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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Значимост и актуалност на изследвания проблем

Общуването с представители на различни култури, от различни краища 
на континента и дори на света, в наши дни е факт, ко�то зас��а всички в�зра�, ко�то зас��а всички в�зра�ко�то зас��а всички в�зра�
сти. С�временните ученици, още от ранна училищна в�зраст, са изправени пред 
необходимостта да участват в различни форми на разм�на на идеи и информа�
ци�, като често основното изискване е адекватно владеене на поне един език, 
различен от ма�чини�. Това общуване може да е продиктувано от лични причи�
ни, каквито са при�телството и необходимостта от обмен на новини с близките 
или да е породено от специфична учебна ситуаци�. Такова общуване вече почти 
безпроблемно може да се ос�ществ�ва устно или писмено, лице в лице, или 
виртуално; синхронно, или диахронно. Независимо от канала, по ко�то протича 
комуникаци�та, т� е комуникаци� чрез и на език – роден или чужд, като динами�
ката на днешни� живот нала�а използването и на родни�, и на чужди� (чуждите) 
умело, уместно и компетентно. 

Затова една от на��важните задачи пред чуждоезиковото обучение в наши 
дни е с�здаването на необходимите предпоставки в часовете по езици ученици�
те да б�дат под�отв�ни да общуват свободно с�с свои вр�стници от дру�а точка 
на с�щото селище, от дру�о селище в рамките на страната, от дру�а страна или 
от дру� континент, с представители на различни в�зрасти, професии, страни. 
Тази под�отовка не е св�рзана единствено с натрупване на определен речников 
запас и с�ответен бро� �раматически структури, защото чуждоезиковото обуче�
ние в международен план отдавна е приело като основен комуникативни� под�
ход, чи�то философи� и практика надхв�рл� знаенето просто на езика, а т�рси 
п�тища за овлад�ването му като средство за общуване. 

Успешната комуникаци� изисква с�образ�ване с редица фактори, сред ко�
ито са специфични�т контекст на общуването, ролите на участниците, целта 
на посланието. За да е налице комуникаци�, не е достат�чно с�беседниците да 
си размен�т добре оформени фрази в �раматично отношение, а да си служат с 
изразни средства, които са преди всичко подход�щи за с�ответната ситуаци� 
(Ба�р�м, �рибкова и Старки, ����� �). Утв�рдилата се в ц�ла �вропа като осно�, �рибкова и Старки, ����� �). Утв�рдилата се в ц�ла �вропа като осно��рибкова и Старки, ����� �). Утв�рдилата се в ц�ла �вропа като осно� и Старки, ����� �). Утв�рдилата се в ц�ла �вропа като осно�Старки, ����� �). Утв�рдилата се в ц�ла �вропа като осно�
вопола�ащ документ Обща европе�ска езикова рамка (О��Р) (����) ре�ламен�����) ре�ламен�) ре�ламен�
тира преподаването и оцен�ването на степента на владеене на всички модерни1 

1  В контекста на с�временното обучение по езици е в�зприето всички понасто�щем 
�оворими езици, както национални, така и ре�ионални или езици на отделни общности, да се 
назовават „модерни” (виж О��Р).
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европе�ски езици. Сред основните цели на С�вета на �вропа, зале�нали в не�, 
се посочва необходимостта от подобр�ване владеенето на модерни езици, което 
е „източник на взаимно обо�ат�ване и разбирателство” и води до улесн�ване 
„комуникаци�та и взаимоде�ствието между различните модерни европе�ски 
езици, за да се подпома�а мобилността, взаимното разбирателство и с�труд�
ничеството и да се преодол�ват предразс�д�ците и дискриминаци�та” (О��Р 
����� 3). Необходими са услови� и инструменти, подпома�ащи развитието на 
„плурили�вална компетентност”, надхв�рл�ща владеенето на отделни езици 
просто до „степен, наподоб�ваща владеенето на езика като роден” (О��Р ����� 
�), а по�скоро отнас�ща се до способността на индивида да борави ефектив�
но с лин�вистични (характерни за различни езици) и нелин�вистични средства 
с цел ос�ществ�ване на успешна комуникаци�. В�преки безспорните усили� 
и успехи в областта на плурилин�визма, не може да се отрече попул�рността 
на ан�ли�ски� език, особено сред младите хора, което предпола�а не�овото из�
ползване в мно�о и разнообразни ситуации, с�с с�беседници с различен ма��
чин език, от различни области, страни, ре�иони на �вропа и света, с различни 
произход, рели�иозна принадлежност, социален опит и пр. Това, от сво� страна, 
нала�а използването на езика на комуникаци�та с�образно специфични� култу�
рен контекст. 

Редица дру�и основопола�ащи за образованието документи в европе�ски 
план (Б�ла кни�а на междукултурни� диало� (���8), �вропе�ска рамка за клю�
чови компетентности за учене през цели� живот (���9), Страте�и� �вропа ���� 
(����) подчертават необходимостта от умени� за междукултурна комуникаци�. 
Всички образователни документи, които ре�улират обучението по чужди езици 
и в частност това по ан�ли�кси език в нашата страна посочват необходимостта 
от целенасочено развиване на междукултурна комуникативна компетентност 
(МКК) в обучението по ан�ли�ски език; за с�жаление, обаче, те не предла�ат 
конкретни п�тища. 

Анализ�т на в�зможностите за развиване на междукултурна комуникативна 
компетентност на одобрените през ���9 �. учебници по ан�ли�ски език за 8. клас 
интензивно изучаване2 сочи, че наред с потенциала за ос�ществ�ване на между�
културно учене, с�ществуват и множество нереализирани в�зможности в това от�
ношение. Проведеното през ���9 �. проучване сред 8�9 ученици от �9 паралелки 
в Софи� и страната доказва, че в резултат на модернизаци�та на учебните про�ра�
ми не само по чужди езици, а по всички предмети, изучавани в б�л�арското учи�
лище, са налице положителни на�ласи к�м дру�остта, че има определена �отов�

2 Анализ�т е представен и коментиран в Трета �лава на разработката.
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ност за ос�ществ�ване на междукултрен диало� и на��вече за преодол�ване на не�
одоверието и нет�рпимостта к�м различните. Наред с тези положителни тенден�
ции, кате�орично се наблюдават и висок процент случаи на етноцентриз�м и не�
толерантност, неспособност за прила�ане на дру�а �ледна точка к�м дадени ситу�
ации, де�стви� и модели на поведение. 

В контекста на родната образователна традици� интензивното изучаване 
на чужд език в 8. клас на профилираните училища и паралелки предостав� из�
ключително бла�опри�тна в�зможност за целенасочена работа именно по от�
ношение на развиване на умени� за междукултурно общуване, повишаване на 
медждукултурната ос�знатост и пр. 

Следователно, с�здаването на педа�о�ическа техноло�и�, ко�то да се осно�
вава на зад�лбочен анализ на научното с�сто�ние на проблема за междукултур�
ността и междукултурната комуникативна компетентност, на �сно дефинирани 
принципи и ко�то да включва разработването на учебно с�д�ржание, от�овар��
що на целите на междукултурното учене в часовете по ан�ли�ски език в 8. клас 
(интензивно изучаване) е актуално, полезно и на��вече практически приложи�
мо. Внедр�ването � в реалната практика на изучаване на ан�ли�ски език в про�
филираните училища и паралелки в 8. клас, което би довело не просто до по�
вишаване на чувствителността к�м проблемите на б�л�аро�ан�ли�ското взаим�
но в�зприемане, но и на междукултурното образование в широк образователен 
смис�л, е навременно, актуално и значимо. 

Обект, предмет, цел, задачи и хипотеза на изследването

Обект на изследването е процес�т на обучение в междукултурна кому�
никаци� на учениците, изучаващи ан�ли�ски език в осми клас на профилирани�
те �имназии и паралелки (интензивно обучение).  

Предмет на изследването е вариант на техноло�и� за развиването на 
междукултурна комуникативна компетентност в обучението по ан�ли�ски език 
в 8. клас (интензивно изучаване). Изследва се междукултурната комуникативна 
компетентност като елемент на комуникативната компетентност.

Цел на изследването е с�здаване на техноло�и� за развиване на между�
културна комуникативна компетентност у ученици от 8. клас на профилираните 
�имназии в часовете по ан�ли�ски език – интензивно обучение и проверка на 
не�ната ефективност.

Задачите на изследването включват
�.  Да се проучи и анализира научната литература, посветена на пробле�

мите на обучението по чужди езици; култура / култури и вр�зката им 
с чуждоезиковото обучение; междукултурната комуникативна компе�
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тентност; междукултурното образование в светлината на с�временни�
те идеи за мно�оезичие и мултикултурализ�м.

�.  Да се проучи и анализира б�л�арски�т и чуждестрани�т опит в облас�
тта на развиването на междукултурна комуникативна компетентност в 
рамките на обучението по ан�ли�ски език. 

3.  Да се изследва потенциал�т за развиване на междукултурна комуни�Да се изследва потенциал�т за развиване на междукултурна комуни�
кативна компетентност на де�стващите Д�ржавни образователни из�
исквани� за учебно с�д�ржание по чужд език и учебните про�рами 
по ан�ли�ски език за �.�7. клас, 8. клас (профилирани с интензивно 
изучаване и непрофилирани паралелки) и 9. клас; одобрените от МОН 
през ���9 �. учебници за интензивно преподаване на ан�ли�ски език в 
8. клас (интензивно изучаване).

4.  Да се разработи и апробира инструментариум за установ�ване нивото 
на междукултурна комуникативна компетентност в рамките на обуче�
нието по ан�ли�ски език в 8. клас (интензивно изучаване).

�.  Да се проучи нивото на междукултурна комуникативна компетентност 
на ученици от 7., 8. клас (профилирани паралелки с интензивно изу�
чаване и непрофилирани паралелки) и 9. (профилирани паралелки с 
интензивно изучаване в 8. клас и непрофилирани паралелки) с цел 
установ�ване на специфични за б�л�арските ученици затруднени� при 
пости�ането на междукултурна комуникативна компетентност в рам�
ките на обучението по ан�ли�ски език.

6.  Да се предложи и апробира техноло�и� за развиването на междукул�
турна комуникативна компетентност в рамките на обучението по ан�
�ли�ски език в 8. клас (интензивно изучаване). Да се разработи учебно 
с�д�ржание (на ан�ли�ски език), което да способства за развиването 
на междукултурна комуникативна компетентност в рамките на обуче�
нието по ан�ли�ски език в 8. клас (интензивно изучаване). К�м това 
учебно с�д�ржание да се разработ�т методически насоки (на ан�ли��
ски език) за учителите в подкрепа на работата им при развиване на 
междукултурна комуникативна компетентност в 8. клас интензивно 
обучение по ан�ли�ски език. 

Хипотеза на изследването
Ако се приложи с�здадената техноло�и� в услови�та на 8. клас интензив�

но обучение по ан�ли�ски език, ще се пости�ане междукултурна комуникативна 
компетентност, позвол�ваща опериране в различни ситуации, при комуникаци� 
с�с с�беседници от различен културен произход.
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Методи на изследване
Изследователските методи, с които ще се ос�ществи насто�щето изслед�

ване, са следните.
• Анализ на научна литература – проучване и анализиране на теоретич� – проучване и анализиране на теоретич�

ното с�сто�ние на проблема.
• Анкетиране – установ�ване нивото на междукултурната комуникатив�станов�ване нивото на междукултурната комуникатив�

на компетентност на ученици (7.�9. клас профилирани паралелки с 
интензивно изучаване и непрофилирани паралелки), развивана в про�
цеса на обучение по ан�ли�ски език чрез авторска анкета.

• Анализ на учебна документаци� – анализиране на одобрените от 
МОН през ���9 �. учебници за интензивно преподаване на ан�ли�ски 
език в 8. клас по отношение установ�ване потенциала им за развиване 
на междукултурна комуникативна компетентност чрез прила�ане на 
авторска оцен�чна карта (за учители и автори на учебници и учебни 
пома�ала).

• Педа�о�ически експеримент – внедр�ване в практиката на с�здадени� 
цик�л от учебни модули за развиването на междукултурна комуника�
тивна компетентност в рамките на обучението по ан�ли�ски език в 8. 
клас (профилирани паралелки с интензивно обучение). 

• Тестиране – установ�ване изходното равнище на междукултурната ко�
муникативна компетентност на ученици от 8. клас (от профилирани 
паралелки с интензивно обучение) чрез авторски тест.

• �кспертна оценка – експертна оценка от учители по ан�ли�ски език и 
специалисти по междукултурно образование на техноло�и�та за раз�
виването на междукултурна комуникативна компетентност в рамките 
на обучението по ан�ли�ски език в 8. клас (профилирани паралелки с 
интензивно обучение). 

• Статистически методи.
 

За целите на дисертационното изследване са разработени 

�.  Ал�орит�м за за оцен�ване на потенциала на учебниците по ан�ли�ски 
език за развиване на междукултурна комуникативна компетентност с 
Карта за оценка на потенциала на учебните комплекси по английски 
език за ��� �клас� за раз�и�ане на ме��укултурна комуникати�на ком���� �клас� за раз�и�ане на ме��укултурна комуникати�на ком��� �клас� за раз�и�ане на ме��укултурна комуникати�на ком�
петентност, в ко�то се ре�истрират наблюдаваните про�ви на този 
потенциал.
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�.  Инструментариум за установ�ване на изходното равнище на между�
културната комуникативна компетентност, ко�то е апробиран с учени�
ци от 7., 8., и 9. клас (профилирана и непрофилирана под�отовка).

3.  Педагогическа технология за развиване на междукултурна кому�
никативна компетентност в обучението по ан�ли�ски език в 8. клас 
(интензивно изучаване). Изц�ло новаторска, тази техноло�и� има свои 
принципи, цели и задачи, методи и техники на преподаване и средства 
на обучение. Ос�ществ�ва се чрез авторско учебно с�д�ржание – па�
кет учебни материали �������, ������ ��� ����” („�ора, места и начи��������, ������ ��� ����” („�ора, места и начи�(„�ора, места и начи�
ни�), реализирано в Работни листове за ученика, �истове за учите�Работни листове за ученика, �истове за учите�
л� и �истове за самооценка на ученика. Резултатите от практическото 
приложение на педа�о�ическата техноло�и� се провер�ват с помощта 
на специално с�здаден инструментариум за проверка нивото на по�
сти�натата междукултурна комуникативна компетентност в обучени�
ето по ан�ли�ски език в 8. клас. Инструментариум�т за проверка на 
резултатите от дисертационното изследване е из�отвен с��ласно раз�
работената  система от критерии и показатели (представена в�в втора 
�лава).

4.  Карта за експертна оценка, с помощта на ко�то се оцен�ват в�з�
можностите за развиване на МКК, които пакет�т учебни материали 
�������, ������ ��� ����” („�ора, места и начини�) предла�а по отно�
шение на компонентите на междукултурната комуникативна компе�
тентност, както и на на��важните му характеристики.

�ксперименталната проверка на с�здадената педа�о�ическа техноло�и� 
обхваща следните три етапа� констатиращ, обучаващ и заключителен (контро�
лен срез) и обхваща ���9 ученици. Провежда се в СОУ в Софи� и страната, 
като стремеж�т е да се включат различни населени места (�ол�м и мал�к �рад) 
и различните типове училища, сред които и предла�ащите т.н. „профилирана 
под�отовка” по чужди� език. 

Уводът на дисертационни� труд мотивира избора на тема, особената ак�
туалност и значимостта на предприетото изследване. В не�о са формулирани 
обект�т, предмет�т, целта, задачите, хипотезата и методите на изследване.

Първа глава раз�лежда проблема за междукултурната комуникативна 
компетентност в теоретичен план, основно в следните направлени� – социкул�
турни и социолин�вистични и методически аспекти на проблема. Из�снени са 
базисни пон�ти� като култура, ме��укултурна комуникация, комуникати�на 
компетентност, ме��укултурна комуникати�на компетентност, многоези�
чие и мултикултурализъм.
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Втора глава представ� концептуалните основани� за с�здаване на педа�о�
�ическа техноло�и� за развиване на междукултурна комуникативна компетент�
ност в обучението по ан�ли�ски език в 8. клас. Формулирани са принципите, 
в�рху които се из�ражда предложената техноло�и� и се из�сн�ват не�ните цел и 
задачи. Обосновават се �раниците на учебното с�д�ржание и избор�т на методи 
и техники, с които това учебно с�д�ржание се реализира. Подробно са анализи�
рани и ресурсите, с които се обезпечава техноло�и�та.

Трета глава е посветена на експерименталната проверка на ефективност�
та на предложената педа�о�ическа техноло�и�. Проследени са трите етапа на 
проведени� педа�о�ически експеримент. Подробно са представени и анализира�
ни изследваните с�с средствата на описателната статистика получени резулта�
ти, а за статистическото доказване на хипотезите са използвани непараметричен 
критери� на Розенбаум, Chi�square t��t и t�t��t на Стюд�нт.

Труд�т обхваща 348 страници, от които ��9 основен текст, в това число 
библиография, в ко�то са посочени �6� за�лави�, използвани при разработва�
нето на дисертационни� труд. Сред използваните източници са такива, които се 
считат основни за методиката на чуждоезиковото обучение и теориите, които 
се фокусират в�рху проблемите на културата и междукултурната комуникаци�, 
както и такива, които са издадени след ���� �., вкл. през ���� �. Изпозлвании са 
източници, както на латиница (��3), така и на кирилица (4�), проучено е с�с�
то�нието на изследвани� проблем в светлината на преподаването на б�л�арски 
език, както и на дидактиката на мно�оезичието. В отделни спис�ци са посочени 
и раз�леданите международни и б�л�арски официални документи, анализира�
ните учебни комплекси за интензивно изучаване на ан�ли�ски език в 8. Клас, 
както и спис�к на използваните с�кращени�. 

Приложени�та обхващат ��9 страници и илюстрират проведената изсле�
дователска работа. В т�х са представени с�здадени�т пакет учебни материали 
�������, ������ ��� ����” („�ора, места и начини�), образци на с�здадени от 
ученици продукти, както и множество таблици и диа�рами, които доп�лват или 
по�сн�ват основни� текст. 



��

СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗРАБОТКАТА

ПЪРВА  ГЛАВА

МЕЖДУКУЛТУРНА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ – 
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ

В тази �лава са обособени два основни пара�рафа – социкултурни и со�
циолин�вистични, и методически аспекти на раз�леждани� проблем. В п�рви� 
пара�раф са представени различни схващани� за това какво е култура, като е 
направен пре�лед на виждани�та за култура в светлината на различни течени� и 
школи, както и от �ледна точка на различни науки, които третират тази пробле�
матика. Т�рсено е из�сн�ване на пром�ната на схващани�та за това какво е кул�
тура в различни исторически периоди, за да б�де изведен акцент в�рху следните 
идеи с цел да се направи вр�зка с междукултурното учене и междукултурната 
комуникаци�. Културата бива обекти�на и субекти�на. Обекти�ната култура 
се отнас� до видимите, осезаеми аспекти и включва артефакти, с�здадени от 
хората, храната, ко�то те �дат, дрехите, които нос�т, названи�та, които дават на 
нещата и пр. Субекти�ната култура се с�стои от невидимите и недотам осе�
заеми аспекти, отнас�щи се до дадена �рупа хора, напр. човешките ценности, 
отношени�, норми на поведение и в�зприети роли (Триандис� �99�). Счита се, 
че повечето междукултурни неразбирателства в�зникват на нивото на субектив�
ната култура и че именно т� тр�бва да б�де в�в фокуса на междукултурното обу�
чение (Кушн�р и Бризлин, �996� 7). За нуждите на насто�щето дисертационно 
изследване приемаме предложеното от Порт�р и Самовар разбиране за култура 
като сбор от артефакти (продукти на човешката де�ност), концепции/пон�ти� 
(в�рвани� или ценностни системи) и поведение (което проектира в�рвани�та и 
ценностните системи в практиката), �раниците между които често са размити 
(Порт�р и Самовар� �994). Дру�а важна отправна точка е схващането, че кул�� �994). Дру�а важна отправна точка е схващането, че кул��994). Дру�а важна отправна точка е схващането, че кул�
турата се придобива в процеса на социализация, ко�то се ос�ществ�ва посред�
ством социални институции като семе�ството, училището, ц�рквата, средства�
та за масова комуникаци� (Аб�т ���4� ��). По�натат�к се раз�лежда вр�зката 
между език и култура с цел да се обоснове значението, което изучаването на 
култура/култури и междукултурната комуникаци� имат за езиковото обучение. 
Прид�ржаме се к�м схващането на изследователи като Бенет, че владеенето на 
език означава повече от владеене на фонетиката, лексиката и синтатксиса на 
даден език, т�� като так�в подход води единствено до формирането на „свобод�
но владеещ езика �лупак” (�flu��t f���”). Так�в човек �овори чужди� език, но 
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„не разбира социалното и философското му с�д�ржание”. (Бенет в�в Фантини 
�993� �6). За да се избе�не превр�щането на учещи� чужд език в „свободно 
владеещ езика �лупак”, е нужно да по�леднем на езика като на нещо повече от 
знакова система, с чи�то помощ се назовават предмети и �влени�, а да �о раз�
�ледаме и като средство, „чрез което се про�в�ва културата” (Крамш �993� 87). 

Проблем�т за междукултурната комуникаци� е из�снен в духа на �орни�
те идеи. Св�раната с не� междукултурна комуникативна компетентност, п�к е 
раз�ледана като следствие на еволюци�та на пон�тието за комуникативна ком�
петентност, ко�то е кодирана като цел на с�временното чуждоезиковото обу�
чение (включително в Б�л�ари�). Какво е „комуникативна компетентност�, е 
формулирано за пр�в п�т в ан�лоезичната литература от Дел �а�мс (�97�), ко��
то ар�ументира необходимостта, ко�ато се раз�лежда овлад�ването на родни� 
език, да се об�рне внимание не само как се придобива умението за �раматиче�
ски правилно израз�ване, но и на това език�т да се използва в с�ответствие на 
ситуаци�та, т.е. пренасочва се „вниманието к�м социалните функции на езика, 
което позвол�ва да се разработват не само в�просите за способността на носи�
тел� на езика да прецен�ва �раматическата правилност, но и да се решава при�
емливостта на речта в дадена социална ситуаци�” (Шопов ���8� 66). Тези идеи 
прод�лжават да се развиват, докато се дости�не до модела на ван �к на „комуни�
кативна способност” (�986� 3�), в ко�то са дефинирани шест „компетентности”� 
линг�истична, социолин�истична, �искурсна,  стратегийна, социокултурна и 
социална компетентност; ко�то включва едновременно желанието и умението 
за взаимоде�ствие с дру�и, мотиваци�, отношение, самоувереност, емпати� и 
способност за справ�не с�с социални ситуации (Ван �к, �986� 6�). 

Критиката к�м тези модели на комуникативна компететност се поражда 
от факта, че те постав�т в цент�ра на модела „�оворещи� езика като роден”, 
общуващ с дру�и, за които този език е роден, а това е нев�зможна за пости�ане 
цел и следователно – предпоставка за неизбежен провал (Ба�р�м, �997� ��). 
Следователно, в контекста на комуникативното обучение по чужд език е осо�
бено важно осмисл�нето на предложени� от Ба�рам модел на междукултурна 
комуникативна компетентност, представл�ваща сложно единство от�

• междукултурни отношени� (savoir être), например любопитство и от�
вореност, �отовност за преодол�ване на недоверието к�м дру�и кул�
тури и окачеств�ването на собствената като единствено правилната; 

• от знани� (savoirs) за социалните �рупи и техните продукти и прак�
тики, както в собствената си страна, така и в страната, чи�то език е 
обект на изучаване; 
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• от умени� за интерпретиране и св�рзване (��v�ir ��m�r���r�), т.е. уме�
ни� да се интерпретира документ или с�битие от една култура и да се 
св�рзва/сравн�ва с документ или с�битие от собствената; 

• от умени� за откриване и взаимоде�ствие (savoir apprendre/faire), ко�
ито се отнас�т до способността да се усво�ват нови знани� за дадена 
култура, както и да се оперира с тези знани�, умени� и отношени� в 
услови�та на реалната комуникаци�; от критична културна ос�знатост 
(savoir s‘engager), ко�то включва способност за оцен�ване на перс�
пективи, практики и продукти в сво�та и в чуждите култури (Ба�р�м� 
�997).

Така Ба�рам прави и важното уточнение, че овлад�ването на МКК се ос��
ществ�ва в клас, при работа с учител, „на терен” или в родно/чуждокултурна 
среда, отново под р�ководството на учител, както и в следствие на самосто�тел�
но учене. В цент�ра на този модел на владеене на езика стои умението да �ово�
риш езика „междукултурно”, т.е. притежава�ки междукултурна комуникативна 
компетентност (Ба�р�м �997� ��), т�� като това е мно�о по�важно и с�ответ� �997� ��), т�� като това е мно�о по�важно и с�ответ��997� ��), т�� като това е мно�о по�важно и с�ответ�
ства на с�времието ни и на новите образователни задачи. Именно затова н�кои 
автори формулират тезата, че на��добри�т учител по чужд език е онзи, ко�то 
с�ум�ва да разкрие пред своите ученици не просто бо�атството на даден език, 
а про�в�ващите се чрез не�о „умени�, отношени� и ценности”, ко�то „може да 
помо�не на учениците да установ�ват вр�зки между т�хната собствена и дру�и 
култури, може да допринесе за с�буждането на техни� интерес и любопитство 
к�м „дру�остта”, както и самоос�знаване и ос�знаване собствената им култу�
ра, пречупена през �ледните точки на дру�и хора” (Ба�рам, �рибкова и Старки 
����� ��).

В рамките на пара�раф � от П�рва �лава, методически аспекти, са просле�
дени международно утв�рдените подходи и методи в обучението по ан�ли�ски 
език от �ледна точка на начина, по ко�то третират изучаването на култура/кул�
тури. Направени�т анализ на тези основни методи (от �раматико�преводни� до 
комуникативни�, като се прав�т препратки и к�м добили широка попул�рност в 
последно време теоретични идеи, които вли��т на езиковото обучение, каквото 
е теори�та за множествените интели�ентности) пома�а да се схване концептуал�
ното развитие в областта на езикознанието, психоло�и�та, дидактиката и чуждо�, дидактиката и чуждо� и чуждо�
езиковата методика. Този пре�лед не е самоцелен, а се ос�ществ�ва в светлината 
на м�стото, което отреждат на изучаването на културата като неделима част от 
изучавани� език. То� естествено води до из�сн�ване на общодидактическите 
и частнометодически принципи, в�рху които се �ради с�временното чуждое�
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зиково обучение (виж Стефанова ���7). В европе�ски и световен план между�
културното учене и в частност развиването на междулултурна комуникативна 
компетентност (последната в светлината на с�временните изисквани� к�м пре�
подаването и усво�ването на чужди езици) получават все по��ол�мо внимание. 
Изследователи и практици постав�т акцент в�рху необходимостта да се т�рс�т 
решени� в тази насока, св�рзани с конкретните услови� и специфичните особе�
ности на различните национални образователни системи. Това се доказва и при 
оредел�нето на характеристиките на Ч�О в нашата страна, което „се формира 
предимно под вли�нието на Ч�О в �вропа” (Стефанова ���7� 4�).  

Не на последно м�сто е важно да се подчертае, че новото хил�долетие се 
отличава с нови реалности по отношение на обучението по езици на национално 
и европе�ско равнище, които мо�ат да се обобщ�т така�

• по�ва на нови �рупи обучаеми с нови цели;
• необходимост от пром�на в традиционно използваните методи и пох�

вати;
• постав�не на обучаемите и т�хното развитие – в цент�ра на образова�

телни� процес.
На тези нови реалности �вропе�ската комиси� от�овар�, развива�ки и по�

следователно с�здава�ки механизми за практическото приложение на Концеп�
ци� за мно�оезичието, в ко�то междукултурността и междукултурната комуни�
кативна компетентност заемат централно м�сто� 

• Мно�оезичието подчертава факта, че езиковият опит на човек се раз-
ширява в не�ови� културен контекст, от езика в родния дом през 
езика на обществото до езиците на другите народи (които то� изу�
чава в училище или в университета или овлад�ва чрез непосредствен 
опит).

• Така езиците и културите се съхраняват обаче не в строго разгра-
ничени една от друга ментални области, те по�скоро образуват 
заедно една комуникативна компетентност, за която допринасят 
всички езикови знания и опит, в които езиците са във взаимовръз-
ка и се интегрират3. (Виж Стефанова� ���7; Сто�чева� ���6). 

Раз�раничени са пон�ти�та разноезичие (плурин�виз�м) и мно�оезичие 
(мултилин�виз�м) и т�хното про�вление в услови�та б�л�арската образователна 
система и на б�л�арската де�ствителност като ц�ло. Специално внимание е от�
делено на пон�тието мултикултурализ�м, като аспект на дидактиката на мно�о�

3  Подчертаването е мое.
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езичието, ко�то взима за отправна точка и ориентир по отношение на кра�ната 
цел на обучението по езици не идеални�т носител на езика като роден (��tiv� 
����k�r), а владеещи� междукултурната комуникаци� (i�t�r�u�tur�� ����k�r). 
Според изследователи на този проблем наличните знани� на даден обучаем са 
т�сно обв�рзани с културната и семе�на среда на учещите, с техни� жизнен 
опит. „Учещите са заобиколени от чужди езици и култури, очертава се тенден�
ци� за превр�щане на учебното помещение в м�сто за среща, контакт между 
различни култури и хора� (Стефанова ���7� ���). 

Пре�лед�т на теоретичното с�сто�ние на изследвани� проблем в национа�
лен, европе�ски и световен мащаб нала�а следните изводи, а именно, че разви�
ването на междукултурна комуникативна компетентност в обучението по чужд 
език е от особена важност предвид интензивните контакти между представи�
тели на различни култури, които общуват на езици, различни от ма�чии� им. 
Това с особена сила важи за обучението по ан�ли�ски език, ко�то в последните 
две десетилети� все повече се нала�а като език на международното общува�
не. Проблем�т за междукултурното общуване и пости�ането на междукултур�
на компетентност е в�в фокуса на внимание на множество дисциплини – от 
културната антрополо�и� до методиката на чуждоезиковото обучение, вс�ко от 
които �о осветл�ва от различен ���л. В�преки наличието на множество изслед�
вани� и реалните предпоставки из областта на образователните политики – в 
европе�ски и национален план, остава открит в�прос�т как това да се ос�щест�
в�ва в практиката на Ч�О в нашата страна. Необходимо е общите формулиров�
ки в националните образователни документи да получат конкретна подкрепа в 
смис�л на изработване и апробиране в практиката на Ч�О учебно с�д�ржание, 
което да почива на �сно формулирани принципи и да води к�м развиване на 
междукултурна комуникативна компетентност заедно с общата комуникативна 
компетентност на б�л�арските ученици.
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ВТОРА  ГЛАВА
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНА 
КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В 8. КЛАС (ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ)

В�в втора глава са систематизирани и формулирани четири �рупи кон�
цептуални основани� за с�здаване на педа�о�ическа техноло�и� за развиване 
на междукултурна комуникативна компетентност в рамките на интензивното 
обучение в по ан�ли�ски език в 8. клас – социолинг�истични, социокултурни, 
линг�омето�ически  и линг�о�политически� 

В�з основа на �лавните общо дидактически и частнометодически прин�
ципи, в�рху които се �ради с�временното чуждоезиково обучение и отчита�ки 
принципите, способстващи междукултурното учене, в�рху които се основава 
дидактиката на мно�оезизичието, раз�ледани в п�рва �лава, се откро�ват и фор�
мулират онези принципи, които се отнас�т пр�ко к�м работата с педа�о�иче�
ската техноло�и�, насочена к�м развиване на МКК в процеса на интензивно 
обучение по ан�ли�ски в 8. клас.

• Ме��укултурното учене се осъщест�я�а чрез раз�и�ане на 
�  декларативни знани� – с�знателно с�отнас�не, св�рзване на родната 

култура с културата на п�рви� чужд и на следващите езици;
�  процедурални знани� – разшир�ване на ос�знаването и на знани�та за 

собствени� процес на овлад�ване на чуждата култура.
• Разбирането на я�ления от ро�ната и �руги култури слу�и за осно�а 

и изхо�на точка на ме��укултурното учене�
� не просто знание за факти относно дадената култура, а по�скоро раз�

биране „на това как функионират различните социални �рупи и соци�
ални идентичности, както собствената, така и тези на дру�ите” (виж 
Ба�р�м, Ник�лс и Стив�нс ����� �).

• Ориентираност към съ�ър�анието�
Този принцип се реализира чрез внимателен подбор на темите, които с��

ответстват на жизнени� опит и интереси на обучаваните. От дру�а страна то� 
�арантира, че използваните (автентични) материали са с�образени с нивото на 
владеене на езика на учениците така, че да мо�ат да се използват п�лноценно 
за реализиране на междукултурно учене. Не на последно м�сто това означава 
и че учебното с�д�ржание, св�рзано с междукултурно учене с�ответства и на 
развитието на езиковата компетентност на учениците.
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• Приоритетно раз�и�ане на умения за ме��укултурно учене, отно�
шения на от�ореност и толерантност към �ругите�

Спазването на този принцип �арантира, че чрез учебното с�д�ржание и 
де�ности се развиват специфични умени� за извличане на информаци� за даде�
на култура, за работа с автентични текстове и материали, за сравнение и с�пос�
тавка на �влени� от родната култура и културата�цел, които от сво� страна вод�т 
до развиване на МКК.

• „От�алеча�ане” от собст�ената култура�
Прид�ржането к�м този принцип дава в�зможност на обучавани� да ос�з�

нава собствената си реакци� спр�мо с�беседник от дру�а култура в светлината 
на не�ната (на собствената реакци�) културна обусловеност.

• Дейностно ориентиран процес на ме��укултурно учене�
Този принцип се реализира чрез подбора на учебни де�ности. Спазването 

му �арантира активното участие на обучавани� в учебни� процес, при което 
то� е активна страна, открива и интерпретира �влени� от собствената и култу�
рата�цел, разс�ждава в�рху собствени� си опит и прежив�вани� и �и осмисл� в 
светлината на толерантност и приемане на дру�остта.

В с�звучие с така формулираните принципи се определ�т и целите и зада�
чите на педа�о�ическата техноло�и�4 за развиване на МКК в процеса на интен�
зивно изучаване на ан�ли�ски език в 8. клас, а именно� 

Целта на техноло�и�та е да се пости�не адекватно развиване на между�
културна комуникативна компетентност на учениците в процеса на обучение по 
ан�ли�ски език в 8. клас (интензивно изучаване), доп�лва�ки, обо�ат�ва�ки или 
компенсира�ки налични� потенциал на използваните в практиката учебни сис�
теми за изучаване на ан�ли�ски чрез специално с�здадено учебно с�д�ржание, 
планирани и експериментирани в реална учебна практика набор де�ности на 
ученика и де�ности на учител�. 
Задачите са 

а)  да се уточни с�ответното на целта учебно с�д�ржание;
б)  да се подберат автентични материали, които от�овар�т на езиковите 

знани� на учениците от 8. клас, изучаващи ан�ли�ски интензивно и 
които способстват развиването на МКК;

в)  да се планират де�ности на ученика и на учител�, които да улесн�ват 
процеса на овлад�ване и формиране на междукултурни знани�, уме�
ни� и отношени�;

4  За нуждите на насто�щето изследване приемаме, че под „педа�о�ическа техноло�
�и�” разбираме „ал�оритмично предписание на процеса” (Бершадски�� ����), ко�то в наши� 
случа� води до развитие на МКК с ученици от 8. клас на профилираните �имназии и паралел�
ки с интензивно изучаване на ан�ли�ски език.
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�)  да се оформ�т и под�отв�т с�ответни на �орните задачи работни ма�
териали за ученика и за учител�, с помощта на които да се ос�ществи 
предла�аната педа�о�ическа техноло�и�;

д)  да се предложат инструменти за оцен�ване на постижени�та на учени�
ците по отношение на т�хната МКК.

С цел обосноваване на избора на методи и техники, с които се реализира 
техноло�и�та са раз�ледани три модела на обучение (�юрова и колектив� ���6) 
пасивен, активен и интерактивен, при определ�нето на които основна рол� 
и�рае степената на активност на ученика, както и степента на контрол в�рху 
учебни� процес от страна на учител� и с�ответната му ученикова автономност�.

Таблица № 1: Сравнение между три модела на учене – 
потенциал за междукултурно учене

Образователен 
модел

Контрол  
от страна  

на учителя

Автономност  
на обучаемите

Връзка с  
междукултурното 

учене
Пасивен
Активен

Интерактивен

Междукултурното учене – експериментално, диало�ично – води до про�
м�на не просто на количеството натрупани знани�, а и до ус�в�ршенстване на 
умени�та и пром�на в на�ласите и отношени�та к�м „себе си” и к�м „дру�и�”. 
Следователно, за да се реализира предложената техноло�и�, е необходимо да се 
изберат такива методи и техники на обучение, които ще оси�ур�т максимална 
автономност на обучаемите при минимален контрол от страна на учител�, както 
и максимална равнопоставеност помежду им в процеса на обучение. Като ка�
те�орично на��подход�щ за целите на техноло�и�та е интерактивни�т модел на 
обучение, при ко�то�

• се наблюдава повишена активност на учещите, вкл. чрез екипна / �ру�
пова работа;

• водещи�т улесн�ва и подпома�а учебната работа;
• се прила�ат интерактивни методи и техники на работа (основани на 

взаимоде�ствие);
• се с�четават различни форми на контрол (самоконтрол, �рупов кон�

трол, индиректен и неавторитарен контрол от страна на обучаващи�);

�  По�т�мни�т цв�т в таблицата маркира по�силна из�ва на с�ответни� беле�.
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• има значителна свобода на избор на учещите по отношение на м�сто�
то, времето, рит�ма на учене;

• времето и пространството са специфично ор�анизирани – смен�т се 
различни де�ности в ло�ична последователност, максимално се из�
ползват пространствата за она�лед�ване, индивидуална работа, работа 
по дво�ки, �рупи и пр.;

• се с�здава положителен, подкреп�щ и стимулиращ микроклимат 
(междуличностни взаимоотношени�) (Виж �юрова и колектив� ���6).

Така се определ�т на��подход�щите интерактивните методи и техники, 
които биват общодидактически (напр. бре�нстормин�, незав�ршено изрече�
ние, �рупова работа, работа по дво�ки, дискуси� – �юрова и колектив, ���6), 
специфични за обучението в междукултурност (работа с критически инцидент 
или „разрешаване на казус”, симулации и ролеви и�ри, при които се „задава� 
ситуаци�, изискваща междукултурна комуникаци�) и специфични за чуждоези�
ковото обучение („информационна празнина” – information�gap activities, „п��
з�л” – jig�saw activities, сподел�не на опит, идеи, в�рвани�, ценности, ролева 
и�ра – Ричардс, ���6� �7��9). Посочените интерактивни методи и техники не се 
използват изолирано, а заедно, образува�ки сложно единство, което подкреп� 
предложени� ал�орит�м. Тази т�хна взаимовр�зка и известната им �ерархич�
ност е представена на следващата фи�ура. 

Фигура 2: Интерактивни методи и техники, 
които се използват при прилагането  

на педагогическата технология
   

Те са взаимосв�рзани и �раниците помежду им не са �сно очертани, напр. 
след предла�ане на иде� чрез бре�стормин� се преминава к�м сподел�не на ли�
чен опит в малки �рупи и се зав�ршва с раз�леждане на казус и последваща 
дискуси�. Посочените интерактивни методи и техники са препор�чителни, като 
подбор�т им зависи от целта на конкретната задача, �олемината на класа, инте�
ресите на класа, нивото на класа по отношение на овлад�ването на ан�ли�ски, 
както и нивото им на междукултурна комуникативна компетентност.
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При определ�нето на учебното с�д�ржание на насто�щата педа�о�ическа 
техноло�и� се прид�ржаме к�м дискутираното от �осподинов (�осподинов в 
Чавдарова�Костова, Делибалтова и �осподинов ���9� �6���64) с�д�ржание на 
пон�тието „с�д�ржание на обучението” като с�вкупност от а) „образователно 
с�д�ржание” – знани�, умени�, навици, начини за познание, на�ласи, качества 
и б) учебни де�ности (де�ностите на ученика под р�ководството на учител�).

От дру�а страна, за определ�не �раниците на учебно с�д�ржание са важни 
формулираните в п�рва �лава политики и приоритети по отношение на изуча�
ването на езици на европе�ско и на национално ниво. Следва да се вземе пред�
вид постановката за междукултурната компетентност, представена в О��Р в�в 
вр�зка с общите компетентности на индивида, изучаващ чужд език, както и с 
„изходните” му познани�, на�ласи и умени� (св�рзаните с изучаването на роден 
или дру� предишен език, познани� за света изобщо и пр.) (Виж О��Р, ���6� 
��7��3�.), а от дру�а – модел�т на М. Ба�р�м за междукултурната комуника�
тивна компетентност, като те се осмисл�т в светлината на заложените в ДОИ 
за културнообразователна област чужди езици постановки. �рафично, това се 
изобраз�ва по следни� начин� 

Фиг. № 4: Граници на учебното съдържание на педагогическа 
технология за развитие на МКК в обучението по английски език  

в 8. клас (интензивно изучаване)

Така определ�ме, че за развитието на МКК в процеса на обучение по ан�
�ли�ски език в 8. клас интензивно изучаване са необходими следните
Знания (за)�

• различни аспекти от всекидневни� живот в страната / страните, к�дето 
се �овори език�т (напр. храна, облекло, развлечение и пр.);

• междуличностните отношени�;
• норми на поведение в обществото, напр., св�рзани с подход�щ език на 

т�лото (жестове, разсто�ние между хората), �остоприемство (точност, 

 

Потенциал за формулиране 
на педагогическа технология 
за развитие на МКК в  

процеса на обучение по АЕ в 
8. клас (интензивно изучаване) 
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подар�ци, теми за раз�овор, сбо�уване и пр.), ритуално поведение 
(напр. поведение по време на чествани�, фестивали, балове, дискоте�
ки и пр.)

• ценности, убеждени� и на�ласи, характерни за с�ответната страна, 
напр., институции, социални класи, истори�, и пр.

Умения (за)�
• установ�ване на вр�зка между / сравн�ване на �влени� в родната и 

културата цел;
• разпознаване / прила�ане на адекватни страте�ии за комуникаци� с 

хора от културата�цел;
• изп�лн�ване рол�та на посредник между собствената и културата�цел 

и успешно справ�не с в�зникнали недоразумени� и конфликти;
• идентифициране на важни референции в рамките на и между култури�

те, като се извлича смис�л�т и скритите им значени�.
Отношения (на)�

• отвореност и �отовност за в�зд�ржане от недоверие к�м дру�и култу�
ри и доверие к�м собствената;

• �отовност да се изпитат / преживе�т различните етапи на приемане или 
адаптиране к�м дру�а култура и взаимоде�ствие с не�; 

• �отовност за ан�ажиране с конвенциите и обичаите, специфични за вер�
балната и невербалната комуникаци� и взаимоде�ствие; 

• желание за постав�не под с�мнение на ценностите и презумпциите по 
отношение на културните практики и продукти от сбоствената среда.

Учебното с�д�ржание се реализира посредством� 
�. Работни листове за ученика, в които са включени

а.  а�тентични тексто�е, „�енерирани” в родната или в културата�цел;
б.  изобра�ения, „�енерирани” в родната или в културата�цел;
в.  мултиме�ийни материали, „�енерирани” в родната или в културата�

цел
�.  генерирани от обуча�аните тексто�е, изобра�ения, мултиме�ийни 

материали, които се използват в различни етапи от изп�лнението на 
задачите;

д.  смисло�о за�ършена поре�ица от �ейности.
�. Листове за учителя, които с�д�ржат 

а.  подробни бележки относно целите и очакваните резулатите; 
б.  насоки за работа;
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в.  предложени� за вариативност според интересите и нивото на класа;
�.  примерни от�овори.

3. Лист за рефлексия за ученика, ко�то с�д�ржа
а.  в�проси, които насочват учениците к�м преценка на това какво са на�

учили в следствие на работата си по даден Работен лист по отношение 
на собствената си и на културата�цел;

б.  в�проси, които насочват учениците к�м преценка на това дали и как 
се е променило отношението им в следствие на работата си по даден 
Работен лист по отношение на собствената си и на културата�цел;

в.  в�прос, ко�то подтиква учениците да оцен�т ка са се чувствали по 
време на работата си с даден Работен лист.

4. Лист за рефлексия за учителя, с помощта на ко�то учител�т да оцени 
а.  какво учениците са научили в резултат на работата си с Работните ли�

стове;
б.  дали и как се е променило отношението им в следствие на работата с 

Работните листове по отношение на собствената си и на културата�цел.
С�ответно на компонентите на МКК, де�ностите на ученика, чрез които 

се реализира предложеното учебно с�д�ржание, са насочени к�м в�зде�ствие 
на три нива.

• Когнити�но – вод�т до зад�лбочаване на познани�та за предмети, 
�влени�, поведение, характерни за собствената и/или културата�цел 
или до т�хното по�добро осмисл�не. Такива са слушането на беседа, 
изнесена от учител� или представител на дадена културна �рупа, с��
бирането и интерпретирането на факти и данни, наблюдението, срав�
н�ването на предмети, �влени� и поведение по различни белези, както 
и анализирането на текстове и изображени�. 

• Афекти�но – вод�т до преосмисл�не на вече с�здадени и в�зд�ржане 
от с�здаване на отрицателни стереотипи и реакции спр�мо предмети, 
�влени�, поведение от културата�цел и до способност за „дистанцира�
не” от положителните стереотипи за предмети, �влени� и поведение от 
собствената култура. Такива са участието в ролеви и�ри, анализиране�
то на критически инциденти, идентифицирането с литературни �ерои, 
предаването на дадена случка от чужда �ледна точка, симулаци�та.

• По�е�енческо – вод�т до из�раждане на разбиране за значението на 
модели на поведение, характерни за собствената или за културата�цел 
и способност за адаптиране и/или адекватна реакци� на различни кул�
турнообусловени модели на поведение и в различни комуникативни 
ситуации.  
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Резултатите от прила�ането на предложената педа�о�ическа техноло�и� в 
практиката се провер�ват чрез тест за устано�я�ане ни�ото на ме��укултур�
ната комуникати�на компетентност на ученици от 8 клас �интензи�но изуча�
�ане на английски език�, ко�то с�ответсва на следните критерии и показатели�

Таблица № 11 Критерии и показатели 

Критерий Показател
Притежава  
знания за

�.�. различни аспекти от всекидневни� живот в страната /  
страните, к�дето се �овори език�т (напр. храна, облекло,  
развлечение и пр.).
�.�. аспекти на междуличностните отношени�.
�.3. норми на поведение в обществото, напр. св�рзани  
с подход�щ език на т�лото (жестове, разсто�ние между  
хората), �остоприемство (точност, подар�ци, теми за раз�овор, 
сбо�уване и пр.). 
�.4. ценности, убеждени� и на�ласи, характерни за с�ответната 
страна, напр. институции, социални класи, истори�, и пр.

Умее да  
(знае как да...)

�.�. установ�ва вр�зка между / сравн�ва �влени� в родната и 
културата цел.
�.�. разпознава / прила�а адекватни страте�ии за комуникаци� 
с хора от културата�цел.
�.3. изп�лн�ва рол�та на посредник между собствената  
и културата�цел и да се справ� успешно с в�зникнали  
недоразумени� и в�никнали конфликти.
�.4. идентифицира важни референции в рамките на и между 
културите, като извлича смис�ла и скритите им значени�.

Проявява  
отношение на

3.�. отвореност и �отовност за в�зд�ржане от недоверие к�м 
дру�и култури и доверие к�м собствената.
3.�. �отовност да се изпитат/преживе�т различните  
етапи на приемане или адаптиране к�м дру�а култура и взаи�
моде�ствие с не�
3.3. �отовност за ан�ажиране с конвенциите и обичаите, спец�
ифични за вербалната и невербалната комуникаци� и взаимо�
де�ствие
3.4. желание за постав�не под с�мнение на ценностите и пре�
зумпциите по отношение на културните практики и продукти от 
собствената среда
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Тест�т с�д�ржа в�проси с избираем от�овор (4 опции – � верен от�овор), 
отворени в�проси и тв�рдени� с в�зможни от�овори, структурирани по скала 
на �икерт от „Кате�орично с�м с��ласен” (�Str��g�� �i��gr��”) до „Кате�орично 
с�м с��ласен” (�Str��g�� �gr��”). 

За проверка на умени�та и отношени�та като компоненти на междукул�
турната комуникативна компетентност е уместно да се използва и ролева и�ра, 
особено, ако учител�т има в�зможност да наблюдава провеждането � и да оце�
н�ва участието на учениците в не�. Важно при използването на ролева и�ра за 
оцен�ване резултатите от целенасочено провеждано обучение в междукултурна 
комуникативна компетентност е точното задаване на ситуаци�та на междукул�
турно общуване с не�ните участници и техните роли, определ�нето на параме�
трите на потенциални� сбл�с�к на култури така, че да мо�ат да б�дат интер�
претирани от обучаемите, които да изберат подход�щи вербални и невербални 
средства за комуникаци�. 

В�з основа на �ореизложеното се формулират следните изводи.
• Очертаните четири �рупи (социокултурни, социолинг�истични, линг�

�омето�ически и линг�о�политически) концептуални основани� за 
с�здаване на педа�о�ическа техноло�и� за развиване на междукултур�
на комуникативна компетентност в рамките на интензивното обуче�
ние в по ан�ли�ски език в 8. клас позвол�ват точно да се определ�т 
с�ответните цел, задачи и принципи, на които т� лежи. 

• В�зможно е и точното очертване на �раниците на учебното с�д�ржа�
ние, с което техноло�и�та да се ос�ществи, както и подбор�т на на��
адекватните методи и техники на обучение. Учебното с�д�ржание – с 
не�овите три основни компонента – знани�, умени� и отношени� – 
мо�ат да б�дат реализирани с различни средства, сти�а последните да 
от�овар�т на точно определени критерии и показатели. 

• Конкретно, за нуждите на насто�щето изследване, се разработват шест 
учебни модула под формата на работни листове за ученика, листове за 
рефлекси� за ученика и с�ответни листове за учител� с предложени 
процедури за де�ствие, примерни от�овори и варианти за изп�лнение 
на задачите. 

• Резултатите от така планираната техноло�и� мо�ат да б�дат оценени с 
висока степен на надеждност с помощта на специално разработен за 
целта финален тест.
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ТРЕТА  ГЛАВА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА  
НА ТЕХНОЛОГИЯТА

Трета �лава се с�стои от четири пара�рафа и с�д�ржа резултатите от екс�
перименталната проверка на предложената педа�о�ическа техноло�и� (проведе�
на в периода ���9����� �.), които доказват, че не�ната приложимост и в�змож�
ността т� да се внедри широко в интензивното обучение по ан�ли�ски в 8. клас 
без значение кое е основни�т учебен комплекс. 

П�рви�т пара�раф на тази �лава представ� ор�анизаци�та и с�д�ржанието 
на експерименталната работа. Втори�т пара�раф из�сн�ва ор�анизаци�та и с��Втори�т пара�раф из�сн�ва ор�анизаци�та и с��ор�анизаци�та и с��
д�ржанието на констатиращия етап на експеримента. На констатиращи� етап 
на експеримента  се установ�ва�

а)  нивото на МКК, дости�нато вследствие на обучението по ан�ли�ски 
език в кра� на 7. клас, в кра� на 8. клас след интензивно обучение по 
ан�ли�ски и в кра� на 9. клас (за паралелки от профилирани и непро�
филирани училища); 

б)  областите, които да получат внимание при такова специфично обуче�
ние.

Констатиращи�т етап включва�
�.  Изработване на авторски инструментариум (анкета) за проучване на 

пости�натата междукултурна комуникативна компетентност в рамки�
те на обучението по ан�ли�ски в 7., 8. профилиран (с интензивно чуж�
доезиково обучение), 8. непрофилиран (с неинтензивно чуждоезиково 
обучение), 9. профилиран (след интензивно чуждоезиково обучение в 
8. клас), 9. непрофилиран (след неинтензивно чуждоезиково обучение 
в 8. клас).

3.  Провеждане на анкетата.
4.  С�биране и обработка на данните от проведената анкета.
�.  Формулиране на изводи от проведеното изследване.
6.  Изработване на ал�орит�м за оцен�ване на потенциала на учебниците 

по ан�ли�ски език за развиване на МКК и оцен�чна карта.
7.  Прила�ане на ал�орит�ма и анализ и оценка на потенциала за развива�

не на МКК на 
• ДОИ за учебно с�д�ржание по чужд език;
• учебната про�рама по ан�ли�ски език за 8. клас (интензивно изучава�

не);
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• учебниците по ан�ли�ски език, одобрени от МОМН и влезли в практи�
ческа употреба през септември ���9.

8.  Формулиране на изводи от изв�ршените анализ и оценка.
Обработените и анализирани �анни от про�е�ената анкета с 8�9 учени�

ци от Софи� и страната от 7., 8. (с интензиво и неинтензивно чуждоезиково об�
учение) и 9. (с интензиво и неинтензивно чуждоезиково обучение) клас устано�
в�ват демонстриране на отделни компоненти от МКК. В�преки това, резултати�
те от анкетата са достат�чно ниски, за да може да се тв�рди, че с�ществува ре�
ална потребност от целенасочена работа за развиване на т�хната междукултур�
на комуникативна компетентност.

При анализа на ДОИ за учебно съ�ър�ание по чу�� език и Учебната про�
грама по английски език за 8� клас интензи�но изуча�ане се откро�ва известен 
потенциал за реализиране на целите на обучението в МКК. Модел�т, к�м ко�то 
се стреми б�л�арското чуждоезиково обучение, е кодиран в характеристиката на 
третото равнище на владеене на чужд език за �имназиален етап, което от�овар� 
на зав�ршено профилирано училище или паралелка с интензивно изучаване на 
чужд език в 8. клас и то� се приближава до духа на модела за �оворещи� езика 
като роден, без да включва елементи на моделите, раз�ледани подробно в П�рва 
и Втора �лава, напр. модела за �оворещи� езика междукултурно. В�преки нали�В�преки нали�
чието на потенциал за обучение в МКК, намираме, че то� остава само за�атнат 
и на практика конкретни насоки за не�овото реализиране липсват от „�драта� на 
учебното с�д�ржание.

Обуча�ащият етап от експеримента е представен в трети� пара�раф на 
Трета �лава. Този етап е на��важни�т за провеждането на експеримента.

В работата по под�отовката за провеждане на обучаващи� експеримент се 
предприемат следните ст�пки. 

�.  Изработване на критерии, показатели и измерители за нивото на МКК 
в обучението по ан�ли�ски език в 8. клас (интензивно изучаване).

�.  Из�отв�не на пакет работни материали, предназначени за работа в 8. 
клас (интензивно обучение) по ан�ли�ски език, които да преодол��
ват липсите по отношение развитието на МКК в одобрените от МОН 
учебни комплекси.

3.  �кспертна оценка на работни� пакет.
4.  Апробиране, адаптиране и корекци� на работни� пакет.
�.  Изработване на критерии, показатели и инструментариум за установ��

ване равнището на пости�ната междукултурна комуникативна компе�
тентност в обучението по ан�ли�ски език в 8. клас (интензивно изуча�
ване).
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Ст�пки 3 и 4 се изв�ршват в нелине�на последователност – елементи от 
пакета се апробират с ученици, т�рси се мнението на учителите, след което се 
кори�ират. Окончателни�т вариант на работни� пакет се подла�а на експертна 
оценка с помощта на специално разработена експертна карта. В с�ответствие 
с уточненото учебно с�д�ржание се определ�т критерии, показатели и изме�
рители за нивото на МКК в кра� на обучението с пакет учебни модули „�ора, 
места и начини� (�������, ������ ��� ����”). Прист�пва се к�м експериментално 
внедр�ване на тези материали в обучението по ан�ли�ски език с четири 8. класа 
от Софи� и страната.

В последни� па�раф от Трета �лава обсто�но се раз�леждат и анализират 
резултатите от контролния етап от експеримента. 

На този етап се из�отв� окончателни�т вариант на финални� тест, с ко�то 
се провер�ват резултатите от проведеното обучение в МКК с помощта на па�
кет учебни материали „�ора, места и начини�. Ос�ществ�ват се сле�ните �ей�
ности:

�.  Тест�т се провежда в с�ответното училище в реално учебно време 
в сходен времеви диапазон за всички паралелки от контролната и от 
експерименталната �рупи. 

�.  С�бират се поп�лнените от учениците тестове. 
3.  Ре�истрират се резултатите от теста в п�рвични таблици в Ex���.
4.  С�браните данни се подла�ат на п�рвична статистическа обработка. 

Изчсл�ват се процетни с�отношени�, медиана и коефициент на раз�
се�ване.

�.  Прила�ат се статистически методи за проверка на поставените хипо�
тези.

6.  Изв�ршва се количествен и качествен експертен анализ на получените 
резултати.

7.  Формулират се изводи и заключени� в�з основа на обработените дан�
ни и изв�ршените статистически измервани� и качествени� анализ. 

За доказване на статистическата значимост на получените резултати, кои�
то са обработени и �рупирани според критери�, до ко�то се отнас�т, се използ�
ват следните статистически методи,, както следва�

� за критери� знани� се прила�а коефициент на Розенбаум и се изслед�
ват качествата на получените резултати с t�t��t (на Стюд�нт).

� за критери� умени� се прила�а коефициент на Розенбаум и се изслед�
ват качествата на получените резултати с t�t��t (на Стюд�нт).

� за критери� отношени� се прила�а Chi��qu�r� t��t и t�t��t (на Стюд�нт).
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По всички изследвани критерии има статистически значима разлика в 
полза на експерименталната �рупа, което доказва не�ната ефективност. 

�ксперименталната проверка на предложената педа�о�ическа техноло�и� 
преминава през н�колко стади�, на кра� на всеки от които се очертават няколо-
ко групи изводи. 

1. Констатиращи�т етап на експеримента, обхващащ проучване на налич�
ното ниво на междукултурна комуникативна компетентност на ученици от Со�
фи� и страната от 7., 8. и 9. клас (с интензивно изучаване на ан�ли�ски език 
и без), анализ на де�стващата учебна документаци� по предложен от автора 
ал�орит�м и експертна оценка на с�здадените учебни материли „�ора, места, 
начини�, позвол�ва да се формулират следните тенденции. При констатиращо�При констатиращо�
то изследване се установ�ва наличие на отделни компоненти от МКК, като в по�
вечето случаи на��високо ниво на положителните резултати се наблюдава при 
ученици от 8. и 9. клас с интензиво изучаване на ан�ли�ски като резултат от ин�
тензитета на обучението по езика в 8. клас, което те са преминали. В�преки 
това, резултатите са достат�чно ниски, за да може да се тв�рди, че наличните 
бла�опри�тни услови� за развиване на МКК с ученици от 8. клас (интензивно 
изучаване на ан�ли�ски език) не се използват п�лноценно и с�ществува реална 
потребност от целенасочена работа с учениците за развиване на т�хната между�
културна комуникативна компетентност.

� Направени�т анализ на де�стващата к�м момента учебна документа�
ци� подчертава необходимостта от внимателно планирани средства за 
взаимоде�ствие и педа�о�ическо в�зде�ствие в обучението по ан�ли��
ски език, особено в периода на не�овото интензивно изучаване в 8. 
клас, т�� като в документите с�ществува потенциал, ко�то не е раз���
рнат в конкретиката на �драта на учебно с�д�ржание. Понеже обуче�
нието в междукултурност не подлежи на оцен�ване, може да се пред�
положи, че този потенциал ще остане именно так�в, без да се раз���
рне до реално планирани и �сно структурирани елементи от процеса 
на обучение по ан�ли�ски език. 

� Оценката на експертите, дадена за пакета учебни материали „�ора, 
места и начини�, с ко�то се реализра в практиката предложената тех�
ноло�и� за развиване на МКК в обучението по ан�ли�ски език в 8. 
клас (интензивно изучаване), подчертава адекватността на не�ови� за�
мис�л и реализаци� и доказва практическата му приложимост, незави�
сеща от избрани� за работа учебен комплекс (т.е. може да се използва 
за обучение по МКК в�в всички профилирани паралелки в 8. клас). 
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2. Контролни�т срез доказва с качествени и количествени данни и след с��
ответната статистическа обработка ефективността от прила�ането на тази педа�
�о�ическа техноло�и�. По всички формулирани критерии, за всички показатели, 
се наблюдава положителен резултат, т.е. постижени�та на контролната �рупа са 
по�ниски от тези на експерименталната. 

�  Така, по критери� знания учениците са пости�нали значителен напре�
д�к и постижени�та им в тази насока са кате�орично по�високи от тези 
на учениците от контролната �рупа. С�що така убедителни са резулта�
тите и по критери� умения. Разликата при този критери� е, че средни�
те сто�ности на резултатите за критери� знания са по�концентрирани 
от тези по критери� умения. Може да се допусне, че това се д�лжи 
на факта, че провер�ваните умени� се интер�рират с продуктивните 
чуждоезикови умени� и, следователно, завис�т от общото им ниво, 
което се пивишава по�бавно и по�трудно от това на рецептивните чуж�
доезикови умени�. За критери� отношения с�що може да се тв�рди, 
че има р�ст при експерименталната �рупа. В сравнение с�с знани�та 
и отношени�та, разликите в резултатите за двете изследвани �рупи са 
по�малки за отделните показатели, но сами по себе си кате�орично 
сочат положителна тенденци�. Това относително ��снижаване�� на раз�Това относително ��снижаване�� на раз�
ликите за критери� отношения може да се интерпретира в посока, че 
на�ласите и отношени�та отнемат на��д�л�о време, за да б�дат фор�
мирани. В�преки това, се очертава �сно определена тенденци� к�м из�
раз�ване на толерантност и отвореност к�м дру�остта и критично от�
ношение к�м валидността на собствените културни на�ласи и модели 
на поведение при експерименталната �рупа. 

�  Доказва се, че предложената педа�о�ическа техноло�и� за развиване 
на МКК с ученици от 8. клас в процеса на т�хното интензивно изу�
чаване на ан�ли�ски език е ефективна и може да б�де прила�ана в 
разлчините типове училища, които предла�ат интензивно обучение по 
чужди� език в страната, независимо от избрани� за работа учебен ком�
плекс по ан�ли�ски език за 8. клас.
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При изследването на теоретичното с�сто�ние на проблема за междукул�
турна комуникаци� и междукултурна комуникативна компетентност в национа�
лен, европе�ски и световен мащаб става �сно, че те са в�в фокуса на внимание 
на различни науки и теории, вс�ка от които �о осветл�ва от различен ���л. На��
важно за нас, обаче, е нарастващото внимание, което те получават в рамките на 
науката за езика и методиката на преподаване на езици (както на роден, така и 
на чужд език). Развиването на междукултурна комуникативна компетентност в 
езиковото бучение е от особена важност предвид интензивните контакти между 
представители на различни култури, които често общуват на езици, различни от 
ма�чини� им. Това с особена сила важи за обучението по ан�ли�ски език, ко�то 
в последните две десетилети� все повече се нала�а като език на международно�
то общуване. 

В�преки наличието на достат�чно �ол�м бро� изследвани�, в�преки реал�
ните предпоставки из областта на образователните политики – в европе�ски и 
национален план и отделните положителни примери в областта, остава открит 
в�прос�т как междкукултурната комуникативна компетентност да се ос�щест�
в�ва в практиката на Ч�О в нашата страна. Необходимо е общите формули�
ровки в националните образователни документи да получат конкретен израз, 
включително и в �драта на учебно с�д�ржание на ДОИ. Желателно е още на 
нивото на ДОИ и УП по езици да се заложат определени насоки за оцен�ване на 
МКК. Дру�, подкреп�щ развитието на МКК в обучението по езици елемент, би 
бил разработването и апробирането в практиката на учебно с�д�ржание, което 
да почива на �сно формулирани принципи и да води к�м развиване на между�
културна комуникативна компетентност на б�л�арските ученици в процеса на 
овлад�ване на с�ответни� език.

В резултат на теоретичните проучвани� се очертават четири �рупи (социо�
културни, социолинг�истични, линг�омето�ически и линг�о�политически) кон�
цептуални основани� за с�здаване на педа�о�ическа техноло�и� за развиване 
на междукултурна комуникативна компетентност в рамките на интензивното 
обучение в по ан�ли�ски език в 8. клас с не�ните цел, задачи и принципи. В�з�
можно е и точното очертаване на �раниците на учебното с�д�ржание, с което 
техноло�и�та да се ос�ществи, както и подбор�т на на��адекватните методи и 
техники на обучение. Учебното с�д�ржание – с не�овите три основни компо�
нента – знани�, умени� и отношени� следва да от�овар� на определени крите�
рии и показатели. Конкретно, за нуждите на насто�щето изследване, специално 
са разработени шест учебни модула под формата на работни листове за ученика, 
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листове за рефлекси� за ученика и придружаващи �и листове за учител� с пред�
ложени процедури за де�ствие, примерни от�овори и варианти за изп�лнение 
на задачите. Не на последно м�сто, резултатите от така планираната техноло�и� 
мо�ат да б�дат оценени с помощта на тест, с�ответстващ на приетите критерии 
и показатели за МКК.

 В резултат от експерименталната проверка на педа�о�ическата техно�
ло�и� на констатиращи� етап се установ�ва демонстриране на отделни компо�се установ�ва демонстриране на отделни компо�
ненти от МКК, но се нала�а и извод�т, че наличните бла�опри�тни услови� за 
развиване на МКК с ученици от 8. клас (интензивно изучаване на ан�ли�ски 
език) не се използват п�лноценно. 

Анализ на де�стващата к�м момента учебна документаци� подчертава не�
обходимостта от внимателно планирани средства за взаимоде�ствие и педа�о�
�ическо в�зде�ствие в обучението по ан�ли�ски език, особено в периода на не�
�овото интензивно изучаване в 8. клас, т�� като в документите с�ществува по�
тенциал, ко�то не е раз��рнат в конкретиката на �драта на учебно с�д�ржание. 
В одобрените за използване в интензивното обучение по ан�ли�ски език учебни 
комплекси с�що се наблюдава дефицит на задачи и де�ности, които системно да 
развиват МКК. Такава в�зможност предостав� пакета учебни материали „�ора, 
места и начини�, с�здаден с цел реализирането на педа�о�ическа техноло�и� 
за развиване на МКК в обучението по ан�ли�ски език в 8. клас. Изв�ршената 
експертна оценка на учебните материали дава основание да се приложи цик��
л�т „�ора, места и начини� с ученици от 8. клас на профилираните �имназии и 
паралелки в хода на обучението им по ан�ли�ски език с висока степен на убеде�
ност в не�овата адекватност и полезност. 

�ксперименталната проверка на предложената педа�о�ическа техноло�и� 
доказва убедително, включително и с�с средствата на статистически� анализ, 
че прила�ането � в практиката води до повишаване на междукултурната кому�
никативна компетентност на учениците от 8. клас, които изучават интензивно 
ан�ли�ски език. За всички изследвани показатели резултатите на експеримен�
талната �рупа са по�високи от тези на контролната. Макар че с�ществува из�
вестна разлика при постижени�та по критерии знания и умения и от дру�а стра�
на резултатите по критери� отношения, има наличие на значителен напред�к в 
развиването на МКК при �рупата, обучавала се по предложената педа�о�ическа 
техноло�и�. Ако, обаче, оставим встрани цифровите резултати, които са обра�
ботени статистически и се в�ледаме в резултатите от учебната де�ност в смис�л 
на с�д�ржание на предадените �истове за самооценка, с�чинени�, на резулта�
тите от техни проучвани�, на с�здадените от ученици вестници и видео клип, 
не може да се отмине заключението, че предложената педа�о�ическа техноло�и� 
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подтиква учениците да разс�ждават в�рху проблемите на междукултурната ко�
муникаци�, да ос�знават значението на послани�та на собствената и на дру�ата 
култура и в кра� сметка �и кара да израз�ват �отовност за приемане на разли�
чи�та или поне да се в�зд�ржат от отхв�рл�не на дру�остта. Това свидетелства 
за зад�лбочаване на техните познани� за собствената, както и за културата�цел, 
за ус�в�ршенстване на умени�та им за сравнение на културни �влени� и рела�
тивизиране на „ба�ажа� на собствената култура, както и за т�хната повишена 
толерантност и отвореност к�м дру�остта.

В заключение ще кажем, че е нап�лно в�зможно в рамките на обучението 
по ан�ли�ски език в 8. клас (интензивно изучаване) да се работи целенасочено 
за развиването на т�хната междукултурна комуникативна компетентност. Тази 
работа значително се улесн�ва, ако учителите разпола�ат с �сно определени 
критерии и показатели, по които да мо�ат да отчитат резултатите от такова обу�
чение и измерители, с които да �и ре�истрират. Наличието на нарочна педа�о�
�ическа техноло�и� с�с с�ответните принципи, методи на обучение и учебно 
с�д�ржание прави обучението в МКК още по�ефективно.

Предложената педа�о�ическа техноло�и�, ко�то в практиката се реализира 
посредством цик�ла „�ора, места, начини�, е приложима в контекста на �оле�
ми� бро� училища и паралелки в страната, предла�ащи интензивно обучение 
по ан�ли�ски език. В�зможно е т� да се внедри широко в интензивното обу�
чение по ан�ли�ски в 8. клас без значение ко� е основни�т учебен комплекс. 
Не�ното използване би способствало да се претвор�т директивите и насоките в 
образователните документи, които ре�улират езиковото обучение в европе�ски 
и национален план, придава�ки им реално, конкретно и културно�специфично 
с�д�ржание. Не на последно м�сто, т� с�здава предпоставки за реалното син�
хронизиране на с�сто�нието на обучението по езици в страната и на��с�времен�
ните тенденции к�м засилване на рефлексивни� елемент в езиковото обучение 
и повишаване на критичната културна ос�знатост на обучаемите, т�� като пре�
достав� конкретни инструменти, с чи�то помощ това да се ос�ществи.  
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Резултатите от проведените в с�ответствие с целта и задачите на дисертационни� 
труд теоретични и експериментални изследвани� се свеждат до следните ос�
новни приноси�

�.  Изв�ршено е мащабно за страната изследване на междукултурната комуника�
тивна компетентност, ко�то се пости�а в резултат от обучението по ан�ли�ски 
език в про�имназиални� и в началото на �имназиални� етап. Резултатите от из�
следването позвол�ват да се направ�т изводи за реалното с�сто�ние, успехите 
и проблемните зони, в�з основа на които да се планира систематична работа 
по развиването на такава компетентност с ученици от 8. клас профилираните 
�имназии и паралелки с интензивно изучаване на ан�ли�ски език. 

�.  Предложени и апробирани са ал�орит�м за оцен�ване на потенциала на учебни�
те комплекси по ан�ли�ски език за развиване на междукултурна комуникативна 
компетентност и Карта за оценка на потенциала на учебните комплекси по ан�
�ли�ски език за ... (клас) за развиване на междукултурна комуникативна компе�... (клас) за развиване на междукултурна комуникативна компе�.. (клас) за развиване на междукултурна комуникативна компе�
тентност, в ко�то се ре�истрират наблюдаваните про�ви на този потенциал�

3.  С�здадена е педа�о�ическа техноло�и� за развиване на междукултурна кому�
никативна компетентност в рамките на интензивното обучение по ан�ли�ски в 
8. клас) с�с свои принципи, методи и техники на преподаване, учебно с�д�р�
жание и средства за измерване на постижени�та. 

4.  Тази педа�о�ическа техноло�и� се основава на принципи (формулирани вслед�
ствие на теоретичните изследвани�), които се отнас�т пр�ко к�м развиване 
на междукултурна комуникативна компетентност в процеса на обучението по 
чужд език (и в частност в рамките на интензивното обучение по ан�ли�ски в 
8. клас).

�.  За целите на техноло�и�та са анализирани и класифицирани интерактивни 
методи и техники (в т. ч. общодидактически, специфични за чуждоезиково�
то обучение и специфични за междукултурното учене), като са определени 
онези, чието приложение води до развиване на междукултурна комуникативна 
компетентност.

6.  Очертани са �раниците на учебно с�д�ржание (с не�овите компоненти – зна�
ни�, умени�, отношени� и учебни де�ности), в�з основа на което се пости�а 
развиване на междукултурна комуникативна компетентност в 8. клас (интен�
зивно изучаване). С�образно �орното, е с�здадено и апробирано в реалната 
практика на интензивното изучаване на ан�ли�ски език авторско учебно с��
д�ржание, за което при експерименталната проверка кате�орично се доказва, 
че води до развиване на междукултурна комуникативна компетентност.

7.  С�ставени са критерии и показатели, както и с�ответни инструменти за оцен��
ване пости�натото равнище на междукултурна комуникативна компетентност 
в обучението по ан�ли�ски език в 8. клас.
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