на неговата система.  

Еволюционният път на научните концепти е проследен с програмната статия на 

Г. Лозанов, публикувана през 1955 г., когато за първи път е споменато понятието 

внушение - сугестия, за да се стигне до най-новата книга на автора, излязла от печат 

през 2009 г. Представена е хронологията5 на това изследване, за да могат фактите 

да се интерпретират обективно. С помощта на лингводидактическия анализ и метода 

на лингводидактическата реконструкцията, залегнали в труда на Д. Веселинов 

(Веселинов, 2008), научното изследване си поставя за цел да изгради ясна представа 

за това през какви етапи на развитие преминават сугестологията и сугестопедията 

през последните няколко десетилетия от миналия век до днес (1955 – 2009 г.). 

Проследяването на теоретичните виждания на Г. Лозанов по ключови концепти 

помага да се изяснят „белите петна” в тях, на базата на което са направени конкретни 

                                                 
5 Лозанов, Г.: Въпроси на хипносугестията, (Съвременна медицина, 1955, № 9, 71-74);.Внушението (Ръководство по психотерапия, 1963); 

Сугестопедия – път към хипермнезия в учебния процес, (Народна просвета, 1966, № 6, 23-41); Сугестология, (1971); Материали на I 

международен симпозиум по проблеми на сугестологията, състоял се във, (Варна, 1971); Същност, история и експериментални перспективи 

на сугестопедичната система при обучение по чужди езици, (Сугестология и сугестопедия, 1975, № 1, 5-14); Сугестологична теория на 

комуникациите и учебния процес, (Сугестология и сугестопедия, 1975, № 3, 1-13); Сугестология и сугестопедия – теория и практика, 

(Работен документ за международно експертно съвещание на Юнеско, 1978); Réunion du groupe de travail sur la Suggestologie et la 

Suggestopédie, (Raport Final, 1978); Сугестопедията – десугестивно обучение. Комуникативен метод на скритите в нас резерви, (2005); 

Suggestopedia/Reservopedia. Theory and practice of the liberating-stimulating pedagogy on the level of the hidden reserves of the human mind, (2009). 



12 

 

изводи за термините, изграждащи понятийно-категориалния апарат. Анализирани са 

етапите на развитие и утвърждаване на сугестологията и сугестопедията като научни, 

основополагащи концепти, на базата на които Г. Лозанов изгражда и развива своите 

идеи. От една страна, те изиграват ключова роля при създаването на авторовия 

модел, от друга, служат като теоретична основа на експериментално-приложните му 

изследвания в областта на чуждоезиковото обучение. 

Представянето на сугестологията налага обяснението за етимологията на 

термина. Коренът „сугесто” произхожда от думата „сугестия” (думата „внушение” 

произлиза от латинската дума suggero, suggessi, suggestum, което означава 

подставям, подшушвам, внушавам), която означава внушение, или сугестологията е 

наука за внушението (Лозанов, 1978: 12).  

Важен момент в развитието на сугестологията е лансирането на термина 

сугестопедия. Това става през 1966 г6., като едно десетилетие по-късно понятието се 

появява на английски език през 1977 г7. През 70 -те г. на XX в. след изясняване на 

теоретичните основи на сугестопедията се достига до нейното широко практическо 

приложение, изразяващо се в сугестопедичните курсове по чужди езици. Първите 

групови опити за постигане на сугестивна свръхпамет са проведени през 60-те г. на 

XX в., когато е организиран и първият сугестопедичен курс. Така „сугестопедията се 

превръща в експериментален метод на сугестологията и едновременно с това 

направление в педагогиката” (Лозанов, 1971: 18). Сугестивното направление намира 

приложение най-напред в общата педагогическа практика (Лозанов, 1971: 266), като 

най-добри резултати са отчетени в сферата на чуждоезиковото обучение.  

Теоретичните идеи на Г. Лозанов (в областта на сугестологията) и тяхното 

практическо приложение (в областта на сугестопедията, която намира своята 

реализация в сугестопдичното чуждоезиково обучение) през последните пет 

десетилетия са отразени в книгата му, публикувана през 2005 г8. В нея той прави 

анализ на своите идеи, тяхното развитие, а също и на рецепцията им по света. 

Авторът проследява в детайли, хронологично и по достъпен начин етапите на 

развитието и утвърждаването им, както и настъпилите промени впоследствие. Той 

обобщава своя дългогодишен изследователски и преподавателски опит. Говори за 

                                                 
6
 Лозанов, Г.: Сугестопедия – път към хипермнезия в учебния процес, сп. Народна просвета, 1966, № 6, 23-41. 

7 Lozanov, G.: Suggestopedia and memory, Proceedings of the International Psychosomatic Week, Rome, 1967: 535-539. 

8 Лозанов 2005: Сугестопедия – десугестивно обучение. Комуникативен метод на скритите в нас резерви., С., Университетско издателство 

„Св. Климент Охридски”, 2005, 215. 
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сугестопедията в чуждоезиковото обучение вече като за „комуникативен метод на 

скритите резерви” и нарича «сугестопедията – десугестивно9 обучение» (Лозанов 

2005). Теоретичните идеи на Г. Лозанов за десугестивното обучение са поставени на 

нова теоретична основа. Първоначално терминът „десугестия” възниква през 1970 г. 

(първи етап от теоретичните му възгледи), но лингводидактическото 

концептуализиране започва в края на 80 -те г. на XX в. През 90 -те г. авторовото 

виждане за десугестивно обучение под влияние на комуникативизма в 

чуждоезиковото обучение претърпява съществено развитие, за да премине в нова 

теоретична рамка, която той разглежда като „комуникативен метод на скритите 

резерви” (Лозанов, 2005: 22). Използваният от Г. Лозанов термин „десугестивно” не 

означава, че авторът отхвърля идеята за сугестологията и сугестопедията. Според 

него „те се запазват като термини, но с известна тенденция в тях все повече да се 

държи сметка за вътрешната свобода на личността, за комуникативното 

освобождаване, депрограмиране, десугестиране” (Лозанов, 2005: 9)10. 

В тази част от изследването са разгледани и анализирани теоретичните 

виждания на Г. Лозанов през последните пет десетилетия, етапите на тяхното 

развитие и утвърждаване в науката. Представената информация показва картината, 

свързана с появата и развитието на понятийно-терминологичния апарат. Нейното 

издирване е обосновано от необходимостта да се разкрие и анализира процесът на 

създаване на научните концепти в областта на сугестологията. На базата на 

издирените данни е представена еволюцията на сугестопедичната система през 

разглеждания период. Краят на този период е белязан от създаването на 

международната асоциация на Г. Лозанов (LITA – Lozanov International Teaching 

Association) и от издаването на последната му книга11 през 2009 г. Посочените 

аргументи обосновават логично избирането и прилагането на материалите, въз 

основа на които е направен лингводидактически анализ на фактите, събитията, както 

и на теоретичните идеи на изследователите в областта на чуждоезиковото обучение.  

                                                 
9 Терминът десугестия се появява в книгата на Г. Лозанов, Сугестология (1971: 94). 

10 Г. Лозанов счита, че от първия вариант на сугестопедията – „артистично-глобална сугестопедия” - трябва да се премине към десугестивна 

педагогика”. Поради факта, че дълго време са правени опити за тълкуването на сугестопедията като хипноза, ученият въвежда термина 

„девнушение”. По този начин той иска да прекъсне тази тенденция и да постави акцент върху свободата на личността (Лозанов 2005:10). 
11 Lozanov, G.: Suggestopedia/Reservopedia. Theory and practice of the liberating-stimulating pedagogy on the level of the hidden reserves of the 

human mind, St. Kliment Ohridski University Press, 2009, 231. 
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Глава II 

Разпространение и приложение на „метода Лозанов” в Северна Америка (САЩ 

и Канада) 

 
Във втора глава на настоящия труд е проследена рецепцията на Лозановите 

теоретични идеи в Северна Америка, Европа и Азия. 

Анализът на фактите и събитията през 70-те и 90-те г. на XX в., свързан с 

прилагането и въвеждането на сугестопедията в САЩ и Канада (английската и 

френската част), показва, че те се отличават с изключителна полярност. От една 

страна, са наблюдавани сериозни дебати относно рецепцията на теоретичните идеи 

на Лозанов, а, от друга, налице е положителен прием. Етапите на развитие, през 

които преминават сугестологията и сугестопедията в САЩ и Канада, са белязани от 

множество събития и са свързани с определени личности, което в известен смисъл 

предопределя пътя, който трябва да измине „методът Лозанов” в страната. 

Проследявайки хронологията на тези събития, се установява, че специалистите и 

преподавателите в областта на приложната лингвистика се опитват да следват 

научните виждания на Г. Лозанов в областта на сугестологията и че се придържат 

към тях дотолкова, доколкото позволяват стандартите на образователната 

американска и канадска система. Практиката (демонстрира винаги силата на 

научните идеи на дадена теория) доказва, че е невъзможно да се приложи изцяло 

автентичната сугестопедия. За нуждите на образователните програми се налагат 

редица промени. Те били оправдани в името на учебните цели, които си поставили 

създателите и организаторите на сугестопедичните езикови проекти, разработени 

специално за успешното им прилагане в билингвалното обучение на канадските 

държавни служители, както и за отделните школи и течения на Лозановата система в 

двете страни.  

Изследването обхваща рецепцията на Лозановите теоретични идеи и възгледи 

в САЩ през периода 1968 – 1990 г. Целта му е да проследи тяхната еволюция, 

история и утвърждаване. Обект на това проучване са етапите на развитие на 

сугестопедичното чуждоезиково обучение в тази част на света, където се забелязва 

една основна тенденция, характерна най-вече за САЩ, която ги отличава от всички 

други държави по света. Прилаган в областта на чуждоезиковото обучение, „методът 

Лозанов” дава началото на нови школи и разклонения. Адаптирането на 

сугестопедичния модел се прави с цел да се приложи по-успешно в местните 
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условия, както и за да отговори на изискванията на американската образователна 

система (Lerede, 1980: 79)12. Подробно са разгледани и анализирани етапите на 

развитие и утвърждаване на сугестопедията в САЩ, както и някои представители и 

техните системи за обучение по чужди езици. През този период се отличават особено 

преподаватели като Л. Ескамила (Pars Omni), Б. ДиПортър (Quantum Learning), И. 

Бързаков (OptimaLearning), Б. Карстетър (Integral Learnig) и Л. Кейсън (21st Century), 

(Bancroft 1978:161)13.  

Лингводидактическият анализ на фактите и събитията, свързани с 

практическото приложение на Лозановите идеи, изразяващи се в сугестопедичното 

чуждоезиково обучение, показва, че те преминават през няколко етапа (пет) на 

развитие в страната. Всеки от тях е представен и анализиран подробно, както и 

цялата информация за сугестопедичната система и появилите се от нея течения и 

школи (специфики и особености) и техните представители. 

Сравнителният анализ на фактите, свързани с разпространението на 

сугестопедичната система в Канада и САЩ, показва, че съществуват известни 

различия в двете страни по отношение на нейното прилагане и утвърждаване. 

Проследени са етапите на развитие и разпространение на сугестологията и 

сугестопедията във франкофонската и англофонската част на Канада, както и 

резултатите от научноизследователската дейност на по-известните последователи на 

„метода Лозанов”. Част от изнесените данни са представени за първи път, което ги 

превръща в значими за хронологичното и пълното конструиране на сугестопедичната 

карта. Те са важни за коректното интерпретиране и анализиране на Лозановите 

теоретични идеи в Северна Америка, като изясняват неизвестни до този момент 

детайли от неговата научноизследователска дейност в тази част на света.  

За разлика от САЩ преподавателите в Канада се опитват да следват 

теоретичните идеи на Г. Лозанов, както и да се придържат към тях, доколкото 

позволяват стандартите на образователната канадска система и политика. В Квебек 

се очертават два етапа от прилагането на сугестопедията в чуждоезиковото обучение 

на страната. Утвърждаването на Лозановия модел в Канада е белязано от няколко 

етапа. Това налага да се разгледат и анализират поотделно резултатите от 

                                                 

12 Lerede, J.: Qu’est que la Suggestology?, Toulouse: Privat Editeur, 1980, 198. 
13 Bancroft, J.: Interpretations of the Lozanov Method, The Journal of Suggestive-Accelerative Learning and Teaching, v. 3, n. 3, fall 1978, 151-158. 
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приложението на сугестопедията във франкофонската и англофонската част на 

страната, тъй като всяка от тях има определена заслуга и взима активно участие в 

прилагането на сугестопедичната система в чуждоезиковото обучение. Пионерите в 

сферата на сугестопедията са представителите на франкофоните, които поставят 

началото й още през 70 -те г. на миналия век. Между всички страни извън рамките на 

държавите от бившата Източна Европа Канада е първата, приложила 

сугестопедичната система в една нова двуезична/билингвална програма за 

подготовка на своите държавни служители (J. Lerede, 1980: 175)14. В Квебек се 

очертават два етапа от началото на прилагането на „метода Лозанов”. 

Въз основа на издирените факти и събраните източници, настоящото 

изследване проследява хронологично разпространението на Лозановите теоретични 

виждания в Северна Америка с цел да реконструира най-важните етапи от 

развитието и утвърждаването на сугестопедията в САЩ и Канада като неразделна 

част от неговите научноизследователски идеи. На тази база са направени следните 

по-важни изводи: 

В тази част на изследването са разгледани и анализирани теоретичните 

виждания на Г. Лозанов през последните пет десетилетия, етапите на тяхното 

развитие, утвърждаване и прилагане в сферата на чуждоезиковото обучение в САЩ и 

Канада. Представената информация показва картината, свързана с появата и 

развитието на различните клонинги и школи, възникнали на базата на Лозановия 

модел в тези две страни. Нейното издирване и представяне е обосновано от 

необходимостта да се разкрие и анализира процесът на създаване на тези школи, 

както и тяхната роля в областта на чуждоезиковото обучение. На базата на 

периодизацията на етапите на развитие на сугестологията във втората глава от труда 

е разгледана и проследена рецепцията на теоретичните идеи на Лозанов в Северна 

Америка. Въз основа на лингводидактическия анализ на издирените и събраните 

факти са диференцирани отделните етапи на развитие на сугестопедията в Канада и 

САЩ. 

Хронологично са проследени изследователските търсения на преподавателите 

по чуждоезиково обучение. Това дава възможност да се открои личният принос на 

отделните изследователи в областта на приложната лингвистика, чиято дейност е 

посветена на развитието и утвърждаването на сугестопедичното обучение в двете 

                                                 
14 Lerede, J: Qu’est-ce que la suggestologie?, Toulouse, Privat, 1980. 
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страни. Разгледани са опитите за създаване на сугестопедични школи, където ясно 

проличават различните преподавателски предпочитания или пристрастия в областта 

на чуждоезиковото обучение. Утвърждаването на отделните изследователи, както и 

на техните интерпретации или адаптации на сугестопедичната система, е сложен 

процес, който, от една страна, е свързан с новаторските им търсения, а, от друга, с 

подобряване на учебния процес и с увеличаване ефективността на обучението. На 

базата на събраните данни е представена за първи път рецепцията на теоретичните 

виждания на Г. Лозанов в Северна Америка.  

 

 Глава III 

Разпространение и приложение на „метода Лозанов” в  

Европа и Азия 

В трета глава на изследването е проследена картината на Лозановите научни 

идеи и тяхното разпространение в континентите Европа (Западна и Източна) и Азия. 

Мотивите за сравняването им са обусловени от намирането на достатъчно интересни 

и разнообразни факти, на базата на които е представена изчерпателна информация 

за разпространението на Лозановите теоретични виждания и тяхното практическо 

приложение в сферата на чуждоезиковото обучение в различните методически 

практики. В тези континенти по-голямата част от страните следват автентичната 

сугестопедия и само в отделни държави се забелязват опити за модифицирането на 

Лозановия модел.  

Фактите, свързани с рецепцията на теоретичните идеи на Г. Лозанов в Северна 

Америка, показват, че промените и трансформациите, които са наблюдавани тук 

относно прилагането на „метода Лозанов”, са характерни за Европа и Азия. 

Издирената и анализирана информация дава основание да се твърди, че в 

сравнение с американския и канадския европейският сугестопедичен модел се 

отличава със свои специфики и особености. В някои отношения може да се твърди, 

че той е уникален поради факта, че България е част от европейската общност. Като 

неотменна част от езиковото наследство на Европа логично е страните от 

континента, приложили „метода Лозанов” в обучението по чужди езици, да се 

доближат най-много до Лозановия модел, който трябва да е ориентиран към 

културната самобитност на другите народи.  

Страните, в които се прилага и утвърждава системата на Г. Лозанов, са СССР, 

ГДР, Унгария, Уелс (Великобритания), Франция и Австрия, последвани от Япония 
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през 80 -те г. на XX в. Всяка от тези държави се отличава със свои етапи на развитие 

в областта на сугестопедичната система. Най-важното, което ги обединява при 

прилагането на „метода Лозанов”, са преподавателите, подкрепили теоретичните 

идеи на Г. Лозанов. Всички те посвещават кариерата си на утвърждаването на 

сугестопедията не само в своите страни, но и по света. Пример за този факт се 

открива в научноизследователската дейност на преподаватели като Й. Талфрин 

(Уелс), Ф. Саферис (Франция), Ф. Беер (Австрия), М. Рабчак и Е. Сзолонтай 

(Унгария), Г. Китайгородска (СССР), К. Йенике (ГДР) и С. Ики (Япония). 

Въз основа на откритите източници и направените изследвания е събрана 

информация, свързана с рецепцията на теоретичните идеи на Г. Лозанов в Европа и 

Азия. На тази база са направени следните по-важни изводи: 

В тази част на изследването са разгледани и анализирани теоретичните 

виждания на Г. Лозанов, етапите на тяхното развитие, утвърждаване и прилагане в 

сферата на лингводидактиката през последните пет десетилетия в СССР, ГДР, 

Унгария, Франция, Уелс, Австрия и Япония. Представената информация разкрива 

картината, свързана с появата и развитието на различните школи, възникнали на 

базата на Лозановия модел, както и тяхната роля в областта на чуждоезиковото 

обучение. Хронологично са проследени изследователските търсения на отделните 

преподаватели, което позволява да се отбележи личният им принос в областта на 

сугестопедичното чуждоезиковото обучение. На базата на събраните данни е 

представена за първи път „рецепцията Лозанов” в конкретните държави от 

континентите Европа и Азия.  

Посочените аргументи обосновават логично избирането и прилагането на 

издирените материали, въз основа на които е направен лингводидактически анализ 

на фактите, събитията, както и на теоретичните идеи на изследователите през 

разглеждания период.  

 

Изводи относно приносите на дисертационния труд 

Направените изводи в труда са систематизирани по следния начин: изводи, 

свързани със сугестопедичния модел за обучение по чужди езици, изводи относно 

практическото приложение на Лозановия модел и изводи относно приносните 

елементи на дисертационния труд.  
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Изводи, свързани със сугестопедичния модел за обучение по чужди 

езици и неговото приложение 

Резултатите от направените проучвания са важни, защото: 

1. За първи път са представени паралелно факти от научноизследователската 

дейност на НИИС. По този начин са открити и изложени многобройни сведения около 

работата на института, което извежда на преден план пренебрегвани до този момент 

детайли, отразяващи не само етапите в развитието на българската сугестопедична 

школа, но също мястото и приноса й в развитието на световната методическа наука. 

2. Хронологично са проследени изследователските търсения на 

преподавателите по чуждоезиково обучение от различни държави, възникнали на 

базата на сугестопедичния модел на Лозанов. Това дава възможност да се изтъкне 

личният принос на отделните изследователи в областта на приложната лингвистика, 

чиято дейност е посветена на развитието и разпространението на сугестопедичното 

обучение в световен мащаб. Утвърждаването на отделните изследователи, както и 

на техните интерпретации или адаптации на сугестопедичната система, е сложен 

процес, който, от една страна, е свързан с новаторските им търсения с цел 

подобряване на учебния процес, а, от друга, с увеличаване ефективността на 

обучението.  

3. Изследван и анализиран е процесът на възникване и развитие на новите 

сугестопедични школи в другите страни, където ясно проличават различните 

преподавателски предпочитания или пристрастия в областта на сугестопедичното 

чуждоезиково обучение.  

 

Изводи относно практическото приложение на Лозановия модел 

Успешното възстановяване и прилагане на „метода Лозанов” през XXI в. е 

възможно в условията на нашето пълноправно европейско членство, защото 

България е част от културното и научно наследство на картата на Стария континент. 

Моите аргументи в полза на „метода Лозанов” са следните: 

Нашата страна е неотменна част от Европейския съюз и заедно със своите 

права тя има и задължения, едното от които е способността на даден народ да 

общува свободно, използвайки за тази цел своя или други езици. Именно този факт 

обуславя през последните няколко години и постоянно нарастващия интерес към 

чуждоезиковото обучение.  



21 

 

Както всеки метод, така и „методът Лозанов” има своите предимства и 

недостатъци и заслужава да получи отново възможността да се прилага успешно не 

само у нас, но и в другите страни. Една от особеностите на съвременния 

сугестопедичен модел за обучение по чужди езици е, че той е ориентиран към 

общуването, а не към езика. Имайки предвид изискванията на Европейската езикова 

рамка за чуждоезиково обучение, както и необходимостта от прилагането на една 

оптимизирана система за преподаване на езици, се допуска, че моделът на Г. 

Лозанов е високоефективен за усвояване на разговорния език. Въпреки че до 

момента не дава очакваните резултати за овладяване на пълна езикова 

компетентност (не предлага необходимото обучение по писмен чужд език), той може 

да бъде успешно комбиниран с други методи. Възниква въпросът за създаването на 

един оптимизиран модел за обучение, който да може да удовлетвори потребностите 

на различни социални и възрастови групи, както и да бъдат изготвени учебни 

материали, съобразени с принципите и законите на сугестопедията - 

десугестопедията. За да бъде реализирана практическата цел на изследването и за 

да може сугестопедичната система да намери своето място в областта на 

съвременната приложната лингвистика (както и в други сфери на образованието), тя 

трябва да отговаря на следните изисквания: 

-да може да се прилага при различни възрастови и социални групи;  

- да се адаптира към изискванията на обучаваните; 

- да създаде стимулираща среда за учене; 

На базата на така систематизираните факти и данни се открива сериозна 

изследователска перспектива и възможност за интегрирането на „метода Лозанов” в 

редица сфери на обществения живот в глобален аспект. Сугестопедичният модел 

може да се приложи не само в областта на чуждоезиковото обучение, но също и 

извън задължителното образование (например прилагането му при обучението на 

различни етноси за овладяването на определен език с конкретни цели). Той може да 

бъде включен и в програмата за учене през целия живот (Life Long Learning). 

На фона на настъпващите социални и икономически промени в Европа бързото 

развитие на основаната на знания икономика и демографско напрежение, породено 

от все по-застаряващото население, се изисква нов подход в общото и 

професионалното образование, който се основава на концепцията за „учене през 

целия живот”. То се определя като „всяка целенасочена дейност, която служи за 

непрекъснато подобряване на знанията, способностите и компетентността” 
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(www.ec.europa.eu/education). Вземайки предвид целите на програмата, както и на 

базата на това изследване, могат да се направят следните заключения относно 

предимствата на сугестопедичния модел: 

- Може да допринесе за развитието на европейската общност като напреднало 

„общество на познанието”, както и за развитието на качественото обучение през 

целия живот на всяка личност. 

- „Методът Лозанов” е универсален, тъй като може да се приложи в различни страни.  

- Създава предпоставки за запазване на личната и културната идентичност, както и 

съхраняване на местните общности (какъвто е случаят в Уелс, в Япония и др.). 

- Подпомага по-лесното интегриране в обществото чрез по-бързото усвояване на 

даден език на комуникативно равнище. 

- Подходящ е за различни социални и възрастови групи. Насърчава изучаването на 

езици и запазването на езиковото разнообразие. 

В контекста на тази европейска програма се вписва и моделът на Г. Лозанов 

поради следните причини. От една страна, той работи в посока за по-активното и 

лесно интегриране на народите от различни културни общности не само в континента 

Европа. От друга страна, той има за цел да съхрани традициите и обичаите на всеки 

етнос, а също и на майчиния език (Уелс и Русия). И не на последно място чрез него 

всяка личност успява да запази своята идентичност. Поради тези причини може да се 

твърди, че „методът Лозанов” остава актуален и приложим и в съвременните условия 

на динамичните и постоянно развиващи се обществено-икономически отношения в 

различните страни. 

За разлика от обичайните дисертационни изследвания, които правят скрит 

анализ и трансфер на изкристализирал и доказал се вече международен опит, като го 

проверяват и развиват в български условия, то настоящото изследване изминава 

точно обратния път – тръгва от генезиса, минава през всички противоречиви и трудни 

факти и стадии на оформяне, израстване, отричане и приемане на сугестологията на 

Г. Лозанов, за да стигне до относително устойчивите им форми и проявления. Тази 

уникалност за мен предопредели до известна степен работната рамка на настоящото 

изследване от гледна точка на структура, съдържание и обем.  

Обобщено е съвременното представяне и оценка за теоретичните идеи на 

автора на „метода Лозанов” в широк международен план от страна на специалистите 

в областта на методика на чуждоезиковото обучение и едновременно с това поставя 

своеобразен акцент върху ролята и мястото на българите и на България в културното 
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развитие на човечеството през XXI в. (наука, образование, ролята на човешкия 

потенциал). Заслугата на България за научната и академичната общност се откроява 

именно в най-новата културна карта на Стария континент чрез модела на Г. Лозанов, 

извоювал своето достойно място в аналите на световната приложна лингвистика. 

Днес повече отвсякога може да се твърди, че рецепцията на Лозановите 

теоретични идеи по света е изминала дългия път от Г. Лозанов изследователят, 

привлечен от неразкритите възможности в областта на методиката на 

чуждоезиковото обучение и по-конкретно „резервите на мозъка или т. нар. 

потенциални възможности на личността” (Лозанов, 2005: 43), към психотерапевта и 

лекаря, през Г. Лозанов родоначалника на сугестопедията, предизвикал различни 

оценки и коментари, свързани с неговите научни виждания в областта на приложната 

лингвистика. В действителност съвременният лингводидактически анализ на 

научноизследователската дейност на автора показва, че въпреки превратностите на 

времето, той остава в историята на българската и световната методическа наука като 

създател на един оспорван алтернативен метод, известен още като „метода 

Лозанов”. 

 

Приноси: 

1. За първи път са направени лингводидактически и историографски анализ на 

рецепцията на Лозановите теоретични идеи извън България (в рамките на трите 

континента: Европа, Северна Америка и Азия), на базата на които е създадена 

генеалогично-сугестопедична карта с всички разклонения и школи, произлезли от 

сугестопедичния модел в различните методически практики по света. Въз основа на 

този анализ изследването изтъква ролята и мястото на неконвенционалните методи и 

по-конкретно на „метода Лозанов” в областта на приложната лингвистика в другите 

държави. Дава се еднозначна интерпретация на значението и ролята на „метода 

Лозанов” за развитието на чуждоезиковото обучение (в областта на алтернативните 

методи) въз основа на конкретни автентични документи в отделните държави.  

2. Създадена е специална схема, която да представи по достъпен начин 

процесът на издирване, събиране, систематизиране, анализиране и хронологизиране 

на всичките събрани материали и факти. На тази база е оформена и работната рамка 

на настоящото изследване от гледна точка на структура, обем и съдържание. Въз 

основа на приложената информация от различни периоди и държави са направени 

периодизиране и диференциране на отделните етапи на развитие на сугестопедията 
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в различните световни практики. Разработена е авторска интерактивна схема на 

сугестологично-десугестологичните аспекти в областта на чуждоезиковото обучение. 

3. Открити, анализирани и описани са научните трудове (създадени в различни 

държави: заглавие, автор, година, университет), посветени на сугестопедията, както и 

на нейното приложение не само в сферата на чуждоезиковото обучение, но също и в 

областта на образованието в световен мащаб.  

4. На педагого-методическо равнище са систематизирани, описани и 

анализирани приложенията на сугестопедичния модел в чуждоезиковото обучение в 

международен мащаб. Изведени са практическите насоки за приложението му в 

съвременното българско образование на всички равнища. Настоящият 

дисертационен труд доказва, че Лозановото идейно методическо ядро води до 

създаването на нови школи и течения в световните лингвистични практики. 
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