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ИГРАТА И ИГРОВИТЕ ФОРМАТИ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ  

НА ВЪЗРАСТНИ  

 

доцент д-р Илка Бирова 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ilkabirova@mail.bg 

 
Резюме: Настоящият доклад е посветен на играта като образователен феномен в чуждоезиковото 

обучение на възрастни. Авторката представя дефиниции на играта и нейните характерни черти, 

които я отличават от другите видове учебна дейност. Дадени са примери за дидактични езикови игри и 

игрови технологии, използвани в обучението по руски език като чужд на студенти от различни 

специалности в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Направени са конкретни методически 

препоръки за използване на игрови формати в обучението по чужд език на възрастни.  

Ключови думи: игра, чуждоезиково обучение, руски като чужд, игрови формати, възрастни. 

 

GAME AND GAME FORMATS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHIMG  

OF ADULTS 

 

Assoc. Prof. Ilka Birova, PhD  

Sofia University St. Kl. Ohridski, ilkabirova@mail.bg 

 
Abstract: This article is dedicated to game as an educational phenomenon in foreign language teaching of 

adults. The author presents definitions and special features of game which distinguish it from other teaching 

activities. Examples of didactic language games and game technologies used in Russian language teaching of 

students in different specialties at Sofia University are given. Methodological recommendations of using game 

formats in foreign language teaching of adults are listed.  

Key words: game, foreign language teaching Russian as a foreign language, game formats, adults. 

 

Една от водещите тенденции в съвременното обучение е геймификацията, т.е. 

използването на игрови формати в учебния процес за поддържане на неговата 

ефективност и мотивацията на обучаваните. Настоящият доклад разглежда играта като 

образователен феномен и нейното приложение в чуждоезиковото обучение на 

възрастни. Тези въпроси са разгледани на основата на руския език като чужд, изучаван 

от възрастни (студенти филолози и нефилолози) в българска езикова среда.  

В началото представяме някои дефиниции на играта в разглежданата сфера. В 

„Новия речник на методическите термини и понятия“ (1) играта се определя по следния 

начин:  

1) Като един от видовете човешка дейност. На занятията по език играта е „форма 

на дейността в условни ситуации, специално създавани с цел затвърдяване и 

активизиране на учебния материал в различни ситуации на общуване.[...] Играта 

спомага за усвояване на знания и придобиване на речев опит не по необходимост, а по 

желание на самите учащи се.[...] Играта става инструмент както за обучение, така и за 

възпитание, изисквайки от участниците голямо умствено напрежение.“ (1:74) 

2) Като „елемент на активните методи за обучение, ориентирани към 

практическо обучение по език чрез широко използване на колективни форми за 

обучение, в това число ролеви игри и съвременни образователни технологии. Към 

такива методи е прието да се отнасят различни варианти на директния, комуникативния 

и интензивния методи“. (1:12) 

3) Обучаващата игра се определя като „специфично организирано на занятията 

по език ситуативно упражнение, при изпълнението на което се създават възможности за 

многократно повторение на речевия образец (образци) в условия, максимално 
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приближени към условията на реалното речево общуване (с присъщите му признаци – 

емоционалност, спонтанност, целенасоченост на речевия акт). (1:167) 

Последната дефиниция оценяваме като неточна, защото тя приравнява играта в 

обучението към ситуативните упражнения. Считаме, че играта е много по-голямо и сложно 

явление, отколкото ситуативните упражнения, които невинаги прерастват в обучаваща игра. 

В езиковото обучение играта спомага за решаването на следните методически 

задачи: 1) създаване на психологическа готовност на обучаваните за речево общуване; 

2) създаване на естествена необходимост от многократно повторение на езиковия и

речевия материал; 3) тренировка на обучаваните в избора на нужния речев вариант,

което е подготовка за спонтанна реч. Игрите могат да бъдат насочени към формиране

на речеви навици (фонетични, лексикални, граматични) и към развитие на речевите

умения (творчески игри). Голямо разпространение в езиковото обучение имат ролевите

игри. В тях учащите се включват в моделирани ситуации, изискващи от тях взимане на

решение на основата на анализ на ситуацията.

Близък по своя характер до играта е „методът на комуникативните задания, 

който изисква не систематизация на езиковите явления, а създаване на условия, в които 

обучаваните са въвлечени в решаване на комуникативни задачи.“ (3:11) 

В цитираните източници играта се определя като вид обучаваща дейност, като 

ситуативно упражнение, комуникативно задание или като различни по вид дидактични игри, 

използвани в процеса на езиковото обучение. Игровите технологии и дидактичните игри в 

обучението по руски език като чужд (РКЧ) на възрастни са изследвани от редица руски и 

български методици (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.) Московкин и Шамонина анализират иновационни 

технологии в обучението по РКЧ: екскурзионна, театрална, проблемна, проектна, 

етнокултурна технология и езиков портфейл. Според авторите силата на назованите 

технологии е в това, че те създават условия за неволево овладяване на чуждия език. То се 

явява страничен продукт на изпълняваната от обучаваните продуктивна дейност. Подкрепяме 

гледната точка на Московкин и Шамонина, че „иновационните технологии могат да 

включват елементи от прякото обучение по езика. Използването на иновационни технологии 

не противоречи на работата с езика, обсъждането на правила, употребата на думи, 

съставянето на изречения и текстове и може да включва разнообразни елементи на езиковото 

обучение.“ (9:12-13). Цитираните автори твърдят, че ролевата игра е важен елемент от всяка 

иновационна технология, тъй като тя моделира условията на изпълнение на определена 

продуктивна дейност и по този начин подготвя обучаваните за нейното изпълнение. Като 

пример е разгледана деловата игра, която става модел за реално професионално общуване. Тя 

дава възможност на участниците да развиват както професионални, така и речеви навици по 

отношение на изучавания чужд език. Подкрепяме тезата, че на основата на обучаващата игра 

успешно се затвърждават езиковите и комуникативните умения на възрастните обучавани, в 

същото време се развива тяхната професионална компетентност.  

Тук представяме нашата дефиниция за играта в обучението по чужд език. 

Играта е важна обучаваща дейност в процеса на езиковото обучение. Тя е една от 

формите на организация на учебния процес, която превръща обучението в живо общуване. 

Играта е необходим компонент в методическите системи за езиково обучение както на 

деца, така и на възрастни. В учебната практика тя се реализира чрез игрови технологии, 

дидактични езикови игри, игрови упражнения, техники и похвати, а също така на основата 

на специфична организация на учебното занятие. Играта се използва за развиване на 

речевите, комуникативните и творческите умения на обучаваните. Тя внася разнообразие в 



12 

учебния процес и повишава неговата ефективност, като поддържа мотивацията и интереса 

на обучаваните към изучавания език и култура.  

Дефиницията по-горе представя в концентриран вид същността на играта като 

лингвометодически феномен. По-нататък в изложението изброяваме нейните характерни 

черти, които в редица случаи показват предимство в сравнение с традиционните учебни 

дейности.  

1) В учебна среда играта създава естествен контекст, в който употребата на 

езика става необходима. Играта мотивира създаване на дейност, в която речта е 

средство за постигане на реална цел. 

2) Играта помага на обучаваните да усвояват знания и да придобият речев опит 

не по необходимост, а по собствено желание. Играта сваля психологическите бариери в 

речевото общуване на изучавания език. 

3) Играта създава емоционални и интелектуални стимули за обучаваните, 

мотивира тяхната речева дейност и разкриването на творческия им потенциал. 

4) Игровите задания често са построени на принципа на информационната 

празнина, т.е. има неизвестен елемент, който се търси. 

5) Играта често се основава на смяната на ритъм, темпо, интонация. Правилната 

езикова форма се усвоява по принципа на аналогията или отхвърляне на неправилното. 

6) По своя характер играта е интерактивна и често съдържа състезателен елемент. 

7) Играта изисква спазване на определени правила и има времеви ограничения. 

8) Играта често предлага на играчите да влязат в роля, да сменят роли и гледни 

точки, тя дава възможност за свободен избор и творчество в изпълнението на 

поставената задача.  

Можем да обобщим, че играта в чуждоезиковото обучение се използва със следните 

цели: тренировка и затвърдяване на езиковите знания и речевите умения, повторение на 

учебния материал по чуждия език, активен отдих по време на учебните занятия. Тук следва 

да обърнем внимание на ролята на преподавателя по отношение на допусканите грешки по 

време на игровото действие. За разлика от традиционните учебни дейности, в хода на 

играта преподавателят не поправя грешките на обучаваните. Това се прави след 

приключване на игровото действие в следните форми: 1) повторно задаване на въпрос с 

използване на правилната форма в него; 2) коментар на преподавателя за допуснатите 

грешки; 3) поправяне на грешките от самите обучавани; 4) обсъждане в групата на 

варианти на реплики, на тактически ходове на участниците в игровата ситуация.  

Дългогодишният ни преподавателски опит и наблюдения в учебния процес 

показват, че игровите формати се прилагат рядко или изобщо отсъстват в обучението 

на възрастни. Тук посочваме някои негативни фактори, които пречат на реализацията 

на играта в чуждоезиковото обучение на възрастни: 

 времеемкост в подготовката на играта, изразходване на голямо количество 

време за подготовка на игровото задание и нужните за него материали; 

 съществуващо сред преподавателите недоверие и неувереност в ефективността 

на игровите технологии и похвати в обучението на възрастни; 

 дефицит на игрови упражнения и дидактични игри в учебниците и учебните 

пособия по чужди езици; 

 претовареност на учебната програма, недостиг на време в часовете по чужд 

език за използване на игрови технологии; 
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 ниска игрова култура или липса на такава сред преподаватели и обучавани.  

За да бъдат преодолени тези негативни фактори е нужно познаване и прилагане 

на формите на обучаващата игра в учебния процес, което ще доведе до изграждане на 

игрова култура у преподаватели и обучавани.  

По-нататък в изложението представяме примери на дидактични игри и игрови 

технологии, прилагани от нас в обучението по руски език на студенти от различни 

специалности в Софийския университет. 

Пример №1. Цветови асоциации. 

Вид на играта: за развитие на речта и асоциативното мислене, игра с използване 

на рисуване, съчетание на вербални и невербални средства. 

Ниво на езикова подготовка: А1-А2. 

Необходими материали: Преподавателят трябва да предостави листове и 

флумастри (цветни моливи, маркери) на всеки участник и ножици за всяка група. 

Листовете са с размер А4 и са разделени на 4 или повече части в зависимост от броя на 

цветовете, използвани в играта. Нужен е и картон с голям размер за обобщаване на 

асоциациите на участниците. Той също се разделя на 4 или повече части.  

Продължителност: В зависимост от броя на предлаганите цветове – от 20 до 45 

минути. 

Ход на игровото действие: Играта протича по следните правила: всеки участник 

пише или рисува асоциациите, които предизвиква у него даден цвят, например червен, 

син, оранжев, виолетов и т.н. Преподавателят назовава определен цвят и дава на 

обучаваните 2 минути да напишат думи или да нарисуват изображение, което свързват 

с даден цвят. След това всеки участник обяснява своите цветови асоциации. В хода на 

представянето в групата се обсъжда общото и различията между асоциациите. В края 

на играта участниците изрязват своите цветови асоциации и съставят общ цветови 

постер, наречен „Цветови асоциации“. 

Коментар: В играта се използва съчетание на вербални и невербални средства. 

Тя комплексно развива речевите умения и асоциативното мислене. Играта „Цветови 

асоциации“ е разработена и представена от нас в рамките на международен проект по 

програмата „Еразъм+“ „Образователни игри. Обмен на добри практики в обучението на 

възрастни“ (10).  

За работа по РКЧ на среден и напреднал етап (В1-B2) препоръчваме използването 

на интерактивни упражнения и игри, представени на портала www.gramota.ru. Полезни за 

учебната практика игрови формати съдържа образователният портал „Езици чрез песни“ 

http://www.languagesbysongs.eu/, посветен на обучението чрез песни по различни чужди 

езици, включително и по руски език като чужд. 

По-нататък в изложението се спираме на играта дискусия, която успешно 

използваме в обучението на студенти филолози и нефилолози. Следва кратко нейно 

описание. Участниците се разделят на две равни групи. По желание едната група избира да 

бъде „за“, а другата – „против“ (например темата „Възможно ли е да се избегне 

екологичната катастрофа?) Едната група отстоява гледната точка за неизбежността на 

екологичната катастрофа, а другата споделя обратното мнение. Във всяка група се избират: 

представител на групата, говорител и секретар. Представителят излага мнението на 

групата по обсъждания въпрос; секретарят и останалите участници помагат на говорителя 

да подготви своята реч и самите те участват в дискусията: изразяват собствено мнение, 

задават въпроси, допълват изказването на говорителя. Ако дискусията се провежда като 

http://www.gramota.ru/
http://www.languagesbysongs.eu/
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състезателна игра, се избира жури, в чийто състав влизат представители на всяка група. 

Журито определя групата победител, като спазва предварително разработена скала от 

критерии.  

По наши наблюдения организацията и провеждането на игрите дискусии 

активизира речевите умения на студентите и заедно с това развива уменията за работа в 

екип, уменията да отстояваш собствена позиция и при това да бъдеш културен 

събеседник. Тези умения помагат на студентите успешно да се изявяват на конференции 

и други форуми. По наши наблюдения използването на игри дискусии оказва 

стимулиращо и мотивиращо въздействие в чуждоезиковото обучение на възрастни на 

среден и напреднал етап. 

По-нататък следва пример за делова игра (игра симулация), която сме 

използвали през 3 година на обучение по руски език на студенти икономисти.  

Делова игра „Представяне на продукцията на фирма пред бизнес партньори“ 

Роли: представител на българска компания за производство на кисело мляко 

„ЕлБи Булгарикум“ (това също може да бъде фирма за производство на козметични 

продукти от розово масло „Българска роза“), мениджър по продажбите, 2 китайски 

бизнесмени.  

Реквизит: каталози за продуктите на фирмата, буркан с кисело мляко, 

пластмасови лъжички (или парфюм, сапун и кремове с розово масло) 

Ситуация: Пловдивски панаир, павилион на българска фирма за производство на 

кисело мляко. Китайски бизнесмени са за първи път в България и проявяват интерес към 

продукцията на съответната българска фирма. Българският представител предлага на 

бъдещите партньори да опитат продуктите или да помиришат сапун, парфюм и др., известни 

с качеството си в много страни по света. Мениджърът по продажбите предлага каталози с 

продукцията на фирмата. По време на игровото действие обучаваните използват типични за 

деловото общуване речеви образци като: Разрешите представить нашего менеджера по 

продажам, г-на Иванова. Чем можем быть вам полезны? Какова цель вашего визита? 

Наши товары отличаются высоким качеством. Ваша продукция нас заинтересовала. Мы 

обсудим возможность заключения договора и сообщим наше решение.  

Опитът ни показва, че деловите игри са голям стимул за развитие на речевите, 

комуникативните и професионалните умения на обучаваните. Използването на тази 

игрова технология благоприятства междуличностното общуване, повишава 

ефективността на чуждоезиковото обучение, което е важна част от професионалната 

подготовка на специалистите в различни сфери. 

След направеният дотук анализ на някои форми на обучаваща игра предлагаме 

следния списък с игрови формати, подходящи за обучението на възрастни на среден 

етап (А2-B1): 

 Игрови упражнения за скорост и правилност на произношението, за

изразителност на изпълнението (на основата на скоропоговорки и стихове). 

 Разиграване на диалози в конкретна ситуация – в магазина, на улицата,

разговор с делови партньори и т.н. с използване на флашкарти. 

 Съставяне на асоциограми по ключова дума.

 Отгатване на гатанки с по-голяма трудност.

 Съставяне на гатанки от обучаваните с използване на изучената лексика и

познати граматични структури. 
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 Изпълнение на викторини по история, география, култура на страната на 

изучавания език. 

 Разучаване на песни и пеене с караоке. 

 Съставяне на клъстери с изучената лексика по дадена тема.  

 Работа със словесни пъзели. 

 Решаване на кръстословици. 

 Целенасочено слушане и четене на текстове: напр. дадено е само началото на 

текста, прогнозиране на развитието на действието. 

 Упражнения за отгатване значението на думи чрез тяхното представяне с 

думи от друг корен. 

 Използване на дидактични езикови игри. 

 Подготовка и презентация на проекти по изучените теми, свързани с 

интересите на обучаваните, конкурс за най-оригинален проект по дадена тема (напр. 

„Моя бизнес идея“ със студенти икономисти). 

 Игрови техники и похвати: използване на картини и флашкарти за 

стимулиране на говоренето; събиране на разделени на части изречения или текст; 

дадено начало на текст и прогноза за развитие на действието (в устна или писмена 

форма); разкриване значението на думите на основата на контекста; използване на 

състезателен елемент в игрови упражнения: Кой най-бързо/без грешки/повече ще 

каже/ще напише?; при допускане на грешки преподавателят използва техника на 

„ехото“ (с по-тих глас казва правилната форма) или техника на повторение на въпроса, 

в който участва правилната форма и др.  

Методическа препоръка: В средния етап на обучение на възрастни 

препоръчваме следното съотношение между обучаващата игра и учебните дейности: 

20% от учебното време – обяснение, наблюдение, беседа и др.; 30% - обучаваща 

игра, 50% - езикови и речеви упражнения + иновационни технологии: проектна 

работа, портфолио и др.  

Посоченото съотношение е апробирано от нас в обучението на студенти от 

различни специалности и е доказало своята ефективност. В монографията ни за играта 

като образователен феномен в чуждоезиковото обучение (6) са анализирани подробно 

различни игрови формати и са дадени методически препоръки за тяхното използване на 

начален, среден и напреднал етап в обучението на възрастни.  

В заключение изразяваме нашата убеденост, че играта има голям и неразкрит 

потенциал в съвременното обучение по чужди езици на възрастни. За неговото 

разкриване е необходимо да се изгради игрова култура сред преподаватели и 

обучавани. Играта има мотивиращо и стимулиращо въздействие в процеса на усвояване 

на чуждия език и култура, като го превръща в живо общуване. Използването на игрови 

формати в обучението е показател за креативност и висок професионализъм на 

преподавателите на чужди езици. 
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ПСИХОДИДАКТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК 

 

старши преподавател д-р Даниела Боянова-Минкова, 

Академия на Министерство на вътрешните работи, d_boyanova@abv.bg 

 
Резюме: Докладът се спира на необходимостта от психологизация и психодидактическо моделиране на 

съвременното обучение по чужд език чрез съобразяване с личността на обучаваните и оползотворяване 

на различни психологически прийоми.  

Ключови думи: личностен тип, образователна среда, моделиране. 

 

PSYCHODIDACTIC MODELING OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Senior lecturer Daniela Boyanova-Minkova, PhD 

Academy of the Ministry of Interior, d_boyanova@abv.bg 

 
Abstract: The report focuses on the need for psychologization and psychodidactic modeling of modern foreign 

language teaching by taking into account the personality of the students and utilizing various psychological 

techniques. 

Kew words: personality type, educational environment, modeling. 

 

От възникването на чуждоезиковото обучение до наши дни никога не са 

съществували по-благоприятни условия за моделиране на учебния процес по чужд 

език. Комуникативно ориентираното обучение в постметодическото образователно 

пространство продължава да се развива и обогатява, да преосмисля концепции и 

методически решения, да заимства успешни модели и иновативни подходи, да търси и 

експериментира.  

Една от водещите съвременни образователни тенденции в областта на 

чуждоезиковото обучение е стремежът за обновяване на комуникативния подход чрез 

психологизация и психодидактическо моделиране на учебния процес. 

Не случайно все повече специалисти по методика обръщат внимание на 

психологическото измерение на общуването в учебна среда. Йорданка Симеонова 

разглежда общуването и езика като инструменти на психологическо въздействие в 

положителна насока. „Именно в общуването се реализира стремежът към изява и се 

утвърждава „Аз“-ът, уникалната индивидуалност на всеки човек, която се нуждае от 

уважение, одобрение и чувство на удовлетворение в контакта с другия“ (Симеонова, 2019). 

Редица психологически изследвания потвърждават следните факти: 

 трудните и уморителни впечатления са склонни да бъдат игнорирани или 

изтласкани от съзнанието в несъзнаваното; 

 всяко усилие по своята същност поражда съпротива, неспособност за 

съсредоточаване на вниманието, трудна възприемчивост или умора. Колкото по-голямо 

е напрежението, толкова по-голям е разходът на психична енергия, по-силно е 

вътрешното противопоставяне;  

 външните стимули, когато не са придружени от активен интерес или от 

положителна емоция, могат да създават само повърхностни впечатления, които лесно 

се заличават и не оставят дълготрайни паметови следи; 

Именно тези пробойни в съвременното преподаване и изучаване на чужди езици 

са една от основните причини за недостатъчната ефективност на учебния процес по 

mailto:d_boyanova@abv.bg
mailto:d_boyanova@abv.bg
https://kennethsorensen.dk/en/glossary/unconscious/
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чужд език. Какво може да бъде по-отегчително за младите хора, с техните неспокойни, 

търсещи умове, от принудата да заучават сухи граматически правила с безброй 

изключения, думи, извадени от контекст, да разглеждат безинтересни теми или да 

правят упражнения, които често са лишени от функционална значимост поради своята 

отдалеченост от реалния живот и реалните проблеми на хората. 

Всеки от нас има известен отрицателен опит в изучаването на чужди езици и е 

попадал в комуникативна ситуация, при която независимо от десетките граматически 

правила и множеството научени думи, не съумява да изрази убедително и на разбираем 

език практическите си нужди и желания. 

Психодидактическото моделиране на комуникативно ориентираното обучение 

изисква промяна в методическите приоритети в следните аспекти: 

1. Създаване на положителен емоционален климат в учебното пространство чрез

ефективно използване на психологическите знания за манипулиране на взаимоотношенията 

и поведението на учещите. 

2. Превръщане на учебната аудитория в „опитно поле“, в което грешките не

водят до заплаха за себеуважението и самочувствието на обучаваните, а служат като 

отправна точка за активиране на корективни механизми. 

3. Учене в условия на психически комфорт и балансиран разход на психическа

енергия. 

4. Предварително договориране на условията, целите и средствата на обучение,

както и на начините за контрол и оценяване. 

5. Осигуряване на условия за себеизява, себеизразяване и саморазкриване.

6. Култивиране на съзнание за общностност.

7. Отчитане и съобразяване с поколенческите и междуполовите различия,

различията в хронотипа и личностния тип. 

8. Извличане и използване на най-креативните елементи от иновативните

психологически методи за изучаване на чужди езици. 

9. Игровизация на процеса на обучение.

Теорията на швейцарския психолог и философ Карл Густав Юнг разглежда две

основни характеристики на личностния темперамент, които детерминират поведението 

на индивида в социална среда – екстраверсия и интровертност. Неговата концепция е 

общовалидна и оползотворяването ѝ в обучението по чужд език би спомогнало за 

хармонизиране на отношенията преподавател – обучавани и обучаван – обучавани. 

Екстраверсията е вродена психофизиологична потребност за себеизява и 

формиране на нови социални връзки, при която ориентацията на съзнанието и 

вниманието на субекта са насочени главно към случващото се извън него. 

Екстравертните обучавани се характеризират с импулсивност в комуникацията, висока 

адаптивност в нови ситуации, оптимизъм и небрежност. Интровертността, напротив, 

означава максимално съсредоточаване и потапяне вътре в себе си. Интровертните 

обучавани са емоционално сдържани и некомуникативни, с ясно заявени лични 

граници, но с вродена склонност към саморефлексия
1
. Те отдават преимуществено

1
Много изследвания споделят общото заключение, че саморефлексията улеснява по-дълбинното ниво на 

учене и разбиране. Когато имаме време да размишляваме върху изучаваната материя, много по-лесно я 

усвояваме и интегрираме, правейки по-устойчиви абстрактни връзки. Този процес може да доведе до 

чувствителна промяна в създаването на паметови следи и да повлияе съществено върху последващото 

използване на усвоените знания. 
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значение на вътрешния си психически живот, тоест на собствените си преживявания, 

идеи, фантазии, образи и т.н. 

Екстравертните учещи са готови спонтанно и без страх от грешки да използват 

нова граматическа категория, да споделят преживявания и опит на новия език, 

използвайки изобилно вербални и невербални средства. Те обаче са изложени на 

повишен риск от умора и психическо изтощение, точно поради комуникативната си 

природа и силния афинитет към новото. Екстраверсията се характеризира с 

постоянната необходимост от получаване на различни допълнителни външни факти и 

информация, поради което екстравертните обучавани са склонни да задават 

многобройни въпроси, нерядко извън контекста на изучаваната материя.  

Учещите от активен, екстравертен тип изпитват желание да повторят веднага това, 

което чуват, докато тези от интровертен, емоционално плахи и несигурни, се нуждаят от 

по-дълъг период на „попиване“, преди подсъзнанието да стане толкова наситено, 

„напоено“ с езика, че да са готови да извадят на показ придобитото знание. При това те са 

много по-чувствителни към граматическата правилност и уместността на изказването в 

дадена социална ситуация. Интровертните обучавани се нуждаят от безусловно 

положително отношение, както от страна на преподавателя, така и от страна на другите 

обучавани, за да превъзмогнат естествената си склонност към дистанция и изолиране. 

Известно е, че детето се учи да говори почти изключително чрез способността на 

подсъзнанието да „абсорбира“ информацията, идваща от външния свят, без съзнателно 

усилие, без притеснение и бързане. При работа с интроверти тази фаза следва да 

продължи дотогава, докато у учещия не възникне спонтанно желанието за 

възпроизвеждане на чутото и за собствени изказвания. Всеки преждевременен опит за 

възпроизвеждане носи напрежение и последвала реакция на отдръпване от езика и 

общуването, страх и накърнено самочувствие.  

Амбивертът, от своя страна, е онзи психологически тип, който притежава 

характеристики и на двата типа темперамент, без нито един от тях да бъде доминантен. 

Повечето от преподавателите по чужд език са именно амбиверти, което прави 

възможно общуването с лекота, както с екстравертите, така и с интровертите. 

Преподавателската професия е несъвместима с интровертността, но ако преподавателят 

все пак е носител на интровертност или склонен към невротизъм, изпълнението на 

конкретната социална роля налага съзнателно засилване на екстравертните личностни 

особености и подтискане на тревожността. 

Германският психолог Ханс Айзенк
2
 разработва специален тест, чрез който се 

установява гравитацията на човек към определен психологически тип, а също и към 

типа темперамент – на сангвиника, холерика, флегматика или меланхолика. 

Познаването и разбирането на вътрешните психични процеси ще позволи на 

преподавателя да избере стратегия за по-органично вписване на интровертите в социалните 

отношения, да съдейства за запазването на психическата енергия на екстравертите и 

намаляването на тревожността на невротичния тип обучавани. Преподавателят следва да 

долавя разликите в темперамента на своите обучавани, за да може да оказва положително 

въздействие и да манипулира поведението им в образователна среда. 

Откриването на психологическите фактори, които имат непосредствено влияние 

върху типа взаимоотношения в учебна среда подпомага формулирането на 

                                                 
2
 https://www.bestpractice.bg/test/eysencks-personality-inventory-epi-extroversionintroversion/ 

https://www.bestpractice.bg/test/eysencks-personality-inventory-epi-extroversionintroversion/
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психодидактически принципи, които следва да се спазват в процеса на обучение по 

чужд език, а именно: 

 Истинност – учещият трябва да изхожда от своя социален опит, от своите 

преживявания и заобикаляща среда. 

 Акцентиране върху визуалните впечатления – асоциативното свързване на 

думи с образи е доказано ефективен метод за запаметяване. 

 Комбиниране на различни видове впечатления – слухови, визуални и 

двигателни. 

 Сетивните възприятия, когато са тясно свързани, създават по-дълбоки и по-

лесно възобновявани паметови следи. Преподавателят трябва да се възползва от това 

обстоятелство, като умело асоциира зрителни, слухови и кинестетични впечатления;  

 Повторение и постоянство на впечатленията. 

Повторението подпомага създаването на трайни мнемонични следи, способни да 

издържат на непрекъснато заливащия ни информационен поток. Тази цел налага 

устните упражнения да се правят бавно, на ясен и отчетлив език. Написаният текст от 

своя страна следва да се остави известно време пред очите на обучаваните и чак след 

това да започне работата с него.  

 Имитационно преподаване и учене 

Значението на имитацията е добре известен и неоспорим факт, но неизползван 

достатъчно прийом в изучаването на чужди езици. В процеса на овладяването на нов 

език в учебна среда обучаваният усвоява първите си поведенчески и езикови модели 

като имитира преподавателя. 

 Езиково потапяне 

Изучаващите чужд език следва да бъдат насърчавани да се потапят максимално в 

автентична езикова среда – чрез слушане на музика, гледане на филми или видеоклипове 

в интернет, дори ако езиковият код е все още недостатъчно усвоен. По този начин 

подсъзнанието бива подпомогнато да абсорбира и след това да имитира, особено ако е 

култивиран осъзнат интерес и положителна настройка към изучавания език. 

 Стимулиране на емоционалната памет чрез използване на литературни 

образци и други автентични текстове  

Немалко специалисти по методика поддържат тезата, че литературният език е 

единственият оригинален израз на човешкия език и като такъв той следва да се изучава с 

предимство пред езика за битова комуникация. В съвременните учебни системи обаче 

литературният език е по-скоро пренебрегнат, независимо от общото мнение, че носи 

особена привлекателност и емоционално въздействие, следователно – прави несравнимо 

по-дълбоко и по-силно впечатление, отколкото лишеният от емоция ежедневен език.  

Ако сравним който и да било добър литературен текст с фразите, които съставляват 

упражненията в немалко съвременни учебни системи от типа „къщата ни е по-малка от 

къщата на леля ми“ или „този чадър е стар, а онзи – нов“ и т.н., може лесно да забележим 

колко по-извисени, заинтригуващи и смислени са поетичните и прозаичните текстове във 

всяко отношение. Това, разбира се, не означава, че изучаването на чужди езици трябва да се 

основава преимуществено на известни литературни произведения и да пренебрегва теми от 

общ или професионално детерминиран интерес. 

Както вече посочихме, хармоничната връзка между преподавател и обучавани е 

важен фактор за ефективното изучаване на нов език. Съвременната психология не 
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случайно подчертава голямото значение на емоционалните и ирационални фактори във 

всички аспекти на човешкия живот. Но те все още не са получили адекватно признание 

и използване в образованието и в частност – при преподаването на чужди езици. Това 

не означава, че е необходима афективна връзка между преподавател и учещ. Това, 

което трябва да бъде установено са топли, приятелски отношения, жизнени и 

неформални, доста различни от съществуващото в момента сдържано, дистанцирано и 

формално общуване между преподавател и обучаван. „Житейска истина е, че 

общуването е успешно при наличието на емпатия, взаимно разбиране и чувство на 

значимост в комуникативното взаимодействие. От решаващо значение е да се усети как 

се чувства „другият“, какви са неговите потребности, желания и чувства.“ (Пак там) 

Посочените по-горе принципи за провеждане на учебния процес следва да бъдат 

приведени в действие като бъдат обсъдени, договорирани и записани етичните 

принципи и правилата на учещата общност: 

 доброволност, активност, откритост, конкретност (избягване на обобщенията) 

и истинност на изказванията; 

 определяне на първи и втори „помощник“ при наличие на комуникативни 

затруднения; 

 обсъждане и приемане на „Меню на обучавания“; 

 определяне на жестове за „вярно“ - „невярно“ и „истина – лъжа“; 

 осъществяване на „обратна връзка“ от страна на обучаваните – право на 

критични бележки и на предложения за подобряване дейността на преподавателя; 

 съгласие относно начина за осъществяване на контрол и оценяване на 

напредъка на обучаваните; 

 определяне на допълнителни правила, инициирани от обучаваните. 

Меню на обучавания 

Независимо от в широко прокламираната промяна в образователната парадигма, 

касаеща превръщането на обучавания в активен партньор, чиито потребности, интереси 

и стил на учене са водещи в планирането и реализирането на учебния процес, в 

педагогическата практика, решаващо значение за съставянето на учебни програми, 

формулирането на учебни цели, подбора на теми, умения и ценности, които трябва да 

бъдат усвоени, продължават да имат обучаващите. 

Изборът на определени методи и похвати, конвенционални или иновативни, 

продължава да се влияе от установените образователни традиции, професионалните знания 

и умения на обучаващите, а учебният комплекс най-често се възлага от учебната 

институция. Това от една страна идва да покаже, че учещият само фиктивно заема 

централно място в новия образователен модел, а от друга – че не се отчита в достатъчна 

степен взаимовръзката преподаване – възприемане, детерминирана от два различни и 

самостоятелни субекта – обучаващ и обучаван, взаимоотношенията на които продължават 

да бъдат белязани от състоянието на йерархична връзка и комуникативна 

неравнопоставеност. Според Томас Гордън „Вместо да насърчават независимостта им, 

училищата в действителност засилват зависимостта на учениците от учителите им, които 

определят какво да се изучава, как да се изучава, кога да се изучава и, разбира се, доколко 

да се изучава.“ (Гордън, Бърч, 2013) Всичко това става възможно, заради разпределението 

на социалните роли, които институцията „учебно заведение“ е упълномощена да налага. В 

съвременната образователна парадигма отношенията преподавател – обучаван продължават 
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да бъдат отношения на подчиненост и зависимост. Промяната следва да започне с малки 

стъпки по посока превръщането на обучавания в действителен субект на ученето.  

Процедурата „Меню на обучавания“ позволява на учещия да заяви открито своите 

потребности и интереси, да взема решения и поема персонална отговорност за 

ефективното оползотворяване на учебно време. Тази практика модифицира ролите 

преподавател – обучаван и превръща обучавания във възложител, а преподавателя – в 

изпълнител, който се ангажира предварително да подготви избрания езиков материал и да 

го презентира по определен начин. Времетраенето на процедурата не трябва да надвишава 

15 мин. В рамките на един учебен курс всеки обучаван следва да получи правото да бъде 

възложител и да избере от „Менюто“, което може да съдържа следните компоненти: 

 преговор (теория) на определена граматическа категория;  

 упражнения върху избрана граматическа категория или лексикална тема; 

 упражнения за произношение; 

 минилекция; 

 игрова дейност; 

 комуникативна практика със състезателен характер; 

 решаване на кръстословица на езика-цел; 

 песен; 

 гатанки, пословици и поговорки; 

 тема/текст от индивидуален интерес; 

 страноведческа тема; 

 четене на приказка/откъс от книга и др. (при работа с напреднали); 

 виртуално пътешествие из страната, чийто език се изучава; 

 забавен тест на езика-цел; 

 учене чрез преподаване и др. 

Активността на обучаваните е в пряка зависимост от иновациите, които 

преподавателят въвежда в учебния процес. Представеното „Меню на обучавания“ може 

да бъде допълвано и променяно в зависимост от възрастовите особености, личностния 

профил и достигнатото ниво на комуникативна компетентност на обучаваните. То дава 

възможност за разнообразяване и промени в организацията на учебния процес в унисон 

с интересите и потребностите на учещите, които се чувстват по-ангажирани и 

творчески въвлечени, а това със сигурност може да осигури положително въздействие 

върху мотивацията и готовността им за учене.  

Съвременният преподавател следва непрекъснато да търси и експериментира 

нови подходи, процедури и практики, да развива и надгражда своите педагогически 

знания и умения, сам да задава перспективата за обновяване и модернизиране на 

учебния процес, за да се вписва успешно в променената социално-психологическа 

обстановка в началото на 21 в.  
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когнитивно-эмоционального подхода. Анализируется практика данного подхода и ее эффективность не 
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Abstract: The report presents a methodology for developing the structure and content of lessons based on a 

cognitive-emotional approach. The practice of this approach and its effectiveness are analyzed not only in the 

Bulgarian audience, but also in multinational groups. 
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По политическим и социальным причинам в 1990-е годы немалая часть 

молодого населения Болгарии сняла с себя обузу, как им казалось, изучать русский 

язык, с которым были связаны национальные и личные разочарования, западные языки 

обещали больше перспектив. Произошел естественный отбор, русский язык уступил. 

Около 20 – 25 лет потребовалось новому поколению осознать личную потребность во 

владении русским языком. Сейчас мы наблюдаем возрастающий интерес к русскому у 

детей и подростков, вызванный внутренней необходимостью, чуть позже приходит и 

осмысленное желание не потерять тесную связь с близким славянским языком.  

По официальным данным Министерства образования и науки РБ: в 2020/2021 

учебном году 104 329 учеников болгарских школ по собственному желанию изучают 

русский язык как иностранный. На курсах русского языка в представительстве 

Россотрудничества (РКИЦ) в Софии каждый год обучаются от 340 до 420 человек в 

возрасте от 5 до 65 лет. Если в молодом возрасте причиной принятия решения изучать 

именно русский может послужить прагматизм, то у детей и представителей старшего 

поколения эмоции служат определяющим фактором в аналогичном выборе.  

Анализируя аудиторию языковых курсов в РКИЦ, наблюдаем наличие 

эмоциональности в основе выбора изучения русского языка у детей и взрослых. 

Положительные эмоции побуждают к практическим полезным действиям. Основываясь 

на реальных многочисленных примерах, демонстрирующих роль эмоций как 

побуждающий фактор к изучению иностранного языка, считаем оправданной цель 



24 

изучения эффективности применения когнитивно-эмоционального подхода в 

преподавании РКИ в Болгарии. 

Педагоги средних школ, при желании развивать у учащихся практическое 

владение языком, предпочитают применять коммуникативный метод. В результате 

активного поиска на протяжении многих десятилей специалистами в области 

преподавания иностранного языка более совершенной модели подачи и усвоения языка, 

появился комплекс методов теоретической и практической подготовки, сознательного и 

интуитивного понимания иностранного языка (Филатова, 2004). Одним из 

комбинированных подходов обучения является когнитивно-коммуникативный, 

который следует рассмотреть и определить его роль в современном обучении РКИ.  

Когнитивный подход трактуется как «предусматривающий в процессе обучения 

опору на принцип сознательности, учет различных когнитивных стилей, характерных для 

учащихся конкретной учебной группы и учебных стратегий» (Филатова, 2004). 

Коммуникативный подход появился в 70-е гг. ХХ в., когда важнейшей целью обучения 

считалось «овладение языком как средством общения, или коммуникацией» (Азимов, 

2007). Российский педагог и учёный-психолог И. А. Зимняя охарактеризовала подход как 

коммуникативно-деятельностный. А конгломерат знаний, навыков, умений, которыми 

овладели учащиеся в ходе обучения, американский лингвист Н. Хомский назвал 

компетенцией, вслед за которой образовалась «коммуникативная компетенция». Ее 

целью является владение языком с помощью языковой, речевой, компенсаторной, 

социокультурной компетенциями, что указано и в постановлении Совета Европы 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».  

В Таблице 1 изложены основные принципы двух подходов, которые 

демонстрируют неотделимые процессы в преподавании иностранного языка, в том 

числе в современной методике РКИ: 

 

Таблица 1 

 

 Принципы 

Когнитивный  

подход 

1. Стимуляция мыслительных процессов; 

2. Вместо автоматического заучивания правил, побуждается 

реализация личностных ориентиров; 

3. Учитывая личные интересы аудитории, провоцируется их 

активное участие в процессе обучения самого учащегося; 

4. Предполагается сотрудничество педагога и учащегося, таким 

образом формируется, кроме индивидуальной, и социальная 

компетентность. 

Коммуникативный 

подход 

1. Обучение проводится в естественных условиях, побуждающих к 

общению; 

2. Применяется модель реального общения на занятиях (создаются 

ситуации „В аэропорту“, „В театре“, „В магазине“, „В аптеке“ и т.д.); 

3. Предлагается выполнение коллективных коммуникативных 

упражнений и творческих заданий, в процессе которых усваивается 

и грамматика; 

4. Обучает деятельности общения и средствам общения. 
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На основе таблицы делаем вывод: принципы двух подходов реально 

осуществимы, действенны, соответствуют запросу времени. Но каждый из них по 

отдельности не столь эффективен, и ни один не может быть главенствующим. 

Коммуникативное обучение не предлагает только производства устной речи, оно 

сознательное, активное, функциональное и деятельностное. Эту теорию поддерживает 

доктор педагогических наук Ефим Израилевич Пассов. Согласно его утверждению, 

коммуникативное обучение иностранному языку и есть когнитивное, поскольку имеет 

познавательный аспект (Пассов, 2007).  

Основная задача преподавателя русского языка как иностранного – обучить 

основным навыкам говорения, чтения, письма и слушания. Цель студента – владеть 

языком. Обе стороны объединяет один вектор, значит, теоретически успех гарантирован. 

Чтобы добиться практического результата, необходимо эффективно применять 

методические средства обучения. Теория благополучия Селигмана предлагает нам 

достичь успеха с помощью позитивных эмоций и осмысленной занятости (Селигман, 

2006). Отсюда вывод: иностранец счастлив (благополучен), когда освоил русский язык 

(добился успеха) на базе осознанного труда (занятость, смысл, когнитивность) 

посредством взаимодействия с преподавателем (положительные взаимоотношения) с 

помощью положительных эмоций. Соответственно, преподаватель счастлив, когда видит 

результат своего труда, а результат его труда – это благополучие студента. 

Какую же роль играют эмоции в усвоении языка и как влияют на когнитивные 

способности? Актуальны ли эмоции в век искусственного интеллекта? Допустима ли 

эмотивность в преподавании? Какова роль эмоций в педагогической деятельности. 

Эмоции – это внутреннее, субъективное переживание психических и 

физиологических состояний человека, которые сопровождаются приятными или 

неприятными ощущениями (Азимов, 2007). Толковый словарь Ожегова дает такое 

определение: «Эмоция - душевное переживание, чувство. Положительные, отрицательные 

эмоции. Эмоциональное воздействие». Наша цель избежать воздействия отрицательных 

эмоций на процесс обучения иностранному языку, поэтому мы всецело обращаемся к 

изучению влияния позитивных эмоций на мозг человека и их пользы в методике 

преподавания русского языка как иностранного. 

Фигура 1 
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Многие научные исследования в области неврологии на тему взаимосвязи 

эмоций и когниции показывают, что эмоции взаимодействуют с когнитивностью, тем 

самым определяя дальнейшие действия человека в различных ситуациях: в обучении, 

саморазвитии, в работе или в межличностных отношениях. Опыты американских 

ученых выявляют реакцию мозга на положительные эмоции, дословно цитируем 

Ричарда Дэвидсона: «Когда нас возбуждает положительная эмоция, мы способны лучше 

концентрироваться, расширять границы своего мышления так, чтобы быть способным 

творчески интегрировать разнородную информацию и поддержать свою 

заинтересованность в текущей задаче настолько, чтобы продолжать упорно ее 

выполнять» (Дэвидсон, Бэгли, 2012). При активной работе коры больших полушарий 

идет постоянное обновление связей между нейронами, ведущее к развитию тканей. По 

мнению ученых, для сохранения полноценной деятельности мозга необходимо 

создавать положительные эмоции, в том числе упражняться с помощью танцев, ритма, 

музыки, декламирования текстов, а также развивать интеллектуальные способности, в 

состав которых входит, например, изучение иностранного языка. Все это логично 

соотносится с изучением РКИ:  

 Позитивное общение с людьми в ходе исследуемой связи когниции с

эмоциями (коммуникация, говорение); 

 Слушание музыки (аудирование);

 Написание своих размышлений на конкретную тему (письмо);

 Знакомство с литературой по интересующей тематике (чтение);

 Изучение новой терминологии (лексика).

Благодаря положительным эмоциям, возникающим во время обучения,

задействуется когниция. При получении даже малых результатов, позитив 

увеличивается, появляется стремление к продолжению умственной работы.  

С какой частотой имеет смысл педагогу применять эмоциональный подход в 

методике? Может быть, достаточно в качестве разнообразия ввести в систему уроков 

одно занятие, полностью основанное на эмоциях, возбудив интерес учащихся к 

процессу обучения, а затем продолжить систематические стандартные уроки?  

Выделяем тот факт, что разнообразность действий ускоряет процесс мышления. 

Дни, посвященные только одному виду речевой деятельности, приносят меньше 

результата. Разумеется, накопленные знания всплывают в нужное время, но скорость 

умственной реакции наблюдается при смене функций. Это подтверждает правильность 

чередования различных видов речевой деятельности на занятиях РКИ. При условии, что 

у человека возникает прилив позитивных чувств и эмоций, совершая такие действия, как 

поход в театр, посещение выставки, прослушивание музыки и даже от выпекания блинов, 

резонным будет их применение на практике при обучении русскому языку.  

Обучение языку должно быть живым. Положительные чувства и эмоции – 

доказательство здорового ума. Чем естественнее ситуация, тем эффективнее результат. 

Предлагаем вводить в традиционную методику больше творчества и хорошего 

настроения, создавать естественную среду, насколько представляется возможным в 

рамках наличного временного диапазона. Преподавателю РКИ следует вести себя 

естественно, открыто и позитивно, что на самом деле характерно для русского 

человека. Безусловно необходимо внимательно проанализировать свою аудиторию, 

узнать их род занятий, цели и интересы, затем умеренно и разумно вводить когнитивно-
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эмоциональный подход. С детьми можно и пирожки печь, а со взрослыми пойти в 

паспортную службу, например, или отправиться за покупкой билетов в театр и на 

русском языке проигрывать ежедневные ситуации.  

Рассмотрев влияние эмоций на человека с точки зрения психологии и медицины, 

мы предлагаем их целенаправленное применение в методике преподавания русского 

языка как иностранного, расширение их влияния через внедрение в процесс обучения 

РКИ на основе лингвокультурологического подхода.  

В основе актуальных научных подходов лингвокультурология, в сравнении с 

лингвострановедением, нацелена на изучение культурных ценностей. Более того, 

предметом исследования лингвокультурологии, кроме корреляции языка и культуры, 

являются речевое поведение, речевой этикет и текст. Внедрение теоретических 

принципов лингвокультурологии в учебный процесс приводит к образованию 

результативного подхода в методике РКИ, который вырабатывает у студентов 

способность к межкультурной коммуникации в рамках обучения иностранному языку. 

Этот подход получил название „лингвокультурологический“ и впервые упоминается в 

трудах ученых Е. В. Любичевой, Н. Л. Мишатиной, Т. К. Донской, но без конкретного 

его определения. Что сподвигнуло других современных лингвистов, изучающих роль 

лингвокультурологического подхода в методике преподавания русского языка, А. Д. 

Дейкину и О. Н. Левушкину дать собственную трактовку новой технике «как 

совокупности методов, позволяющих в процессе обучения русскому языку формировать 

языковую личность учащегося в контексте культуры» (Дейкина, 2009). Авторы считают, 

что лингвокультурологический подход помогает увидеть «взаимосвязь языка и 

культуры на всех уровнях общедидактической интеграции учебных предметов».  

Лингвокультурология тесно связана с межкультурной коммуникацией. Знания 

особенностей другой культуры важно закладывать в период обучения языку, в 

противном случае создаются (или заранее были заложены) необоснованные 

предубеждения, ложные стереотипы и прототипы, мешающие представителям разных 

культур понимать друг друга. Франц Вертфоллен, казахский писатель и режиссер 

утверждает: «...для успешной коммуникации, обе стороны должны прилагать усилия – 

взглянуть на мир глазами собеседника. Не просто слушать партнёра, а услышать его – 

не себя, не свои стереотипы, которыми вы его слова замещаете, а его мысли, суть его 

слов». Изучая язык через культуру страны, снимаются коммуникативныe барьеры, 

воспитывается толерантность к мировоззрению носителей изучаемого языка, легче 

воспринимается сам процесс обучения и усваивается язык при подаче информации 

культурологического характера. Лингвокультурологические приемы создают условия 

для диалога культур. Настоящая коммуникация достигается через владение концептами 

национальной культуры. Введение лингвокультурологического подхода в методику 

преподавания иностранного языка обуславливается возможностью изучать язык 

совкупно с культурологическими сведениями о стране, что мотивирует студентов 

глубже ознакомиться с культурой конкретного народа через усвоение более высокого 

уровня языка.  

От выбранного подхода в методике обучения зависит результат, уровень знания 

языка у студентов. Представленные методические подходы дают возможность 

применить их на практике в случае принятия самих концепций педагогом и вести 

наблюдение за развитием процесса усвоения языка иностранцами:  

 Когнитивно-коммуникативный. 
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 Эмоциональный.

 Лингвокультурологический.

В подтверждение изложенных наблюдений о значении когнитивно-эмоционального

подхода, предлагаем методическую разработку урока на тему «Чаепитие в России». 

Лексическая тема: Традиции русского чаепития. 

Грамматическа тема: Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Форма проведения: Онлайн (с группой № 1) и очная (с группой № 2). 

Целевая группа: группа № 1 – китайские студенты в возрасте от 18 до 35 лет; 

группа № 2 – болгарские школьники – 5-6 класс. 

Цель урока: ввести в русскую среду; научить восприятию русских традиций, 

объяснить их смысловое значение для быстрой адаптации в России; познакомить с 

некоторыми типичными чертами русского характера, во избежание ложных стереотипов. 

Обучающие задачи: глаголы движения, совершенный и несовершенный вид 

глаголов; образование инфинитива от временных форм глаголов. 

Воспитательные задачи: подготовить иностранных студентов к приезду в 

Россию; создать интерес к русской культуре. 

Оборудование: ноутбук, чайная комната, русские народные костюмы, музыкальные 

инструменты и сувениры.  

Особенность данного урока заключается в том, что изначально он был 

разработан на основе когнитивно-коммуникативного, эмоционального и 

лингвокультурологического подходов специально для китайских студентов, изучающих 

РКИ в режиме онлайн, но этот же урок успешно прошел с болгарскими учениками в 

очном формате. Обе аудитории коренно различаются друг от друга - по возрасту, 

уровню, принадлежности к разным языковым группам. 

Портрет первой группы: китайские студенты от 18 до 35 лет, художники и 

музыканты, носители абсолютно различной культуры, сознательно выбравшие Россию 

как страну для своего развития. Сложность состояла в том, чтобы заинтересовать 

китайцев традицией, которая существует и у них самих – «чайная церемония» и 

подготовить их к культурным отличиям, во избежание непонимания или даже шока, 

столкнувшись с определенными нормами по прибытии в Россию.  

Портрет второй группы: болгарские школьники 12-ти лет, несформировавшиеся 

интересы, русский язык изучали факультативно час в неделю в течение 1 учебного года (30 

уч.ч. к моменту проведения урока), уровень А1, носители славянского языка, культура 

близкая русской, но абсолютно не знакомы с чайной традицией. Миссия этого урока 

заключалась в том, чтобы, разумеется, познакомить с информацией культурологического 

характера, а также закрепить грамматику с предыдущих факультативных занятий, но не 

явным способом, т.к. необходимость состояла в сохранении интереса к русскому языку 

именно у этих учеников. Данная группа для нас является исключительно ценной, 

поскольку в нее входят дети, у которых после масштабного мероприятия в Российском 

культурно-информационном центре в Софии появилось настолько сильное желание 

изучать русский, что смогли убедить директора гимназии начать преподавание, прерванное 

30 лет назад. И, поскольку факультативное его изучение недостаточно, урок «Чаепитие в 

России» играл важную роль в поддержке личного выбора учеников и их мотивации в 

начале нового учебного года проголосовать в пользу русского языка. 

Другая особенность методики урока состоит в использовании музыки, как 

когнитивного-эмоционального инструмента в процессе обучения языку. Научные 
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исследования доказывают, что музыка вызывает мозговую активность, сложную 

мыслительную деятельность, поэтому мы считаем целесообразным включение 

музыкальных произведений в свои уроки. В начале это было сделано интуитивным путем 

с целью создания эмоционального воздействия, позже нами было замечено, что во время 

прослушивания музыки при разработке урока мозговая деятельность развивалась 

активнее, наряду с этим усиливается и творческая деятельность. Разумеется, в наших 

уроках речь не идет о занятиях музыкой, а об ее включении как возбудителя 

мыслительных процессов во время усвоения русского языка как иностранного. 

Характеристика урока: идеальная тишина в обеих аудиториях при поступлении 

информации от педагога – показатель заинтересованности и необходимости от 

получаемых знаний; активное коммуникативное участие – показатель развитых навыков 

устной речи, соответствующих своему уровню; одинаковая реакция восторга при 

соприкосновении с атрибутами русской культуры. Болгарской аудитории повезло немного 

более, т.к. имели уникальную возможность воочию все увидеть, прикоснуться и принять 

участие в настоящей чайной церемонии, отведав русских лакомств. Когнитивно-

коммуникативный подход проявился и в изучении устройства самовара со школьниками, 

обсуждении физических процессов при кипячении воды, параллельно склоняя слова и 

словосочетания в винительном падеже, ближе к концу урока ввели творительный падеж 

на примерах, с глаголами любоваться, наслаждаться, восхищаться и др.  

Реакция у представителей обеих групп была одинаково положительной. 

Предлагаемый урок – масштабный, весь материал рассчитан на 3 – 4 учебных часа (в 

зависимости от индивидуального темпа работы аудитории), но методическая разработка 

позволяет давать его фрагментарно, разделяя на модули по видам речевой 

деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Входящий тест знаний в виде 

задания на аудирование показал минимальное, близкое к нулю, владение информацией 

студентами по теме урока. В ходе работы заинтересованность к культурологическим 

фактам возникла на базе применения когнитивно-коммуникативного, эмотивного и 

лингвокультурологического подходов. Была проведена полноценная работа с активным 

участием студентов на основе упражнений, заложенных в основу урока. В результате 

был установлен быстрый положительный контакт педагога с обучаемыми, что повлияло 

на эффективное взаимодействие в процессе обучения. В конце урока был проведен 

контрольный тест на основе прочтения текста с целью проверки уровня усвоения 

полученных теоретических знаний и степени их устойчивости.  

Обобщая результаты апробации урока «Чаепитие в России», можем сказать, что 

посредством проведения педагогического эксперимента на основе трех методических 

подходов: когнитивно-коммуникативного, эмоционального и лингвокультуро-

логического, мы доказали актуальность и уместность рассматриваемых методических 

подходов в современной практике преподавания РКИ, более того – выявили их 

универсальность и функциональность в разных целевых аудиториях. Учитывая формы 

проведения эксперимента в двух разных аудиториях, можем условно его разделить на 

лабораторный – китайская аудитория, т.к. урок был в первую очередь проведен с ними 

в режиме онлайн, и естественный – болгарская аудитория в очном режиме.  

Смело можем сделать вывод: эксперимент удался, он эффективен, и разработанный 

урок на основе подходов, предложенных в дипломной работе (когнитивно-

коммуникативного, эмоционального и лингвокультурологического), одинаково работает и 

приложим в разной аудитории. Современные студенты и школьники одинаково 
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положительно воспринимают предложенную методику и справляются с выполнением 

практических заданий на основе когнитивно-эмоционального подхода; данная методика 

преподавания РКИ эффективна. На практике доказан эффект «эмоционального заражения», 

который ярко проявляется в многолюдной аудитории — эмоции в поведении одного 

человека вызывают подобные переживания у окружающих. Передача внутреннего 

состояния с помощью внешних проявлений между людьми - очень важная особенность 

эмоций, которая в очередной раз аргументирует необходимость внедрения такого подхода 

на уроках РКИ. 

Хорошо зная аудиторию, анализируя потребности и трудности студентов, 

возникающие в изучении русского языка, предлагаем педагогам разнообразить 

практику эмоциями, избежав таким образом излишней теоретической сухости 

методической литературы, задействовать когнитивные процессы учащихся. Позитивно 

настроенные педагоги, транслируя свои эмоции, располагают студентов не только к 

себе, но и к своему предмету, тем самым создают мотивацию для дальнейшего 

обучения. Педагоги будут успешны, если, основываясь на традиционной методике, а 

также учитывая характеристику конкретной аудитории, внедрят когнитивно-

эмоциональный подход в РКИ.  
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АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ ПОКОЛЕНИЯ X Y Z  

 

Теодора Чалъкова 

Министерство на отбраната на Република България, t.chalakova@mod.bg 

 
Резюме: Целта на този доклад е да представи нагласата на военнослужещите- представители на 

различните поколения X, Y и Z към подготовката им в курсове по английски език. В доклада се 

представят доказателства за съществената роля на английския език при работа в многонационална 

среда. Проучването извежда на преден план осведомеността им за значението на английския език, 

разглеждано като възможност за по-успешно участие в международни дейности, вкл. военни мисии, 

работа в международни организации или професионален напредък. Призната е ролята и значението на 

английския език за професионалното и личностно развитие на всеки военнослужещ.  

Ключови думи: поколения X, Y и Z, чужд език, умение, образователни потребности. 

 

ANALYSIS OF THE TRAINING NEEDS IN ENGLISH LANGUAGE  

OF SERVICEMEN OF GENERATIONS X Y Z  

 

Teodora Chalakova 

Ministry of Defence of the Republic of Bulgaria, t.chalakova@mod.bg 

 
Abstract: The purpose of this study is to examine the attitudes of military representatives of generations X, Y and Z 

to their preparation for English language courses. Interesting perspectives emerged from the study, which proved 

the essential role of English in working in a multinational environment. The study highlighted their awareness of 

the importance of English language, seen as an opportunity for more successful participation in international 

activities, whether military missions, work in international organizations or career advance. Acknowledging their 

shortcomings, they clearly showed concern about their professional and personal development.  
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Езикът е най-комплексният аспект на човешкото поведение. Английският език играе 

много важна роля като преобладаващ инструмент за комуникация в световната общност. В 

края на ХХ век се оформиха международни отношения по отношение на различни аспекти 

на комуникацията: споделяне на информация чрез наука и технологии, комуникация чрез 

търговски дейности и пътуване по света по различни причини, в резултат на което от 

първостепенна необходимост беше необходимо да започне използването на общ за всички 

международен език. Така английският език придоби своята популярност и статут сред 

различните езици, като оглави науката, търговията и технологиите. 

Не е изненадващо, че английският стана основен фактор за комуникация и в 

армейските среди, в един международен геополитически сценарий, белязан от 

глобализацията на конфликти извън националните граници чрез интегриране на армиите 

на страните в мултинационални и мултикултурни коалиционни сили.  

За българските въоръжени сили тази нова международна арена означава тяхното 

все по-голямо участие в международни военни операции и мисии, което включва 

разполагане на техника и личен състав извън територията на страната, както и интеграция 

в мултинационални структури (вж. Fuerzas Armadas Españolas: Mejorando la eficacia 

operativa, 2008). Следва също да се отчете факта, че до голяма степен ефективността на 

дадена операция зависи от успешната комуникация с местното население и ефективното 

предаване на информация.  

mailto:t.chalakova@mod.bg
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Влиятелната роля на английския език като лингва франка на военното работно 

място, в съюзните коалиции, в областта на международната сигурност и в 

обществената комуникация, означава непрекъсната подготовка за повишаване и 

поддържане на нивото на владеене на английски език от военнослужещите. 

В същото време то е съществена професионална компетентност, материализирана в 

оценяването и сертифицирането на тяхното ниво на английски в съответствие с STANAG 

6001 на НАТО, като по този начин значително се подобряват или намаляват шансовете им 

за професионално развитие. 

Това от своя страна води до непрекъснат „натиск“, свързан с подготовката по 

езика. Натискът за изучаването на езика невинаги е само личен избор или 

професионално повишаване и напредък, но е също и от съществено значение за 

развитието на организацията (каквато са и въоръжените сили). Един военнослужещ 

може да бъде разглеждан като представител на цялата армия (особено, когато е част от 

многонационален щаб или се намира на дългосрочно командироване) и трудностите, 

които изпитва от недобрата си подготовка по английски език ще се отразят зле и на 

институцията, която представлява. 

Неочаквано
1
 бързото развитие на технологиите в последните години промени

изискванията към стандартите за повишаване на следдипломната квалификация, 

включително техниките и методите на преподаване, изследване и учене, и отношенията 

обучаем – преподавател (инструктор). В същото време световната антропологична наука 

отбеляза появата на десет нови, ясно различаващи се поколения в периода 1964 – 2001 г., 

от които трите поколения, родени след 1964 г. – поколения X, Y и Z (които пък в момента 

представляват основната маса военнослужещи на активна военна служба) се отличават със 

специални образователни потребности и изисквания, влизащи в противоречие с „вековно 

съществувалия канон“ за преподаване и учене. Осмислянето и управлението на това 

противоречие определя и бъдещото развитие на военно-образователната система. 

Предложеният период от 1964 г. до 2001 г. има по-скоро информационен 

характер, тъй като за нуждите на изследването са по-важни характеристиките на 

отделните поколения и как те оказват влияние на образователния процес. Фактът, че 

авторитетни изследователи дефинират няколко различаващи се поколенчески типа, 

определяйки ги въз основа на социално-икономическите условия, съществуващи в 

определена времева рамка, дава сериозно основание за анализ на степента, в която се е 

променяла структурата и съдържанието на подготовката по чужд език. 

Поколение X
2
 са личности, родени в периода 1965-1979 г. Това са хора, които

реагират добре на задачи и предизвикателства за решаване на проблеми, които могат да 

бъдат включени в обучението им. Те са „гладни“ за знания, но може да са 

предизвикателни, тъй като са склонни да бъдат скептични и е по-вероятно да поставят 

под въпрос теориите. Предпочитат директната комуникация, било то чрез телефонно 

обаждане или имейл, реагират добре на задачи от реалния свят и казуси. Те все още 

предпочитат традиционните методи за развитие, като семинари и курсове за обучение, 

харесват и удобството, свързано с електронното обучение, и затова в крайна сметка са 

склонни да избират смесени методи на обучение.  

1
Поколенческо съответствие на висшето образование. Академична лекция на проф. д-р Людмил 

Георгиев при присъждане на званието „Почетен професор на НБУ“. 
2
 https://www.seamscloud.com/how-do-generations-learn-differently/ 
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Поколение Y
3 

са личности, родени в периода 1980-1992 г. Израснали в свят,

доминиран от интернет, много от неговите представители са родени след въвеждането 

на микрокомпютъра. Използването на клавиатура е много по-удобно от писането в 

тетрадка. От раждането си поколение Y е заобиколено от визуални електронни медии, 

домашни компютри и видео игри, мрежови работи и виртуална реалност. Това поколение 

е свикнало с моментален хипертекст, изтеглена музика, комуникация чрез мобилен 

телефон и текстови съобщения и информация от лаптопи. Всъщност те не помнят и не 

могат да си представят свят без дигитални технологии
4
. Те имат малко търпение за

лекции, поетапно обучение или мислене, както и за традиционно тестване. Поради това 

намират традиционните методи на преподаване за скучни. И все пак, въпреки различията 

в тяхното обучение, те вече са заети с приемането на нови системи за комуникация 

(незабавни съобщения), споделяне (блогове), виртуална покупка и продажба (eBay), 

обмен (технология peer-to-peer), създаване (Flash), срещи (3D светове), събиране 

(изтегляния), координиране (wiki), оценяване (системи за репутация), търсене (Google), 

анализиране (SETI), отчитане (телефони с камери), програмиране (модифициране), 

социализиране (чат стаи) и дори обучение (сърфиране в мрежата).  

Поколение Z са личности родени в периода 1993-2001 г. Голяма част от 

представителите на това поколение са във военните училища. Представителят на 

поколение Z е социален, добър в многозадачността, бърз и търси моментално 

удовлетворение. Стиловете и предпочитания за учене са различни от тези на X и до 

известна степен Y. Поколение Z предпочитат да учат чрез правене, вместо да им се 

казва какво да правят или да четат статични книги. Те използват Интернет, за да научат 

нещо ново, да изследват това, което не знаят, да се срещнат с нови хора и да се 

сприятеляват. Те правят своя собствена фотогалерия, научават нови приложения, 

научават нов инструмент за блогове и т.н. Технологията и всички нейни постоянно 

променящи се приложения присъстват през целия им живот. Като цяло те обичат да 

учат в подкрепяща среда с работа в екип. Поколение Z обичат да надграждат своето 

обучение, като работят с връстници, където по-бавните учащи се подкрепят от бързо 

обучаващите се и те се учат, като изграждат знанията един от друг. За тях няма нищо 

лошо, ако не разбирате веднага, когато за първи път научавате нещо ново. Поколението 

Z обича да споделя своя опит в групи.  

Всяко поколение има различни нужди, нагласи и подходи към кариерата и 

работата, респективно и различни потребности от обучение. 

В периода месец май – месец юни 2021 г. беше проведено проучване чрез 

анонимен въпросник, което обхвана 280 военнослужещи, преминали обучение в 

курсове по английски език в периода 2018-2020 г. Анкетираните са разделени основно 

по категория (офицери, сержанти, войници) обучаеми и поколение, към което 

принадлежат, определено на база на тяхната година на раждане.  

Неговата цел е да се определят потребностите от обучение по английски език на 

военнослужещите от поколения X,Y и Z, тяхната мотивация за участие в курсове, като 

основен акцент се постави върху подобряване на ефективността от провежданите 

обучения, като по този начин се постигне максимално висок резултат при явяване на 

3
 Prensky, M . 2005/2006 . “Listen to the Natives .” Educational Leadership 63 (4): 8–13. 

4
Frand, J. 2006. “The Information Mindset: Changes in Students and Implications for Higher Education.” 

EDUCAUSE Review 41 (March/April): 14–16. 
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изпит за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно STANAG 6001. 

Въпросникът включваше 21 въпроса, фокусирани върху широк спектър от 

аспекти на курсовете по английски език, предлагани във военно-образователната 

система на Република България: отговаря ли съдържанието и структурата на курсовете 

на нуждите на обучаемите, как се прилагат придобитите умения на практика, какви са 

специфичните умения по английски език, които обучаемите смятат, че са им най-

необходими; организация на битовите условия и осигуряване на храна и пътни разходи. 

От всички въпроси бяха отделени няколко, които оказват най-голямо значение за 

нуждите на изследването, поради това, че от тях може да бъде придобита представа за 

потребностите и желанията на различните поколения по отношение на обучението по 

английски език. 

Въпрос 2. Коя форма на обучение в курс в най-висока степен съответства на 

Вашите предпочитания за поднасяне на учебния материал? 

215 военнослужещи от поколения X, Y и Z единодушно заявяват, че 

присъствената форма е най-удачна за тях, 20 военнослужещи заявяват, че според тях 

езикът може да бъде усвоен и в дистанционна форма, докато 39 са на мнение, че 

смесената форма е удачна като избор. Само 12 души са заявили категорично, че смятат 

индивидуалната форма на обучение за най-добра. 

Въпрос 3. Вие сте….? 

Бяха анкетирани 280 военнослужещи – 174 офицери, 73 сержанти и 29 войници. 

Въпрос 4. Годината Ви на раждане попада в периода... 

Представителите на поколение X са 130 военнослужещи или 46,76%, 

представителите на поколение Y са също 130 военнослужещи, а на поколение Z са 18, 

т.е. 6,4%. Представителите на Z са най-малобройни, тъй като все още голяма част от 

тях са на курсантската скамейка или са на по-малко от 3 години военна служба. 

Въпрос 5. Бяхте изпратен за обучение в курс, защото... 

По-голямата част от поколение X (42%) споделя, че са зачислени за участие в курс, 

защото длъжността изисква владеене на английски език, докато това важи само за 25 % от 

представителите на поколение Y. При поколение Z едва 10% от обучаемите са изпратени на 

курс поради изискване в длъжностната им характеристика за владеене на английски език. 

Това е така, защото това са все още младши офицери със звание до старши лейтенант. 

Интересното е, че 69% от представителите и на трите поколения са заявили 

участие в курс по английски език по собствено желание и инициатива. Процентът на 

военнослужещите, на които е наредено да вземат участие е 10,04%, което от своя 

страна показва, че е имало свободни места за запълване на групите и се е отворила 

възможност за командирите да предложат допълнително участници. 

Въпрос 10. Каква е Вашата мотивация да изучавате английски език? 

За поколение X (62% от анкетираните Х), мотивацията е изключително висока, 

основно заради възможностите, които езикът дава след това. За поколение Y (47% от 

анкетираните Y), също има висока степен на мотивация, докато при Z (55%) 

мотивацията все още не е на такова високо ниво. Само 17% от всички анкетирани 

заявяват, че им е необходимо да владеят английски език единствено и само в личен 

план, докато 5,7 % го учат по задължение. 5 военнослужещи (1 от Х, 1 от Y и 3 oт 

поколение Z) заявяват, че нямат никаква мотивация. Тук вече може да бъде споменато, 

че от всички участници в курсове винаги има хора, които просто желаят да си 

„починат“ - от служебните задължения или по някаква друга причина. 
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Въпрос 11. Смятате ли, че участието Ви в курс по английски език оправдава 

вложените от Вас лични финансови средства за транспорт, храна и др.? 

192 военнослужещи (102 представители на поколение X, 85 представители на Y и 

5 представители на Z), категорично заявяват, че разходите оправдават крайния резултат, 

18,51% (52 военнослужещи) не смятат, че разходите се оправдават, 11,03% не са влагали 

финансови средства и само 2,14% (6 военнослужещи) отговарят зависи от, но не 

споделят от какво. 

Въпрос 16. Посочете за кое умение считате, че се нуждаете от по-голяма 

подготовка? 

Единодушно 45,52% от всички представители на изследваните поколения заявяват, 

че имат потребност от по-засилена подготовка на умението четене, 28,36% желаят повече 

подготовка за умението слушане, 21,39% желаят подготовка по умението писане, докато 

само 4,73% от анкетираните предпочитат засилена подготовка по четене. 

Въпрос 17. Отговори ли преминатото обучение на Вашите очаквания? 

59,29% от всички представители заявяват категорично „да”. 26,71% – „да, но не 

достатъчно”, като само малка част от тях основно представители на Z и Y (62 

военнослужещи – 50 от Y и 12 от Z) допълнително споделят в коментари, че имат 

необходимост от още по-засилена подготовка основно на военна тематика, писане на 

есе по предварително зададена тема и както бе споменато, повече подготовка по 

умението „говорене“. Едва 8,93% категорично заявяват „не”, докато само 6,07% 

споделят, че са очаквали повече от курса, но липсват коментари какво повече са 

очаквали от обучението си. 

Половината от анкетираните заявяват, че въпреки „лишенията“, преминатото 

обучение е оправдало техните очаквания, разбира се има и такива, които изразяват 

съмнение, но процентът е под 20, което на практика означава, че всеки 5 анкетиран има 

съмнения. Но в група с 12 обучаеми, това е нищожно малко.  

Въпрос 22. След приключване на курса и явяване на изпит за определяне на 

нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационно споразумение на 

НАТО STANAG 6001. 

Отговорите, които бяха получени, са следните: 45% споделят, че са покрили 

предвидените за курса изходни нива на владеене, 11,79% от анкетираните не са 

покрили предвидените са курса изходни нива, а 23,21% са успели частично да покрият 

изходните нива. Интересното е, че 20 % от всички анкетирани са заявили, че въпреки 

покритите изходни нива, не са се явили на изпит за определяне на нивото на владеене 

на английски език. Като причини са посочили, че не се чувстват достатъчно подготвени 

и не желаят да си „развалят“ резултата, получен при предишно явяване на изпит.  

След анализ на получените от представителите от различните поколения 

отговори, могат да бъдат направени следните изводи: 

Обучаемите имат потребност от предоставяне на допълнителни материали, 

свързани основно с военната тематика, особено при курсовете с продължителност 16 

учебни седмици. Това е породено от факта, че големият брой участия в 

многонационални учения изисква освен базова подготовка по английски език и 

специализирана такава. За допопълване на знанията в тази насока има разработени 

курсове, но те не могат да бъдат проведени поради липса на заявки за участие в тях, 

което от своя страна показва, че са създадени условия и възможности за обучение, но 

на този етап никой не се възползва от това.  
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Обучаемите имат потребност от по-добра подготовка по различните умения – 

говорене, четене, слушане и писане отново при курсовете с продължителност 16 

седмици. За тази цел са създадени няколко курса с продължителност от 1 месец, които 

наблягат само на два компонента и то на определено ниво – 1, 2 или 3. Проблемът, пред 

който са изправени обучаемите е, че курсовете не се провеждат в района на 

местослуженето, а на друго място. Това от своя страна води до допълнителни разходи 

за транспорт и хранене. Като решение, в тази връзка може да бъде помислено за 

осигуряване на обяд, който в някаква степен да компенсира вложените финансови 

разходи.  

Представителите и на трите поколения споделят, че най-удачният вариант за 

провеждане на курсовете е присъствената форма. В ера на COVID-19, от 

образователната система се изисква да бъде гъвкава, за да осигурява максимално 

качествена образователна услуга, затова обучението следва да се провежда спрямо 

епидемиологичната обстановка. 

Въпреки различните желания и начини на учене и трите поколения смятат, че 

трябва да се провеждат обучения, които са строго фокусирани към подготовката за 

изпит по STANAG 6001. Като предложения някои от тях, основно представители на 

поколение Y, предлагат да бъдат провеждани едномесечни курсове за различните нива 

1, 2 и 3, които да включват целенасочена подготовка за явяване на изпит. Но е удачно 

такива курсове да бъдат провеждани след като военнослужещият премине курс с 

голяма продължителност (16 седмици), постигне определено ниво и евентуално след 

това да премине обучение и по специализиран курс за изпита STANAG. Това е удачно 

при хора, които имат нужда от малко, за да постигнат по-висок резултат или от 1+ 

респективно да повишат на ниво 2. 
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The epoch contemporary humans have been living in could be called the “visual 

civilization in the 21st century” (Supsakova, 2016) due to the dominance of the pictorial 

perception through the widespread use of the Internet and easy access to news websites, social 

media, TV and streaming services, video games, etc. Thus, the 21-century technology has 

become very favourable to language educators. Today teachers have numerous instructional 

approaches at their disposal to facilitate language learners of all ages; and in the extensively 

available pool of visual teaching classroom aids, the art of cinema stands out since it possesses 

some unique features such as visuality, linguistic authenticity, and cultural representation. 

Human cognition as an information processing ability forms the basis for language 

acquisition and social learning. Besides having other taxonomies, cognition can be automatic 

and controlled. Therefore, when adult language learning is under discussion, the focus is usually 

on the controlled cognitive process - the process by which goals or plans influence behaviour. 

The visual art of moving pictures serves as a bridge between the controlled cognition and the 

unintentional, involuntary, and effortless automatic processing through the mechanism of dual 

coding, i.e. combining words and visuals such as pictures, diagrams, graphic organizers, and so 

on. The idea is to provide two different representations of the information, both visual and 

verbal, to facilitate students’ information processing and retention. An example of dual 

coding as a learning strategy which enhances performance is when students read about a given 

topic in an English textbook, and then watch a movie about the same topic. This process 

engages all senses, which in turn deepens understanding (Paivio, 1969). Moreover, adding a 

movie to classroom instruction time is perceived by students as an entertaining and welcoming 

change and, in turn, may increase their motivation and interest in the topic (Silvia, 2008).  

The scientific disciplines studying the regulation of human behavior can offer an 

adequate theoretical foundation for FLL classroom regardless of students’ age - The Cognitive-

Experiential Theory. It is not supposed to be a set standard or panacea for what FLL teachers 

need to know and be able to put into practice,but rather they could give some consideration to 

the functions of the emotional and rational systems in humans and to one particular factor called 

“affect” which is important in language learning and cannot be neglected. The aim of this 

paperis to draw attention to the existence of such integrative theory of personality which 

explains the mechanism of how emotions and cognitionare interlinked. It is particularly relevant 

in FLL context because conscious learning of a foreign language requires a certain level of 

emotional involvement, and it is not axiomatically positive. In a study on emotions as learning 

enhancers, Méndez and Peña (2013) assert that “students mostly come with previous positive or 

mailto:tanyanetcheva@yahoo.com
http://www.learningscientists.org/blog/2016/11/17-1?rq=dual%20coding
http://www.learningscientists.org/blog/2016/11/17-1?rq=dual%20coding
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negative experiences; sometimes the new learning environment is very different from previous 

ones, and they may have a diversity of motives for engaging in foreign language learning. The 

interplay of all these variables in one emotional event during classroom instruction may have 

different meanings for individual students and cause diverse effects on students’ motivation” 

(Méndez, Peña, 2013). So, the teacher’s responsibility lies in readjusting the students’ 

expectations and evaluating the appropriateness and sensitivity of the situation when making 

relevant selection of learning materials. 

The Cognitive-Experiential Theory (CET) is a dual process personality model developed 

by Seymour Epstein. The theory evolves on the basis of the idea that human thinking operates 

using two separate systems for information processing: analytical-rational and intuitive-

experiential. The analytical-rational system is conscious, slow, and logical. The intuitive-

experiential is fast, automatic, and emotional. These two independent systems operate in 

parallel and interact to produce behavioural and conscious thinking. Cognitive-experiential 

theory is not the first multi-process theory. The psychodynamic theory of Sigmund Freud 

distinguished between primary and secondary processing; Pavlov proposed the first and second 

signal system in his Theory of Classical Conditioning (Epstein,1994). Later on, Tversky and 

Kahneman provided further interpretation by differentiating two styles ofinformation processing 

calling them intuition and reasoning (Tversky, Kahneman,1981). The Cognitive-experiential 

theory, however, is different from the previous dual process models in many aspects. In the first 

place, it presents the idea of the adaptive unconscious, i.e. the experiential system develops 

evolutionarily because it is adaptive in nature and for the most part remains adaptive (Norris, 

Epstein,2011). This is a significant difference from many theories in the past that focus on the 

maladaptive nature of unconscious processing. Secondly, the Cognitive-Experiential theory is 

distinctive because some components which represent unrelated constructs in other theories 

contexts now are combined and united in one organized adaptive system. In this way Epstein 

presents us with a holistic cognitive theory of personality (Epstein, 2003). Thirdly, there are a 

number of research applications of Epstein’s theoretical ideas. For example, human irrationality 

has always been a major focus of cognitive research. The Cognitive-Experiential Theory 

supports the idea that by understanding the function of our rational and emotional system and 

how they interact, we can appreciate the broader implications of these inherently adaptive 

systems in various research areas including education (Pacini, Epstein,1999).  

Epstein argues that in the context of everyday life there is a constant interaction 

between the two systems. The experiential system, being faster and driven by emotions and 

past experiences, requires fewer cognitive resources and is specially adapted to deal with most 

of the information that is processed in everyday life and outside the conscious thought 

process. This allows us to focus the limited capacity of our rational system on cognitive 

activities that require our conscious attention at a given moment (Epstein,2014). 

The analytical-rational system represents conscious thinking. It is slow, logical and 

appears relatively late in the human evolutionary development. It is the rational system that 

allows us to manifest much of the behavior that is considered uniquely human, such as 

abstract thinking and the use of speech. It is a deductive system that operates through the 

mind and requires significant cognitive resources. As a result, the rational system has limited 

capacity. It is emotionless and can be changed relatively easily under the action of logic and 

arguments. The rational system is unique because of its capacity for conscious control. Unlike 

the experiential system, which is unconscious and independent of the rational system, the 

latter is able to understand and correct the activity of the experiential system (Epstein, 
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2014).This does not mean that the rational system is able to suppress the experiential system. 

Rather, the rational can (through conscious effort) decide to accept or reject the influence of 

the experiential system. As a result, even individuals who are prone to experiential processing 

are able to reduce its impact when they consciously choose to do so (Epstein, et al., 1996). 

The intuitive-experiential system is a preconscious system of learning that humans 

probably share with higher animals, for it developed much earlier in the evolutionary sense 

(Denes-Raj, Epstein,1994). It is fast, automatic, holistic, and directly related to affects or 

emotions. Within this system, change takes place through the three forms of associative 

learning: classical conditioning, operant conditioning, and observation learning (Epstein, 

2014). In this system, learning is a slow process of reinforcement and repetition, but once 

change occurs, it remains very stable and resistant to neutralization (Epstein, 2003). Classical 

conditioning (or the creation of aninvoluntarily conditioned reflex) is an example of action of 

the experiential system at its simplest level. According to Epstein, the conditioned stimulus is 

answered holistically, which is a characteristic of the experiential system, because it responds 

not only to the conditioned or unconditioned stimulus, but also to the environment (laboratory 

situation). Through operant (instrumental) conditioning, people learn the relationship between 

their responses to stimuli and the result that follows, which actually expands the scope of 

reality to include the consequences of their behavior. With observation learning, people learn 

using others’ experiences of relationship between stimuli, responses and results. The three 

types of learning constitute a system not only because they work on the basis of the same 

principles, but also because they serve a common adaptive purpose, i.e. applying past 

experience in the current situation (Karastoyanov, 2012, pp.76-78). 

Norris and Epstein (2011) identify three essential components of intuitive-experiential 

processing: intuition, emotionality, and imagination. According to them, emotionalismis the most 

fundamental component, because without it, the experiential system cannot exist at all (Norris, 

Epstein,2011). The emotional reinforcement is needed to bring about associative learning. Also, 

emotions influence the experience we receive through reinforcements based on experiential 

system in the past, as well as our motivation to turn to a past experience or to avoid it. In addition, 

research confirms that emotional participation in experiences affects the relative influence of the 

experiential system (Denes-Raj, Epstein,1994). In other words, as emotions increase, so does the 

importance and impact of the experiential system and so does its dominance over the rational 

system.Hence, the experiential system, as an automatic learning system, relies heavily on 

affectdue to its role in reinforcement. As Epstein states: “In the absence of emotions there would 

be no automatic learning, because affect is necessary both as a source of motivation in the 

experiential system and as a source of reinforcement” (Epstein, 2014, p.61). 

The table below presents a general comparison between the characteristics of the 

rational and the experiential system (Epstein, 2014). 

 

Rational system Experiential system 

Analytical Holistic 

Intentional Automatic 

Logical Emotional  

Realizes behavior through conscious judgment Realizes behavior through "feeling" 

Slow information processing: process orientation Fast information processing: immediate action 

Easily susceptible to change by the force of arguments Resistant to change 

Experienced actively and consciously Experienced passively and unconsciously 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_edn13
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The experiential system is a nonverbal imaging system particularly sensitive to 

nonverbal communication while the rational system is sensitive to information presented in 

the form of oral and written communication. However, it should not be forgotten that since 

there is no clear-cut division between the two systems, not all non-verbal communication 

should refer only to the experiential processing and, accordingly, not all verbal information - 

to the rational one. Metaphors and narratives, for example, through the images they evoke, 

represent the connection between the two systems. Although they use words, they activate the 

experiential system by generating images and emotions (Karastoyanov, 2012, pp. 86-87). 

Despite their verbal expression, narratives are highly appealing and comprehensible to the 

experiential system because they are emotionally engaging, often evoke imagery, and 

represent the unfolding of events in the same way as they occur in real life (Epstein, 2014, p. 

32). “The experiential system as a nonverbal system is particularly responsive to nonverbal 

communication, such as presentations of information in the form of pictures” (Ibid., p. 14). 

For this reason, it is not surprising why words and phrases used in the narrative of a film 

would be registered and encoded in an easier and faster way compared to written symbols in 

the textbook. 
Influence of thinking on emotions. In everyday life a person performs an 

unconscious process of emotional interpretation of events. This emotional response guides the 

behavior in the form of a fast, automatic and unconscious process. In turn, the rational system, 

trying to understand behavior, rationalizes it, i.e. finds a rational explanation for emotionally 

motivated behaviour. According to Epstein, this emotional impact of the experiential system 

on the rational system is a major cause of human irrationality. However, the rational system 

also has the power to influence the experiential system. Because it is slower, it is able to 

correct the automatic emotional response of the experiential system (Epstein, 2014). 

Moreover, the repetition of consciously controlled behavior can also lead to the impact of the 

rational over the experiential processing thus becoming a basis for increased memory 

performance. Encountering a portion of information two or more times is beneficial for 

memory compared to only perceivingthe material once. Using the art of moving pictures as 

class aid duplicates the linguistic information and in this way forms dual encoding of the 

perceived learning material first through the images, feelings, and views grasped by the 

emotional system, and second through the rational channel of linguistic comprehension (as a 

process) and understanding (as a final result). When a conscious behavior is repeated often 

enough, it can be transferred to the procedural memory, i.e. it can be automated and 

transferred to the experiential system (Sladek, Bond, Phillips, 2010). In this way, the foreign 

language teachers work on and develop the both systems of information processing which in 

turn facilitates encoding, storage and retrieval processes of the students’ memory.  

Influence of emotions on thinking. CET recognizes the special importance of emotions 

for several reasons. First, as discussed above, affect is the “source of reinforcement for the 

automatic learning of the experiential system”. Second, affect is the “source of motivation 

because behaviour is directed in the experiential system by the anticipation of positive or 

negative affect based on past experience, which motivates approach or avoidance behaviors”. 

Third, emotions offer “ready-made cognitive-affective modules that form basis of more 

extensive networks constructed in the course ofdevelopment. These extended networks form 

human personalities” (Epstein, 2014, p. 69).The visual art of films as a reproduction of these 

modules and networks presents an ideal opportunity for reaching students’ emotions in FLL 

class. Movies provoke emotions which impact learning in four ways. First, they produce 
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motivational effect on students’ levels of inspiration. Positive emotions can help a student 

engage with learning longer because they stay motivated. Second, there is also psychological 

impact on FLL studies because emotions during learning influence students’ attitudes toward 

education as well. So, in some cases, a possible instrumental value of a foreign language can 

turn into an intrinsic one. If we have positive experiences, we are more likely to enjoy our class 

time and develop fondness of learning the language even further. Third, film induced emotions 

have cognitive effect in FLL class in the form of enhanced memory operational ability as a 

result if the influence of the rational system over the experiential one and the interaction 

between the two. Fourth, emotions can also make group work run much more smoothly which 

would present a successful social effect of foreign language learning (Tissington, 2018).  

The transformation that occurs in one’s thinking in a state of emotional arousal 

represents a significant example of a very different model of thinking compared to the way 

the person thinks in the absence of emotion. When emotionally aroused, people think in a 

categorical way - concrete, action-oriented and shallow processing, i.e. things are taken 

personally.The stronger the emotions, the more people think in this way.They get fully 

confident in what they think and it seems to them to be based on clear evidence, therefore 

everything they think seems absolute truth to them.Another aspect of the power of emotional 

influenceis the fact that under stress one does not recognize grammatical categories which by 

default are an element of the rational system (Karastoianov, 2012). For example, in an FLL 

classroom if the teacher or the peers or the situation itself constitute a stressful experience, the 

student does not hear what the teacher explains and responds exactly the opposite tothe given 

instructions, which in turn induces additional stress.Research indicates that films in language 

class have the potential to reduce anxiety and increase engagement and participation in group 

work (Kabooha,2016). 

Teaching as an intentional influence. The respect to the teacher in class is usually 

strong enough to induce obedience to the teacher’s instructional methods and positive 

acceptance of learning materials. It should be borne in mind, however, that people do not 

always react positively to attempts to get influenced. This reactive resistance is described in 

the 60s of the twentieth century, when Jack Brehm coined the term reactance, defining 

negative emotional response to the withdrawal of behavioural freedom (Karastoyanov, 2012, 

p. 162).The theory of reactive resistance suggests that if a person’s behavioral freedom is 

reduced, they experience different modalities of negative feelings from reluctance to hatred 

and detestation, i.e. the motivation for resistance is stimulated. It is the fear of losing freedom 

of choice that causes forms of behavior that we define as stubbornness, disobedience, 

opposition and passive aggression. Brehm’s research shows that telling someone that they 

have to choose one option over another reduces the attractiveness of the proposed alternative 

and increases the preference for the non-proposed alternative. The more freedoms are 

threatened and the more important they are to the person, the stronger the resistance. 

Resistance gets stronger by robust, obvious, blatant or coercive attempts to influence. 

However, if the attempt to influence softens, the resistance also decreases (Ibid.).The most 

effective strategy for dealing with reactive resistance is not to provoke it. For example, when 

working with adults in FLL class, resistance to certain topics or textbooks or teacher’s efforts 

to get them to do more exercises, it is important to consider a temporary change in training by 

launching a feature film or an internet video lesson connected with the material discussed in 

class. Another aspect of reactance could be to dislike a particular film just because it has been 

imposed on them by the teacher. This is why very often students are eager to offer their 
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choices of films for class watch and feel disappointed when the teacher rejects the offer. Their 

reactive resistance blinds them to the teacher’s methodological considerations. The power of 

the instrument of movies in class is in the hands of the teacher to make an appropriate film 

selection, and to balance between methodology and motivation.  

Individual differences. According to the differential psychology, individual 

differences are also significant and should always be taken into account in language 

classroombecause they explain variations in human behavior. People differ in their 

personality traits, preferences, values, views, intellect, memory, as well as demographic 

factors such as age, gender, and more. In addition, it is important to know that individuals 

differ not only in their current state, but also in the degree and even direction of response to a 

stimulus. Teachers may wish to considerthe following illustrations of some research findings 

which are by no means exhaustive: 

 Men may expend less effort when using cognitive regulation, perhaps due to greater 

use of automatic emotion regulation. Women may use positive emotions in the service of 

reevaluating negative emotions to a greater degree (McRae et al., 2008). 

 Language aptitudedoes not impact adult beginners and advanced language learners 

differently(Russell, 2006); 
 Since L1 skills of adults serve as the foundation for learning foreign languages, 

they influence /mediate or hinder/ foreign language learning (Ibid.); 

 Reading habits of adult students with asymmetric level of academic development 

impact L2 development for advanced learners (Ibid.); 

 Adult learners exhibit predominantly instrumental motivation – professional, career 

development drive for FLL, but advanced success in foreign language development is 

positively correlated with intrinsic motivation (Ibid.); 

Therefore, certain individual characteristics make people more resilient or more 

predisposed to instruction effect in foreign language classroom. But actually,the point here is 

not about resistant or nonresistant characteristics of the individual, but rather a need for 

specific coherence between the peculiarities of personality and training purposes. The impact 

can be successful through various models of influence, emphasizing the dominant system of 

information processing - experiential or rational (Karastoyanov, 2012) 

In conclusion, it can be summarized that within the dual-process model of cognition, 

with its automatic and holistic attribute, the intuitive personality system represents the first 

and foremost phase of access to human mind; thus, it is the one language teachers could use 

as a highway to motivating students through emotions. By means of film induced emotions, 

students can be predisposed in favor of perceiving a certain thematic or grammatical element 

in FLL class. Accordingly, in view of the powerful influence of cinematographic art as a 

communication channel of target culture and language, as far as film selection for class is 

concerned, the ultimate caution and responsibility rest with the teachers.  
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GOAL AND MAIN CONCEPTS 

In this article, I will make an attempt to briefly analyse one aspect of localisation in 

FLT.Localisation is broadly construed as making ‘the system and its elements appropriate to the 

particular population for which it has been developed’ (O’Sullivan, 2019). One instance in ELT 

is Oxford University Press’s Bulgarian Edition of Solution English textbook (Falla, Davies, 

2017), including, among others, reading comprehension texts on topics such as Bulgarian 

medieval history, local fests, etc. While considering this approach arguable for reasons such as 

lack of integrity with the remaining content, I still reckon it is worth introducing in FL teaching 

aids. Moreover, as Chong (2016) observes, English language courses traditionally include 

British/American concerns, localized idioms, discourse patterns, etc., while most learners ‘will 

never quite reach the end goal of becoming native-speaker-like…’ 

I will narrow the concept of localisation to individual (or small team) learners’ 

assignments, e.g. preparation of slide or oral presentations. The main goal is to substantiate 

the advantages of localised assignments with regard to enhancing engagement compared to 

ones that have a more universal topic. The concept of ‘local’ will be looked upon from several 

different points of view. Accordingly, in the manner of ‘telescoping’ localisation terms like 

‘glocal’, I will use similar abbreviations. From the first viewpoint, localisation might be 

conceived as associated to a birthplace, region or locality (’regalisation’); second, to national 

history or its regional aspects (‘histolisation’); or, professional (‘procalisation’) - appropriate 

for professionally homogenous groups. In many cases it would involve various associations 

with cultural and historical heritage. 

Engagement with language,as a second key concept in this research, has been broadly 

understood ‘as the place where learning happens’(Svalberg, 2012,p. 1). However, a more 

detailed one has been developed by Svalberg by means of a specific methodology for 

‘interrogating and developing a construct’ from a working to an expanded definition (ibid, pp. 

3-6). In this paper I will use operationally the expanded one: 

EXPANDED DEFINITION OF ENGAGEMENT WITH LANGUAGE 

In the context of language learning and use, Engagement with Language 

(Engagement) is a cognitive, and/or affective, and/or social state and process in which the 

learner is the agent and language is object (and sometimes vehicle).  

 Cognitively, the Engaged individual is alert, pays focused attention and constructs 

their own knowledge.  
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 Affectively, the Engaged individual has a positive, purposeful, willing and 

autonomous disposition towards the object (language, the language and/or what it represents).  

 Socially, the Engaged individual is interactive and initiating. (Svalberg, 2012, p. 6). 

Having become widely accepted, this threefold division is used by Baralt, Gurzynski-

Weiss and Kim for analysisof engagement with regard to interactive tasks for FL learners. 

They define cognitive engagement as ‘attention to language forms’, affective engagement as 

‘positive feelings’, andsocial engagement as ‘supportive interaction’. The authors insist that 

online interaction is ruinous for them: 

All three types of engagement were diminished or were entirely absent in the online 

interactions. We argue that the lack of social and affective engagement is what deterred 

cognitive engagement with language forms. (Baralt, Gurzynski-Weiss and Kim, 2016). 

ENGAGEMENT WITH LANGUAGE AND ONLINE INTERACTION 

Acknowledging the authors' view on the vertical relationship between, on the one 

hand, social and affective engagement as a basis and, on the other hand, cognitive 

engagementas a target, I will also touch on the former's dependence on the type of 

teacher-student interaction. It is a rule of thumb that the instructor should be monitoring 

and noting down errors students make, albeit unobtrusively, in pair or group work during 

the preparation for speaking tasks (cf. Sayer, Richardson, 2019, p. 54, p. 68). Despite the 

recent software improvement in online platforms due to their inevitability during a 

pandemic, it is stillimpossible for a teacher to ‘roam’ effectively between chat rooms 

during an online lesson. 

It is, therefore,the instructor's role to raise the purposeful and willing aspects of 

affective engagement, as well as to encourage interactivity and initiative as components of 

social engagement. However, the teacher's absence during online chats between learners will 

inhibit both students' will and initiative ('affective' and 'social' respectively), resulting in 

poorer cognitive engagement and consecutively language acquisition. Localisation, as 

construed in this paper, is in my view a tool to compensate the teacher'sphysical absence. 

I see localisation (regalisation, histolisation, procalisation) of tasks for FL learners as 

one plausible solution for enhancing learners’ engagement, especially its social and affective 

aspects. With regard to the social one, I will try to substantiate the positive role thistrinity 

could play for enhancing both initiative and interaction. As for the affective one, the role of 

the three localisation aspects will mostly build on positive attitude and willing disposition of 

FL learners. The above will of course, though not directly, have an impact on cognitive 

engagement by raising alertness and critical outlook on the topics in the interactive 

communication, and consequently, on language form. 

COMPILATION OF A QUESTIONNAIRE: CRITERIA 

With a view to substantiate the assumptions I have made about the dependence of 

social and affective engagement on ‘regalising’, ‘histolising’ and ‘procalising’language 

assignments, a questionnaire (Table 1) was offered to 12 learners of English at level 3 

according to NATO Standardisation Agreement (corresponding to level B2 in CEFR). I tried 

to meet the following criteria in compiling it: 

 involvement of the three aspects of localisation; 

 clear distinction between localised and non-localised tasks (dual answers: ‘A’ for 

localised and ‘B’ for non-localised); 

 involvement of the two engagement components: social and affective. 
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Table 1 

 

Questionnaire 

1. To which task would you devote more time? 

A. Making a slide/oral presentation in English about your home town. 

B. Making a slide/oral presentation in English about Liverpool. 

 

2. In which would you include more previously unknown English words? 

A. A presentation in English about a historical figure/event in your native region. 

B. A presentation in English about the American Civil War. 

 

3. For which would you make more checks about grammar? 

A. A presentation in English about my professional field. 

B. A presentation in English about woodcutters in Alaska. 

 

4. About which would you find it easier to talk in English? 

A. A local tourist/historical site from my native region. 

B. Stonehenge. 

 

5. After presenting on the topics (A or B), for which would you be able to answer questions in 

English in more detail? 

A. An event from Bulgarian history. 

B. The wars of Queen Elizabeth I. 

 

6. After listening to presentations (A or B), for which would you ask the presenter more 

questions? 

A. A presentation about the Gabrovo Humour Carnival. 

B. A presentation about the Stonehenge Druid ceremony. 

 

A reliable assessment on the third, cognitive component, would seem unlikely to be 

made by the learners themselves. Being ‘agents’ in ‘constructing their own knowledge’, the 

learners presumably cannot objectively evaluate their own achievements in language 

acquisition. Therefore, only one question (No 2) included a confined assessment on their part, 

referring solely to the number of new vocabulary they would include. As mentioned before, 

the cognitive aspect of engagement, though being the target one in FLL, is after all an 

outcome of the social and affective ones. 

As regards Question 3 (For which would you make more checks about grammar?), the 

students’ selection of answer would reveal their ‘positive/negative disposition’ towards the 

object rather than alertness and focused attention to knowledge. 

An A) answer to all questions with the exception of No 3 (concerning ‘procalisation’), in 

case the language learnerengages in the respective task, will necessarily entail some research 

involving terms and concepts related to national and/or local cultural and historical heritage. I 

see this as an opportunity for the students to address issues concerning the use of specific 

vocabulary in the field. To mention just a few items of interest, a research on a local history 

topic in the field of the National Revival would almost inevitably involve the denomination of 

institutions such as Community Cultural Centres (читалище) or Board of Trustees 

(настоятелство), which will encourage the students to investigate the different semantic 
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fields and context of the English translation as contrasted to the Bulgarian terms. The above said 

will also apply to various other terms like Revival/National Revival vs. Renaissance, 

awakeners/Revival leaders/enlighteners (будители). Other areas of student investigation, which 

may also trigger their interest and result in a positive and purposeful research, is the heritage of 

Ancient Thrace, medieval Bulgarian titulature or Orthodox Christian art.  

STATISTIC RESULTS: CONCLUSIONS FROM THE OUTCOME 

The results from the answers to the questionnaire are displayed in a tabular form (Table 

2). It represents both the number and percent correlation of A) and B) answers, respectively the 

correlation of the preference for ‘localised’ versus ‘non-localised’ assignments. 

 

Table 2 

 

Question No Number of answers Percentage A answers Percentage B answers 

1 A - 9 75 

 

25 

 B - 3 

2 A - 9 75 25 

B - 3 

3 A - 5 41,7 

 

58,3 

 B - 7 

4 A - 12 100 0 

B - 0 

5 A - 11 91,7 8,3 

B - 1 

6 A - 4 33 67 

B - 8 

Total number of answers A - 50 

B - 21 

 

Total percentage A ⁓69,5 

Total percentage B ⁓30,5 

 

For four of the questions (1, 2, 4, 5) localised answers prevail with an average of 85,4 

%. These questions involve the ‘regalisation’ and ‘histolisation’ aspects of localising (home 

town, historical events or figures from Bulgaria or a region). As evident from the answers, the 

students’ demonstrate their positive and willing disposition (affective engagement) to the 

assignments.The prevalence is absolute (100 % of ‘A’s) for question No 4 (about which 

would you find it easier to talk), which clearly indicates the absence of discomfort in active 

FL speaking about a local site as compared to speaking about a site they would regard as an 

alien one (Stonehenge).  

Results for questions 1 and 2 (devoting more time / including more unknown 

vocabulary) coincide with 75 % of ‘A’s. The result here indicates, besides the above 

mentioned positive/willing disposition, another aspect of affective engagement, namelythe 

autonomy in doing research for an FL assignment.  

The demonstrative result of 91,7 % of ‘A’ answers for question 5 (ability to give 

more detailed answers) bears mostly on the interactive disposition as part of the social 

engagement with language. One might argue here that students were prompted to answer 

by ‘A’ due to their reliance on wider factual knowledge about Bulgarian history than 
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about the English one. Nonetheless, with respect to FL acquisition, the students’ 

predisposition to more exhaustive speaking about a topic will inevitably involve more 

interaction with the audience.  

The questions with prevalent ‘B’ answers are 3 and 6: making more grammar checks / 

asking more questions. Question 3 refers to the professional aspect of localisation, 

‘procalisation’. On the surfaceof it, the negative ratio (41,7 % to 58,4 %) for ‘A’ answers may 

lead to the conclusion that students tend to be less positively or willingly disposed (affective 

engagement) to a professionally-oriented assignment in their area of work, compared to a 

different one. I would argue, however, that it is their confidence when interacting in a well-

known ‘comfort zone’ like their professional field, which made about 60 % pick the ‘B’ 

answer. Practically, students would feel more confident when communicating on a 

professional theme of their own rather than on a different one.  

A FL instructor, however, should also beaware of a probable negative aspect to this 

confidence. As witnessed in my classes with military professionals, the students may tend to 

neglect ‘focused attention to form’ at the expense of professional vocabulary. In terms of 

Svalberg’s definition of engagement (Svalberg, 2012,p. 6) language becomes less of an 

‘object’, remaining only a ‘vehicle’, to whose perfection insufficient attention is paid. In the 

end, communication on a shared theme like profession is much more likely to be 

understoodby the partner, no matter what grammatical or phonetic inconsistencies there are. 

As regards the prevalence of ‘non-localised’ ‘B’ answers to question 6 (67 % to 

33%), this is about the only tangible instance of an interactive language task, whereby 

localisation gives ground to a more successfully engaging global topic. The factor that plays 

a determinative role, I would argue, is the inextricable curiosity for oddities with a whiff of 

mystery in them. We obviously have to admit this type of topics may, no matter local or 

global, provoke a stronger interactive disposition of FL learners. As understood by Svalberg 

(2012), proneness to interaction is a component of social engagement with language. Yet, in 

this particular instance – a global topic provoking learners' curiosity – the 'social' 

component would seem closely related to the more individualistic affective aspect of 

engagement as well. 

CONCLUSION 

The analysis of localisation in FL learning from the perspective of its relevance to not 

only learning content in textbooks, but also localising the subject matter of interactive tasks, 

clearly demonstrates its advantages manifested in enhancing engagement with language for 

FL learners. 'Regalisation' and 'histolisation' obviously incite affective and social 

predisposition for communication, involving all their aspects: affectively – positive attitude, 

purposefulness and willingness, and socially – interaction and initiative. A more cautious 

approach is required by 'procalisation' in professionally homogenous groups of learners due to 

their being over-confident in a comfort zone. Nevertheless, it is also a stimulus for active 

interaction. Localising interactive assignments in its three forms, being an accelerator of 

engagement, may also be looked upon as a tool to overcome some of the deficiencies of 

online tuition. Despite of the fact that the third, cognitive aspect of engagement (mainly as 

'constructing' one’s own knowledge) is not directly influenced by the three localisation 

components, it is largely a consequence of the affective and social ones; therefore, localisation 

as presented here will have a positive impact on it as well. 
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НЯКОИ АСПЕКТИ НА СИСТЕМНОСТТА В ТЕРМИНОЛОГИЯТА 

 

член-кореспондент проф. д.ф.н. Мария Попова 

Институт за български език към Българската академия на науките, mpopova41@abv.bg 

 
Резюме: В статията се дискутират някои проблеми на системността в терминологията. Представят 

се два аспекта на системността: първо, системността в нейната цялост и интегрираност; второ, 

системността като структура от компоненти. 

Ключови думи: затворени и отворени системи, вътрешни и външни системи, статични и динамични 

системи, стабилни и нестабилни системи; импликационни и класификационни отношения. 

 

SOME ASPECTS OF SYSTEMATICITY IN TERMINOLOGY 

 

Cor.-member prof. habl. dr. sc. Mariya Popova 

Institute for Bulgarian Language at the Bulgarian Academy of Sciences, mpopova41@abv.bg 

 
Abstract: The article discuses the problem of systematicity in terminology. It presents the two aspects of this 

subject: first, systematicity in its wholeness and integrity; second, systematicity as a structure of components. 

Key words: closed and open systems, internal and external systems, static and dynamic systems, stable and 

unstable systems; implicational and classificatory relations. 

 

В редица свои разработки
19;20;21;22;23

, основавайки се върху теорията за 

системността
31;1;24;28

 и трудовете на някои терминолози
5;6;16;11;2;25;8;9;10;3;27;15;12

, представих 

различни аспекти на системността в терминологията и нейното приложение в 

терминографията, а отчасти и в обучението. Но с изключение на постановката за вътрешна и 

външна системност вниманието ми беше насочено към изучаване на системността в 

отношението между компонентите, т. е. на структурната системност. Така от погледа ми 

настрана остана общата представа за системността в терминологията с нейните два основни 

аспекта: оценката за системата в нейната цялост и характеристиката на структурата.  

Затова тук си поставям за цел да засегна и тези страни на терминологичната 

системност в техния обобщен вид, без обаче да търся връзката между тях, която може да 

бъде обект на друга, отделна и специална разработка. Друг е въпросът дали тази връзка 

съществува. По предварителните ми представи такава връзка трудно може да се открие. 

Но докато не се направи пълно и задълбочено изследване, не следва да се дава отговор. 

I. Характеристика на терминосистемата в нейната цялост 

Под тази характеристика ‘системата в нейната цялост’ могат да бъдат подведени 

редица класификации от общата теория на системите, които да бъдат приложени към 

терминознанието. Такива са напр. противопоставянията: затворени – отворени; 

естествени – изкуствени; физически – абстрактни; адаптивни – неадаптивни; устойчиви – 

неустойчиви; динамични – статични
31;24

 ; на едно равнище (напр. дните на седмицата, 

месеците на годината) – йерархични (напр. терминосистемата на биологичните обекти с 

класове, семейства, родове, видове)
9
; големи – малки системи

9
; вътрешна и външна 

системност
23

. Тук ще се спра на тези, които намират най-широко място в 

терминологията: затворени – отворени; устойчиви – неустойчиви; статични – динамични; 

вътрешни – външни.  

1. Затворени – отворени терминосистеми 

Затворени, както отбелязва В. М. Лейчик, са тези системи, които „са спрели да 

mailto:mpopova41@abv.bg
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се развиват“
9
. Като такава авторът определя системата на термините за родство в 

руския език (пак там). Отворени са терминосистемите на тези области, които 

продължават да се развиват. По тази причина в тях непрекъснато навлизат нови 

термини, а често и цели подсистеми, които стават причина за пренареждане на 

системните отношения между компонентите. Същевременно някои термини остаряват 

и отпадат от системата. Такива се напр. икономическата терминосистема и обществено-

политическата терминосистема, които отразяват интензивното развитие на тези области 

от човешкия живот и знанията за тях. Повечето терминосистеми са отворени 

независимо от това, че развитието в тях може не винаги да бъде интензивно. Поради 

развитието на знанието, предизвикващо появата на нови понятия, в тях се появяват 

нови термини и подсистеми. Така в езикознанието се появиха нови терминологични 

системи, като напр. терминологичната система на когнитивистиката
7;14

; терминологичната 

система на митолингвистиката
17;18

. Открита, макар и с много бавни темпове на движение, е 

такава терминосистема като периодичната система на елементите на Д. И. Менделеев. 

2. Устойчиви – неустойчиви терминосистеми 

Устойчивостта и неустойчивостта на терминологичната система се определя в 

зависимост от това, дали се появяват нови теории, методологии и критерии при 

нейното построяване. Трябва да отбележа обаче, че тази характеристика е относителна, 

тъй като е възможно в даден период от време да не се разработват нови теории, 

методологии и критерии, а след това да се създадат. В този смисъл тази характеристика 

е от синхронен тип. Такива устойчиви, но все пак с известна степен на относителност, 

са терминологичните системи на логиката и математиката. А неустойчиви са напр. 

терминологичните системи в областта на политиката, на военното дело, където 

концепциите, методологиите, критериите постоянно се променят. 

3. Статични и динамични терминосистеми 

Първите две характеристики се базират: първата – върху отражателния характер на 

терминологията и респ. на терминологичните системи (т. е. отразяват реално 

съществуващите връзки и отношения между същностите, означавани с термините) и 

втората – върху класификационния аспект на терминологията, респ. на терминосистемите 

(т. е. представят се връзки и отношения, постулирани от дадената теория, методология). 

А при характеристиката статични и динамични терминосистеми, взета в най-общ 

смисъл, се съчетават тези два аспекта в подхода към терминологичната система. Това 

означава, че при динамичната системност се отчитат както реалното развитие на 

дадената област, така и теориите и концепциите за нея. Такава е напр. обществено-

политическата терминология. Статични (но подчертавам относително) са тези 

терминосистеми, при които не се развива нито областта на знанието, нито теориите и 

концепциите за нея. Такава напр., макар и с известна относителност, е шахматната 

терминология. 

4. Вътрешни и външни терминосистеми 
В редица трудове е доказана всеобщата връзка между лексикалните значения, 

напр. чрез правилото за шестте стъпки
4
 и също така чрез конкретни изследвания

26
 (26). 

Поради тази причина е трудно да се направи разграничение между терминологичната 

системност и системността при общоупотребимата лексика, между системността на 

отделните научни области. Смята се, че това е възможно, ако се ограничи обектът, 

изучаван от дадена наука и отразен в терминологичната й система. Тогава обаче остава 

въпросът за дифузната област между отделните терминосистеми. 
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Възможност за неговото решение може да се намери в схващането за концепта 

на системата като единство от две страни – едната, изразяване на логико-понятийната 

същност на съвкупността от систематизирани явления, а другата, осигуряването на 

информацията за нея в процеса на комуникацията. Ако се вземе под внимание втората 

страна, термините и отношенията между тях може да се разглеждат във 

функционирането им. Това значи да се установи кои термини, вкл. и термините от 

други научни области, се използват в сферата на дадената предметна област. Така 

въвеждам метатермина детерминант на системата, които съм заела от А. И. Уемов, 

но съм модифицирала с оглед на моите цели тук. Под детерминант на системата ще 

разбирам ядрото от термини, които и като единство от формата и значението си 

принадлежат към терминологичната система на дадената научна област. В този смисъл 

под вътрешна (същностна) системност ще се разбира само системността на ядрото от 

термини, а под външна (функционална) системност – системните отношения между 

термините, функциониращи в две и повече научни области. 

Специално за външната системност трябва да отбележа, че тя може да бъде 

разслоена според следните три критерия: 

1) Еднаквост на термини – еднакво значение и еднаква форма. 

2) Еднаква форма, но различно значение. 

3) Еднакво значение, но различна форма. 

Терминологии, характеризиращи се с пълна вътрешна системност, трудно могат 

да се намерят. Такива по предварително задание са формалните, символните 

терминологии, формата на чиито термини не са думи от естествените езици, а символни 

знаци. Напр. такива са терминологиите на логическите операции, на морзовата азбука. 

Всички останали терминологии се характеризират с външна системност, разбира 

се, в съчетание с вътрешна системност. 

Да вземем за пример шахматната терминология. Ако системността й 

(компоненти и правила на играта) разглеждаме само в понятиен аспект, тя може да бъде 

характеризирана като вътрешна системност. Но ако вземем под внимание и формалната 

(лексикалната) й страна, тогава ще бъде определена и като външна системност. Срв. 

термините кон, офицер, топ, цар, царица имат външна форма, която се наблюдава и в 

други терминологии, а и в общоупoтребимата лексика (напр. офицер, топ – във 

военната терминология, цар, царица – в политическата терминология и също в 

общоупотребимата лексика). 

II.  Характеристика на терминосистемата според взаимоотношението между 

нейните компоненти (т. е. според нейната структура) 

Тук възможностите за избор на признаци са много. Но като се ръководя от 

разбирането за концепт на системата, за основа при разгръщането на системността ще 

взема неговите две страни – понятийно-семантична и формална (лексикално-

граматична). 

1. Понятийно-семантична системност 

Тя отразява и респ. моделира взаимоотношенията между термините с оглед на 

отношенията между понятията в съответната научна област, обосновани от теорията, с 

която се изучава нейният предмет. Тук обаче трябва да отбележа, че ако се говори за 

отражателност, не става въпрос за пряка отражателност на обектите и явленията от 

действителността. Това е отражение на обобщенията от познавателния процес, 

извършван главно върху основите на определена теория и методология. 
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Като се отчита отражателната същност на понятията и частноспециалната теория, 

която я интерпретира, двете най-общи отношения, в които те могат да се съпоставят, са 

отношенията на сходство и на съседство, или според метатерминологията на М. В. 

Никитин отношение на импликация и отношение на класификация
13

. Така могат да се 

обособят два вида понятийно-семантична системност – импликационна системност и 

класификационна системност. 

1.1. Импликационна системност 

Тя може да се класифицира в два подвида – партитивна и асоциативна. 

1.1.1. Партитивна импликационна системност 

С нея се означават отношенията между ‘цяло’ (цял обект, цяла същност) и ‘част 

от цялото’, т. е. 

цяло част от това цяло, 

а също така в по-различен изглед – отношенията между частите на едно цяло, т. е. 

част 1  част 2  част 3  … част n. 

Напр. такова е отношението растителна клетка ‘цяло’ и клетъчна стена, 

клетъчно ядро, клетъчна мембрана, цитоплазма, цитоплазмени органели ‘съставни 

части на клетката’; астрономия ‘цяло’ и астрофизика, астродинамика, небесна 

механика, космогония, космология  ‘съставни части на астрономията’; отношението 

между отделните съставни части: клетъчно ядро  клетъчна стена  клетъчна 

мембрана  цитоплазма  цитоплазмени органели; астрофизика  астродинамиика 

 небесна механика  космогония  космология. 

1.1.2. Асоциативна импликационна системност 

С нея се означават отношенията на съседство между обектите, които на 

семантично равнище участват в обща предикативна сцена, като изпълняват своите 

роли, зададени им от предиката. Тези роли се определят от падежната граматика на Ч. 

Филмор
29;30

 – за приложението им в терминологията вж. 
19;20;21;22;23

. Напр. такива са 

отношенията между: 

‘предикатив/действие’ и ‘цел’ – речева дейност (предикатив) и речево общуване 

(цел); 

‘агентив/вършител’ и ‘обект’ – участник, отправител на съобщението (агентив) 

и речево съобщение (обект). 

1.2. Класификационна системност 

С метатермина класификационна системност се означават отношенията на 

сходство и различие между понятията, респ. между термините, които са установени от 

субекта в процеса на научното изследване. Такова е отношението ‘род - вид’ в неговите 

два аспекта: 

Отношението на сходство между общия род и всеки отделен негов вид, т. е. род 

и вид1, род и вид2, род и вид3… род и видN. 

Отношението на сходство и различие между отделните видове на общия род, т. 

е. вид1  вид2  вид3… видN. 

Напр. термините звезда (род) и видовете й синя звезда, червена звезда, червено 

джудже, жълто джудже, гигант; двойна звезда; променлива звезда. Трябва обаче да 

отбележа, че конкретно в тази родово-видова група отношенията между видовите 

понятия са по-сложни, тъй като наред с общото сходство между всички тях, се 

наблюдава и допълнително сходство между някои от тях поради наличието на 
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допълнителен признак за деление, срв. при синя звезда и червена звезда, където е 

‘цвят’, между джудже и гигант, където е ‘размер’. 

2. Формална (формално-езикова) системност 

Когато се разисква системността, неминуемо възниква въпросът за формалната 

системност, или казано с други думи – за формалното (т. е. чрез езиковата форма) 

изразяване на системността. Отнесен към терминологията, той може да бъде свързан с 

представянето на системността в езиковата форма на термина. Във връзка с 

изискванията към терминологията (напр. за еднотипност и мотивираност на езиковата 

форма на термините) това качество е много желано и търсено. Но, за съжаление, трудно 

постижимо. Могат да бъдат посочени примери и за двата вида отношение към 

езиковото изразяване – изразяване чрез езиковата форма и неизразяване чрез езиковата 

форма (т. е. езиковата форма не участва в изразяването на системността). 

Напр. в голямата група с родов термин грайфер е постигната формална системност 

както на най-общото равнище, така и на останалите подравнища. Срв. на общото равнище: 

двучелюстен грайфер, многочелюстен грайфер, въжен грайфер, електрически грайфер, 

пневматичен грайфер, нормален грайфер, специален грайфер, обикновен грайфер, 

подгребващ грайфер, електромеханичен грайфер, електрохидравличен грайфер, грайфер с 

външни въжета, грайфер с вътрешни въжета. Срв. и на подравнищата: двучелюстен 

грайфер и многочелюстен грайфер – според признака ‘количество/брой на челюстите’; 

въжен грайфер, верижен грайфер, електрически грайфер, хидравличен грайфер, 

пневматичен грайфер – според признака ‘задвижващ орган’ и т. н. 

Също и при групите: 

термина за ‘цяло’ атмосфера с неговите съставни части тропосфера, 

стратосфера, мезосфера и термисфера; 

термина за ‘род’ земни сили с неговите видове външни земни сили и вътрешни 

земни сили. 

В следващите групи обаче при наличие на понятийно-семантична системност 

отсъства формална системност: 

термина за ‘род’ дисперсна система с неговите видове фазово дисперсна 

система и разтвор; 

термина дихателна система с неговите съставни части дихателни органи и 

дишане. 

Заключение 

Системността в терминологията може да се разглежда чрез общата теория на 

системите. Същевременно обаче трябва да се отчитат и нейните специфики, които се 

дължат на двойствената й природа, а именно връзката на изразяването както с 

принципите на естествения език (напр. многозначност, синонимия), така и с 

особеностите на изкуствения език (изискванията, които се поставят пред термина и 

терминологията, напр. еднозначност, липса на синонимия и др.). 

Във връзка със спецификата й възниква и друг един въпрос, а именно системата 

на всяка една отделна област има ли своя специфика. Като се вземат под внимание 

общите принципи на системността в терминологията, би се очаквало същностни 

разлики, т. е. специфики, да няма. Моето предположение въз основа на редица 

наблюдения е, че спецификите биха били само от количествен характер, напр. 

преобладаването на един или друг вид системност. Но за да се установи това с точност, 

ще са необходими допълнителни изследвания. 
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AND BULGARIAN LOGISTICS TERMINOLOGICAL SYSTEM 
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Abstract: The paper aims to reflect on semantic patterns of logistics term formation in English and Bulgarian 

focusing on the processes of terminologization, determinologization and reterminologization. It covers semantic 

change in the denotative meaning of the word (extension or narrowing) as well as semantic transfer on the basis 

of analogy. The topic is worth discussing as it can provide better term recognition and comprehension. The 

findings can be relevant when teaching English for Logistics. 

Key words: logistics terms,terminologization, determinologization, reterminologization, semantic change, 

semantic transfer. 

 

1. Introduction 

This paper is intended to focus on semantic patterns of formation in the terminological 

system of logistics and covers semantic change and semantic transfer in relation to simile. 

Metonymy and metaphor have been left out for lack of space.It is part of a larger study dedicated 

to the tendencies in the development of English and Bulgarian logistics terminology with regard 

to the processes evolving in it (11, 13). The study itself is centred on a large corpus of terms 

excerpted from existing dictionaries, online glossaries, related websites and course materials (12, 

14) created for students in the specialty “Logistics”, B. Sc. and M.Sc. at the “Nikola Vaptsarov” 

Naval Academy in Varna, Bulgaria. The methods applied are a comparative approach 

implemented on the basis of the principles of synchronicity and systematicity when relating 

English terms to their Bulgarian equivalents and a semantic-syntactic method when revealing the 

relations between components in noun compounds and phrases.  

2. Theoretical Assumptions 

Semantic term formation patterns usually rely on existing resources. It is because “a 

special terminology is a source of replenishment of the vocabulary of general language, but, 

in turn, enriched by the words of the general language, which acquire a special meaning, not 

peculiar to them in general use” (6). This method of term formation is extremely productive in 

English and not so much in Bulgarian. It includes a wide range of semantic transformations 

which may be the result of semantic change in the denotative meaning of the word (extension 

or narrowing) or the result of semantic transfer on the basis of analogy (simile) or contiguity 

(metonymic), or similarity (metaphorical). These transformations occur during the processes 

of terminologization, determinologization and reterminologization. 

3. Semantic Change 

Terminologization according to Petkova “is a semantic derivation whereby a word 

from the general vocabulary acquires a new terminological meaning” (4). In such cases the 

new term results from secondary term formation within the native language system or by 

borrowing and loan translation from a foreign language. It is a source of external 

systematicity. Terminologization can best be exemplified with some of the core terms in 

logistics: flow, link, chain and network – поток, връзка, верига and мрежа respectively 

which are widely used in everyday English and Bulgarian. However, when considered as 

parts of a logistics system they are perceived quite differently – a flow is a process of 

movement realizing links in a structure which may be a chain or network. 

Depending on how distant the original meaning of the existent word and the newly 
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assigned signification are we distinguish three types or levels of terminologization in logistics 

terminology: weak, partial and complete, where the meaning of the newly coined term 

undergoes a change in a functional aspect, i.e. it can be narrowed, extended or differentiated 

(specified). For example, a channel which generally denotes a passage, a route of 

communication or access, in logistics has acquired the meaning a route from raw materials 

through consumption (канал, свързващ суровините и потребителите). Or carousel which 

in everyday life denotes a merry-go-round has come to mean a conveyor system in 

warehousing (карусел)very likely due to its principle of operation. In Bulgarian both 

meanings are rendered directly, therefore keeping the metaphorical meaning. The 

terminological element village in freight villageis different from its analogue inlogistics 

centre. In Bulgarian селище signifies населеномясто; заселищеand is not at all close to a 

centre as a place at which some specified activity is concentrated. Still, the translation 

equivalents are almost identical in the function they perform – товарно селищеand 

логистичен център. The highest level of terminologization is recorded where the similarity 

between a term and a word is abstract and is usually based on external similarity (5), e.g. cold 

chain –студенаверига, green warehouse – зелен склад, etc. 

Determinologization, as the name suggests, signifies the reverse process of transfer of 

terms in general language. It does not necessarily eliminate the term in its particular subject 

field, it only adds a new figurative meaning that is commonly used along with the 

terminological meaning. Its impact is conditioned by a constant movement of specialized 

language toward the general language and results in small semantic and contextual changes. 

This is in full accord with the definition Meyer and Mackintosh give of determinologization 

as a “movement which has a unique direction, whose departing point is the terminological 

meaning and its arrival point is an adjacent meaning, which is more reduced (i.e. narrowed) in 

the common language. In other words, at the semantic level one can obtain a more reduced 

glosseme (with less specialized glossemes), which is subject to a contextual extension” (9). 

The words subject to such a phenomenon tend to appear in texts that are not fully 

specialized. Determinologization in the logistics lexicon is manifested in two types depending on 

the level of specialization retained – partial or full, the former being predominant. Most of the 

determinologized words enter Bulgarian through the electronic media as loan words, they gain 

popularity easily and may be short-lived. Examples of partial determinologization, where the 

basic semantic components of the term remain unchanged areterms related to electronic 

commerce – e-commerce – е-търговия, e-business –eлектронен бизнес, e-service –електронна 

услуга, e-auction – е-търг, e-deliveries – е-доставки, etc. where the full and short form of 

electronic are interchangeable. Similarly, geographic terms have long become part of everyday 

speech as for instance landscape –естествен пейзаж, erosion – ерозия, landform –форма на 

релефа, acid rain – киселинен дъжд, etc. Analogously,some transportation terms are hardly 

considered terms anymore such as import, export, ship, truck, etc.  

Full determinologization, where a lexeme assumes a new meaning being creatively 

used in a text, is rare and usually still not recorded in glossaries or dictionaries. It can be 

illustrated with pitstop,a term originating from motor racing, where cars stop briefly during 

the race for refuelling and maintenance. In recent years it has come to denote a short stop 

during a journey for rest or food, with a metaphorical extension a temporary deviation from a 

direct or usual course. In Bulgarian it is borrowed directly as питстоп to serve as an attribute 

in phrases such as сервиз питстоп and питстоп кафе probably because in terms of 

transparency and motivation the meaning of the newly adopted word will be obscure to 
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anyone who is not a fan of motor races. Collocations with pool such as car pool – автопарк 

на фирма за общо ползване от служителите and shipping pool – няколко еднородни 

кораба на различни собственици, които се администрират като флотилия tend to 

gravitate to the idea of grouping of assets; in Bulgarian it has not become transparent, yet. The 

Bulgarian коректор which is usually associated with proof-reading has recently come to 

denote a white out fluid used to make corrections in a text. This last example probably best 

illustrates the process of terminological meaning loss after passing in general language. 

Reterminologization (or transterminologization), also called transdisciplinary 

borrowing as per ISO 704: 2009 (7), indicates a term from one subject field or a sphere of 

public activity that is borrowed and attributed to a new concept in another subject field within 

the same language. Therefore, reterminologization “allows forming terms in one, two or more 

terminological systems” (3) and often results in intersystem homonymy whereby two separate 

lexemes – the source term and the derived one – interact. The process can progress in two 

directions: 

a. term1 – term2 and

b. term1 – general use word – term2.

For instance, the term harmonization has been transferred from the musical to the legal

domain as the process of establishing common laws and standards – хармонизация, the latter 

obviously a result of metaphorical transfer. The term dock, on the other hand, which initially 

meant a wharf or a pier and even the space between such structures for mooring vessels was 

transferred into general English with this basic meaning – док. It was borrowed later in the 

terminological system of logistics as a platform for loading or unloading trucks, trains, ships, etc. 

Likewise, reclamation in Maritime English and Agriculture is related to reclaiming 

land from the sea – възстановяване на суша от море или блато. In logistics, however, it is 

transferred denoting collection and disposal of excess material, i.e. based on a contiguity of 

meaning - the recovery of useful substances and dealing with waste products – 

възстановяване (на полезни вещества) и изхвърляне на излишния материал.  

Here are a few new entries in it: package delivery services – пакет на доставка на 

услуги, cloud service – облачна услуга, e-mall – електроннихали, requisition – система с 

изтегляне, i.e. one based on customers’ orders, etc. 

Whether reterminologization is the result of metaphorical or metonymic transfer, it 

mostly affects the spheres of business, economy, technology, media, advertising, internet and 

so on. Just like the previous two processes of terminologization and determinologization it is 

subject to linguistic and extralinguistic factors and should be given special consideration to 

establish the interaction between systems. 

By extension of meaning is understood the addition of new meanings to a previously 

existing word that already has one or several meanings. The process can affect a non-

specialized word or an existing term within a special language to designate another concept 

by logical extension. Semantic change may be completely arbitrary but according to ISO 704: 

2009 it may be the result of terms designating a concept corresponding to concrete objects to 

be extended to abstract objects, a part extended to the whole, a container extended to the 

substance contained, etc. (7). For instance, the word brand originally meant a mark made by 

burning or otherwise, to indicate kind, grade, make, etc. which extended to “any product that 

has its own name, and is made by a particular company”– търговска/фабрична марка, вид, 

бранд. Another illustration of the same phenomenon is cabotage which originally applied to 

shipping along coastal routes, from port to port, but has now spread over to aviation, railways, 
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and road transport, as well, to denote the act of picking up and delivering goods in one 

country by a vehicle registered in another country – каботаж, превоз в рамките на дадена 

държава от превозвач с регистрирани превозни средства в друга държава. 

Extension of meaning is generally due to metaphorical extension, e.g. the adverbs 

upstream – нагоре по веригата (към доставчиците) and downstream – надолу по веригата 

(към клиентите) to designate directions in a logistics chain. Similarly, intersystem polysemy 

may also logically extend the meaning of a term as in a sea skimmer, a term belonging to naval 

terminology, meaning вид ракета, която се движи близо до морската повърхност, has 

been transferred metonymically to the transport domain to signify екраноплан, i.e. a vehicle 

designed to attain sustained flight over a level surface (usually over the sea), by making use of 

ground effect. 

Narrowing of the meaning of terms is a process opposite to semantic extension, a type 

of semantic change by which the meaning of a word becomes less general or inclusive than its 

earlier meaning. Just like the previously described process, it affects words and terms 

likewise. A typical example is the word accident which originally meant any event, especially 

one that is unforeseen. It has now become specialized to denote an unintended injurious or 

disastrous event –катастрофа.  

Basically, when a word is used appropriately in fewer contexts than before, it 

undergoes contextual specialization, e.g. monitor, which entered the target language (TL) as 

уред за непрекъснато измерване, управляващо устройство, устройство за видео 

контрол, is now mostly used as монитор, дисплейassociated with computer periphery. This 

change is probably due to a shift in perspective – from that of the specialist to that of the user 

(1). Kolkovska observes that narrowing of meaning occurs when borrowing words in the TL, 

i.e. their semantic structure is simplified resulting from keeping only one (or some) of their 

meanings (2), e.g. pilferage – 1. the act or practice of stealing small quantities or articles; 2. 

the amount stolen is rendered in Bulgarian with only its first meaning – дребни кражби.  

4. Semantic Transfer 

4.1. Simile 

Semantic transfer is the process whereby an existing term within a special language is 

used to designate another concept by analogous extension. One of the techniques of semantic 

transfer used is simile. According to Sager simile is the naming of a concept in analogy to 

another, familiar one (10). Trying to distinguish between simile and metaphor Lucas points 

out “simile sets two ideas side by side; in the metaphor they become superimposed” (8).  

It may be overtly expressed by the use of qualifying expressions such as -shaped, -like, -

style, -type, the most common being -shaped though the word is not explicitly mentioned, e.g. S-

curve – S-образна крива, U-(shaped) production line – U-образна производствена линия; 

mushroom anchor – мъртва котва тип гъба, tower/turret crane – кулокран,cage pallet – 

касетъчен палет, box pallet – бокс-палет, wire cage trolley – решетъчна клетка, etc.Unlike 

Maritime terminology, where this model is extremely productive, especially when describing aids 

to navigation and port facilities (cf. barrel buoy – бъчвообразенбуй, pillar buoy – стълбовиден 

буй and finger jetty – дълъг тесен пирс, вдаващ се навътре в морето, за да бъдат осигурени 

повече места за приставане, diamond-shaped top mark – топова фигура с ромбовидна 

форма, etc.), simile in logistics terminology can be expressed in several other ways: 

a. With a past participle/adjective embedded in the terminological phrase, e.g. 

nested supply chain – вместена верига 
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closed-loop shipping – превоз със затворен цикъл 

tiered structure – структура на участниците във веригата на нивa 

b. With a noun expressing part of the whole, e.g. 

barcode – код от линии и цифри 

clamp truck – мотокар със захващащи лапи 

c. With a component denoting position 

swan-neck trailer – шаси тип гъши врат where the swan-shaped neck is an 

attachment to a semi-trailer with a low platform at the back to lift heavy or tall machinery to a 

higher level; 

hub-and-spoke distribution–not established in Bulgarian yet, varying between 

разпределителен център и мрежа, where goods, passengers, or data, are distributed by 

routing into and out of a central location, sometimes literally rendered главина и спици, 

sometimes metaphorically translated as звездообразeн модел. 

In Bulgarian these terms are translated either with an adjective describing the shape or 

with the phrase във формата на. Sometimes the Bulgarian equivalents are extended, 

described through their definition. However, the translation equivalents retain the idea of 

comparison between entities which are not normally considered comparable – that is to say 

the analogy is explicit, yet it is, in some sense, figurative. 

5. Conclusions 

Semantic term formation is conditioned by both extra-linguistic and linguistic factors 

and involves the processes of terminologization, determinologization and reterminologization 

accompanied by a number of semantic transformations due to semantic change in the meaning 

of a word or semantic transfer on the basis of simile, metonymy and metaphor. The main 

reason for this type of term formation is linguistic economy. 

Terminologization involves endowing a word from the general language inventory 

with a new, special intension. There the meaning of the newly coined term undergoes a 

change in a functional aspect – it can be narrowed, extended or differentiated (specified). 

Determinologization is generally less frequent and leads to a loss of terminological validity, 

combined with semantic change or shift. It is an expression of the dynamic relations between 

specialized and non-specialized vocabularies. Reterminologization takes place when terms 

existing in the boundaries of one terminological system pass to another one. It often causes 

intersystem homonymy and is typical of interdisciplinary sciences which owe words not only 

to other subjects but also to General English to name a concept.Semantic change may either 

give rise to extension or narrowing of meaning. Both can trigger terminologization whereas 

narrowing of meaning is restricted to the process of interlingual borrowing. 

ESP can only benefit from the perspective of semantic terms formation. When students 

are led to understand the processes underlying it, their vocabulary will be considerably 

expanded, thus greatly promoting the efficiency of vocabulary teaching and learning. 
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СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК 
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Резюме: Докладът разглежда спецификата на обучението по чужди езици за професионални цели в 

Академията на МВР като се фокусира върху езиковата палитра и езиковата политика в конкретната 

институционална сфера, процеса на формиране на общи и специфични езикови компетентности чрез 

оползотворяването на специфично съдържание и текстови разновидности, методиката на 

преподаване и начините за оценяване. 

Ключови думи: многоезичие, езикова политика, чужд език, специализирано обучение, професионална 

комуникация. 

SPECIFICS AND PROBLEMS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

FOR PROFESSIONAL PURPOSES  

AT THE ACADEMY OF THE MINISTRY OF INTERIOR 

Senior Teacher Daniela Boyanova-Minkova, PhD, 

Academy of the Ministry of Interior, d_boyanova@abv.bg 

Abstract: The report examines the specifics of teaching foreign languages for professional purposes at the 

Academy of the Ministry of Interior, focusing on the language diversity and language policy in the specific 

institutional area, the process of forming general and specific language competencies through the use of specific 

content and textual variety, teaching and assessment methods. 

Key words: multilingualism, language policy, foreign language, specialized training, professional communication. 

Както е известно, главна цел на актуалната политика за многоезичие в ЕС на 

наднационално ниво е развитието на езиковото обучение и поддържане на 

лингвистичното разнообразие - всичките 24 официални езика на ЕС са равнопоставени 

и имат роля за развиване на взаимното разбирателство на европейските граждани. 

От друга страна – на национално ниво се забелязва уклон към преимуществено 

изучаване на английски език като съвременната лингва франка в ущърб на „другите”, 

по-малко популярни езици. Този факт е напълно обясним. Връзката между владеенето 

на английски език и пригодността за свободно движение, обучение и трудова заетост 

зад граница е очевидна. Английският език е не само основен език за комуникация, но и 

основен образователен език в немалко европейски държави. Все повече млади хора 

избират да учат в чужди университети, които преподават академичните знания на 

английски език. На родна почва обаче, все по-голямо значение придобива факторът 

„конкурентоспособност“. Устремили сме се към свят, в който двуезичието (владеенето 

на национален език и лингва франка) се явява необходимо условие за упражняване на 

квалифицирана професия. За да бъде индивидът конкурентен обаче, той следва да 

притежава плурилингвална компетентност, т.е. да владее повече от тези два езика. „В 

рамките на общата политика за образование и професионална квалификация 

Европейският съюз има за цел всички граждани на Европейския съюз да владеят освен 

майчиния си език и два други езика.“ (Димитрова, 2014) 

Авторитетни западноевропейски проучвания
1
 потвърждават необходимостта от

1
Tinsley, Teressa, Board, Kathryn. https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-

report.pdf (15.10.2021) 

mailto:d_boyanova@abv.bg
mailto:d_boyanova@abv.bg
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-report.pdf
https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/languages-for-the-future-report.pdf
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езиково обучение, което да подготвя кадри с познания по различни езици (а не само по 

английски). Според белгийския философ на правото Франсоа Ост, Европа мисли на 

различни езици, нейният език е преводът и тя би се осакатила политически и културно, 

ако се подчини на хегемонията на английския, на глобиш-а като единствено средство за 

общуване. (Ост, 2009) 

Владеенето на английски език се счита за базова професионална компетенция и 

важно условие за възходящо кариерно развитие и в системата на Министерството на 

вътрешните работи. Съвременната лингва франка е основното средство за общуване в 

многонационалните екипи зад граница, поради което служителите на министерството 

следва да владеят езика на ниво В2 по ОЕЕР. Обучаемите в Академията на МВР, които 

желаят да участват в програма „Еразъм+“ също така трябва да могат да общуват 

свободно на английски език. 

Освен изискването за владеене на съвременната лингва франка обаче, в 

Министерството на вътрешните работи се зачита и подкрепя езиковото многообразие, 

разбирано като владеене на езици, различни от английски. Тази плурилингвална 

езикова политика произтича от спецификата на дейността на Министерството - 

осъществяването на граничен и митнически контрол, дейностите по обезпечаване на 

граничната сигурност и противодействието на трансграничните престъпления, 

включването на полицейски служители в различни мисии и операции в чужбина, 

участието в инициативи на Европейския полицейски колеж (CEPOL) за обмен на добри 

практики, знания и експертен опит и др.  

В конкурсите за заемане на определена професионална позиция, а също и за 

израстване в длъжност, като задължителна част от подборната процедура кандидатите 

се явяват на изпит по един от трите западноевропейски езика – английски, немски или 

френски. В повечето случаи ползването на друг чужд език, извън горепосочените, не е 

задължително изискване, а се счита за предимство пред останалите кандидати. 

Множество международни инициативи потвърждават необходимостта от 

плурилингвална компетентност. След създаването през м. октомври 2005 г. на 

Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 

граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) обменът на информация, 

координацията на дейностите и сътрудничеството между органите за гранична охрана, 

полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците, 

изискват оформянето на голям обем документация, а също и устна комуникация по 

професионални теми между полицейските служители на съответните балкански 

държави. Функционирането на съвместните контактни центрове, които поетапно се 

откриват от 2008 г., налагат необходимостта от вътрешна екипна комуникация, 

разрешаване на проблеми и вземане на общи решения. Участието в съвместни екипи с 

гръцките колеги, напр. в операция „Посейдон“ на Фронтекс, в съвместните полицейски 

операции по противодействие на телефонните измами, в общите българо-гръцки 

наряди по линия на безопасността на движението, детерминират отчетливо 

необходимостта от владеене не само на английски, но и на балкански езици. 

Академията на МВР приема изключително отговорно мисията да съдейства за 

запазване на лингвистичното разнообразие в Европа и полага целенасочени усилия за 

формирането на билингвални и плурилингвални специалисти, като осигурява обучение 

не само по английски, но и по немски, руски, новогръцки, турски и арабски език. 

С особено задоволство може да отбележим, че АМВР е едно от малкото учебни 
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заведения на територията на страната, в които езиковата палитра не се стеснява, а 

напротив, се разширява по посока включването на нови езици като задължително 

избираема или факултативна дисциплина.  

В периода 1989 – 2013 г. руският език не е застъпен в учебните програми, 

независимо от факта, че е един от шестте най-влиятелни езика в света, говорен от над 

260 милиона жители на планетата и един от официалните езици на ООН. От 2013 до 

2016 г. руският език се изучава като факултативна дисциплина „Втори чужд език“, а от 

2018 г. вече присъства в задължителната програма като „Първи чужд език“, с 

четиригодишен срок на обучение.  

През последните седем - осем години, в резултат на засиления мигрантски поток 

към България, се открои необходимостта от владеене на арабски език, на която 

обучителната институция отговори с поредица интензивни курсове за специализанти, а 

от 2018 г. арабски език (като „Първи“ или „Втори чужд език“) имат право да изучават и 

курсантите във факултет „Полиция“. 

Катедра „Чуждоезиково обучение“ е звеното, което осигурява учебния процес по 

чужд език и в двата факултета на АМВР – факултет „ПБЗН“ и факултет „Полиция“. 

Катедрата има функции и на методически център за изготвяне на учебни програми и 

въвеждане на иновативни методи на преподаване в обучителните центрове в Пазарджик и 

Варна. Член е на БАКЕУ „Оптима“ от 2015 г., което позволява ежегодното провеждане на 

сертификационни изпити за ниво на езикова компетентност, на които имат право да се явят 

както завършващите курсанти, така и всички служители на МВР. 

Либералната езикова политика на учебната институция предоставя автономност 

на преподавателите по чужд език по отношение селекцията на учебен комплекс и 

допълнителни учебни материали, възможност за избор и прилагане на различни 

интерактивни методи и процедури. 

Общоизвестен факт е, че комуникативното езиково обучение поставя на преден 

план интересите и потребностите на обучаваните. По отношение на овладяването на общ 

чужд език за всекидневно общуване те отдавна са проучени и залегнали в учебните 

системи. Т. Шопов посочва, че „учебното съдържание включва компоненти, които са общи 

за всички изучавани езици, и компоненти, специфични за всеки чужд език. Компонентите 

на учебното съдържание образуват единна система от: словесни действия, понятия, теми, 

текстове, сфери/роли/места и езикови и неезикови средства.“ (Шопов, 2013) Основните 

теми, застъпени в учебниците по общ чужд език са свързани с всекидневния живот, дома, 

семейството, астрономическото време, климата, пътуване и транспортни средства, 

архитектурни и културни забележителности и др. Използваните учебни системи по чужд 

език също разглеждат теми, свързани с бита, ежедневието и културата на страната, в която 

се говори конкретният език, не отсъстват и теми със злободневен характер, но в тях не са 

застъпени текстове, пряко кореспондиращи с дейностите на МВР по отношение 

противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната 

сигурност, граничния контрол и регулиране на миграционните процеси.  

За преодоляване на тези дефицити, преподавателите по чужд език в АМВР 

разработват авторски учебни системи, които разглеждат различни теми от професионално 

естество. Публикуваните учебници и учебни помагала разширяват познанията на 

обучаемите в областта на специализираната полицейско-правна терминология, повишават 

уменията им по четирите основни езикови умения – четене, слушане, писане и говорене на 

професионални теми. Включените в тях оригинални текстове, адаптирани към нуждите на 
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конкретната целева група, са съпътствани от множество упражнения с фокус върху 

професионалната лексика.  

До този момент в Издателския комплекс на Академията са отпечатани следните 

заглавия: 

 Траянов, Е., Даскалова, М., Велкова, В. (2019). Law, Order and Justice. София: 

Издателство на МВР 

 Боянова, Д. (2019). Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα, София: Издателство на 

АМВР 

 Боянова, Д. (2018). Βιβλίο ασκήσεων της νέας ελληνικής γλώσσας, София: 

Издателство на АМВР 

 Григорова, Л. (2018). Глосар – немско-български терминологичен речник, 

София: Издателство на АМВР 

Използвани учебни системи по езици 

 

Чужд език За общи цели За професионални цели 

Английски 

език 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig - 

New English File, Oxford University Press, 

2008-2009 

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden – 

English File, Third Edition, Oxford 

University Press, 2014 

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, 

Jerry Lambert, Paul Seligson, Kate 

Chomacki – English File, Fourth Edition, 

Oxford University Press, 2019-2020 

Траянов, Е., Даскалова, М., Велкова, 

В. - LAW, ORDER AND JUSTICE, 

София, Издателство на МВР, 2019 

English for Border and Coast Guarding, 

Warsaw, 2018 

English for Law Enforcement with self-

study CD-Rom, Мacmillan 2009 

Немски език Niebisch Daniela, Specht Franz. Schritte 

International. Deutschland: Hueber, 2006 

Адаптирани материали 

Руски език Мозелова, И.,В. Русский сувенир. 

Учебный комплекс по русскому языку 

для иностранцев. Москва, 2016 

Чернышов, Ст. Поехали! Русский язык 

для взрослых. Начальный курс. Часть 1. 

СПб: „Liden & Denz“, „Златоуст“, 2015. 

Ненкова, Т. Практическая граматика 

русского язьιка - морфология. София: 

Велес, 2020 

Юдина, Г., Филлипс, Д. Вне закона 

Часть 1. Учебное пособие по 

русскому языку. Санкт-Петербург: 

Златоуст, 2003 

 

Новогръцки 

език 

Αρβανιτακης Κλεανθης, Αρβανιτακη 

Φροσω. Επικοινωνήστε ελληνικά 1,2,3. 

Αθηνα, 2012 

Παθιάκη Ειρήνη. Ελληνικά Α, В. Αθήνα, 

2010 

Παθιάκη Ειρήνη. Ελληνικά Β. Αθήνα, 2010 

Αρβανιτακη Φροσω. Άκου να δεις 1,2,3. 

Αθήνα, 2009 

Боянова, Д. Όσο περισσότερα, τόσο 

καλύτερα. София: Издателство на 

АМВР, 2009 

Боянова, Д. Βιβλίο ασκήσεων της νέας 

ελληνικής γλώσσας, София: 

Издателство на АМВР, 2018 

Турски език İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı Адаптирани материали 

Арабски език Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya 

Al-Arabiyyah Bayna Yadayk, Part Two 

Адаптирани материали 

https://www.goodreads.com/author/show/467898.Clive_Oxenden
https://www.goodreads.com/author/show/467895.Christina_Latham_Koenig
https://www.goodreads.com/author/show/467895.Christina_Latham_Koenig
https://www.goodreads.com/author/show/467898.Clive_Oxenden
https://www.goodreads.com/author/show/467895.Christina_Latham_Koenig
https://www.goodreads.com/author/show/467898.Clive_Oxenden
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Доказано е, че процесът на чуждоезиково обучение постига най-добри резултати, 

когато протича в малки групи. В това отношение в Академията на МВР са осигурени 

благоприятни условия, тъй като групите се състоят от 8-15 курсанти/ специализанти
2
.  

Пространствените условия, при които се провежда обучението, влияят 

индиректно върху ефективността на усвояване на нови знания.  

Независимо от факта, че в обучението по чужди езици активно се използва 

помощна учебна техника и различни дигитални ресурси, отсъствието на достатъчно на 

брой специално оборудвани зали и/или езикови лаборатории за мултимедийно 

интерактивно обучение, се явява сериозна пречка за едновременното онагледяване на 

преподаването с текстова, звукова и зрителна информация, за прилагането на 

индивидуален и диференциран подход. Съществуващите учебни зали с линейно 

разположени работни места възпрепятстват процеса на общуване с непосредствения 

комуникативен партньор, а това безспорно влияе на ефективността на учебния процес по 

чужд език.  

Съществуващите учебни програми също представлява един от факторите, 

влияещ върху формулирането на целите и избора на методи за езиково обучение. В 

Академията на МВР курсантите изучават екстензивно чужд език в рамките на 410 часа, 

разпределени поравно през целия четиригодишен срок на обучение, а обучението на 

специализантите е интензивно и е организирано в няколко модула, като броят на 

занятията варира от 270 до 710 ч., в зависимост от трудността на езика.  

Внедряването на учебна програма, съобразена с „Общата европейска езикова 

рамка“ (ОЕЕР), като референтно средство за координиране целите на езиковото обучение 

на всички нива, детерминира знанията и уменията, които следва да получат курсантите и 

специализантите в края на обучението си. Завършилите курсанти трябва да покриват 

изискванията на ниво В2 по английски език, ниво В1 – по немски, руски и новогръцки език 

и ниво А2 по турски и арабски език. Специализантите, които завършат пълния цикъл 

обучение по даден език следва да покрият изискванията за ниво В2 по ОЕЕР. 

Теоретичната рамка на специализираното чуждоезиково обучение се определя от 

общоприетото схващане, че преподаването и изучаването на нов език трябва да се поставят 

в зависимост от една главна цел – ефективното оползотворяване на придобитите езикови 

знания и умения за реализиране на успешна комуникация. Когато даден език се изучава за 

професионални цели, предпоставките за „успешна комуникация“ надскачат рамките на 

общата комуникативна компетентност (лингвистична, социолингвистична, социокултурна, 

стратегийна и пр.) и изискват развиването на специализирана езикова компетентност. 

„Изучавайки езика, обучаваните с течение на времето овладяват четирите основни 

комуникативни умения или само някои от тях и след това се научават да прилагат 

придобитите знания всеки път, когато се сблъскат с писмен или устен носител на 

въпросния език, т.е. започвайки от най-елементарното ниво на познание на езика 

(представяне, поръчка в ресторанта, в магазина, обръщения, извинения и т.н.), те 

постепенно овладяват езика до ниво, което им позволява да осъществяват комуникация и 

от по-сложно естество, например икономическа, юридическа или изобщо тематика, която е 

тясно свързана с упражняването на тяхната професия.“ (Василев, 2019) 

В зависимост от конкретната сфера, характерните особености на длъжността, 

трудовите задължения, типа взаимоотношения, професионалните и етическите 

                                                 
2
 Изключение правят групите по английски език, чиято численост достига понякога до 20 обучавани. 
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проблеми, текстовите разновидности, използвани в конкретната институционална 

сфера – делова кореспонденция, декларации, заповеди, протоколи, актове, фишове, 

наказателни постановления, разрешителни, пълномощни, разписки и др., се формират 

компонентите на специализираната комуникативна компетентност.  

Проучването на интересите и потребностите на обучаваните от конкретната 

институционална сфера показва, че за развитието на специализирана комуникативна 

компетентност учебното съдържание трябва да гарантира знания за: 

 различни аспекти от професионалния живот на обучаваните (напр. униформа, 

професионално оборудване/оръжие, лични идентификационни документи, звания и 

длъжности, нарушения и престъпления, санкции и глоби и пр.);  

 междуличностните отношения - отношения на субординация и 

сътрудничество; 

 професионални норми на поведение - протокол и етикет, поведение по време 

на представяне, провеждане на разговор/разпит, задържане и пр.; 

 знания за социокултурни данни - същност и функции на различните 

министерства; 

 ценности, убеждения и нагласи, характерни за съответната страна, съответната 

институция и пр. 

Ако в процеса на обучение на специализантите е заложена по-голяма степен на 

автономност на преподавателя и обучаемите и по-голяма свобода на избор на учебното 

съдържание, то при курсантите решаващо значение за съставянето на учебни програми, 

формулирането на учебни цели, подбора на теми, умения и ценности, които трябва да 

бъдат усвоени имат обучаващите. Причината за това се крие в различната степен на 

професионална квалификация. Курсантите са в процес на формиране на професионални 

знания и умения, докато специализантите са служители на Министерството, които 

владеят специфичната полицейско-правна терминология на родния си език и са наясно 

с изискванията за успешна комуникация в сферата, в която работят.   

Оценяването на резултатите от обучението по специализиран чужд език в АМВР 

е многокомпонентно, както формиращо (с диагностичен характер, т.е. констатират се 

пропуските и грешките на обучаваните, за да се работи върху тяхното отстраняване), 

така и финално (с оценяващ характер, т.е. определя се степента на постигане на ниво на 

комуникативна компетентност по чужд език за професионални цели). Оценяването се 

осъществява чрез текущ контрол под формата на тестове, изпълнение на устни и 

писмени задания, преводни задачи или работа по проект, и финален изпит, който 

проверява и оценява всички компоненти на комуникативната компетентност – четене, 

слушане, писане и говорене. 

В края на четвърти курс курсантите и студентите в Академия на МВР имат 

право да се явят на сертификационен изпит за удостоверяване ниво на владеене на 

английски, немски, турски и новогръцки език. На успешно издържалите изпита се 

издава сертификат за владеене на съответния език от името на Българска асоциация за 

качествени езикови услуги „Оптима”, валиден на територията на Република България.  

Пандемията от 2020 г. постави на изпитание професионализма и адаптивността 

на преподавателския екип на катедрата поради необходимостта от много бърза 

трансформация на присъственото в дистанционно обучение чрез използването на 

електронни платформи и дигитални обучителни ресурси. Преподавателите по чужд 

език отговориха на това професионално предизвикателство с необходимата 
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компетентност и се включиха в образователната платформа за дистанционно обучение 

Google classroom. 

Пандемичната ситуация и принудителното преминаване от присъствено към 

дистанционно обучение ускори процеса на дигитализация, разчупи установения модел 

на преподаване и учене и наложи активиране на преподавателския потенциал в 

проактивна посока: към повишаване на дигиталната компетентност, инициативност, 

креативност и поемане на професионален риск. 
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Abstract: The International Maritime Organization developed the Standard Marine Communication Phrases in 

2001. They are aimed at imposing certain requirements and they are the communication protocol for Vessel 

Traffic Service (VTS). However there is an ongoing conflict between the protocol and its application in real life 

radio communications at sea. The paper deals with this discrepancy in order to describe situations when it leads 

to miscommunication. Furthermore some useful techniques are presented in order to “fill in the gap”and 

suggest useful practice from which students, cadets and seafarers can benefit.  
Key words: Maritime English, Standard Marine Communication Phrases , Vessel Traffic Service (VTS), real 

life radio communications. 

 

INTRODUCTION 

Maritime communications play a very important role in shipping. Therefore the ability 

of seafarers to reliably communicate on board the ship, between ships and with shore-based 

personnel is of the utmost importance. The importance of the reliability of maritime 

communication for the safety of shipping is a long-recognized correlation of all concerned, as 

well as the correlation reliability of communication - economy. The elements of the issue are 

expressed in the statement that if they fail to meet these requirements, maritime 

communications will not only endanger the safety of shipping, on board ships and in ports and 

will inevitably reduce revenues, but also given the personality of the maritime officer and 

cadet navigators and engineers will also reduce their chances in the highly competitive 

international labor market (Trenkner, 2002).  

Maritime communications related to the information that is broadcast nowadays over the 

radio, first started as non-verbal communications. With the development of technology, the 

influence of the social norm has changed radically in the information transmitted through 

telecommunications. With multinational ship crews, it is difficult to recognize the level of general 

knowledge of a group of language users, whose social role is otherwise easily recognizable as the 

professional group of seafarers. Through the influence of the social norm, the language of 

maritime radio communications has become a certain linguistic code. The process of 

normalization has led to theoretical and practical developments aimed to impose the standard. 

AIMS AND OBJECTIVES 

Misunderstandings in communications over the radio at sea have long been identified 

as a factor to maritime accidents. In order to improve the process of communication, the 

International Maritime Organization has developed the Standard Marine Communication 

Phrases. They are aimed at imposing certain requirements of verbal communications for 

achieving greater safety of navigation. However, there is an ongoing conflict between the 

protocol and its application in real life radio communications at sea. The paper deals with this 

discrepancy (namely in Vessel Traffic Service (VTS) communications), in order to describe 

situations when deviation from the standard may lead to miscommunication. Furthermore, 

some useful techniques are presented in order to “fill in the gap”and suggest useful practice 

from which students, cadets and seafarers can benefit. 
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ANALYSIS 

Vessel Traffic Service (VTS) is a marine traffic monitoring system established by port 

authorities. The International Maritime Organization defines VTS as "a service implemented 

by a competent authority designed to improve the safety and efficiency of vessel traffic and 

protect the environment. The service shall have the capability to interact with the traffic and 

respond to traffic situations developing in the VTS area" (IMO, 1997) 

As a result of modern technological development, the Vessel Traffic Service (VTS) 

has been extended with the Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS) - 

an advanced system for monitoring and surveillance aiming at enhancing safety at sea.The 

development of technological systems has led to the implementation of VTMIS in VTS radio 

communications. Its variety of functions provide more opportunities and better flexibility for 

direct sharing of VTS data or access to certain subsystems which makes it a highly efficient 

and configurable innovative solution for ports monitoring. Providing more accurate 

information, VTMIS as a means of surveillance is a guarantee for the safety of navigation 

ensuring good coordination between the navigators onboard the ship and the shore-based VTS 

centers. VTS operators monitor the traffic in their respective area using different information 

systems. They give instructions depending on the screen-based visualization of the traffic 

during their radio communications with ships. 

VTS radio communications feature specific characteristics as part of verbal non-

spontaneous indirect communication in Maritime English on VHF (Vicheva, 2019).  

Standard Marine Communication Phrases represent the specialized code which must 

be complied with in accordance with IMO requirements, aiming at ambiguity avoidance. 

They are applied during the strict procedures followed in VTS radio communications and 

require specialized knowledge of the user in order to be interpreted correctly.  

It should be noted that SMCP is the standard that is implied in radio communications 

when we refer to speech acts (messages). When we refer to the discourse of radio 

communications (conversations), they are defined as priority messages and routine messages. 

VTS radio communications are actually routine messages. They are characterized not only by 

their strict procedure and using the Standard Marine Communication Phrases (SMCP) but 

also by keeping a closed-loop feedback communication model (Brödje et al. 2013) . Closed-

loop communications require that the sender and the receiver of the communication content 

work together to accomplish a mutual understanding and that confirmation and potential 

correction of content are facilitated (Flin et al. 2008) to increase accuracy and reliability of 

information and thus predictability of behaviour. 

Example: "INSTRUCTION. You must alter course."  

“INSTRUCTION-RECEIVED. I will alter course ” 

VTS radio communications use the following message markers: 

 

QUESTION QUESTION  

What is your position? 

What is your flag state? 

What is your full maneuvering speed?  

ANSWER ANSWER 

My flag state is Panama. 

My cargo is timber. 

My position is .... 
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REQUEST REQUEST 

I require two tugs. 

Immediate tug assistance. 

Please arrange for the berth on arrival. 

INFORMATION INFORMATION 

Wind backing and increasing 

The car carrier BLUEBIRD is next 

My ETA at Outer Pilot Station is … 

ADVICE ADVICE 

Do not alter course to S. 

Steer course: 2-53-3 degrees true. 

Anchor in position:….. 

INSTRUCTION INSTRUCTION 

Wait for tug(s) in position....  

You must alter course. 

Go to berth No. 2. 

WARNING WARNING  

Unknown object(s) in position.... 

Obstruction in the fairway. 

No sufficient depth of water in position.... 

INTENTION INTENTION 

I intend to alter course to starboard and pass astern of 

you. 

I will reduce speed. 

I will pass astern of you. 

 

In response to the above actions marked by the above message markers the responding 

station uses the following message markers: 

 

QUESTION:  ANSWER: 

REQUEST: REQUEST RECEIVED: 

INFORMATION: INFORMATION RECEIVED: 

ADVICE: ADVICE RECEIVED: 

INSTRUCTION: INSTRUCTION RECEIVED: 

WARNING: WARNING RECEIVED: 

INTENTION: INTENTION RECEIVED: 

 

The following example shows the standard procedure of VTS communications: 

 

Example 

Transmitting station: motor vessel Northern Star, call sign PapaKiloAlfaHotel 

Receiving station: VTS Varna  

Good radio conditions 

 

VTS Varna – VTS Varna  

This is Northern Star PKAH - Northern Star PKAH 

OVER 
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Northern Star PKAH - Northern Star PKAH This is VTS Varna – VTS Varna  

On VHF channel one-three. 

How do you read me? 

OVER 

 

VTS Varna  

This is Northern Star PKAH  

I read you with signal strength five 

----------- 

OVER 

 

Northern Star PKAH  

This is VTS Varna  

Question: What is your position? 

OVER 

 

VTS Varna  

This is Northern Star PKAH  

Answer: My position is four miles from ALFA Lightvessel. 

OVER 

 

Northern Star PKAH  

This is VTS Varna  

Instruction: Rig pilot ladder on the port side, one foot above the water. 

OVER 

 

VTS Varna  

This is Northern Star PKAH  

Instruction received: I shall rig pilot ladder on the port side one foot above the water. 

OVER 

 

Northern Star PKAH  

This is VTS Varna  

Thank you very much, Captain. Stand by on channel 1-6.  

OVER 

 

VTS Varna  

This is Northern Star PKAH  

Thank you. Standing by on VHF channel one - six.  

OUT. 

 

The study of this paper was performed by listening to VTS Varna conversations over 

the radio on channel 12 and 16 as well as recording and transcribing 20 of them. The 

qualitative research showed that more than 70 percent of the messages did not comply with 

SMCP.  

 

Transcription of VTS dialogues 

Dialogue 1  
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MOTOR VESSEL KOREA VTS VARNA 

This is m/v Korea. 

How do you read me? 

M/v Korea 

This is Port Service. 

I read you excellent. Go ahead! Over. 

 

My ETD (Estimated Time 

of Departure) is 2000 hrs 

LT (Local Time). Over. 

What is your maximum deepest draft and 

destination? Over. 

 

My maximum deepest draft 

is 8 m and my destination is 

Singapore. Over. 

Are you trimmed by the head or stern? Over. 

 

 

I am trimmed 1,5m by the 

stern. Over.  

Do you have any list? Over. 

 

 I have a list to port of 1°. Is 

it safe to navigate? Over. 

It is safe to navigate? Over. 

  

 

 I copy your message. I will 

navigate with caution. 

You must keep channel 16. Over. 

 I will keep channel 16. Out.  

 

Dialogue 2  

MOTOR VESSEL KOREA VTS VARNA 

Port Service 

This is Korea on channel 12. 

Over. 

Korea 

This is Port Service 

Go ahead with your message. Over. 

 

I am heaving up anchor at 

1500 hrs LT (Local Time). 

May I proceed to pilot 

boarding ground by myself? 

Over. 

You may not proceed to boarding ground.Pilot come 

to you and will get onboard your ship at your 

present position. Over. 

 

I will stay at my current 

position.Which side may the 

pilot get onboard? Over. 

You must rig the pilot ladder on STBD side 2 m 

above the water. Over. 
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I will rig the pilot ladder on 

STBD side 2 m above the 

water. Over. 

Change to channel 13 for calling further. Over. 

 

Changing to channel 13. Out. 

 

The above examples of VTS communications over the radio explicitly show what have 

been found in most of the conversations, namely: 

1. The procedure of establishing contact on VHF is not followed. 

2. The communicants do not use the obligatory for the VTS discourse message 

markers. 

3. Some messages are not sent according to the SMCP format but follow the norm of 

the general English language. 

Example - Dialogue 2 

“Which side may the pilot get onboard?” instead of “Question: Which side shall I rig 

the pilot ladder?” /SMCP/ 

4. The SMCP requirement for not using complex sentences i.e. a communicant must 

use one message for one event. 

Example - Dialogue 2 

“Pilot come to you and will get onboard your ship at your present position.” instead of 

Information: “Pilot will embark in your present position”  

5. Breaking the requirements of SMCP, the modal verb “may” is used for asking 

permission instead of using the phrase “Do I have permission to..” 

Example - Dialogue 2 

May I proceed to pilot boarding ground by myself? Over instead of 

Request: “Do I have permission to to proceed to boarding station without assistance” 

6. Intentions are not stated clearly with “will” as per requirements. Present continuous 

tense is used instead. 

Example - Dialogue 2 

I am heaving up anchor at 1500 hrs LT (Local Time). instead of 

Intention: I will heave up anchor at 1500 hrs LT (Local Time).  

Essentially, the main objective of the paper is related to the analysis of the conflict 

between the protocol (SMCP) and its application in real life radio communications at sea. Yet, 

we are also interested in the problems that these deficiencies present. It should be stated that 

in analysed dialogues there is no implication of unsuccessful communication i.e. the 

communicants fulfilled their professional task. It is connected with the fact that the 

participants in the communicative act, carried out at sea over the radio, must speak at least 

two written and oral languages and the communicants have and use information from more 

than one culture. In this way the bilingualism of the communicants carrying out the 

communication at sea is conditioned. The existence, on the one hand, of the literary norm in the 

English language and, on the other hand, of the standard sea phrases for communication, as well 

as the use of symbolic means in general, determines such phenomena as: INTERFERENCE 

(imposition of two norms), CODE SWITCHING use of two norms), BORROWING (inclusion 

of elements from one norm to another) (Haugen, 1987). The characteristic features of maritime 
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communications presuppose knowledge and skill of the participants in the communicative act 

for switching the code. However, the borrowing creates preconditions for the failure of the 

communication carried out at sea over the radio. Very often, borrowing does not even lead to a 

partial failure of communication as a result of the ability to switch the code in the 

communicative act, but degrades the quality of communication, i.e. the need for clear, distinct 

and fast communication at sea with less channel noise (noise as a language factor). The strategy 

to be adopted in these cases by the participants in the communication act is known. The use of 

the code of the standard sea phrases for communication without borrowing other norms is a 

guarantee for the success of the communication. The analysed conversations also show that if 

VTS is persistent in using SMCP, a ship answers adequately using the standard. That is because 

VTS takes part in the conversation as an authority. This should be used and VTS operators must 

be encouraged and controlled in using SMCP. Another line in which the efforts are put to fight 

the deviation from the protocol and must proceed is improving the methods and techniques of 

teaching SMCP. 

CONCLUSION 

Having in mind that SMCP must be imposed as the standard language used over the 

radio, the trainees must be taught in that language. In view of the above and having in mind 

that SMCP require specialized knowledge of the user in order to be interpreted appropriately, 

the communicative approach is used in applying the SMCP in the practical training course 

during the teaching process with ESP students and they are assigned tasks aimed at improving 

their language competence to enable them comprehend the deviations of the SMCP model, 

i.e. some words which have the same or similar meaning, depending on the context in which 

they appear, and the situations in which they are used. In this way, we provoke the trainees 

(the communicants) to develop their communicative competence in order to perform easier 

real life dialogues over the radio so that the speech act could be easily transferred into the 

SMCP model. Using the Model of the open language experience task as a tool for language 

instruction which is related to the acquisition of SMCP, the students are trained to overcome 

the discrepancy (the conflict), i.e. to “fill in the gap” in situations when there are deviations of 

the standardized communication patterns - the protocol (SMCP) in real life radio 

communications at sea. 
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Abstract: The article presents the results from a study on the ESP communicative competence of students of 

economics honed through the more interactive use of specialised texts. The author has introduced and implemented 

a new methodological model of developing and improving the functional communicative competence needed for a 

successful realisation in professional contexts. It is aimed at achieving enhanced student performance and course 

effectiveness by providing for the balanced and integrated improvement of all components of communicative 

competence. Applying a new model of teaching involves changes in assessment reflecting the new educational 

realities and contributing to the corresponding appraisal of learner results. Although the model involves all skills, 

to illustrate its effectiveness, the research focuses on writing skills and investigates the results using ten indicators 

based on the components of communicative competence as defined in CEFR.  
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INTRODUCTION 

This article deals with the communicative competence in ESP for economics and presents 

the practice and observations of the author based on a long-lasting practice and personal thriving 

for improvements in the educational process that lead to better results achieved through a more 

flexible and creative teaching approach as well as on extensive research on improving the 

teaching of ESP for economics through specialised texts. Assessment in this case, therefore, 

results from this process and is also aimed at revealing the level of student performance in a more 

objective and effective way. It includes the types of tasks practised during the course. Since the 

research on communicative competence with regard to all four skills is complicated and 

impossible to be dealt with in detail within an article or even a more extensive study and even 

though the tasks and activities involve reading, listening, writing and speaking, the focus here is 

on writing skills and writing summaries, in particular. In the author’s research which is called 

“Developing communicative competence in ESP through specialised texts”, published in 

Bulgarian and focused on the development of communicative competence in ESP through 

specialised texts, the novel teaching techniques suggested and piloted by the author are examined 

in detail and involve a set of pedagogical tasks for reading, writing, speaking and listening, which 

are often interactive and involve all or most of these activities [1]. That is why the whole set is 

seen as a new and innovative methodological model of teaching ESP to students of economics. 

This new model is based on the good practices of the common and conventional model of 

teaching ESP along with the introduction of the new teaching techniques, thus taking advantage of 

their synergistic effect to optimise student performance and achieve greater student engagement. 

Developing a high level of communicative competence of students of ESP, especially 

in the field of economics, is of paramount importance in the era of globalisation and that is 

why the course in ESP has always been a substantial part of the academic curricula of the 

students of economics and political studies in Bulgaria. The aim of the academic course in 

ESP is to provide a linguistic background that will give students a competitive advantage on 

the labour market and will also facilitate their career development in terms of professional 

realisation in the spheres of research and business. 

The emphasis on authentic materials, typical of a scientific and professional area, is 

among the key features of an ESP course [2, p. 134) ] as well as of academic ESP courses. A 
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number of researchers in English language teaching have stressed their importance: Shrum 

and Glisan [3],; Paltridge [4]; Guariento and Morley [5]; Kelly et al. [6]. The kinds of texts 

that characterise a particular area such as economics, politics or medicine and involving its 

specific terminology and text organisation are considered specialised [1]. Depending on their 

scientific nature in terms of area activities, texts can vary and be strictly scientific, scientific-

didactic, scientific-popular or informative [7, pp. 121-122]. However, these three types are 

more frequently used in language classes for they allow students to focus on linguistic issues 

and specific subject matter. Apart from using an ESP textbook or coursepack, an ESP 

practitioner has to select specialised texts to meet the requirements of the specific course as 

well as depending on global and local developments relevant to the particular subject matter. 

Creating material banks and exchanging materials with colleagues is also a valuable practice. 

What is more, using personal resourcefulness is a factor that can contribute significantly to 

course effectiveness and increased student motivation and performance. 

The idea of communicative competence is originally based on Chomsky’s theory of 

language distinguishing linguistic competence and performance [8]. The concept of communicative 

competence was first introduced by Hymes in the 1970s. According to Hymes, it is not an innate 

ability and its development results from the individual’s interaction in a social context [9, pp. 277-

284]. Hymes’ model of communicative competence was proposed with reference to mother tongue 

but was developed by other linguists with regards to second language acquisition with the more 

significant contributions of Habermas [10], [11], [12], Van Ek [13], Cummins [14], Canale [15] and 

Swain [16], Bachman [17], [18] and Palmer [19]. In 1979, Cummins [20] proposed his model of 

communicative competence consisting of two components. The first one was called Cognitive 

Academic Language Proficiency (CALP) and is the cognitive linguistic competence or the linguistic 

knowledge and skills needed to operate with surface and deep structures. The second component 

includes the Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) or the skills to use language for both 

social interaction and creative activity. Canale and Swain’s model of communicative competence, 

which was proposed in 1980 [16] was widely approved by ELT experts in the 1980s. Their model 

included three components: grammatical, sociolinguistic and strategic competence. It was later on 

expanded by Canale who added discourse competence and thus made the concept complete. Van 

Ek’s model of communicative competence [13] was accepted by a large number of foreign and 

Bulgarian scholars (this is also the model of communicative competence laid down in the Common 

European Framework of Reference for Languages) and emphasised the role of the ability for 

adequate and appropriate speech behaviour from the point of view of the communicative context 

(i.e. one can speak of functional communicative competence). This is the reason why the author’s 

research is based on it. Van Ek used Hymes’ model, which was expanded by Canale and Swain and 

added two more components: socio-cultural and social competences. Thus the model included 

linguistic, socio-linguistic, discourse, socio-cultural, social and strategic competence [13, pp. 374-

380]. According to CEFR, communicative competence is “a set of knowledge, skills and 

characteristics that allow a person to take action" [20, p. 101]. With the addition of skills, this 

definition goes beyond purely linguistic knowledge and reflects the "behavioural potential" of 

communicative competence according to Halliday's definition [21], [22], [23]. CEFR divides the 

general language competences into knowledge, skills and existential competence (dealing with 

personal aspects such as values, ethics and morals, etc.), and the specific communicative 

competences - into linguistic, sociolinguistic, pragmatic, etc. 

The expected goals of the academic ESP course in Bulgaria include the achievement 

of level C1 of CEFR for ESP involving all knowledge and skills required for a successful 
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career in a particular field. In economics, the specialised knowledge and skills focus on 

business correspondence in terms of the development and improvement of all components of 

communicative competence [24, pp. 110-125].  

Along with this work and implementing the new methodological model, special attention 

is paid to common grammatical structures and requirements typical of ESP for economists as well 

as to translation. Students begin with the translation of specialised texts in English, the target 

language, and after a semester continue with translation from the source language, Bulgarian, into 

English. Then, they proceed with summarising which involves two stages. During the first stage, 

students learn how to summarise and prepare summaries in English of specialised texts in 

English. During the second stage, they are expected to summarise in English speicalised texts in 

the source language. For some time, translation was somehow neglected and not part of the 

curricula worldwide. In Bulgaria, however, this has never been the case and although the number 

of foreign language classes has been reduced over the recent years, translation is considered an 

indispensable and essential tool for language fluency and proficiency. When translation is 

combined with summarising, their synergy facilitates knowledge consolidation, improves both 

receptive and productive skills and develops a genuine feel for language as a powerful tool in 

professional communication and success. 

An important issue that should be taken into consideration is the fact that the new 

generation spends more time in the virtual reality rather than in the real world. This requires some 

adjustment concerning the educational process and classwork organisation. Generation Z expects 

flexible classes involving greater movement and the use of modern technologies. It tends to learn 

better and show more interest if tasks allow using the Internet or mobile applications for 

educational purposes. As Windham concludes, these peculiarities mean that to engage students in 

the process of learning effectively, course design must focus on several components: interaction, 

exploration, relevancy, multimedia and instruction [25]. To them Taylor and Parsons add one 

more – authentic assessment taking into consideration the fact that the changes in assessment are 

required in order to match the changes in course design and teaching approaches [26]. 

Because of the specifics of each course for specific purposes and the dynamics of 

contemporary socio-political and economic development, it is difficult to attain the 

educational goals with one or two textbooks. So, along with a selected textbook or a course 

pack, a lecturer needs to carefully prepare and update a bank of specialised texts. A lecturer 

chooses a given text for translation, discussion and/or summarising at their discretion having 

in mind the difficulties the students have to cope with, the stage of the course, the topic, etc. 

The types of exercises done are the common gap-filling, matching of terms with definitions, 

paraphrasing, finding information or synonyms in a particular text, matching paragraphs with 

headings and so on. To this, the author has added an innovative set of activities involving the 

student activity on the Internet and aiming at enhancing effectiveness. So, this is the proposed 

new pedagogical model or the new way of teaching and the way of teaching the students 

without using the innovative set is the provisionally called traditional way. 

RESEARCH: BACKGROUND AND FOCUS 

The reasons that provoked the author to think about new tasks and activities in the 

ESP course for economists are related to the peculiarities of the new generation, the changes 

in modern life, the desire to optimise the educational process, to enhance student and teacher 

motivation and to achieve course objectives more effectively. The focus is on interactivity, 

i.e. not so much associated with modern technologies, even though there are tasks requiring 

their use, but with the involvement of the four essential activities and skills. For example, 
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there is a task in which students are required to search the Internet for recent information on a 

burning issue (reading). Then, they have to prepare a summary in writing (writing) and, 

finally, to present the information by summarising its essence (speaking) and discussing it 

with peers (listening and speaking). Assessment is done based on the criteria for acquisition 

of communicative competence in terms of its components presented and described in detail in 

CEFR and with tests including the tasks suggested by the author. 

In this article, the focus is on tasks related to written summaries only. Summaries are a 

component of the state exams of our students and an invaluable task providing a number of 

opportunities to achieve language mastery in terms of both fluency and accuracy. It helps 

students realise how to improve their knowledge and skills taking advantage of the 

differences between their mother tongue and the target language instead of feeling frustrated 

about not being able to understand the perfect tenses, for example.  

Usually, students are given some guidelines on summary writing and then they start 

preparing summaries. However, they often have problems concentrating on specialised texts 

and understanding their essence or have problems with terminology and appropriate wording 

and structures. That is why every time before beginning to summarise students are asked to do 

two tasks. In the first one, which is focused on professional language, they are asked to go 

through the text and underline all economic terms (repeated ones as well). There is a time limit, 

so there is an element of competition and students have an incentive to be really focused and 

efficient. When they finish, they are given feedback from the teacher so that each of them can 

find out how well they have performed. When they do this with a text in English, there are a lot 

of terms they cannot recognise for lack of knowledge. When they do the task with a text in the 

source language, they are familiar with the words but are often unaware of the fact that they are 

terms. Sometimes, they are not quite focused on the text because they find it easy only because 

it is in their mother tongue. They realise the challenge when a discussion on how to render the 

terms starts. Thus, this task draws their attention to the power of observation and to terms and 

the discussion can involve the corresponding terms in the source/target language, possible 

paraphrasing, giving definitions, etc. On the other hand, this way, students develop a sense for 

the language specifics in their field. So, if they are expected to write a document in the future, 

they can consider the field and the relevant terms they are going to need, the structures these 

terms are associated with or the way to present some specific information. 

The second task requires from students to read the text carefully and to put in brackets 

the most important, in their opinion, information in the specialised text which they will use to 

prepare the summary later on. It seems simple but the main problem that students face is that 

almost everything seems essential to them at the beginning and it takes some time and 

practice to acquire the skill of understanding the gist and being able to really cut and omit the 

details that are not as important as it might seem when one first starts summarising. The third 

task is the summary itself. These tasks were piloted with students from different groups who 

were in their first or second year of studying English at the university and were studying it as 

their first or second foreign language. In either case, the first or the second foreign language, 

my observations included enhanced motivation, better results and improved skills with 

regards to the acquisition of specific communicative competence in the field of economics. 

In order to check whether the new way brings better results and, therefore, greater 

effectiveness, an experiment was carried out with students of economics who were taught the 

traditional way during the first year and using the new model during the second year of their 

ESP education. For this purpose two hypotheses were suggested: 
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H1 /null hypothesis/: There is no substantial difference in the results achieved in the 

two ways. 

H2: /the new model/: The new model leads to greater effectiveness and, therefore, 

better results. 

The information gathered involved qualitative and quantitative data that had been 

processed with the use of several statistical methods. The quantitative data was gathered with 

two tests and the qualitative data was gathered after the experiment and involved two groups 

of stakeholders - the students from the experimental group and the teachers who took part in 

the piloting stage of the introduction of the new model. They were asked to complete a 

detailed questionnaire in order to provide more information about their perceptions regarding 

the new way. Thus the data could be triangulated and an objective analysis was provided.  

The students who participated in the experiment, i.e. formed the experimental group, 

had two tests during the second year of their English course. The first one was given in the 

beginning of the academic year, after they had worked in the traditional way and the second one 

was given in the end of the academic year, after they had worked using the new model. The 

tests included three components - the same tasks that were described above, focused on 

summarising and used throughout the second year of the ESP course. This means that the test 

consisted of three tasks based on the same text: in the first the students were required to 

underline all economic terms, including the repeated ones; in the second they had to put in 

brackets the most important information in the text that provided its essence; the third task was 

the summary itself - the students had to read the specialised text in Bulgarian and write a 

summary in English. Communicative competence was measured by 10 indicators involving all 

its components. „This is in line with the generally accepted worldwide criteria (corresponding to 

the indicators used in the study) for writing assessment and with the requirements of the 

particular university (e.g. the emphasis on some formats). The indicators were divided into four 

groups depending on their specifics and are presented below as follows: 

a) summary contents 30% 

- length and conciseness (summary) – functional competence (indicator 1) 

- conveying the gist (summary and second task) – semantic and pragmatic competence 

(indicator 2) 

b) rhetorical organisation of the summary 20%     

- structure – functional and discourse competence (indicator 3) 

- cohesion and coherence – discourse competence, grammatical and lexical linguistic 

competence (indicator 4) 

- register – sociolinguistic competence (indicator 5) 

c) professional language/ESP 25% (summary and first task) 

- specialised terminology (translation, appropriate use) – lexical linguistic competence 

(indicator 6) 

d) English for general purposes/ general linguistic competence 25% 

- general lexical selection (accuracy and range of vocabulary) – lexical linguistic 

competence (indicator 7) 

- grammar (accuracy and range of structure) – grammatical linguistic competence 

(indicator 8) 

- coping with language problems (applying strategies for coping with language 

problems in written communication, e.g. paraphrasing) – strategic competence (indicator 9) 

- spelling and punctuation – orthographic linguistic competence (indicator 10) 
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The expectations about the experiment results were related to the effectiveness and 

advantages of the new model. These advantages and greater effectiveness mean: 

 facilitation of terminology acquisition; 

 facilitation of the honing of communicative skills, the skills for written production 

in particular, with the general competences being improved and the specialised ones being 

acquired and developed; 

 stimulation of language autonomy; 

 development of skills for independent and proficient use of the language in the 

particular professional field; 

 full development of the rest of the communicative skills for use in a professional 

environment”. 

(Stefanova, 2019, pp. 154-155) 

DATA ANALYSIS 

The quantitative data was processed and then analysed with the application of several 

statistical methods in order to provide careful in-depth analysis and reliable results. The results 

from the first test were compared with the results from the second test to measure the 

development of the communicative competences of the students from the experimental group. 

They provided the data for the statistical processing. The statistical tests used were the t-test of 

paired samples, a graphic Q-Q plot test, the Kolmogorov-Smirnov test with SPSS, the Shapiro-

Wilk test and the Wilcoxon test. The test results showed that with the exception of one indicator, 

indicator 7 for the general lexical selection, the null hypothesis, H1, was rejected and the second 

hypothesis, H2, was confirmed. This means that the new model provides enhanced 

effectiveness. The results for indicator 7 can be explained with the fact that the ESP course does 

not involve the broadening of the student general vocabulary because of its focus on 

professional vocabulary. Also, the students have a high level of communicative competence in 

general English and are expected to have a correspondingly rich and extensive vocabulary. 

In figure 1 are presented the results from the tests. The last indicator, indicator 11 

presents the comparison of the overall grades from the two tests. The highest grade in 

Bulgaria is 6 (excellent) and the lowest one is 2 (poor). 3 means “satisfactory”, 4 - good, 5 - 

very good. So, along with the range of the progress, the figure reveals the grades and gives 

additional information regarding student performance. 

 
Source: Stefanova, 2019 

Figure 1. Test results comparison 
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Table 1. shows detailed information about the progress by indicators.  

 

Table 1  

Range of improvement by indicators 

Indicator Improvement 

Ind.1 Length & conciseness 1,07 

Ind.2 Conveying the gist 0,73 

Ind.3 Structure 0,71 

Ind.4 Cohesion & coherence 0,75 

Ind.5 Register 0,89 

Ind.6 Specialised terminology 1,46 

Ind.7 General lexical selection 0,17 

Ind.8 Grammar 0,32 

Ind.9 Coping with language problems 0,50 

Ind.10 Spelling & punctuation 0,35 

Ind. 11Improvement in overall grade 0,74 

Source: Stefanova, 2019 

Apart from the results for indicator 7 that are the lowest and have already been 

explained, the other results that are lower are the ones for the indicators of grammar and 

spelling and punctuation. These results can be explained with the students’ high level of 

language competence - they are admitted at university at level B2 and are expected to cover 

the requirements for level C1 of CEFR for functional, ESP, communicative competence at the 

end of the ESP course and have state exams (written and oral, both including summaries) at 

that level. The result for the indicator of coping with language problems, even though it is half 

a unit, is not very high compared to the rest of the indicators which can also be explained with 

the level of language competence as well as with the linguistic experience of Bulgarian 

students. In accordance with the state requirements for language education in secondary 

schools, schoolchildren study two foreign languages and are expected to achieve high levels 

of communicative competence in school. This means that throughout their school education 

they gain knowledge and skills related to language acquisition and have at least some basic 

knowledge of coping with language problems. So, even if English was their second language, 

for example, they know how to deal with communication problems owing to their experience 

in other languages and can transfer their knowledge and skills. For the rest of the indicators 

the results are high and more impressive since they are closely related to the students’ 

professional subject matter and the specifics of the language knowledge and skills they need 

to acquire in order to operate efficiently in their professional environment. 

The qualitative data gathered from the students and teachers who participated in the 

experiment reveals that both groups of stakeholders feel greater satisfaction with the novel way. 

They were given questionnaires on their work under the new pedagogical model, consisting of 

questions on their perceptions regarding reading, writing, listening and speaking as well as the 

work with authentic materials. The scale used is from 1 to 5 and is as follows: 1- strongly 

disagree; 2- disagree; 3- neither agree, nor disagree; 4- agree; 5- strongly agree. Generally, both 

groups showed overwhelming approval of the new model. Between 93% and 80% of the 

students were in favour of the thorough methodological model and gave answers “Agree” and 

“Strongly agree”. As for authentic materials - the specialised texts used for their education in 
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order to acquire the specific linguistic knowledge and skills for the professional area of 

economy, the answers are again in support of the new model. The work with specialised texts is 

referred to the innovative set of tasks based on authentic materials in the given field. The results 

from the questionnaires that are most relevant here are shown in the following table (Table 2.):  

 

Table 2 

Student response 

                                                                   Student response 

Question  

Strongly 

agree % 

Agree % Neither agree, 

nor disagree % 

Through the work with specialised texts I acquired knowledge 

and skills of ESP 

29 64 7 

Authentic specialised texts contributed to the acquisition of 

specialised terminology 

58 36 6 

I developed more effective skills for specialised written 

communication 

43 43 14 

I developed skills for work with specialised texts and 

information databases 

29 58 13 

I developed skills for more effective and correct translation of 

specialised texts from English into Bulgarian 

50 36 14 

I developed skills for more effective and correct translation of 

specialised texts from Bulgarian into English 

43 50 7 

The new model enhances the motivation for language work 43 36 21 

I improved my grammatical knowledge and skills for 

successful communication in a professional environment 

43 43 14 

Authentic speicalised texts are useful and effective for the 

familiarisation with the stylistic, lexical and grammatical 

features of specialised texts  

58 29 13 

Source: Stefanova, 2019 

 

Table 3. illustrates the perceptions of the respondent lecturers on some of the 

advantages of the new model. As it was mentioned above, the lecturers were enthusiastic 

about the model and gave answers of “Strongly agree” and “Agree” to all questions.  

 

Table 3 

Teacher response 

                                                                   Teacher response 

Questions 

Strongly 

agree % 

Agree % Neither agree, 

nor disagree % 

Greater effectiveness of the new model with regard to 

specialised speaking skills, improved grammatical knowledge 

and skills for work in a professional environment and enhanced 

motivation 

 

67 

 

33 

 

- 

Contribution and effectiveness of specialised authentic materials 

model with regard to the familiarisation with the stylistic, lexical 

and grammatical features of specialised texts, acquisition of sound 

knowledge and skills of ESP, solid skills for work  

 

33 

 

67 

 

- 

Source: Stefanova, 2019 
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The results from the questionnaires show that having taught the subject matter for 

years and being familiar with the two ways, the teachers expressed full support for the novel 

way and gave answers “Strongly agree” and “Agree” to all questions. They also 

recommended the use of more interactive tasks. 

CONCLUSION 

The introduction of innovative tasks and activities is beneficial for all stakeholders in 

education. It facilitates the building-up process of improvement in teaching and provides an 

opportunity to increase teacher and student motivation, to make classes more flexible and 

attractive and results more satisfying and effective. It could be time-consuming to organise banks 

with specialised texts and to prepare tasks but the efforts are worth it for the progress is 

impressive and student attitude changes in terms of language acquisition, language autonomy and 

team work. On the other hand, teachers feel greater appreciation of their work and are more 

motivated.  

The introduction of new and interactive tasks allows the corresponding introduction of 

changes in assessment. When student performance is assessed, the tasks are included in tests 

or become part of ongoing assessment. This way, students are stimulated to reveal their 

potential in an atmosphere of less stress and greater team spirit, the teacher and the students 

being part of a team rather than opponents or rivals in a kind of fight. The element of game-

playing and friendly competition encourages students to be keener on acquiring the language 

knowledge and skills needed for a career in the world of economy. Greater conscientiousness 

is fostered in class because students become aware of their dependence on one another when 

they work in pairs, small groups or as a big group and have particular responsibilities within 

the team concerning the tasks assigned by the teacher. They are also given the chance to play 

different roles such as teachers, consultants, assessors, etc. and thus acquire additional 

invaluable experience that will be useful for their future career. 

The findings from the author’s research were discussed with reference to both the 

educational process and achievement assessment. When tests and other forms of assessment 

include tasks done throughout a course, even though they may differ from the traditional 

ones, it could be stimulating and facilitating students to reveal the real level of their 

knowledge and skills. In the case with written summaries the tasks described in the article 

might seem like easy games but in fact they proved very useful and providing the necessary 

concentration and focus that led to improved ESP acquisition, made assessment less 

stressful and provided more significant achievement. This was confirmed by the findings 

from the experimental research which gave detailed information on student progress in 

terms of all components of communicative competence and of student and teacher 

perceptions of the work in the new way. 
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Abstract: Military-political texts are characterized by the lexical composition reflected in the domains of 

defence policy, security and defence. The vocabulary is presented by social-political, common, special military 

lexis, military realia and interdisciplinary lexis. Military terms and realia are translated primarily by the 

adaptive translation strategy. Interdisciplinary terms are translated by the reproductive translation strategy 

through equivalents, full and partial calques. 

The difficulties in translating the vocabulary of military-political texts are related to the ambiguity of terms, a high 

proportion of neologisms, adjacent or interdisciplinary vocabulary, multicomponent terms, abbreviations and 

acronyms. The main errors in the translation of military-political texts are caused by the inconsistency of terminology 

and style, the use of common vocabulary instead of special military terms, ignorance of neologisms and their foreign 

origin. Standardization of military terminology, application of machine translation systems, constant self-improvement 

and updating of the translator’s professional competence will help to avoid these mistakes. 

Key words: military-political translation, military-political text, lexico-semantic features, translation 

difficulties, translation strategy, military terminology. 

 

INTRODUCTION 

Researching peculiarities of translating the vocabulary of military-political texts is related 

to the development of the military translation theory (Balabin, 2018) in terms of the lexico-

semantic features of military-political translation as a functional-pragmatic variety of military 

translation.The text’s vocabulary defines its affiliation to a particular genre and style and helps to 

determine its subject area. Each functional style uses language means found in other styles, 

although is characterized by the predominant use of a certain set of such means. The affiliation of 

military-political texts to the official business style determines the choice of appropriate language 

means in translation. The basis of the military-political texts’ vocabulary is formed by common 

lexis. Military-political lexis is the core of the military-political domain and is represented by 

special language units united by an archiseme reflecting the conceptual domain of military policy. 

The main semantic load in military-political texts is borne by terms and terminological 

combinations, the semantic structure of which contains components “military”, “defence” and 

“combat” allowing to attribute them to military terms, and more semantically specific components 

“defence policy”, “security”, “defence”, “force development” indicating their affiliation with the 

military-political domain. Therefore, at the lexical level military-political texts are characterized 

by the abundance of both military and military-political terms and terminological combinations. 

The military-political texts used as an empirical basis for this research include source 

and target texts of doctrinal and regulatory genre group (the National Security Strategy of 

Ukraine, the Military Doctrine of Ukraine, the Strategic Defence Bulletin) and information 

and analytic genre group (“White Book”). 

The rationale of the researchis twofold and justified by the necessity to improve the 

quality of Ukrainian-English translation of military-political texts presented to the world 

community as well as the development of the military-political translation as a functional-

pragmatic variety of military translation. 

The article is aimed to address those peculiarities of the military-political 

texts’vocabulary that cause difficulties during the translation. 

mailto:elenanikiforovao3@gmail.com
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PRESENTATION OF THE BASIC MATERIAL OF THE RESEARCH 

The military-political textis a functional-pragmatic variety of military text. The style 

dominant, communicative function, thematic orientation and compositional structure of 

military-political text is formed within the official style around the main concepts of “war” 

and “policy” and supplementary concepts of “security” and “force development” (Nikiforova, 

2020, p. 5).The translation unit of military-political text is the military and military-political 

term indicating a special concept of military reality. The combination of these terms forms the 

semantic system of the military-political translation.Nelyubin (1981, p. 13–14) states that the 

right translation of military materials depends mostly on the right translation of terms since 

the major part of military vocabulary is military and military-technical terms carrying the 

maximum semantic load.The translation analysis of the source and translated military-

political texts the National Security Strategy of Ukraine, the Military Doctrine of Ukraine, the 

Strategic Defence Bulletin and “White Book” allowed identifying certain peculiarities of 

military terminology which caused difficulties during translation.These peculiarities include a 

high proportion of neologisms, adjacent or interdisciplinary vocabulary, the ambiguity of 

terms, multicomponent terms, abbreviations and acronyms. Let us address the mentioned 

peculiarities in detail. 

The use of neologisms in military-political texts is associated with the content and 

purpose of the analysed documents reflected in the reproduction of events and phenomena that 

describe the reform process.The composition of modern military terminology is continuously 

developing. The emergence of new terms used in military-political texts is associated with the 

general tendency of dynamic events in the world in general and in Ukraine in particular, the 

need to respond rapidly to the challenges of hybrid warfare and make appropriate decisions, 

bearing in mind the current tasks of the armed forces reform and the transition to Western 

standards, methods and approaches.For the translation of neologisms used in Ukrainian 

military-political texts, it is important to understand their origin, not the method of creation, as 

in the opposite direction. The vast majority of neologisms in the military-political domain have 

a foreign origin.The Ukrainian foreign origin neologisms used in the military-political 

translation are translated with English equivalents that are ready-to-use solutions in the active 

reproductive stock of the translator, which is mostly due to the level of his/her special lexical 

competence.For example, “оборонне планування на основі спроможностей” is translated as 

“capabilities-based planning”;“інформаційна система управління оборонними ресурсами” 

– “Defence Resource Management Information System”.The neologisms that appeared as a 

result of changes in the geopolitical situation in and around Ukraine are translated through 

transcoding and calquing. For instance: “антитерористична операція” – “anti-terrorist 

operation”, “Об’єднаний оперативний штаб” – “Joint Operational Headquarters”.The 

other new terms found in military-political texts have moved into the military domain from 

other fields of knowledge.For example, terms from finance and program management are 

translated through calquing and permutation:“методологія проектно-програмного 

менеджменту” – “Project and Program Management Methodology”, “ризик-орієнтоване 

планування аудитів” – “risk-oriented audit planning”. Terms borrowed from other fields of 

knowledge that are new to the military-political domain usually involve the application of a 

reproductive translation strategy. 

The use of interdisciplinary lexis is a sign of the interdiscursivity of military-political 

translation. According to Kaliuzhna (1982, p. 98) “it can be observed that documents of 

regulatory genre group may contextually contain a certain amount of the terminology of 
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economics and jurisprudence”. Similarly, military-political texts which we refer to doctrinal and 

regulatory genre group (the National Security Strategy, the Military Doctrine, the Strategic 

Defence Bulletin) contain interdisciplinary lexis represented mostly by diplomatic, economic 

and legal terms. The texts of information and analytic genre group (“White Book”) in addition 

to the listed terms contextually may contain vocabulary in such fields as psychology, medicine, 

religion, light industry, art, etc.It may be preliminarily assumed that in military-political texts 

the interdisciplinary lexis is translated applying the reproductive translation strategy using 

equivalents, full and partial calquing.For instance, the use of equivalents was recorded in the 

translation of terms of economy (державно-приватне партнерство – public-private 

partnership), diplomacy (Нота – Note;Меморандум про взаєморозуміння – Memorandum of 

Understanding), religion (пастор – Pastor;отець – Father). The use of calques was recorded 

in the translation of religious proper name: Українська греко-католицька церква – 

Ukrainian Greek Catholic Church.The adaptive translation strategy was applied in the 

translation of the Ukrainian religious realia “Всеукраїнський союз церков християн віри 

євангельської – п’ятидесятників” by the combination of transformations of transposition, 

exclusion and substitution of the part of speech – noun is transformed into an adjective (All-

Ukrainian United Pentecostal and Evangelical Churches).Thus, difficulties in translating 

interdisciplinary lexis are caused by realias from various fields of knowledge. 

Other difficulties in translating the vocabulary of military-political texts are related to such 

features as ambiguity. The word becomes monosemic as a component of certain terminology and 

therefore does not require a context. Nelyubin (2012, p. 108) states that “terms differ from the 

words of ordinary language by a clear semantic delineation of boundaries and the specifics of the 

expressed concepts. Thus, the term not only gives a name to the concept but also clarifies it, 

separating it from the related field of knowledge. Monosemy and brevity hence become the main 

requirements applicable to the term”. According to Strelkovsky (1979 p. 153),the unambiguity of 

the term in this sense should not be confused with variants of the term translation in another 

language, because the translated equivalent of the term is not its meaning, but only one of the 

possible variants of equivalent correspondence. There may be several such variants because the 

scope of the concept denoted by the term in one language rarely coincides with the scope of the 

concept in another language.Unambiguity as a term characteristic in the military-political domain 

is not always confirmed in practice. The meaning system of words in the source language does 

not coincide completely with the meaning system of the words in the target language therefore 

most terms are characterized by ambiguity. Along with unambiguous terms with clear semantic 

boundaries, military-political texts also contain several ambiguous terms thatcan be difficult to 

translate. This terms’ feature causes searching necessaryequivalents for translation. Word choice 

is considered to be one of the most difficult and important issues of translation practice. The 

linguistic context and communicative situation make it possible to neutralize differences between 

non-identical meanings or to use different meanings to convey the same meaning.For example, 

depending on the context, the Ukrainian term “управління” in military-political texts may have 

different meanings and therefore can be translated differently: administration, management, 

governance, command, control. At the same time, the Ukrainian military special term “військове 

управління” (as the exercise of authority and direction by a properly designated commander over 

assigned and attached forces in the accomplishment of the mission (DoD JP 1-02)) is always 

translated using the equivalent “command and control (C2)”. The use of another variant in 

translation –“management” to convey this meaning instead of the existing equivalent leads to a 

negative stylization of the target text. 
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The translation of multicomponent terms used in military-political texts is 

characterized by the differences in the order of the main (core) component of the 

terminological word combination in Ukrainian and English. The number of components of the 

terminological word combination depends on the complexity of the concept it describes. For 

example: “комплексне тренування з розгортання ПУ” – “integrated CP deployment 

training”; “береговий мобільний заобрійний комплекс виявлення надводних цілей” – 

“coast mobile over-the-horizon sea target recognition complex”. 

In addition to terms, military-political texts also contain various abbreviations and 

acronyms, which are specific linguistic material. Abbreviation ensures the transmission of the 

maximum amount of information (semantic content) with the minimal use of linguistic material 

(sound and graphics), that is to say, abbreviation increases the efficiency of the communicative 

function of language.Military vocabulary includes both graphic abbreviations used only in 

writing and which do not have a sound form, and lexical abbreviations, which include clipping, 

contraction and acronym. It should be noted that abbreviations are more typical for English-

language military vocabulary than Ukrainian-language, and are often the most difficult 

language elements to understand and translate.Given the strategic level of documents that refer 

to doctrinal and regulatory genre group – the National Security Strategy, the Military Doctrine, 

the Strategic Defence Bulletin, the use of abbreviations and acronyms is not typical to these 

documents. The source text analysis specified only commonly used abbreviations that have 

equivalents in English and do not pose difficulties in translation. These abbreviations include 

the names of international organizations –НАТО (NATO), ЄС (EU), ОБСЄ (OSCE), ООН 

(UN), ЦЄІ (CEI), ОЧЕС (BSEC), etc., and the names of states–США (the USA), КНР (PRC), 

etc.Other abbreviations in the aforementioned texts are used in English in parentheses to refer to 

the original name of the foreign language concept mentioned in the text. For instance:Група 

держав Ради Європи проти корупції (GRECO) – Council of Europe’s Group of States 

against Corruption (GRECO); мережа реагування на комп’ютерні надзвичайні події 

(СЕRТ) – Computer Emergency Response Team (СЕRТ) network.Original abbreviations 

mentioned in the source text help a translator to find an equivalent faster. 

In contrast to the documents of doctrinal and regulatory genre group information and 

analytic annual publication “White Book” is comprehensive and therefore contains both 

commonly used and sector-specific abbreviations and acronyms that can cause translation 

difficulties. Such abbreviations include: 

 the names of the armed forces services, units (ППО – AD, ВМС – Navy, СВ – 

Army, ССО – SOF, БТГр–Bn TF, ЛИТПОЛУКРБРИГ – LITPOLUKRBRIG, etc.); 

 the names of weapons systems and military equipment (ОВТ – materiel, БТОТ – 

armoured vehicles, ПЗРК «Ігла» – MANPADS Igla, Комплекс РЕБ з БпЛА – EW system 

with UAV, ПТРК – ATGM, РСЗВ – MLRS, etc.); 

 the names of military operations, missions, exercises (АТО – ATO, ООС – JFO, 

ORBITAL, JMTG-U, UNIFIER,etc.); 

 the names of institutions and organizations (БОКК – MJCC, Держспецтрансслужба 

– SSTS, ВВНЗ та ВНП ЗВО – HMEI and MTU of HEE, НУОУ – NDU, НАТО/ПЗМ – 

NATO/PfP, etc.). 

The proper translation of abbreviations and acronyms requires studying the context. 

This allows to determine the general meaning or find the decipherment.For example, the 

abbreviation ОВТ (озброєння і військова техніка) is translated in English not by an 
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abbreviation, but by an equivalent from the synonymic chain: materiel; weapons and military 

equipment; armament; arms and equipment. The established Ukrainian abbreviations provide 

for the translation of the whole term underlying such an abbreviation, as well as the creation 

of an English abbreviation. For example,ООС (операція Об’єднаних сил) is translated as 

Joint Forces Operation and has the abbreviation JFO; БАрС (Бойова армійська система) is 

translated as Battle Army System and has the abbreviation BArS. 

Concluding it can be said that difficulties in translating the vocabulary of military-

political texts are caused by the ambiguity of terms, a high proportion of neologism terms, 

adjacent or interdisciplinary vocabulary, multicomponent terms, abbreviations and acronyms. 

The adaptive translation strategy is applied primarily during the translation of military 

terms and realia. The reproductive translation strategy is applied during the translation of 

interdisciplinary terms through equivalents, full and partial calques. 

Thorough research of lexico-semantic features of the military-political translation will 

facilitate to overcome the existing difficulties of translation, unification and standardization of 

terminology, unifying style of the target text and taking into account the individual 

competence of the translator as the main subjective factor in achieving adequate translation at 

the stage of preliminary translation analysis. 
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Abstract: The following paper tries to focus on the different stumbling blocks that one tester could come across 

when conducting an interview at a foreign language. It also provides different tips on facilitating the process of 

communication between the tester and testee. The ultimate goal is to throw more light on the specifics of the 

tester’s job and attracts the attention on focal points which require consideration. 

Key words: tester’ role and responsibility, candidates’ peculiarities, test fairness and test validity, testing 

productive skills. 

 

INTRODUCTION 

This paper has been provoked by the numerous encounters I have had as a tester of 

English in accordance with STANAG 6001. The big number of people I have examined, 

together with the different ordinary and extraordinary testing issues I have had to solve, made 

me share my experience with colleagues working in the area of testing. Stepping on what I 

have learnt from leading authorities in this field, I present my viewpoint and try to elucidate 

some focal points. 

WHAT IS THE TESTER’S ROLE? 

When talking about conducting an oral interview, we have to take into consideration a 

few basic facts. The oral exam is a two-way communication process where the two parts 

should give out their best.  In an ideal situation, both the tester and the testee should try to 

collaborate each other and facilitate the communication process. Of course, it is the 

interlocutor’s main responsibility to steer the interview and wisely guide the candidate 

through the different stages of the interview (Level checks and probes). Here is the time to 

point out that it is only at first sight that the only duty the speaking examiner has is to make 

the interview in the best possible way and after that rate it professionally, according to the 

STANAG descriptors. But what do good testers usually do is to try to make the candidate feel 

comfortable and at ease during the interview. Testers should be aware that it is normal for 

anyone who is coming to an exam to feel stressed and under pressure. That is why, during all 

the years that I had a tester, I have always tried to minimize the stress effect of the exam. Of 

course, this should be done very carefully by not forgetting what your main task is. To 

predispose the candidate does not mean one should leave the formal tone and start behaving 

in a very friendly way. Being polite but reserved is the recommended posture of the candidate, 

keeping the distance big enough to ensure that everybody knows their duties. Keeping this 

fragile balance is sometimes harder for testers especially if they are new. A tester with a long 

experience as a teacher may thus fall into a trap by often trying to correct the candidates 

mistakes and improve the candidate’s performance. Intruding in the speech of the testee can 

have a negative effect on him/her, let alone the fact that this is not allowed. So one should be 

on the alert not to mix the teacher’s with the tester’s role. Encouragement of candidates is 

allowed but in rare cases especially if you see that the candidate is unconfident or shy. 

HOW TO STAY FAIR AND AT THE SAME TIME BOOST THE CANDIDATE’S 

PERFORMANCE? 

Staying fair borders with the issue of test validity. Roxanne Harrison in her 

presentation Validation of productive skills clarifies that productive skills are measured 
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adequately if the tasks used to measure them (or the so- called test instrument), have the 

following characteristics: 

 They are appropriate to the level 

 They are open-ended 

 They are clear 

So, talking about a valid speaking test presupposes a well-developed test tasks, in 

accordance with STANAG descriptors.  Moreover, interviewers’ training is necessary to avoid 

variance since Interviewers’ behavior can influence test performance and styles. Similar 

elicitation techniques and styles can be taught. Also, to ensure better reliability between 

testers, holding, the so-called norming sessions which include rating and discussing different 

interviews, is a must before every speaking exam. 

Still, every interview is unique and the tester should take this into account. As one of the 

leading test experts and trainers and a member of the BILC community, the Canadian Julie 

Dubois says that “The Art and Craft of testing lies in asking the right questions in the right 

way.” She recommends when asking the following question at an interview to change either the 

topic or the task This ensures a kind of coherence between the different steps of the interview.  

It is also highly recommended that testers listen attentively during the so-called 

introductory part. Though this part of the interview is usually not rated, it helps the 

interlocutor to form a “base” on which to step on further. The intro gives the tester a good 

orientation of the candidate’s job area and free-time interests. Last but not least, it rings a bell 

in our mind about the candidate’s approximate level.  

So, it is a must to give every candidate an appropriate task for their level! But along 

with that there are a few other things to consider if I can resort to my experience again. It is 

also important to give a task which reflects the candidate’s abilities. (For ex. If he/she is a low 

L2 or emerging L2, do not give him to make a description of a process or custom something 

which even in his own language requires higher communicative skills.) 

Do not be too military specific! Even testing for a higher level, stick to the general 

military domain. What I mean is Never ask a Land Force officer to describe something which 

requires knowledge or vocabulary describing an Air Force equipment) 

Tailor your language to the candidate’s level! When making an approximate 

judgement about the candidate’ level, use a language that you consider appropriate. If you 

notice that the candidate fails to understand you, you have to lower the level in order to bring 

the message across. Some experienced testers even make a vocabulary probe to check if the 

candidate can “go up” to a higher level.  Whatever the result of this probe, this activity will 

ring a bell in your mind for choosing the right words for the rest of the interview. 

Another possible concern arising from the content could be if the tester inadvertently 

chooses a sensitive topic. This sometimes happens and nobody is to blame for this. The 

examiner should be flexible enough to react quickly and go to another topic. There is one 

more case in which the good tester should give the candidate a second chance. If, for any 

reason, the testee fails to answer a question, no matter the level, you should always provide a 

second chance. Test experts advise to give the candidate at least two chances but no more. 

Otherwise, the interview may turn into a never ending story.  

Actually, the tester is expected not to boost the candidate’s performance but rather to 

fairly evaluate one’s proficiency level; in other words, the interview is a snapshot of one’s 

ability to speak English and the functions of language one can perform at a particular 

moment in time. 
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OUTWITTING THE CANDIDATE 

It is a good point to make especially with new testers not get misled by the good or 

sometimes excellent introduction of a candidate. Often candidates memorize their 

introductory speech to make a first good impression at the exam. 

One should be careful for a memorized speech during all the stages of the interview 

because shrewd candidates try to incorporate things learnt by heart at different moments. (For 

example: When asking for instructions or description, make it specific enough. Have 

something concrete in mind so that any memorized speech is of no avail.) 

Another good point to make is that testers should avoid asking about the Hot House 

Special. This is the area where the candidate feels most comfortable and is most linguistically 

competent. This usually is one’s job area. Do not let the testee rotate around it. 

In addition, I would like to mention three types of candidates who could create a 

minor problem 

a. Mr. Know all; 

b. MR. YES OR NO; 

c. Mr. /Mrs. Maneuvre. 

The tester should be clever enough to deal with each of these three difficult testees. 

THE LEGENDARY LEVEL 3 - IS IT SO UNATTAINABLE? 

I decided to say a few things about Level 3 because it is a dream for many candidates 

and an ultimate goal for those who want to be proficient and need it. 

Maybe it should be made clear that Level 3 is a level that a few people really need and 

a few job positions require. Since STANAG exam is a proficiency exam, there is not a single 

book that can ensure you an excellent preparation for it. 

Besides, while talking to natives, I was explained that many native speakers of the 

language remain at L2 all their life since their job expertise does not require the usage of 

so sophisticated language. It is crucial to say that at this level intellectual abilities, 

abstract thinking, and mastery of the language go hand in hand! Sometimes it can take 

years to reach this level; In STANAG descriptors, the definition of Level 3 is 

professional; So, to aim for this level you have to possess an excellent command of the 

language but also to have a solid background knowledge on a number of political, 

economic, social etc. topics.  

Also, argumentation and hypothesis are language skills that you must be able to handle 

naturally at your own language, first. Anyway, my point is that there is a huge strife for L3 

among officers which is hard to explain. Reaching L3 especially at the productive skills is a 

very demanding task and to my mind, only those who really need to achieve this high-stake 

goal, should take this “long and thorny road” to the “peak.” 

EQUALLY OBJECTIVE AT THE BEGINNING AND THE END OF THE DAY 

Objectivity borders with the issue of test fairness. When conducting interviews, one 

factor that could worsen test fairness is tester’s fatigue. Generally, we can talk about two 

kinds of fatigue: The examiner’s fatigue and the examinee’s fatigue. I suggest that we focus 

our attention the second one because the good physical and mental condition of the tester 

determines the positive outcome of the whole interview.  

I have conducted hundreds of interviews in my long experience as a tester. I have 

witnessed a number of times how after a certain period, the testee starts making more 

and more mistakes. He/she starts losing concentration and as a result of these two 

performance slips. 
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The Bureau of International Language Coordination
1
 (BILC), the organization that all 

NATO countries follow as a role-model, in its Specifications (the document setting all the 

requirements for testing military people’s proficiency in different foreign languages, 

according to STANAG 6001, has fixed a time limit for making a speaking exam. It is between 

20 and 35 minutes. Both the official statistics and my rich experience shows that any time 

longer than that may, and often does, affect negatively the candidate’s performance. Thus, 

testers should always comply to this time frame and try not to exceed it. The only valid 

exception could be if the candidate is a borderline case especially between L2+ and L3. If the 

level is not solid and the testers need more evidence, they may give him/her more and more L 

probes. Here we touch upon another concern, i.e. how many chances a testee should be given. 

Experts recommend that no more than two chances should be given for each probe. If 

the candidate is not interested in the first, he/she is expected to answer the second one. 

Another concern that may result from the content is touching upon a topic which is 

sensitive for the testee. Judging by the candidate’s reaction, a professional examiner should be 

flexible enough and offer another topic. 

Talking about the content of the interview, miscomprehension from the candidate 

should be taken into account. This comes again to the tester’s tailoring of language mentioned 

before. 

CONCLUSION 

Being a tester of productive skills in a foreign language and especially speaking, 

requires a lot of intellectual, linguistic and other skills. The job can be very interesting but 

also very demanding. The expertise comes with a lot of reading but mostly with the practice 

of testing and rating.  
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Резюме: В статията се разглеждат някои терминологични въпроси относно „интеркултурна 

компетентност”, „кроскултурна компетентност”, „социокултурна компетентност” и т.н. В доклада се 

изяснява терминът „култура”, коментира се връзката между културата и езика и културата и 

чуждоезиковото обучение, като се поставя акцент върху ролята и важността на културните аспекти при 

преподаването на чужди езици и по-конкретно при преподаването на чужди езици за специфични цели.   

Ключови думи: култура, език, културни аспекти при преподаването на чужд език, чуждоезиково 

обучение, чужд език за специфични цели.  
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Abstract: In the article, I start with some terminology issues about intercultural competence, cross-cultural 

competence, sociocultural competence etc. Then I continue with clarifying the term “culture”. In the paper l 

discuss the link between culture and language and culture and foreign language teaching. I focus on the role 

and the importance of the cultural aspects in teaching foreign languages and in particular in teaching foreign 

languages for specific purposes.   

Key words: Culture, language, cultural aspects in foreign language teaching, foreign language teaching, 

foreign language for specific purposes.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

Обучението по всеки един чужд език, включително на чужд език, служещ за 

специфични цели, следва да бъде допълнено чрез съответните методи с познания за 

културата, народопсихологията и странознанието на носителите на този език. Такъв 

подход би развил в обучаемите задълбочени знания и компетенции, които биха им били 

от полза, както при усвояването на чуждия език, така и при възприемането на 

различната култура, а наред с това биха осигурили и по-ефективното изпълняване на 

професионалните и служебните им задължения.  

Културните аспекти при преподаването на чужд език са ключът към 

овладяването на изкуството един човек да е „по-добрият чужденец” [4], когато попадне 

в несвойствена среда. Възприемането на езика само като средство за комуникация, без 

да се отчитат културните му измерения, лесно може да доведе до положение, при 

което някой „владее свободно” даден чужд език, но поради факта, че „не разбира 

социалното и философско съдържание на този език”, се държи като „глупак” и изпада 

в комични или затруднени ситуации в непозната обстановка [1].  

Теориите, свързани с интеркултурното обучение по чужд език, са една 

своеобразна база, една отправна точка в сложния процес на обучение по даден 

език. В методите на преподаване в много страни отдавна са внедрени подходите, 

залегнали в идеите на интеркултурното обучение, тъй като е неминуемо и немислимо в 

занятията по чужд език да се избегне културният аспект.  
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ЗА ТЕРМИНИТЕ  

В научната литература наред с понятието „интеркултурна компетентност” 

съществуват и други термини, които някои автори използват като синоними, а други 

специалисти ясно ги разграничават.  

Според Пелман и Верлот интеркултурната компетентност е „способност да се 

разбират социокултурните различия и да се действа успешно в разнообразна културна 

среда“, като това не е ново явление, тази компетентност е съществувала и преди, тъй 

като хората от древността живеят в мултикултурни общества. Според Й. Христозова-

Мандраджиева от гледна точка на методиката на чуждоезиковото обучение 

интеркултурната компетентност включва „придобиването на чуждоезикови знания, 

умения и компетентности и възможността изучаваният език и култура да взаимодействат 

балансирано и хармонично с тези на собствената културна идентичност“. [6]  

Родман, който смята, че е от изключителна важност да се определят параметрите 

на понятието „кроскултурната компетентност”, разглежда в детайли наличната литература 

по въпроса и стига до заключението, че „кроскултурната компетентност” е „способност, 

която позволява на човек да действа ефективно сред различни култури”. [5]  

Характерна за „интеркултурната компетентност“ е интерактивността. С. Чавдарова-

Костова разграничава „интеркултурната компетентност” от други подобни понятия 

като „междукултурна компетентност“ и „кроскултурна компетентност“, при които 

напълно достатъчно е да има само съжителство в едно мултикултурно общество, като 

обаче взаимодействието не е задължително. За разлика от други автори, които използват 

трите понятия взаимнозаменяемо, тя също така определя понятието „мултикултурност“ 

като „предшественик“ на понятието „интеркултурност“, поради факта, че при 

мултикултурността има съвместен живот на различни култури, което не означава 

задължително и взаимодействие между тях. Тогава мултикултурността е предпоставка 

за появяването на интеркултурността. „Eтнокулутурна компетентност“ и „транскултурна 

компетентност“ са още две понятия в научната литература, които са свързани с 

„интеркултурната компетентност“. Според Чавдарова-Костова „етнокулутурната 

компетентност“ е една от основните съставни части на „интеркултурната компетентност” и 

представлява „способност за установяване и поддържане на успешни междуличностни 

контакти с представители на различни етнически групи“. „Транскултурната компетентност“ 

пък е свързана, както с интеркултурната, така и с етнокултурната компетентност и е 

„способността на базата на интеркултурната компетентност да бъдат установени и 

поддържани успешни междуличностни контакти с представители на различни културни 

групи, за които личността не е предварително подготвена, но би могла на базата на знания и 

опит да се справи със ситуацията“. Терминът „интеркултурна компетентност“ е свързан и 

с понятието „социокултурна компетентност“, защото чрез социокултурната компетентност 

се реализира интеркултурната. Съгласно модела на Ян ван Ек социокултурната 

компетентност е съставен компонент на комуникативната компетентност, наред с 

лингвистичната, социолингвистичната, дискурсната, социалната и стратегическата 

компетентност. Ст. Симеонова смята, че „индивидът с високо равнище на социокултурна 

компетентност може да бъде посредник между различни позиции, защото интерпретира 

езиковите факти, от една страна, през призмата на културата субект и, от друга - през 

вложените субективни значения отвъд социалните роли и социокултурните 

сфери“. Безспорен факт е, че наличието на комуникативна компетентност способства 

за формирането на интеркултурна компетентност. Това е така, защото, колкото по-развити 
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са отделните компоненти на първата, толкова по-лесни ще са междуличностните контакти 

с хора с различна културна принадлежност, и съответно с много по-голяма лекота ще 

се формират и знания, умения и отношения, свързани с втората – интеркултурната 

компетентност. [6]  

ЗА ПОНЯТИЕТО „КУЛТУРА”  

За хуманитарните науки терминът култура е толкова фундаментално понятие, 

колкото е например гравитацията във физиката или еволюцията в биологията. 

Първоначално терминът култура се е използвал единствено в науката за земеделие. 

В съвременността той се употребява основно не за растенията, а за хората и 

обществото. В този преносен смисъл терминът култура се среща за пръв път във 

възгледите на Цицерон (I век пр .н. е.), който говори за „облагородяване на телесните, 

душевни и духовни склонности и способности на човека“ и за съществуването 

съответно на култура на тялото, на душата и духовната култура. От този момент 

насетне културата започва да се възприема като възпитание и образование на човека, 

идеалния гражданин на обществото. През тази епоха признаци на културния човек са 

били доброволното му самоограничаване, подчиняване на правовите, морални, социални, 

религиозни и най-различни други норми. Така сформираното вече класическо разбиране за 

културата включва обозначаване на цялостния процес на интелектуално, духовно и 

естетическо развитие на човека и обществото, като по този начин се отличава създаденият 

от човека свят спрямо този, създаден от природата. Думата култура се е появила за първи 

път в един немски речник от 1793 г., а първото си научно определение получава от 

английския етнограф и културолог Едуард Тайлор през 1871 г. [8]  

От таблицата по-долу са видни определенията за „култура”, давани на термина в 

различни епохи от развитието на човешкото познание. [5]  

 

Таблица 1 

 

Исторически преглед на дефинициите за понятието „култура” 

Източник  Дефиниция  

Тайлор (1871)  „... общата съвкупност от познания, вярвания, творчество, морални ценности, за

кони, обичаи и всякакви други умения и навици, придобити от човека като член 

на обществото.”    

Линтън (1945)  “... конфигурация от заучени поведения и резултати от поведения, чиито 

основни черти биват препредавани от и споделяни между членовете на дадено 

общество.”   

Крьобер и  

Клукхон (1952)  

  

  

„... състои се от експлицитни и имплицитни модели на поведение или за 

подражаване, които биват придобивани и препредавани чрез символи, 

съставляващи отличителните постижения на определени човешки групи, 

включително тяхното въплъщаване в артефакти; същинското ядро на културата 

се състои от традиционни (с други думи исторически унаследени и подбрани с 

времето) идеи и най-вече приписваните към тях ценности; културните системи, 

от една страна, могат да бъдат разглеждани като възникващи от действия, а от 

друга страна, като обуславящ елемент за по-нататъшни действия.”    

Геерц (1973)  

  

„... исторически предаван модел за понятия, представени чрез символи, система 

от унаследени представи, изразени в символен вид, чрез които хората предават, 

съхраняват и развиват знанието си за и отношението си към живота.”   
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Колс (1984)  

  

„Интегрална система от заучени поведенчески модели, която е отличителна 

черта за членовете на дадено общество. Културата се отнася до цялостния начин 

на живот на определена група хора. В нея се включва и това, което дадена група 

от хора мисли, казва, извършва и сътворява - техните обичаи, език, материални 

артефакти и споделени системи от нагласи и чувства.”  

Хофстеде (1994)  

  

“... колективното програмиране на ума, което отличава членовете на една 

категория от хора от друга.”  

Триандис (1996)  

  

„... модел от споделени нагласи, вярвания, категоризации, норми, 

ценности, понятия за роли и разбирания за самоопределения, който е изграден 

около общи идеи, сред хора, които говорят даден език в конкретен исторически 

период и в определена географска област.”  

Банкс (2010)  

  

„... Днес повечето експерти от хуманитарните и социални науки разглеждат 

културата като състояща се основно от тези аспекти от човешкото общество, 

които се отнасят до символики, до изграждането на идеи и до други 

нематериални характерности. Същността на една култура не е в нейните 

артефакти, средства или други материални културни елементи сами по себе си, а 

в начина, по който членовете на дадената група ги интерпретират, използват и 

възприемат. Не веществените обекти и другите материални аспекти на 

човешките общества, а ценностите, символите, интерпретациите и възгледите са 

тези, които в модерните общества различават един народ от друг. Хората от една 

и съща култура обикновено тълкуват значението на даден символ, артефакт или 

поведение по еднакъв или сходен начин.”    

 

От таблицата е видно как наличните в научната литература определения и 

разбирания за понятието „култура” са се дообогатявали и развивали с течение на времето 

и разгръщане на човешката мисъл. Ако според първото определение за термина, дадено 

от Тайлор през далечната 1871 г., култура са знанията, вярванията, изкуството, моралът, 

правото, обичаите и т.н., придобити от човека като член на обществото, то почти сто и 

петдесет години по-късно под култура вече се разбира не толкова нейното материално 

измерение, колкото много повече начинът на интерпретацията им от страна на 

принадлежащите към едно общество хора.  

От друга страна съществува такова разбиране за културата като наука за 

чуждата култура, тъй като своята култура разбираме истински единствено, когато се 

сблъскваме с факти от някоя чужда култура. При пътуване в други страни човек 

неволно прави сравнения с бита и традициите на местните хора и своите собствени 

обичаи и начин на живот. „Изучаването на това диаметрално различно отношение 

към същностите и явленията от заобикалящия ни свят има съществено значение и 

помага за преодоляване на различията и културния шок, попадайки сред чужда 

култура.” [8]  

Според един от най-известните модели на културата - модела „айсберг” - в 

културата има видими и невидими елементи. Над водната повърхност стоят видимите 

части на културата, между които място заемат архитектурата, изкуството, литературата 

и т,н. Моделът тип „айсберг” цели да покаже, че видимите части на културата изразяват 

невидимите и че всъщност невидимите части на културата са нейната мощна основа, 

която е много по-трудно забележима, и това са ценностите, нормите и разбиранията на 

хората, принадлежащи към дадена общност. Този модел на културата ясно показва 

колко трудно е понякога да се разбират хора с различно културно потекло, защото 
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лесно забележими са само видимите части на техния „айсберг”, но не веднага достъпна 

е основата на тяхната култура. [7]  

ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КУЛТУРАТА, ЕЗИКА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД 

ЕЗИК ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  

„Кое е възникнало по-рано - езикът или културата?”. Както и вечният 

философски и екзистенциален спор за кокошката и яйцето е без отговор, така и по този 

фундаментален за много научни области въпрос няма единно мнение. Интерпретациите 

са различни, а понякога и противоречиви. Според Вайсгербер езикът е „средно звено“, 

опосредстващо влиянието на външния свят върху вътрешния духовен свят на човека. 

„Мирогледът на човека е повлиян от езика и за него майчиният език е определящ за 

начина на мисленето, като може да се говори за културно-специфичен модел на света, 

фиксиран във всеки отделен език”. Според Йохан Готфрид Хердер (1744-1803) и 

Вилхелм фон Хумболт (1767-1835) „активният и конструктивен потенциал на езика 

въздейства върху формирането на народната култура и психологията на съответния 

етнос”. За Хердер „езикът представлява основата на основите на културата”. Хумболт 

доразвива тази идея за връзка между език, култура и национален манталитет. Според 

него „изучаването на един език е най-благодатният път за разгадаването на тайната на 

взаимовръзката „човек – национален манталитет”, тъй като „езикът представлява 

външно проявление на духа на народа: езикът на народа е неговият дух и духът на 

народа е неговият език, и е трудно да си представим нещо по-тъждествено”. Не може да 

се отрече и влиянието на културата върху езика. Езиците по света, дори тези езици на 

един и същи континент, дори и тези в близки географски райони имат съществени 

разлики помежду си, като тези езикови различия са съпроводени и от разлики в 

традициите, обичаите, поведението на представителите на тези култури. Наред с всичко 

това „речта е съществен компонент на езиковото ролево поведение. При различните 

народи общуването в еднородни ситуации (например разговор между съпруг и съпруга, 

баща и син, началник и подчинен и т.н. протичат в различна стилистична тоналност”. 

[8] По тази причина за успешното общуване на чужд език, особено в професионалната 

сфера, човек се нуждае от компетентност за междукултурна комуникация.  

Обикновено обучението по чужд език за специфични цели не се възприема като 

тясно свързано с културата. Но в действителност всеки един чужд език за специфични 

цели е обусловен в много висока степен от културния контекст. В своите трудове 

Шмит отрежда заслужено място на културните аспекти в обучението по чужд език за 

специфични цели. Той посочва вида културни познания, необходими при чуждоезиковото 

обучение на медицински сестри в Германия. Според него, тък като болниците не са 

културно неутрална среда, на медицинските работници им трябва информация за немската 

болнична култура, за да могат да работят ефективно. Кoули и Хана пък акцентират върху 

проблемния характер на множеството нива на култура в действие в клас по бизнес френски 

език, като посочват, че аспекти от целевата езикова култура, от бизнес културата и от 

културата на класа са налични едновременно и се съревновават. В тази връзка авторите 

отчитат нуждата от по-задълбочени проучвания за ролята на културата в обучението по 

чужд език за специфични цели, както и за взаимодействието между културата и езика във 

всеки контекст на чуждоезиковото обучение. Повече от ясно е, че употребата на езика 

изолирано от културата е невъзможно, както и че културата заема централно място в 

комуникацията. Но също така авторите отварят едно ново измерение за изследване на 

взаимодействието между професионалната култура и общата култура, които може да са 
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непознати за обучаемите. Това непознаване на културния контекст може да е свързано с 

липсата на предишен досег с професионалната култура (както при обучаемите 

по бизнес френски) или да се дължи на нееднакви разбирания за професионалната култура 

в различните общества (както при изучаващите немски език медицински сестри). Това със 

сигурност показва, че преподаването на чужд език, включително на чужд език за 

професионални цели, изваден от контекста на културата, би било истинско 

предизвикателство. [2]  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Подготвеността на обучаемите в културния контекст на езика, който изучават за 

професионални цели, би допринесла за избягването на погрешно разбиране или 

тълкуване и за предотвратяването на възможни конфликтни ситуации. Културните 

аспекти при преподаването на чужд език за специфични цели биха спомогнали за по-

лесното възприемане на чуждата култура, за по-бързото адаптиране на обучаемите към 

нея, за преодоляване на културния шок при попадане в чужда среда. В допълнение към 

това, в модерния свят, в който живеем, интеркултурната компетентност е предпоставка 

за ефективна комуникация и формиране на пълноценни междуличностни отношения.  

В заключение можем да кажем, че „интеркултурната компетентност, която е 

очакваният резултат от включването на интеркултуралност в ученето и преподаването 

на език, е жизненоважна компетентност в съвременния ни свят, особено (но не само) за 

специалисти, работещи като медиатори между хора (дипломати, преподаватели по 

език, консултанти, журналисти, преводачи…)“ [3], както и че „въпреки дълбокото 

въздействие на глобализацията културата си остава мощна променлива в почти всяко 

човешко начинание в съвременния социално-политически пейзаж, а също и в областта 

на сигурността.” [5]  
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Globalization and the technological advances of the contemporary world place an 

increasing number of demands on the working professionals in various fields, including the 

military. If around 10 years ago the requirement for the foreign language proficiency 

stemmed from the rank and the degree of involvement in international cooperation, today 

almost any enlisted service member, officer or NCO can be involved in multiple 

international military exercises or other events.  

This shift determined the topic of this research – Developing Work-Oriented ESL 

Oral Communication Competency in Service Members. The relevance of the research is 

justified not only by the Concept of Language Training for the Personnel of the Armed 

Forces of Ukraine, approved by the Order of the Minister of Defense of Ukraine № 267 of 

June 1, 2009, but also by the real need to significantly improve foreign language proficiency 

levels, in particular oral communication skills, amongst service members. 

The aim of our research is to identify the most effective methods and approaches to 

developing ESL oral communication competency in service members using communicative 

approach. The object of this research is the communicative competency development 

process. However, its linguistic, sociolinguistic, sociocultural and strategic components are 

the subject of this research.  

The aim encompassed the following objectives: 

a) to determine communicative competency evaluation criteria 

b) to identify innovative teaching approaches and methods, required to develop key 

components of the competency 

c) to develop a system of exercises aimed at improving foreign language professional 

communicative competency.  

Contemporary language didactics relies heavily on the term “communication 

competency” (or competence, both in this context are used interchangeably). However, the 

scientific community is still struggling to come to a single definition for this concept. 

The notion of “competency-based education” was first developed in the USA based 

on the best teaching practices of that time. Consequently, American researchers coined the 

term “competency-based approach” in the 1960’s. In 1970’s this approach was included in 

the professional education programs in the US and in 1980’s – in the professional education 

programs across the UK and Germany (Bowden, 1997). 

In his research Khutorskoy (Khutorskoy, 2003) provides the following definition: 

“Competency-oriented approach is a teaching approach aimed at ensuring that an individual 

acquires certain knowledge and experience that allows them to make conclusions, express 

themselves in a convincing manner and act accordingly in multiple different situations”.  

We believe, that competency-based approach in higher education is focused on 

helping the cadet (student) develop holistically and preparing them for the future work, 

not only as a competent professional, but also as a well-mannered, educated individual. 

This approach ensures that the cadet acquires all of the necessary knowledge, skills, as 
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well as the ability to self-educate, self-improve, make creative decisions and foster 

humanitarian values.  

Thus, having analyzed the aforementioned publications we concluded that competency 

is to be defined as an overall ability of an individual to use the acquired knowledge, skills and 

experience, and to mobilize creative and practical resources depending on the circumstances, 

while simultaneously identifying the best practical or empirical knowledge that can be used in 

a given scenario. At the same time, competency is also defined as a combination of 

interdependent skills, knowledge and experiences that enable an individual to be productive in 

a certain field.  

Chomsky believed that language learning is an innate, genetically defined feature of 

the humankind. At the start of his research career, he believed that children are born with 

possessing a language learning mechanism. Later on, Chomsky developed the concept of 

universal grammar, according to which every child is born possessing the fundamental 

linguistic skills common for all languages, which are later used to understand the grammar 

and phonology rules of the particular language that the child is born into. Therefore, the 

scientist claims that linguistics has to only consider the perfect world scenarios with perfect 

speakers and listeners in a completely homogenized language environment, and disregard all 

doubts, mistakes and misunderstandings that often occur in any activity (Chomsky, 1965). 

Hymes, on the other hand, looked at the routine engagements between the speaker and the 

listener and paid particular attention to the use of language, as the instrument of social 

interaction. He was convinced that language proficiency was in no way limited by the 

knowledge of grammar (Hymes, 1972).  

Not long after Chomsky suggested his own definitions of competency and 

performance, the proponents of the communication-based approach to linguistics (like 

Savignon) expressed their disapproval of the use of the idealized concept of the isolated 

linguistic competence as the basis for the development of language teaching and testing 

(Savignon, 1972). For them, Hymes’ definition of communication competence became an 

alternative to Chomsky’s theory, as it was believed to be more realistic. Hymes is considered 

to be the person that coined the term “communication competence” in opposition to 

Chomsky’s “competence and performance model”.  

Despite the best efforts of the researchers, the notion of communicative competence 

quickly became distorted. Even though in his research, Hymes stated that in order to be 

successful in a communication scenario the speaker-listener has to be aware of what is 

plausible, what is realistic, what is relevant and what is traditionally said in a given scenario, 

most instructors that followed his theory only concentrated on the relevance of a speaking 

act and completely disregarded grammar (Cook, 2003).  

Therefore, communication competence can be defined as an ability and readiness of 

an individual to use verbal and non-verbal communication means to adequately and 

understandably express their thoughts, wishes and intentions in a way that is fit for a given 

scenario. In turn, professional communication competence is a combination of skills, 

abilities and characteristics of an individual that are required to successfully participate in 

field-specific communicative acts.  

Based on the aforementioned, one can define the professional foreign language oral 

communication competency in service members as the ability to use acquired knowledge, 

skills and experience, to carry out analysis and synthesis, and to use own creativity to carry 

out assigned tasks related to the use of foreign language in oral communication acts. 
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Increasing English language proficiency amongst the service members of the Armed 

Forces of Ukraine is also a part of the strategic guidelines related to the improvement of 

interoperability with NATO member-states. Since many international organizations, like 

NATO, follow the language proficiency standard adopted through STANAG 6001, the 

Concept of Language Training for the Personnel of the Armed Forces of Ukraine was 

developed based on the same standard as well. The concept envisages the proficiency 

requirements for the levels SLP 1 and SLP 2, as well as the number of hours needed to acquire 

both levels (850 hours from SLP 0 to SLP 2 and 500 hours from SLP 1 to SLP 2). However, 

the Concept, being a strategic publication does not provide guidelines in regards to the 

teaching approach to be used when working with service members. The most common 

approaches in modern teaching are performance-based, individualistic and competency-based.  

Studying the individualistic approach to learning, Zymniaia believes that the essence of 

the approach from the viewpoint of the learner lies in the subject-to-subject interaction, the 

safety of self-expression, the active listening, the unity of the external and internal motivation 

of the speaker-listener and the satisfaction that comes from tackling challenges in cooperation 

with other speaker-listeners. This approach also ensures the opportunity for self-evaluation, 

self-regulation and self-actualization of the speaker-listener, as well the shift in the role of the 

instructor, from a controller and source of knowledge to a facilitator (Zymniaia, 1997). 

Even though, in his research Nikolayev claims, that throughout the recent history of 

the development of ESL teaching methodology (from 1991 till 2016) anthropocentric 

(individualistic) approach was at the heart of the process, this goes against the Common 

European Framework of Reference for Languages published in 1997 ( Nikolayev 2017). The 

main goal of foreign language teaching in the context of European and global integration is 

not only to teach how to communicate in different situations, but also to help the learner 

become an effective user of the language and to work together with representatives of other 

languages and cultures. The performance-based approach is considered to be the most 

suitable taking into consideration this goal.  

Pometun believes that competency-based approach is used when the learning process 

is focused on the development of key and subject-related competencies in an individual 

(Pometun, 2004).  

Communicative approach, on the other hand is an innovative approach that relies on 

simulating real-life scenarios to promote the use of background knowledge and acquired 

vocabulary and grammar to participate in communication acts. 

New patterns in the work of the instructor are associated with the change in their role 

– instead of being the primary source of information, instructors are now facilitators, 

consultants and managers. Instructor has to facilitate the work of the students and steer them 

in the right direction. Students, on the other hand, can no longer remain passive listeners, 

they have to be center of the process and carry-out self-educational and self-developmental 

activities.  

Having analyzed multiple resources on language didactics we came to a conclusion 

that the optimal lesson structure consists of the three following components: 

 “Warm-up phase” 

 “Main phase: speaking+” 

 “Evaluation and feedback phase” 

The first stage of the lesson, the so-called “Warm-up phase”, is aimed at preparing 

the learners for the class in the most effective manner. This stage allows to activate the 
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background knowledge of the learners, to facilitate a friendly and welcoming learning 

environment and to activate their memory by relying on mnemotechnics and eidetics.  

The second stage, “Main phase: speaking+”, consists of a set of exercises that 

combine the development of speaking skills with other types of language activity. In our 

opinion, at this stage it is most appropriate to turn to the use of the following methods: 

podium discussion, panel discussion, forum, colloquium, round table, symposium, debate, 

talk show, interview, brainstorm, project development, portfolio development, case-study, 

role-play, presentation, decision tree creation, poster session, virtual tour, etc. The 

combination of types of language activity may vary depending on the selected exercises. For 

example, group presentations, in addition to developing speaking skills, will also help 

develop reading skills, as structured well-justified arguments require significant research. On 

the other hand, debate preparation may help develop speaking, reading and writing skills, 

because rational and consistent presentation of thoughts, as well as clear identification of 

cause-and-effect relationships, is achieved mainly by writing down reference materials.  

One of the key components of all of the aforementioned activities is the cooperation 

between the learners. Cooperation as a form of educational interaction between the learners in 

small groups offers a number of advantages in comparison with competitive and 

individualistic models, as it allows to only achieve the educational goals, but also develop 

humanitarian and interpersonal potential of the learners. The most significant advantages to 

small group cooperation during a language class include the increase in the motivation, 

increased personal responsibility, decreased stress and psychological strain through effective 

peer communication, improved environment in the group as a whole and improved leadership, 

teamwork and critical thinking skills. Group presentations are particularly useful for military 

students, as they allow to simulate typical military scenarios related to the delivery of briefings 

(such mission statement brief, commander’s intent brief, course of action brief, etc.)  

The third stage of the class, “Evaluation and feedback phase”, consists of both the 

instructor and the peers delivering feedback. Objectivity is at the heart of peer feedback. It 

order to ensure relevant and objective feedback, it is important to rely on holistic and 

comprehensive feedback rubrics. Instructors can and must be encouraged to rely on 

evaluation rubrics as well. While developing the rubrics the following factors can be 

considered: response characteristics (how correct, structured, justified and logical the 

response is); background knowledge (are the facts/skills presented systematic, well 

developed and is the learner able to use them in a flexible manner) and cognitive skills (the 

ability of the learner to classify, analyze, synthesize information and to form conclusions). 

Based on the carried out research, we were able to design a program for the development 

of the work-oriented ESL oral communication competency in service members. The program is 

focused on helping service members acquire necessary knowledge and skills while moving from 

SLP 1 to SLP 2. A few examples of the topics and relevant exercises are presented below. 

Topic 1. Boot camp. Mastering this topic, cadets get acquainted with the English 

vocabulary for denoting military ranks, units, basic types of equipment and weapons, 

elements of uniform and military routine, as well as arms and services of the armed forces. 

Cadets are taught how to use the peer feedback rubrics during the first few classes of the first 

topic. Types of exercises that can be used for this topic are:  

Exercise А) 

Role-Based Exercises. Creating dialogues based on the issued reference material. Cadets 

are given concise personal information cards with the age, name, rank, position, hobbies, 
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education, and trade of a fictional officer. The task is to converse with as many people as possible, 

noting all possible information in a limited amount of time that is preset by the instructor.  

Exercise B)  

Debates. Instructor distributes debate feedback rubrics and guidelines (see Annex B) 

among cadets prior to the class. Cadets need between 2 to 4 hours of preparation before the 

class. The first debate topics might include, but not limited to: need for a uniform upgrade, 

transition to NATO-like rank system, ways of encouraging the youth to join the military etc.  

Exercise C)  

Theme Project. The class is divided into groups of 4. The teams are tasked with 

developing a project using their printed or multimedia material on future military armament 

and materiel  modernization. Cadets need 8 to 20 hours of preparation. Each group briefs 

their peers, based on the feedback criteria (see Annex B).  

Topic 2. What is a staff? Students learn vocabulary about a military staff organization 

and activities, get familiarized with and learn the terminology of the Military Decision-

Making Process (hereinafter MDMP). Instructor might use one of the following exercises: 

Exercise А) 

Cadets work in pairs. Each student gets a layout with some prominent terrain objects 

labeled (e.g., village, hospital, barracks etc).Cadets have to have dialogues in order to 

discover what is on their partner’s map.  

Exercise B) 

Monologue-type speech based off of the reference material.  

Instructor selects a few individual cadets for the task. Their job is to compare USSR 

operations planning process stages and MDMP steps using information provided in class and 

their own research. Students present the findings. The class will then elaborate on what 

planning stages they deem crucial; if there are multiple opinions, a few students will 

comment on them.  

Exercise C) 

Panel Discussion. The theme of Exercise B can be used in a different scenario. 

Selected cadets act as SMEs, while the audience is involved at the panel discussion and 

feedback stage. 

To sum up, it is important to highlight that in the process of the communicative 

competence development of the future military professionals one has to take into 

consideration the specific requirements of the workplace, as well as it social and cultural 

contexts. Therefore, instructors have to closely cooperate with subject matter experts to 

ensure that the classes reflect the reality of the workplace, the language styles, the 

vocabulary used and the communication scenarios.  
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Резюме: Общоприето е, че компютърно-генерираните тестове осезателно облекчават работата на 

тестващите организации, защото улесняват ползвателите и щадят природните ресурси, но този 

начин на изпитване за определяне на нивото на владеене на даден език налага нови изисквания при 

създаването на изпитни въпроси за уменията четене и слушане с цел да се направят индивидуално 

генерираните тестове по-справедливи към изпитваните, което на свой ред повишава надеждността 

на самия тест. Настоящият доклад обобщава усилията на българския тест екип да доразработи и 

подобри както компютърните банки с тестове за рецептивните умения, така и ползвания програмен 

продукт. 

Ключови думи: STANAG 6001, компютърно генериран тест; ниво на равнопоставеност при оценяване 

на владеенето на чужд език; рецептивни умения. 

 

APPROACHES TO CALIBRATING READING AND LISTENING ITEMS  

IN COMPUTER-GENERATED LANGUAGE TESTS 
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Abstract: It is generally believed that computer-generated tests have greatly facilitated the work of testing 

organizations because they are user-friendly and environmentally friendly. However, this way of language 

proficiency testing is gradually imposing new requirements for making reading and listening items in order to 

make individually generated tests fairer to testees which in turn raises the reliability of the test. The current 

paper outlines the efforts of the Bulgarian Testing team to further develop and improve both the computer 

testing banks for the receptive skills and the software in use. 

Key words: STANAG 6001, computer-generated test, test reliability, receptive skills. 

 

Повечето езикови специалисти са на мнение, че перфектни модели за оценка на 

езикови знания и умения не съществуват, но усилия за тяхното подобряване се полагат 

в глобален аспект от хиляди преподаватели и изпитващи в една динамична среда на 

бързоразвиващи се компютърни технологии и постоянната поява на нови 

предизвикателства. Независимо от тези усилия недоверие към тестовете като цяло, не 

само езиковите, съществува и причините за това могат да бъдат много разнородни. 

Основна критика към някои езикови тестове е, че те не оценяват достатъчно точно 

знанията и уменията на изпитваните или че не измерват тези компетенции, за които 

тестът е предназначен и създаден. Други критики се базират на факта, че редица 

екстралингвистични фактори могат да играят немалка роля за евентуално колебание в 

изпитните резултати на изпитваните, като например тяхното моментно състояние, 

условията на изпитната среда (температура на залата, шум) както и специфичния начин 

за провеждане на изпита – в дигитална среда или на хартиен носител, самостоятелно 

или интерактивно, с участието на други изпитващи и/или изпитвани. 

За да бъде изяснено как постепенно се стигна до идеята за необходимост от 

калибриране на тестовите задачи по английски език за уменията четене и слушане, 

съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001, е необходимо да се разгледа спецификата 

на изпитните задачи за уменията четене и слушане, предназначени за изпит изцяло в 
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дигитална интернет среда, които се разработват от българския екип „Сертифициране по 

английски език“ във ВА „Г. С. Раковски“, като се акцентира как те отговарят на 

основните принципи за създаване на езиков тест. Последваща стъпка ще бъде 

дефинирането на понятието „калибриране“ и неговата съотносимост към създаването 

на по-подходящи задачи за уменията четене и слушане, предназначени за изпит изцяло 

в дигитална интернет среда, и накрая ще бъдат разгледани конкретните стъпки за 

тяхното калибриране, които вече са дали положителни резултати. 

Както е общоизвестно, тестовете създавани отекип „Сертифициране по 

английски език“ в ВА „Г.С.Раковски“ имат за целда оценяват нивото на владеене на 

чужд език, независимо от начина, мястото и средата на придобиване на езиковите 

способности, съгласно приетия и от нашата страна стандарт на НАТО STANAG 6001.  

Според Браун (Brown, 2010) пет са основните принципи за създаване на езикови 

тестове с високо качество, на които тестовете, създавани от екип „Сертифициране по 

английски език“ в ВА „Г.С.Раковски“, отговарят в пълна степен: валидност, 

надеждност, автентичност, практичност и влияние върху процеса на езиково обучение.  

Той посочва, че езиковите тестове се считат за валидни, ако дават обективна 

оценка на тези знания, умения и способности на изпитваните, за чиято целизпитът е 

създаден. Тестовите задачи за уменията четене и слушане, създавани от българския 

тест екип, са само от един вид – избор на отговор от предложени четири опции, но и по 

този начин е напълно възможно да се тестват обективно горепосочените умения в 

основния спектър от нива, от 1 до 3 съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001 и 

препоръките на Бюрото за международно езиково координиране BILC (Bureau for 

International Co-ordination) към НАТО.  

Вторият основен принцип, надеждност, в крайна сметка се свежда до това един и 

същи кандидат за изпит да получава една и съща оценка на езиковите си умения или едно и 

също ниво съгласно приетите стандарти, ако бъде тестван върху различни тестове за това 

ниво в рамките на кратък период от време. Последното е особено важно, тъй като хората 

губят езиковите си умения, ако не ползват езика и не го развиват, както е вярно и обратното 

твърдение. Бечмън (Bаchman, 2011) е установил взаимовръзка между валидността и 

надеждността – за да бъдe валидна оценката от даден тест, той трябва да е надежден.  

При създаването на тестове за оценяване нивото на владеене на чужд език от 

особена важност е и следващият принцип при тяхното разработване – автентичността 

на използваните текстове за четене и звуковите файлове при умението слушане. Макар 

и понякога минимално редактирани или съкратени, всички материали, използвани от 

българския тест екип при разработването на изпитни задачи за четене и слушане 

(обяви, новинарски репортажи, статии, доклади, диалози, интервюта и др.), са 

автентични, т.е. създадени от носители на чуждия език и предназначени за същата 

група хора. Този, както и следващия принцип за създаване на тестове за оценяване 

нивото на владеене на чужд език, са подробно описани в българските „Спецификации 

на изпита за определяне нивото на владеене на английски език“на Министерството на 

отбраната на Република България в съответствие със стандартизационно споразумение 

на НАТО STANAG 6001, единадесето редактирано издание. Важно е да се отбележи, че 

автентичността няма отношение само към източниците за тестови задачи, но и към 

контекста на самия изпит, например, ако в реалната им работна среда на изпитваните се 

налага да четат имейли или доклади, използването на такива текстове като основа на 

изпитните въпроси, допълнително допринася за автентичността на теста. 
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Практичността е може би онзи принцип, който играе ключова роля при вземане 

на решения относно начина/средата за провеждане на даден изпит.От създаването на 

българския тест екип през 2003 г. и обособяването му като самостоятелна структура 

съобразяването с този принцип доведе до редица промени, за да може да бъде изпитван 

успешно и без излишен стрес нарастващия брой кандидатиза изпит. Преминаването на 

теста от хартиен носител по три от основните умения (четене, слушане и писане)към 

изпит в интернет среда доведе до икономии на материални и финансови ресурси,както 

и време на изпитващите за проверка на тестовете, но и недвусмислено показа, че 

информацията от тестовете на хартия не може просто да бъде качена на специално 

разработения софтуерен продукт и той автоматичнода генерира за всички участници 

тестове за четене и слушане с подобна дължина и степен на трудност. Ето по тази 

основна причина стана ясно, че калибрирането на изпитните задачи не е просто 

препоръчително, а наложително, за да бъдат поставени всички участници в 

сравнително еднаква и по-справедлива изпитна среда. 

Последният принцип за създаване на езикови тестове е неговото неизбежно 

влияние върху процеса на езиково обучение. Логично е това въздействие да има и 

положителни, и отрицателни страни. Ако мотивацията за по-успешно представяне на 

изпита подтиква и преподавателите, и обучаемите за използват допълнителни, добре 

подбрани материали за подготовка на изпитваните умения, то ефектът на тези усилия 

рано или по-късно ще даде желания резултат. Съответно, фокусирането само и 

единствено върху подготовката за формата на изпита поставя ограничения върху 

многостранния процес на езиково обучение. 

След като бяха разгледани връзките на създаваните във времето тестовете за 

уменията четене и слушане на екип „Сертифициране по английски език“ и 

общопризнатите в научните среди принципи, на които добрите тестове трябва да 

отговарят, идва време да се изясни защо и как калибрирането навлиза в процеса на 

разработване на тестови материали за рецептивните умения, ако тези материали са 

предназначени за изпит само в дигитална интернет среда.  

Преди да навлезем в спецификата на калибрирането на тестови задачи е нужно 

да дефинираме самото понятие. В Уикиречника е посочено, че „Калибрирането е 

съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта 

между стойностите на величината, показани от измервателен уред или измервателна 

система или стойностите представени от мярка или сравнителен материал и 

съответните стойности, реализирани от еталоните“. Очевидно е, че това определение, 

както и болшинството откривани в световната мрежа, са специфично свързани с 

науката метрология и в по-широк аспект –слогистиката и света на бизнеса.  

В онлайн речника думата calibrate означава извършване на прецизно измерване 

(http://www.vocabulary.com/dictionary/calibrate). В речника, съставен от Агенцията за 

тестове в образованието (Educational Testing Service, ETS) терминът е по-конкретно 

дефиниран: „При оценяването на тест с отворен отговор „калибрирането“се отнася до 

процеса на проверка, за да се гарантира, че всеки изпитващ прилага правилно 

стандартите за оценяване“ (https://www.ets.org/understanding_testing/glossary/). 

От това определение става ясно, чекъм момента в научните среди на езиковите 

специалисти, калибрирането е по-скоро свързано с продуктивните умения писане и 

говорене, като това понятие значително припокрива термина „нормиране“. 

Нормирането при гореспоменатите умения е задължителен етап в подготовката на 
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тестери, който гарантира, че един и същи изпитван ще получи еднаква оценка, 

независимо от коя комисия или изпитващ е оценен, при отчитането на едни и същи 

стандарти като критерии за оценка. 

Пренесено към тестовете за четене и слушане на българския екип „Сертифициране 

по английски език“, калибрирането има друг смисъл и си поставя други цели. То 

обхваща всички етапи на създаването на задачите за рецептивните умения – 

първоначалното създаване, редактиране, пилотиране/апробиране и предварително 

тестване върху изпитна аудитория, сравнима с тази в нашата страна. И тук логично идват 

въпросите: след като гореспоменатите стъпки са общовалидни и задължителни за 

създаването на всички езикови тестове,защо и как прилагаме калибрирането, за да 

създаваме по-подходящи задачи за уменията четене и слушане, предназначени специално 

за изпит в дигитална интернет среда.  

Специалистите, които се занимават с езиково оценяване, са добре запознати с 

принципите на създаване и сглобяване на езиков тест, който ще бъде използван върху 

хартиен носител. Независимо дали определен тест за проверяване нивото на ползване 

на чужд език включва задачи за едно, две или три нива (последното отразява модела на 

българския тест за проверка на уменията четене и слушане), тестовите задачи се 

подреждат като се започва от по-лесните и по-кратките и се преминава постепенно към 

по-сложните и по-дългите, дори и в рамките наедно и също изпитно ниво. Такова 

плавно усложняване дава възможност на изпитваните с добро ниво на езика да се 

адаптират и концентрират преди да са започнали по-трудните и комплексни задачи, а за 

тези с малко знания и умения – да добият усещането, че макар и частично са се 

справили с теста. От гореспоменатото става ясно, че задачите, създавани за проверка и 

на едно ниво, не са еднакви по нито един показател, те се различават по дължина, 

трудност и тематика,както и по други свои елементи. На практика, ако такива задачи се 

качат на изпитен тест, който ползва алгоритъм на принципа на случайното изваждане 

на изпитни задачи от компютърната банка, то тогава на едни изпитвани е възможно да 

се генерира тест с преобладаващи по-трудни и/или по-дълги задачи, а на други точно 

обратното. Ясно е, че с такова раздаване на изпитни задачи кандидатите не са 

равнопоставени на изпита за фиксираното време, с което разполагат. Това се оказа 

първият сериозен проблем, с който преподавателите от тест екипа се сблъскаха веднага 

след преминаването на тестването от хартиен на дигитален носител през 2013г. За 

много кандидати тестовото време за тези умения са оказа недостатъчно и постигнатите 

резултати не ги удовлетворяваха. Нещо повече, тестовете на хартиен носител, макар че 

съдържаха добре познатиятестови модел – избор на една опция от четири, се оказаха 

по-лесни за прочитане и съответно прослушване, тъй като към един текст/запис имаше 

по-няколко изпитни въпроса и участниците в изпита по-бързо набираха необходимия 

брой точки, независимо дали верни или грешни. Качени на компютърния тест обаче, 

такива задачи с няколко изпитни въпроса, не можеха да гарантират равен брой въпроси 

за едно ниво на всеки кандидат, което беше очевидно несправедливо и принуди 

преподавателите от тест екипа да ги деактивират. Също така беше ясно, че връщане 

назад не може да има, защото компютърногенерираният тест като цяло има много 

предимства, следва тенденциите за развитие на дигиталните технологии в областта на 

образованието и напълно оправдава инвестицията от страна на Министерството на 

отбраната на Република България. С помощта на компютърната фирма Elis-

co,разработила иподдържаща и към момента софтуера на теста, българският екип, на 
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база на натрупания опит, намери подходящи решения чрез калибриране на дължината 

на текста и нивото на трудност на всяка една изпитна задача. 

Калибрирането на дължината на текста е по-лесната задача, тъй като основен 

критерий се явява броят думи на всеки един изпитен текст. За разлика от хартиените 

тестове, които имат постоянна комбинация от задачи и броят на думите, които всеки 

изпитван чете, е еднакъв и може лесно да се отчете, то при компютърногенерирания 

тест за четене това не е така, т.е. за едно и също време участниците в изпита четат тези 

текстове (сразличен брой думи), които им се генерират и появят на екрана по време на 

изпита. Това различие се оказва проблем само за онези изпитвани, които четат твърде 

бавно и/или са получили комбинация от по-дълги текстове. За тях времето се оказва 

недостатъчно и те не са могли да получат максималния брой въпроси за нивото, в което 

са работили. Когато времето е изтекло, оценката се формира на база на събраните до 

този момент правилни отговори. Така някои участници в изпита, които са работили на 

ниво 3 и са дали поредица от правилни отговори, не получават желаното ниво.Такъв 

резултат не беше желан за никого – нито за изпитвания, нито за Министерството на 

отбраната, което често изпитва трудности в попълването на международните позиции 

заради недостатъчен брой кандидати с ниво на езика 3-3-3-3. За да се реши проблема с 

различната дължина на текстовете, бяха направени две стъпки: първо, беше въведен 

лимит за брой думи на всички текстове за всяко ниво и задачите с по-дълги текстове от 

приетия критерий бяха или съкратени, ако е възможно, или свалени от теста. Така към 

момента изпитните текстове за ниво 1 не са по-дълги от 80 думи, за ниво 2 съответно 

150 и за ниво 3 максималният брой думи е 250. Второ, с помощта на програмистите от 

Elis-co в алгоритъма на теста за четене беше въведено редуване на къси и дълги задачи, 

съответно по нива редуването е – под и над 50 думи за ниво 1, под и над 100 думи за 

ниво 2 и под и над 200 думи за ниво 3. Предстои такова редуване да бъде въведено и за 

умението слушане, тъй като съществува известно вариране в дължината на звуковите 

файлове в секунди и ще бъде постигната и за това умение по-голяма равнопоставеност 

и справедливост за кандидатите за сертифициране съгласно STANAG 6001. 

Kалибрирането според нивото на трудност на всяка една изпитна задача е по-

трудната задача, защото решенията за нея включват интерпретация на статистически 

данни. След като разработените задачи се пилотират върху статистически значима 

аудитория, подобна на изпитната аудитория в България, за всеки въпрос/задача таблица в 

Excel генерира статистически данни. Ако те са удовлетворяващи, на база на тях задачата 

бива включена в изпитния тест. И тук е важно да отбележим разликата между хартиения и 

компютърногенерирания тест по отношение на статистическите данни – тестът на хартия 

веднъж сглобен принципно рядко търпи някакви промени и тестерите разчитат единствено 

на статистическите данни, получени след неговото пилотиране като самостоятелно 

обособена версия, докато задачите за рецептивните умения, включени в компютърно 

генериран тест трупат значима статистика през всеки един момент на своята активност 

(появяване на екрана по време на изпита). Това позволява допълнително калибриране на 

всяка задача по ниво на трудност след като тя е решавана от повече от 100 участника в 

теста. Този последен етап на проверка – как качените в теста нови изпитни задачи работят, 

позволява вземането на различни решения за тях индивидуално:далиедна задача работи 

добре и остава в теста, дали е нужна някаква промяна или дали дабъде деактивирана, 

защото се е оказала много трудна или лесна за нивото, за което е предназначена. 

Българският тест екип допуска задачи в теста, ако колебанието в тяхната трудност 
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статистически е между 10-15%, т.е. каквато и комбинация от задачи да бъде раздадена на 

изпитваните, те да получат задачи със средна (калибрирана) трудност ида са поставени при 

равностойни условия. Именно съвкупността и свързаността на тези етапи на статистически 

анализ, след пилотирането и като активна изпитна задача, непрекъснато управлявани, 

снижават до минимум заплахата за надеждността и точността на оценяването и гарантират 

справедлив тест за всички оценявани. Ако се анализират няколко таблици със 

статистически анализ на различни по трудност задачи теоретичните съждения ще 

придобият практическо измерение. 

Таблица 1 е пример за добре работеща задача за ниво 1, но нека първоначално 

разгледаме основните елементи на статистическата таблица. От едната страна са 

разположени нивата, които могат да се присъдят на изпитвания – от 0 до 3, до тях са 

опциите за изборA, B, C, D, като верният отговор и броят на хората получили нивото, 

на което е самата задача, са представени на тъмен фон и се открояват. В другия край на 

таблицата са разположени два индекса – FV (facility value) и DI (discrimination index), 

като първият сочи доколко задачата е лесназа хората, получили това ниво, но също така 

и как тази задача е избирана от участниците, получили други (по-високи или по-ниски) 

нива, а вторият, дискриминационният индекс, указва в каква степен задачата успява да 

разграничава езиковите знания и умения на хората с по-високо и по-ниско ниво на 

общо владеене на чуждия език.Нужно е да се отбележи, че добре работещите изпитни 

задачи имат стойност на дискриминационния индекс близък до единица. От таблица 1 е 

видно, че тази задача е лесна: от 24 души получили ниво 1 само трима са я сгрешили, 

но хората получили 0 и 0+ са избирали и грешните отговори, което показва, че макар и 

лесна, тази задача дискриминира участници в изпита със знания по-ниски от ниво 1 и 

по тази причина тя е активна в теста.  

 

Таблица 1 

 

 
 

За сравнение таблица 2 на друга задача за ниво 1 показва проблеми, поради 

които тя не е активна и трябва да бъдеподобрена или премахната от теста. Очевидно е, 

че макар и тази задача да е лесна и да има един верен отговор, разпознаван от 

участниците, получили нива от 1 до 3, тя съдържа два заблуждаващи отговора, които не 

се избират и от хоратаполучили ниво 0+. Това е важна статистическа информация, 

защото при неизбираеми заблуждаващи отговори, надеждността на този изпитен 

въпрос намалява, т.е. той няма съществен принос за дискриминирането на участници с 

езикови знания на различни нива и би снижавал общата надеждност на 
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компютърногенерирания изпитен тест, в който се появява. Този извод може да се 

направи и като се отчете по-ниската стойност на дискриминационния индекс. 

 

Таблица 2 

 

 
 

Таблица 3 е пример за задача за ниво 2, която е премахната от теста, защото е 

твърде лесна за ниво 2, но твърде трудна за тези, които имат знания на ниво 1 и 

съответно не може да се използва като изпитна задача за нито едно от тези две нива. 

Както вече отбелязахме, калибрирането по ниво на трудност не допуска нито най-

лесните, нито най-трудните задачи да оставят в изпитния тест, за да са по-

равнопоставени участниците в изпита. Ако се съди по статистиката, задачата би била 

подходяща за изпит на хора, които целят да покрият ниво 1+, но съгласно 

дискрипторите на Бюрото за международно езиково координиране (BILC) и 

българските спецификации на теста, съгласно стандартизационно споразумение на 

НАТО STANAG 6001, за полунивата задачи не се изготвят и такива нива се присъждат, 

само ако участниците в изпита събират между 50% и 69% правилни отговори на 

уменията четене и слушане, но не достигат 70%, което е долната граница за ниво 2. 

Въпреки високия си дискриминационен индекс, по горепосочената причина тази задача 

не участва в компютърния тест. 

 

Таблица 3 

 

 
 

Таблица 4 показва пример за добре работеща задача за ниво 3. Това заключение 

се налага от високия дискриминационен индекс (почти равен на 1) и нормално ниво на 
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трудност за хората със знания на ниво 3. В таблицата е видимо, че участниците в 

изпита, получили ниво 2 на това умение, масово са избирали заблуждаващите отговори, 

а изпитаните с присъдено ниво 2+ започват да избират правилния отговор, но техният 

процент е много нисък – само 49 срещу 51, които са избирали грешните отговори. Тази 

задача има и още една добра страна – заблуждаващи отговори успяват да заблуждават 

тези, които са разсеяни, бързат, подценяват задачата или просто не им достигат знания 

за съответното ниво. Такива задачи подържат високата надеждност на теста. 

 

Таблица 4 

 

 
 

За сравнение, таблица 5 показва друга добре работеща задача на ниво 3. 

Основната разлика между двете таблици е в степента на трудност, в таблица 4 

индексът, сочещ до колко задачата е лесна, е 78.62%, а в таблица 5 този индекс е по-

нисък - 66.67%. Разликата от около 11% се счита нормална при калибриране на задачи 

по степен на трудност. Към момента българският тест екип се старае да поддържа в 

компютърната банка задачи, които да не варират повече от 20% разлика в степента на 

трудност. 

 

Таблица 5 

 

 
 

От посочените примери става ясно, колко е важно за един компютърногенериран 

тест задачите, които участват в изпита да са калибрирани по степен на трудност и да 

варират в малка степен по този показател, както и да се редуват по-дълги с по-къси 

задачи, за да стига изпитното време на всички кандидати. Докато акцентът при 
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съставянето на тест на хартиен носител е върху изравняването на трудността на 

различни изпитни версии, при компютърногенерирания тест фокусът е върху самия 

изпитен въпрос и решения се вземат само за него на база на статистическите му данни. 

Ако всяка задача работи добре спрямо възприетите критерии и стандарти, тяхната 

комбинация в индивидуално генерираните тестове ще присъжда на участниците винаги 

една и съща оценка и тестовете ще са надеждни.  

В заключение трябва да се отбележи, че в цялостния цикълкакто на 

разработването, така и администрирането на тестове (провеждането им при еднакви 

условия), калибрирането е малка, но важна стъпка за осигуряване на справедлива и 

надеждна оценка при изпит за установяване на общо ниво на владеене на чужд език. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Bachman, L. (2011). Fundamental Consideration in Language Testing. New York: 

Oxford University Press.  

Brown, H. (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices 

(2nd Edition).New York: Pearson Education, Inc. 

Уикиречник. Калибриране. Извлечено на дата 05.10.2021 от: https://bg.wiktionary. 

org/wiki/калибриране 

Educational Testing Service. Glossary of Standardized Testing Terms, Available at: 

https://www.ets.org/understanding_testing/glossary/ (Accessed 5 October 2021). 

Vocabulary.com, Available at: http://www.vocabulary.com/dictionary/calibrate (Accessed 

5 October 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ets.org/understanding_testing/glossary/
http://www.vocabulary.com/dictionary/calibrate


122 

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА РАЗРАБОТЕНИТЕ АЛГОРИТМИ  

ЗА КОМПЮТЪРНО ИЗПИТВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЧЕТЕНЕ И СЛУШАНЕ  

ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО STANAG 6001 

 

старши преподавател д-р Анна Гунчева 

Военна академия „Г. С. Раковски“, guncheva67@gmail.com  

 
Резюме: Разработването на надеждни компютърни алгоритми и компютърни езикови тестове е 

интересна, но предизвикателна работа, която отнема много време. В рамките на десетилетие 

българския тест екип е изпробвал и използвал в изпитна среда както компютърно-асистиран така и 

компютърно-адаптивен алгоритъм, като и двата са значително подобрени. Независимо от усилията 

на екипа в тази посока, използваните алгоритми са показали своите предимства и недостатъци от 

гледна точка и на изпитващите и на изпитваните. Настоящият доклад изследва силните и слабите 

страни на компютърните алгоритми и обосновава очакваните ползи при използване на полу-

адаптивното компютърно изпитване на рецептивните умения. 

Ключови думи: алгоритми за тестване, асистиран, адаптивен и полуадаптивен алгоритъм за 

тестване на езикови умения, изпитване на уменията четене и слушане съгласно STANAG 6001. 

 

BENEFITS AND DRAWBACKS OF THE DEVELOPED ALGORITHMS  

FOR COMPUTER ENGLISH LANGUAGE TESTING OF READING  

AND LISTENING ACCORDING TO STANAG 6001 

 

Anna Guncheva, PhD 

Rakovski National Defence College, guncheva67@gmail.com 

 
Abstract: Developing reliable computer algorithms and language tests is an interesting job but it is also time-

consuming and challenging. For a decade the Bulgarian testing team has trialled and used assisted and adaptive 

language testing algorithms and they have considerably been improved. Regardless of the test team efforts, the 

exploited algorithms have demonstrated their advantages and disadvantages from testees’ and testers’ 

viewpoints. The current paper examines computer algorithms’ weaknesses and strengths and justifies the 

potential benefits of semi-adaptive language testing of the receptive skills. 

Key words: algorithms for testing, assisted/semi-adaptive/adaptive testing algorithm, testing of listening and 

speaking according to STANAG 6001. 

 

Многобройните научните изследвания относно компютърно подпомагано 

изучаване на езици показват, че хората изучаващи езици като цяло имат положително 

отношение към използването на компютри в обучителния процес, като допълнително 

внимание е отделено за изследването на ефективността на компютърните технологии при 

изучаване на езици (Dunkel, 1991). Но използването на тези технологии и техните 

възможности за езиковото тестване се проучва активно само в последните две 

десетилетия, като съществуват редица противоречиви изследвания. Причина за това 

може да се окаже паралелното и бурно развитие както на самите дигитални технологии, 

така и на различните тенденции за развитие на науката за езиково тестване в световен 

мащаб. Всяка нова разработка и експеримент, независимо дали постига положителни или 

отрицателни резултати, е стъпка напред в познанието, която си струва да бъде споделена 

с всички, които се интересуват от тази специфична интердисциплинарна област. 

Целта на тази статия е да сподели натрупания тестерски опит на българския екип 

„Сертифициране по английски език“ във ВА „Г. С. Раковски“, като изследва причините 

за възникването на компютърно-базираното изпитване, съгласно стандарта на НАТО 

mailto:guncheva67@gmail.com
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STANAG 6001, да се фокусира върху възможностите и ограниченията на създадените и 

използвани алгоритми в последното десетилетие и да очертае посоките за последващо 

развитие, които тест тима смята за целесъобразни да следва в близко бъдеще.  

От години членството на Република България в НАТО и ЕС налага на нашата 

страна да се спазва всички приети нормативни документи и стандарти, в това число и 

стандарта на НАТО STANAG 6001, който е основополагащ за всички структури в 

страните на алианса, където се провежда сертифициране по официалните езици на 

НАТО – английски и френски език. 

Това изискване наложи Министерството на отбраната на Република България да 

организира оптимален начин за разработване на тестове и провеждане на изпитни сесии 

за сертифициране по английски и френски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 

6001. Във връзка с тази цел първият създаден тричленен екип базиран в ВА „Г. С. 

Раковски“беше натоварен само със задачата да разработва тестове по английски език по 

уменията четене, слушане и писане, а самото администриране се провеждаше във 

всички висши военни училища в страната. Екипът за разработване на тестове, 

подготвяше до три изпитни версии за всяка сесия предназначени за изпит на хартия и 

предаваше материалите на изпитните центрове за администриране. В рамките на 

няколко години този модел на изпитване показа своите слабости – първо, провеждането 

на изпитните сесии се оказа допълнителен, тежък товар за преподавателите, които 

трябваше да балансират между преподаване и провеждане на изпитни сесии и второ, 

възникнаха коментари, че изпитите не се провеждат при еднакви условия в различните 

военни училища. Последва заповед на министъра на отбраната на Република България, 

която създаде самостоятелна структура натоварена и с разработването, и с 

администрирането на изпитите по английски съгласно стандарта на НАТО STANAG 

6001, първоначално базирана във ВА „Г. С. Раковски“, по-късно преместена за шест 

години в Министерството на отбраната и накрая прехвърлена отново във ВА „Г. С. 

Раковски“, където се намира и сега. Новосформираният екип през 2003 г. се сблъска с 

редица трудности – липсата на достатъчен тестерски опит, специфични трудности за 

подготвяне на качествени изпитни материали за умението слушане, лавинообразно 

нарастване на кандидатите за изпит и не на последно място, необходимостта за 

пътуване извън гр. София дори и в почивни дни за провеждането на изпитните сесии в 

провинцията. Тези и други причини провокираха непрекъснато текучество в екипа 

години наред. Въпреки че, създаването на тестове на хартиен носител постепенно се 

усъвършенства и строго спазваше стандарта на НАТО STANAG 6001, трудностите 

свързани с отпечатване, проверка на ръка, пренасяне и сигурно съхранение на тестови 

материали, доведе Министерството на отбраната до идеята за създаване на специално 

разработен програмен продукт, който да улесни изпита съгласно стандарта на НАТО 

STANAG 6001 по три от неговите умения. Задачата беше възложена на екип от 

компютърни специалисти от фирма Elis-co, които следвайки препоръките на тест екипа 

разработиха софтуеър с два изпитни алгоритъма – компютърно-асистиран за изпит на 

три нива (с начало на изпита от задачи за ниво 1) и компютърно-адаптиран за изпит 

на три нива (с начало на изпита от задачи за ниво 2). Последва кратко обучение на тест 

екипа как се работи с основните функционалности на програмите и през периода 2011-

2012 г. бяха проведени няколко пилотирания (изпробване) на новия изпитен софтуеър 

върху статистически значима аудитория от желаещи, участвали непосредствено в 

предходна сесия. Анализът на резултатите от тези пилотирания позволиха 
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компютърно-генерираният тест да бъде за първи път въведен за изпит на уменията 

четене, слушане и писане през есента на 2013г. и в рамките на почти две години 

кандидатите за изпит избираха как да бъде проведен техният изпит – на хартиен 

носител или на компютър, а от пролетта на 2015 г. изпитът съгласно STANAG 6001 се 

провеждаше само на компютър. Така България се превърна в първата страна в НАТО, в 

която този толкова важен за алианса сертификационен изпит се провежда само в 

дигитална среда. 

От тогава досега българския екип „Сертифициране по английски език“ използва 

в своите изпитни сесии компютърно-асистирания алгоритъм, който следва добре 

познатата градация на изпита по умения, изготвян на хартиен носител. И при двата 

изпитни модела от изпитваните се очаква да решат правилно 12 изпитни въпроса за 

ниво 1, 2 или 3, за да бъдат сертифицирани със съответно най-високото постигнато от 

тях ниво на изпитното умение. Въпреки приликите, които допринесоха за плавния 

преход от изпит на хартия към компютърно-генериран изпит, станаха явни и някои 

техни съществени предимства и недостатъци, като например: 

 на хартиен носител изпитваните можеха да видят колко задачи/текст им 

предстои да прочетат, дори и да пропуснат някой въпрос, който не им допада, а при 

компютърно-генерираният тестът това не е възможно; 

 при тестът на хартия изпитваните можеха да се върнат назад за проверка и 

при нужда да променят някой от отговорите, а при компютърно-генерирания тест това 

не е възможно, верните и грешните отговори се калкулират със всяко кликване на 

мишката; 

 при тестът на хартия изпитваните можеха да си помагат при определени 

условия, а при при компютърно-генерираният тест това е сведено до минимум; 

 и последно, но много важно, при при българския компютърно-генериран тест 

се налага да се прочита количествено повече текст, защото към един текст вече има 

само един въпрос, т.е. за да достигнат необходимия брой точки за кое да е ниво, 

изпитваните трябва да прочетат повече на брой текстове с различна дължина, тематика 

и леко варираща степен на трудност. 

Като коментар на последното споменато, специалистите, които се занимават с 

езиково оценяване, са добре запознати с принципите на създаване и сглобяване на 

езиков некомпютърно-генериран тест. Там тестовите задачи се подреждат от по-

лесните и по-кратките към по-сложните и по-дългите, дори и в рамките на само едно 

изпитно ниво. Такова постепенно усложняване е предимство за тестовете на хартия, 

защото дава възможност на изпитваните с добро ниво на езика да се адаптират и 

концентрират преди да са започнали по-трудните задачи, а за тези с малко знания и 

умения да добият усещането, че макар и частично са се справили с теста. От 

гореспоменатото става ясно, че задачите създавани за проверка дори само в рамките на 

едно ниво не са еднакви по нито един показател, те се различават по дължина, трудност 

и тематика. Такива задачи качени на компютърно-генериран тест, независимо дали е с 

асистиран или адаптивен алгоритъм, могат така да се комбинират, че на едни изпитвани 

е възможно да се генерира тест с преобладаващи по-трудни и/или по-дълги задачи, а на 

други точно обратното. Ясно е, че с такова раздаване на изпитни задачи кандидатите не 

са равнопоставени на изпита, за фиксираното време, с което разполагат. Това се оказа 

първият сериозен проблем при компютърно-генерираните тестове, с който 
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преподавателите от тест екипа се сблъскаха веднага след преминаването на изпита 

съгласно STANAG 6001 от хартиен на електронен носител през 2013г. За много 

кандидати тестовото време за тези умения са оказа недостатъчно и техните резултати не 

ги удовлетворяваха. Нещо повече, тестовете на хартия, макар че съдържаха същия 

тестови модел – избор на една опция от четири – се оказаха според мнението на самите 

участници по-лесни за прочитане и съответно прослушване, тъй като към един 

текст/запис имаше по-няколко изпитни въпроса и участниците в изпита но-бързо 

набираха необходимия брой точки, независимо дали верни или грешни. Качени на 

компютърния тест обаче, такива задачи с няколко изпитни въпроса, не можеха да 

гарантират равен брой въпроси за едно ниво на всеки кандидат, което беше очевидно 

несправедливо. За преподавателите от тест екипа беше ясно, че връщане назад не може 

да има, защото компютърно-генерирания тест, като цяло, има много предимства, следва 

тенденциите за развитие на дигиталните технологии в областта на образованието и 

напълно оправдава инвестицията от страна на Министерството на отбраната на 

Република България. С помощта на фирма Elis-co, българският екип, намери подходящи 

решения на този проблем чрез калибриране на дължините на текстовете в теста за четене 

и нивото на трудност на всяка една изпитна задача в тестовете за четене и слушане. Тези 

промени успяха да намалят напрежението, натрупало се сред кандидатите за изпит. 

Калибрирането на дължината на текстовете следваше две стъпки – първо не се 

допускаха отклонения от броя думи за ниво – така към момента, изпитните текстове за 

ниво 1 не са по-дълги от 80 думи, за ниво 2 съответно 150 и за ниво 3 максималния 

брой думи е 250, второ, в алгоритъма на теста за четене беше въведено редуване на 

къси и дълги текстове, съответно по нива редуването е – под и над 50 думи за ниво 1, 

под и над 100 думи за ниво 2 и под и над 200 думи за ниво 3. Веднъж като се взе 

решение на калибрирането по дължина, неговото изпълнение беше лесно, докато 

калибрирането по степен на трудност е периодичен и по-сложен процес на проверка 

как всяка изпитна задача допринася за надеждността на цялостния тест, и при 

необходимост има възможност тя се деактивира за корекция или поради твърде дълго 

използване. Именно при калибриране на задачите за изпит на рецептивните умения се 

открива едно от големите предизвикателства пред създателите на компютърно-

генерираните тестове. Компютърно-генерираното изпитване на чужд език има свое 

неповторимо предимство – с увеличаване на броя на показванията на всяка задача на 

екраните, тя трупа важна информация за себе си, под формата на статистика и е 

възможно с използването на програмната функционалност „анализ“ да се види как 

всяка задача допринася към надеждността на компютърно-генерирания тест за 

рецептивните умения. 

Както вече беше споменато програмният продукт на фирма Elis-co разполага и 

още една опция за компютърно-генериран тест – с използване на адаптивен алгоритъм. 

Но преди да се фокусираме върху това как този изпитен модел и изпробван и как кък 

днешна дата се използва, нека направим обзор на основните характеристики на 

компютърно-генерирания езиков тест, който може да се проведе с прилагането и на 

компютърно-асистиран, и на компютърно-адаптивен алгоритъм. 

Според Чапел (Chapelle, 2010), основните причини за използването на 

компютърните технологии в езиковото оценяване са три: ефективност, равнопоставеност 

при тестването и прилагане на иновации. Редно е да се отбележи, че в публикациите по 

тематиката, съществува разминаване в съдържанието на някои понятия и абревиатури, 
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например според Жозе Нойжонс (Jose Noijons, 1994), компютърно-асистираното 

тестване (computer assisted testing - CAT) е „процедура, при която езиковите умения 

биват показвани и оценявани с помощта на компютър“. Тази дефиниция вече звучи 

много общо и е валидна за всички изпити по език провеждани на компютър. В случая с 

теста на българския тест тим компютърно-асистираното тестване (CAT) включва и 

компютърно-генерирано създаване на езиков тест с начало в ниво 1. Лорд (Lord, 1980) 

разглежда компютърно-адаптивното изпитване (computer adaptive language testing - 

CALT) като разновидност на компютърно-асистираното тестване, прилагано със 

адаптивен алгоритъм.И двата начина – компютърно-асистираното и адаптивното 

тестване имат няколко общи предимства, които ги сближават: 

 автоматично начало, край и оценка на рецептивните умения на всеки 

участник; 

 уникален тест за всеки участник, с комбиниране на задачите на случаен 

принцип; 

 възможност за дистационно тестване и притестване при необходимост; 

 постоянна нужда от добавяне на нови изпитни задачи, тяхното проследяване 

и калибриране по трудност; 

 стандартизиране и калибриране и на администрирането на теста; 

 съхраняване на всички данни за предишни изпитни резултати на тестваните 

участници; 

 индивидуално темпо на работа по време на изпита; 

 безпристрастно и точно оценяване, без намеса на субективен фактор; 

 добро решение на основен логистичен проблем, какъвто е изпита на хартия. 

Освен тези предимства, при адаптивното тестване се откриват и някои други: 

 по-малко въпроси за достигане на оценка на нивото на езикова 

компетентност; 

 по-висока защита на задачите от теста от компрометиране; 

 групите от въпроси се базират на предходните отговори. 

Компютърно-асистираното и адаптивното тестване имат няколко общи 

ограничения при изпитването на езикови умения: 

 не могат да тестват широкоспектърната природа на езика; 

 невъзможност да се ползват отворени въпроси за тестване; 

 няма опция за проверка и корекция поради автоматичното изчисляване на 

резултатите; 

 необходимост от постоянна поддръжка на хардуеъра и доразвиване на 

софтуеъра на теста; 

 известни ограничения и въздействие на компютърния екран както и нужда от 

основни компютърни умения.  

Освен тези общоустановени на теория и на практика слабости на компютърно-

асистираното и адаптивното тестване, настоящата статия разглежда и подробната обратна 

връзка получена след притестването на първоначално-създадения и подобрения след 

месеци адаптивен компютърно-генериран алгоритъм на българския тест екип. 

След като изпитните задачи за четене и слушане бяха калибрирани по дължина 

на текста и ниво на трудност в периода 2017-2018 г. , през март 2019 г. година беше 

проведено първото пилотиране на адаптивния алгоритъм на компютърно-генерирано 
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изпитване с 136 участници само от сесия Есен 2018 г., за да бъдат проверени 

резултатите от новия начин на изпитване върху същите хора, със същите знания и да 

бъдат установени сравнително точно неговите предимства и недостатъци. 

Установените през март 2019 г. слабости бяха коригирани и през януари 2020 г. беше 

проведено второ пилотиране на вече подобрения адаптивен алгоритъм със 105 

участника от сесия Есен 2019 г. И след двете пилотирания бяха попълнени анкети, като 

най-интересните мнения и предложения са обобщени или цитирани в настоящата 

статия. Мнозина от анкетираните през 2019 г. за предимствата на първоначално 

създадения адаптивния споделиха, че това е „по-гъвкав метод на изпитване, чрез който 

изпитваният по-бързо се прехвърля към нивото, на което принадлежи, пести се време, 

защото се избягват въпросите на ниво 1 и остава повече време за осмисляне на задачите 

от по-високите нива“. Други анкетирани отбелязват и то с право, че такъв тест е 

подходящ за хора с високо ниво на владеене на английски език. Предимствата на 

подобрения адаптивен алгоритъм, пилотиран през 2020 г., бяха повече – всички 

доволни от резултатите си споделиха, че и при такъв формат на изпит, че ако имаш 

високо ниво на английския език се пести време от пропускането на първо ниво и 

отчетоха, че имат повече преминавания между нивата. Сред всички коментари се 

откроява един: „Считам, че този адаптивен формат е по-добър. На умението четене 

започнах с ниво 2, после системата ме качи на ниво 3, после пак ме върна на 2, после 

пак на 3 и на трийсетия въпрос достигнах ниво 3“. Освен повече разчупеност на 

алгоритъма, всички участници споделиха задоволството си да могат сами да си пускат 

звуковия файл след като са прочели и осмислили въпроса. Това беше една от критиките 

към първоначално-създадения адаптивен и асистиран алгоритъм, където секундите за 

запознаване с инструкциите и прочитане на въпроса и четирите опции за много хора 

бяха недостатъчни. 

Към момента адаптивният алгоритъм е активен само в демо версията на 

изпитния компютърен тест, поради гореспоменатите особености и тези, които са 

споделени по-долу, които са спънка предимно на участниците с ниско ниво на езикови 

познания, а в България те са много голям процент от всички изпитвани. Ето какво още 

беше споделено за недостатъците на първоначално-създадения адаптивния алгоритъм 

според анкетираните.Един от тях разочаровано споделя: „ След като постигнах ниво 2, 

алгоритъмът не ме качи повторно в трето ниво при наличие на време.“ Друг пише: 

„Според мен адаптивната система има предимства само за тези, които се борят за 3. Аз 

лично се оценявам на ниво 2 и след като системата ме прехвърли на задачи за ниво 3, аз 

изгубих страшно много време да ги решавам, защото те не са моето ниво и когато 

компютърът ме върна на задачи за второ ниво, ми оставаха само 20 минути. Стресът ми 

беше голям.“ Такъв коментар получихме от много изпитани, а именно, че по-малко 

знаещите се натоварват и стресират допълнително, независимо какъв резултат в крайна 

сметка са получили. Друг важен коментар на много хора се отнасяше до факта, че 

адаптивният модел, в нито един момент не извежда съобщение, както при компютърно-

асистирания изпитен модел, какъв резултат си достигнал. Друг анкетиран споделя: 

„Измамно и подвеждащо е усещането, че щом се качиш на трето ниво, второ си го 

взел.“ Следващият коментар обаче, ни даде идея в каква посока да бъде подобрен 

първоначално-създадения адаптивен алгоритъм, т.е. да има повече стъпки нагоре и 

надолу по нивата, за да могат всички участници да достигат до заслужена оценка. „При 

компонента четене, след 7 въпроса от второ ниво, компютърът ме качи на трето ниво, 
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работех върху дванадесетия си въпрос, когато времето ми изтече и оценката ми беше 

0.“ Подобреният адаптивния алгоритъм има по-малки и повече стъпки и този сериозен 

проблем вече е решен. Добре работещият адаптивен алгоритъм може да бъде изпробван 

в демоверсията на компютърният тест, който се открива на сайта на ВА „Г. С. 

Раковски“ и дава ориентировъчна оценка на всеки, който го достъпи. Често ни питат 

защо формата на демоверсията и на изпитния тест са различни – отговорът е свързан с 

това, че когато човек решава да провери ориентировъчните си знания, той няма 

допълнителния стрес, който реалната изпитна среда носи и по-кратко време достига до 

финалния си резултат. След направените подобрения на адаптивния алгоритъм 

пилотиран през 2020 г. анкетираните се обединиха в оценките си на само един елемент от 

изпитната система обобщени от един от тях: „Не ми харесва, че до последно не знаеш 

къде се движиш, особено ако те прехвърля по нивата.“ Друг ни пише: „Бих искал да бъда 

своевременно уведомяван за нивото, което съм достигнал при протичане на изпита.“ 

Много ясен коментар, във връзка с това неудобство, е следният: „Предишният формат 

(асистираният тест) беше по-добър, защото се започва от най-ниското ниво и когато 

достигнеш някое ниво си информиран за това.“ И други подобни мнения: „Постоянно 

скачаме през нивата и ги минаваме по няколко пъти. Не се знае по време на теста до кое 

ниво си достигнал. Това се разбира, чак когато тестът приключи.“ И последен коментар 

във връзка с този проблем: Фактът, че по време на изпита не знаеш достигнал ли някое 

ниво влияе върху психиката на хората и концентрацията спада и това при много хора 

води до повече грешки.“ Освен подобни критични коментари бяха получени и много 

предложения за подобрения, някои от които много резонни, както следва: 

 за повишаване на процента правилни отговори, да се допуска повторно 

прослушване на записа, както е в други страни и международни изпити; 

 адаптивният формат на изпита няма опция спиране на теста при желание, 

защото не е известно кое ниво е достигнал участника, а е добре да има такава 

възможност; 

 да се въведе някакво лимит на времето за мислене на въпросите за всички 

нива, за да може винаги да се стига до края на теста; 

 да се изписват на монитора броя/процента на правилно отговорените въпроси 

по нива или брояч само на верните отговори по нива; 

 за намаляване на напрежението и стреса, ако е възможно, след покриване на 

дадено ниво, на екрана да излиза съобщение, както в асистирания формат на 

компютърно-генерирания изпит; 

 да се запази асистирания формат на компютърно-генерирания изпит заради 

последователността на нивата и тяхната сложност или да се дава възможност 

кандидатите за изпит сами да избират с кой изпитен алгоритъм да бъдат тествани. 

Важно е да се отбележи, че мненията и препоръките на потребителите на теста са 

водещият мотив за подобрения в компютърно-генерирания начин на изпитване съгласно 

STANAG 6001, които българският тест екип обмисля за бъдеща реализация. От хората 

явяващи се на изпит се роди и идеята за разработването на полу-адаптивен алгоритъм, 

който би обединил предимствата и елиминирал недостатъците и на компютърно-

асистирания алгоритъм, и на компютърно-адаптивния. Ето какво казва един от 

анкетираните: „Определено мисля, че адаптивният формат е по-добър, но ми се струва, че 

би било по-резултатно, ако адаптивният тест протича само във възходяща градация по 
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трудност, както е при стандартния.“ Друго интересно мнение потвърждава 

необходимостта за започване от ниво 1: „Лично за мен е по-добре да започна с нещо по-

лесно, за да загрея и при четенето, и при слушането“. Коментирайки адаптивния модел на 

изпит, друг анкетиран пише: „Според мен премине ли се на ниво 3, трябва да се 

подразбира, че оценката ти ще е 2, 2+ или 3, но не трябва да се пада под 2.“ Последният 

коментар недвусмислено сочи, че използването на полу-адаптивен алгоритъм има своите 

основания. „Дори и адаптивен, тестът трябва да започва от най-ниското ниво. Започването 

от по-високо ниво уморява и стресира твърде много, което води до по-слаби резултати.“  

За щастие тест екипите от страните на НАТО са имали възможност да се убедят 

в предимствата на един добре разработен полу-адаптивен алгоритъм. Структурата към 

НАТО, която се занимава с обучението на тест екипите и следи как се спазва стандарта 

на НАТО STANAG 6001 е BILC (Bureau for International Co-ordination). Насоките, 

обученията, конференциите и семинарите, провеждани ежегодно от Бюрото за 

международно езиково координиране, са основен фактор за калибриране на изпитния 

процес, независимо от националните различия в неговото провеждане в страните от 

алианса и партньори. Една от инициативите на BILC, която два пъти е служила за 

проверка дали нивата на стандарта STANAG 6001 се интерпретират еднакво от 

националните тест екипи е т.н. Benchmark Advisory Test (BAT). В своята същност, 

вторият такъв тест проведен в страните от алианса през февруари 2020 г., 

предствляваше полу-адаптивен, компютърно-генериран тест, които беше проведен 

онлайн във всички участвали страни. Всеки изпитан получи уникална комбинация от 

изпитни въпроси за трите компютърно-тествани умения – четене, слушане и писане, 

генериран на принципа на случайното изваждане на въпрос. Важно е да се напомни, че 

и асистираният, и адаптивният, и полу-адаптивният алгоритъм за изпит по чужд език са 

компютърно-генерирани, и могат да се провеждат само в онлайн среда. Разликата е в 

това в каква последователност се появяват изпитните въпроси. При асистирания 

алгоритъм изпитваните първо се налага да покрият необходимия брой верни отговори 

за най-ниското ниво, за да преминат към следващото ниво. Това, както споделят много 

от изпитваните, им оставя по-малко време за решаване на въпросите от по-високото 

ниво, към което те се стремят. При адаптивния алгоритъм се започва от средното, в 

изпита съгласноSTANAG 6001 това е второ ниво, и в зависимост от броя на верните 

отговори, изпитваният бива прехвърлян към първо или трето ниво от теста. Този начин 

на изпитване наистина пести време, както споделят и анкетираните в нашата страна, но 

това е стресиращо начало за по-слабите кандидати, а за подготвените, които пропускат 

изцяло първо ниво, само се предполага, че биха решили и въпросите от ниското ниво. 

Основните критики към адаптивния алгоритъм се коренят именно тук – предположенията, 

макар и основателни не са равнозначни на потвърждаване на факти и знания. Полу-

адаптивният алгоритъм, както този на BAT изпита, преодолява тази слабост, като дава 

на всички равен старт от най-ниското ниво, с равен брой изпитни въпроси и след 

тяхното решаване изпитваните или остават да потвърдят началното ниво, или биват 

прехвърляни в по-високото второ ниво и повече никога не се връщат към първото. От 

психологическа гледна точка, това е наистина позитивен подход, защото изпитваният 

се движи само напред и/или нагоре към по-високото ниво. Когато той/тя допуска 

грешки от самото начало на теста, ще се наложи да остане и да потвърди първо най-

ниското ниво, но после пак ще има шанс да премине напред към следващото ниво, и 

при знания и концентрация да покрие изискванията и за него.  
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В заключение можем да кажем, че пътят на човешкото познание и прогреса като 

цяло, неизменно следва комбинация от успешни и неуспешни експерименти, но 

важното е да сме последователни и да се възползваме от иновациите. Разбира се, когато 

става дума за сертифициране и изпит с голямо значение за кариерата на изпитваните 

участници, какъвто е изпита по английски език съгласно стандарта на НАТО STANAG 

6001, стъпките трябва да са внимателни и да се подлагат на много проверки. 
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Abstract: Military has entered a new stage of warfare. Cyber-attacks, hybrid warfare, “grey zone” threats, 

political disinformation and battles of ideas are some of the challenges of the 21 century. The importance of soft 

skills in military leadership has been on the rise in the last few decades. The presentation will address the 

teaching and assessment of soft skills in the English language classroom. It will discuss soft skills in the context 

of the Bulgarian air force; it will provide practical activities for implementing soft skills into the foreign 

language teaching and learning; and it will suggest ways of integrating soft skills evaluation into English 

language communicative competence assessment. 

Key words: soft skills, ESP. 

 

Change is a basic law of nature and an intrinsic part of every human striving towards 

improvement and development. According to Darwin’s Origin of Species, it is not the most 

intellectual of the species that survives; it is not the strongest that survives; but the one that can best 

manage change. Wrought by the passage of time, change affects not only individuals but also 

organisations and institutions, whose success has proved to be highly dependent on the quality of 

human capital and its ability to adapt and adjust to the growing dynamics of life. Applying this 

theoretical concept to the military institution, we can state that the armed forces able to survive are 

the ones that areable to establish collaboration and modify in accordance with the changing 

physical, social, political and moral environment. 

Military has entered a new stage of warfare. Cyber-attacks, hybrid warfare, “grey 

zone” threats, political disinformation and battles of ideas are some of the challenges of the 21 

century. Not to mention the fact that complex military operations taking place in an isolated, 

foreign setting often necessitate having some level of cultural awareness.Therefore, the 

military profession requires not only tactical proficiency but also anadequate possession of 

sociocultural and communicative skills allowing military personnel to operate effectively in a 

variety of vastly different cultural settings. Although hard skills such as military training are the 

foundation and prerequisite for any successful operation, the transversal competences, also called 

soft skills, may well determine the success or failure of a particular military undertaking. Whereas 

hard skills, as identified in the field manual, relate to the core of military operations and can be 

objectively measured in years of training or experience, soft skills, often referred to as people 

skills, describe the complex nature of interpersonal behaviour (Army Support to Security 

Cooperation, 2013, p. 103). 

Not only do soft skills have a place in the military but alsothe concept itself wasborn 

in the military. The origins of the term trace back to the US Army as it appeared for the first 

time in a 1972 army training manual ( Fry,1975:Volume1). That same year, speaking at a 

conference on soft skills, Dr. Paul Whitmore, defined these as “important job-related skills 

that involve little or no interaction with machines and whose application on the job is quite 

generalized” (Whitmore, 1972).  

Soft skills and hard skills complement each other. While hard skills are the fundamental 

skills, knowledge, and abilities to perform a professional task or activity well, soft skills 

“indicate allthe competences that are not directlyconnected to a specific task; they arenecessary 
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in any position as they mainlyrefer to the relationships with other peopleinvolved in the 

organization.” (Cimatti, 2016, p.98) Soft skills are defined as universal,interpersonal and 

broadly applicable across industries, organizations and cultures in contrast to hard skills which 

are trade specific and comprise a person’s ability to perform certain functional tasks. Soft skills 

comprehend a wide spectrum of personal attributes and abilities which include intheir cloud 

verbal, non-verbal communication skills, body language, empathy, and sociability. 

In an attempt to define and identify soft skills, the Center of Creative Leadership in 

Brussels (Kingsley, 2015) has proposed a tool named “Social Identity Mapping,” which takes 

into account gender, nationality, religion, sexual orientation, race or ethnicity, age, education, 

socioeconomic status etc. It involves three internal processes - categorization, identification 

and comparison and is made of three components: given identity (a female of certain age), 

chosen identity (university-educated and married), self-identity (behavior, beliefs, values). 

There are different definitions of soft skills in literature. Engelberg, 2015 defines soft 

skills or social skills as the ability to understand and interpret the relationship in connection 

with other people. The study identifies different types of personal and social skills, such as 

thinking skills, listening skills, communication skills, problem-solving skills, decision-making 

skills, negotiating skills, and others. Grisi, 2014 identifies soft skills as the prerequisite for 

hard skills to keep oneself updated and developed in fluctuating circumstances. The Nobel 

Prize winner James Heckman came up with a simple definition for soft skills, which goes like 

this: "Soft skills predict the success in life." 

Laying the foundation of cooperation, decision-making, problem-solving, planning, 

critical thinking, etc., soft skills such as communication, teamwork, adaptability, work ethic, 

diversity and diligence, form the basis of successful military leadership which has been on the 

rise in the last few decades. Leadership in the military is a unique boots-on-the-ground 

experience which is not taught in a classroom and involves taking initiative, coordinating 

efforts between team members, mentoring, inspiring others, making difficult decisions as well 

as a specific type of warfare vision. Being one of the most highly regarded soft skills in itself, 

leadership encompasses a set of other, equally important skills:  

Communication - Working with a range of cultures, personalities, strengths, and 

weaknesses requires service members to develop a range of strong communication 

skills. Correct use of words, tone, volume, written skills underlies the process of both building 

and sustaining relationships within the military institution. 

Teamwork - Service members spend the majority of their active-duty career 

collaborating with others. Understanding the right time to lead and the right time to follow, 

learning to trust those around you, identifying gaps and knowing how to fill them. The spirit 

of team work should supersede the notion of “one man ship”. One should have the ability to 

put groups’ goal ahead of individual goals. 

Adaptability- Military members have the experience to think on their feet and adapt on 

the fly as conditions rapidly change. Research has found that having this type of ability 

learned from military service actually brings about changes in their brain that allows them to 

act quicker to uncertain and rapidly changing conditions than their non-military colleagues. 

Service members are specifically trained to adjust and recalibrate. 

Work Ethic - Military personnel are trained to take ownership of their tasks and 

actions, meaning they canperform a certain activity with minimal supervision. They live by a 

strong code of ethics and values that include loyalty, self-discipline, honesty and 

commitment. This code plays out in everything they do and is deeply ingrained in their being. 
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Diversity-Military associations and organizations are extremely diverse. They have 

people from various nationalities, races, religions, cultures and backgrounds. But because 

they all have volunteered to serve and must work together, they have learned to accept and 

respect each other regardless of their differences. 

Diligence - Military service teaches one to get up early, make their bed, go to physical 

training, eat breakfast, shower, dress and go to work. In many cases, this is carried out each 

day and finished before many civilians even get up. 

The above mentioned transversal skills are just some of an impressive array of people 

skills, social skills, communication skills, character or personality traits, attitudes, career 

attributes etc. that combine to form the unique soft-skills tool enabling military personnel to 

navigate their environment, work well with others, perform well, and achieve their goals with 

complementing hard skills. 

The balanced proportion of soft and hard skills is a prerequisite for success in the 

professional field. Acquiring excellent hard skills can be the first step to a successful career. 

Rick Stephens, senior vice president of human resources at Boeing Corp. articulates the 

importance of soft skills: “We hire for hard skills. We fire for soft skills.” 

The profession of the military aviation specialist is demanding and requires not only 

excellent hard skills, but also skills like working in a team, adaptability, decision making, 

critical thinking, and the like.Unlike hard skills which can be taught using the traditional 

modes of instruction, soft skills involve collaboration and interaction with other people, long-

term accumulation of interpersonal skills, and behavioural flexibility. 

The English language teaching theoretical basis is Communicative Language Teaching 

(CLT), an approach to language teaching that emphasizes communication both as the goal and 

the means of teaching. Its typical activities are role plays, interviews, group work, information 

gap, and opinion sharing.(Richards & Rogers, 2014)  

There are a number of excellent active and collaborative techniques which offer a 

good medium for teaching and learning soft skills in the Military English language classroom. 

These employ the hard skills the students already possess and further explore possible modes 

of behaviour and interaction, problem solving techniques, creativity boosting activities, 

techniques for generating new ideas, etc. 

Role play. Role play is a technique which lets learners take on the responsibility of 

representing different character roles within predefined, possibly realistic scenarios.Role plays 

typically have three kinds of participants: players, observers, and facilitator(s) and go through 

three phases: 

Briefing, i.e., awarm-up, explanations, and even participants’ input for the role play. 

Play - in which the players play their roles and the facilitator gives technical and 

organizational support. 

Debriefing - players reflect on what they felt, perceived, and learned from the session.  

Observers also join this phase with their reflections. All participants think about the 

possible ways they would react and why. 

In terms of soft skills by assigning roles the players are totally unaccustomed to or 

might provoke, or upset them, role plays can help understand other perspectives (emotional 

intelligence, diversity). 

Case study. A self-directed learningtechnique, which employs students’ previous 

knowledge, but also fills knowledge gaps. The case study presents an open-ended problem. It 

should be authentic, everyday, and close to the learners’ future work realities. The learners 
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will eventually apply the knowledge and their approach to various issues in real-life 

professional situations. 

Project. Another learner-centered method, designed to help the learners grasp the problem 

they are asked to work on. The end result is creating a product or service. It engages the students 

in a real world task, which can be either set by the instructor or chosen by the learners. When 

assigned as a group task, the project as a learning tool increases students' motivation, independent 

thinking and creativity. The students master their communicative and listening skills, learn how to 

collaborate productively, recognize other participants’ ideas and work. 

Assessment and testing underpin all aspects of teaching and learningin the military 

education system. The field of English for specific purposes (ESP) testing and assessment 

hasbeen seen as a separate and distinctive part of a more general movement of Englishlanguage 

assessment, focusing on measuring specific uses of English amongidentified groups of people, 

such as engineers, doctors, military officers, air traffic controllers, etc. A key issue in ESP in 

Bulgaria is the English language competence of Bulgarian armed forces personnel. One of the 

main aims of the Bulgarian Ministry of Defense is to improve the English language proficiency 

of commissioned and non-commissioned officers in order to prepare them for involvement in 

NATO peacekeeping operations,EU security initiatives, humanitarian/disaster relief activities 

and some other areas of cooperation. Cooperation and unity are of paramount importance for 

the EU armed forces due to the fact that Europe faces common threats. The need for consistent 

language interoperability is most obvious when troops are on missions and active duty service 

abroad. However, apart from the specialized linguistic assessment in the military (formative and 

summative language assessment at individual military institutions, as well as the NATO 

standard agreement STANAG6001 adopted and implemented in Bulgaria as a language 

proficiency assessment tool) it is valuable to include a component in the military English 

classroom whichtouches upon the assessmentof the rich range of specific soft skills officer-

cadets are expected to master during their university years and apply later in their professional 

life. War has always been a human endeavor. Technological advances may provide the means 

of war, but it remains the responsibility of people to employ those means. That is why soft skills 

in the context of the air force turn out to be essential. Despite being a logical step, integrating 

soft skills assessment into the ESP assessment is neither easy nor straightforward.  

Furthermore, ESP testing has been viewed in the broader context of the teaching 

andlearning process. From the perspective of Dudley-Evans and St. John assessment does not 

stand alone, but occupies a prominent place in the ESP process,giving an ESP teacher a 

wealth of information on the effectiveness and quality oflearning and teaching. As shown in 

Figure 1 assessment interacts with needsanalysis, and it is dependent on course design. 

 

 
 

Figure 1. Stages in the ESP process (Dudley-Evans and St. John, 1998, p.121) 
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It is necessary to analyze how important soft skills are for the English language 

military classroom, how to evaluate them and what methods to use in order to assess them. 

For instance, teamwork, one of the important military soft skills, is the active participation in 

group activities in order to achieve a common goal, it is collaboration in team tasks and using 

individual strengths for the benefit of the team. Project work is an excellent authentic 

assignment for the officer-cadets and it can serve as a valuable source for both linguistic and 

soft skill assessment. Military projects inspire cadets to learn, think, connect and share.Some 

indicators which could be used for assessing the projects are: being committed to agreement 

on shared objectives,completing assigned tasks within deadlines as a group member, 

participating actively in all group activities, sharing information, knowledge and experiences, 

collaborating in defining, organizing and distributing group tasks. While traditional 

assessment measures individual knowledge, skills and performance in English, a collaborative 

task or project work should take into consideration the differences in the team which may bias 

the performance of a particular student.  

Tests enhance the learning process and act as a learning device. “The effect of testing 

on teaching and learning is known as backwash.” (Hughes, 2000, p.1) Military English 

language teachers and testing teams should aim at a positive backwash where assessment 

turns into a relevant and engaging learning experience which takes place in an authentic 

context and mirrors the importance of the context in the learning process.Dudley-Evans and 

St. John state that an ESP test is “an aid to learning,” (1998, p.212) implying that what is 

assessed influences what is learned. There are activities which could be used successfully for 

assessing both the language proficiency and soft skills of officer-cadets. Task-based activities 

involve an authentic, meaningful, professional task which should be solved. In pairs or small 

groups cadets discuss the issue, contribute ideas and make suggestions. Thus on one hand 

they are provided with the opportunity to reveal their English language communicative skills 

and on the other hand they are encouraged to use their problem-solving and analytical skills, 

their critical and/or creative thinking. Military decision-making briefings are meetings whose 

purpose is to state a problem, then to discuss possible courses of action, ask and answer 

questions and finally take a decision. This activity asks for linguistic skills and also for 

background knowledge, negotiation, interpersonal and intrapersonal skills. No doubt it 

involves strategic competence, “which mediates between the LSP background knowledge and 

language knowledge components, on the one hand, and the external features of context which 

the language user/test-taker responds to, on the other.” (Douglas, 2000, p.75) Another 

activity, simulation, is used both for teaching and assessment of military pilots and air-traffic 

controllers. Simulations of various stages of the flight in routine or non-routine situations 

require both communication and coordination among crew members, a pilot, a co-pilot and an 

air-traffic controller. This is a complex activity which assesses a variety of skills and 

competences – linguistic competence, interactional competence, and communicative 

competence. It also tests professional background knowledge and addresses the sociо-cultural 

competence. Simulations are very motivating for cadets because they are faced with tasks that 

reflect real life professional situations and contexts.  

Dan Douglas in his book “Assessing languages for specific purposes” draws the 

attention to the importance of McNamara’s view. (2000, p.21) On the basis of ESP test 

performance McNamara has distinguished between making inferences about the ability to do 

future job-related tasks in target language use situations versus making inferences about 

ability to use language in future job-related tasks. This is a subtle distinction but a very 
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important one. Any ESP test should restrict itself to making inferences about language 

abilities not about job performance because job-performance is influenced by a number of 

other factors. Both scholars cautioned against attempting to assess some types of non-

linguistic abilities beyond the capacity of the test developers. It would be inappropriate, for 

example, for most LSP test developers to attempt to measure a person's engineering expertise. 

If we take this view one step further we should ask the following questions: Should ESP tests 

attempt to assess soft skills?If yes, which type of tests (achievement, placement, proficiency) 

should do this? All in all, for the time being, it is quite rare to observe good practice of 

assessing soft skills integrated into language activities or tasks. 

Language assessment at any level for any skill is a highly complex undertaking that 

must be based on theory as well as practice. The procedures and techniques used in 

assessment of language abilities have continuously come under scrutiny by educators and 

researchers whose main concerns have always been to ensure the validity, reliability, 

practicality, andfairness of the tools of assessment and to have the assessment process 

generate the right impact on the various aspects of the teaching/learning process. The role of 

the soft skill assessment is to help students better understand their own attitudes, to reflect 

ontheir interpersonal and intrapersonal skills and then to find their way in professional life. 

Soft-skills teaching and assessment in the military English classroom is a new field 

which requires both research and practice. Despite the fact that there is lack of widely 

accepted definition of soft skills, clarity for the way soft skills should be taught and 

interwoven with the ESP, and a model which can serve as a solid base for assessment, we 

believe that soft skills should be implemented into the rigid military classroom. Soft skills 

such as communication skills, teamwork, adaptability, work ethic and diligence are of vital 

importance for the future military leaders whom we must provide with the necessary tools for 

acting in their working environment and carrying out their duties.  
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Abstract: A survey among military and civilian test takers has shown that a military report is chosen not as 

frequently as expected. A lot of military personnel have considered its format inadequate as they are familiar 

with the real-life military reports. Possible reasons and solutions are discussed in the following paper. 

Key words: STANAG 6001, writing, military report Level 2. 

 

Since the year 2000 a new testing system assessing language skills of the military and 

non-military personnel of the Bulgarian Armed Forces has been introduced, which has 

become necessary in view of the imminent participation of the country in NATO and the 

demand for language interoperability with the allied members. Based on the NATO STANAG 

6001 (Standardization Agreement) and the Common European Framework Reference for 

Languages, which was the foundation of the newly developed test, it started examining and 

evaluating the four language skills separately. Specifications in accordance with the 

agreement were developed and, as each country has the responsibility to decide about the 

content and format of the national test, a decision was made for a multi-level test to be 

introduced. Four levels of language competence are tested corresponding to roughly A2, B1, 

B2 and C1. Advancement in technology and the growing experience of the testing team 

enabled the move from paper-based to computer-assisted testing. 

The present study concentrates on testing writing and more specifically Level 2 

writing. Currently, each candidate starts the test with a Level 1 task which could be a 

personal e-mail, memo, card, etc. (50 to 80 words). At Level 2 there is a choice: an e-mail 

narrating or describing personal-life events or a military report (150 to 200 words); 

similarly, for Level 3 there is another option – a civilian or military essay (300 to 350 

words). It was expected that the test-takers would prefer to write on the military task, but a 

survey conducted among trainees of the language courses at Rakovski National Defence 

College demonstrates that out of 60 respondents only 9 have taken the task of a military 

report, which constitutes 15 %. Their responses, irrespective of rank and position, could be 

summarized as follows: 

1/ “I have been on missions, have written many reports, the requirements here are strange. 

2/ “I haven’t written reports before, don’t know what to do.” 

3/ “I’m not familiar with the specifics of the content and layout of a report.” 

4/ “I do not like the limitations of terminology and format.” 

5/ “We do not have the training to write a report in English.” 

6/ “The structure is not clear.” 

What could be the possible reasons for such responses? After studying a number of 

authentic reports, it becomes clear that group 1 of respondents have their reasons to claim 

that, provided that they are familiar with only one of the many types of military reports.  

Those who do not know how to approach a report – group 2 and 3 – also have their 

reasons, no matter how much teachers try and convince them that the elements of their work 

should correspond to the elements of a narrative/descriptive essay (event, person, place, 

object), there are no considerable differences in the language used; the military terminology 

expected is not much and not very specialized. The confusion often concerns the style of the 
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text, the elements included, the language used, the size of the document, etc.The field a report 

is used in is mainly business, science and technology, and workplace. While an essay operates 

in arguments and analyses, a report operates in facts. 

Thus, a report is a short, precise and concise document written to satisfy a specific 

purpose and to be read by a specific audience. It sets or defines a situation or a problem and 

often suggests recommendations for future actions. Due to its factual character it has to be 

unambiguous and well-structured. 

The first tests suggesting an option of writing a report for STANAG 6001 Level 2 test 

offered a well-organized form which facilitated the candidates with the structure of their 

writing. (Сотирова, О.,et al, 2009), e.g.: 

 
Task 2 На мисия в чужбина сте и Ви е възложено да конвоирате с два джипа колона от камиони, 

натоварени с продоволствия. Попадате под обстрел и един от подчинените Ви е ранен. Напишете доклад 

до началника си – чужденец: 

 разкажете за инцидента;  

 опишете състоянието на пострадалия;  

 предложете мерки за подобряване организацията на конвоиране в района. 

Напишете между120 и150 думи.  

Ще бъдете оценявани въз основа на съдържанието и организацията на текста, Вашия 

речников запас, граматика и правопис. 

 

REPORT FORM 

SUBJECT: Convoy incident 

Date of incident: Specific location of incident: 

What happened: 

 

 

 

 

 

People injured: 

 

 

 

 

Measures: 

 

 

 Date: 

 

The instructions are given in Bulgarian in order not to help the candidates with the 

vocabulary. In the previous versions of the test, the requirements for the length of the report were for 

120 to 150 words. Some of the rubrics in the Report Form, i.e. Subject, Date of incident, Specific 

location and Date, occupied valuable space without contributing to the demonstration of language 

abilities. Later the form was abolished, the number of words was increased and the candidates had 

to deal with the problem of structure by themselves, which raised the level of difficulty. 

The new requirements go beyond the requirements for Level 2 writing as the object of the 

writing task should not be the ability to structure specific documents, but the language skills of the 

candidates. In comparison, the Polish test suggests a different format for writing a military report 

for Level 2, which, in fact, is an incident report (Centrum Szkolenia Artylerii I Uzbrojenia): 
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The Polish colleagues suggest a mandatory military report as a task not only for Level 

2 but also for Level 3, which is a situation report and requires higher level of language skills. 

Obviously, there they set considerably higher requirements for the length and use of language. 

In fact, STANAG 6001 test components and task types are usually decided by the national 

examination boards; as a result, different instructions are given to the candidates.  

The requirements for Level 2 and Level 3 in the Bulgarian writing test are radically 

different and the teachers, preparing the candidates for the test, the test makers and the 

examination boards need to be aware of that. Otherwise, the negative backwash will put the 

candidates off the task. (Bulgarian candidates have a choice between a civilian task and a 

military report only for Level 2.) 

Strictly speaking, an incident report should comprise most or each of the following 

elements: 

 A narration of chronologically connected events or situations, 

 Some interpretation of their meaning based on personal observations or other 

sources of information/witnesses, 

 Prediction of probable consequences or future actions, 

 Recommendation for the best actions, 

 Conclusion. 

In reality, each workplace has its own standard of reporting to be followed. It 

facilitates the writer as well as the reader; thus teachers and test makers are obliged to clarify 

what they expect from the students without causing ambiguity and confusion. It should be 

explicitly stated that the first step to writing a decent report is to be aware of the task. Often, it 

has bullets organizing the structure. Another important consideration is not to forget who the 

recipient of the report is and why they are writing to them. It should be a good idea to 

summarize the problem in a sentence in order to inform them about the content. 

The main part of the report describes events (narration), the place where the events 

unfold (description of a place); another mandatory element is the description of participants 

(description of a person/s). 

The test-takers should be aware of the fact that the main differences between the civilian 
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and the military writing topics for Level 2 are the register and the language. The language of the 

report must be clear and understandable devoid of anyambiguity or redundant details. Short 

words and sentences are recommended. Specialized terminology and professional jargon are 

possible, provided that they are not overdone.The following could be recommended to the 

candidates who have chosen to write a military report: 

1. Use proper names and personal pronouns to achieve precision and conciseness. 

Your report could only benefit from clarity. (Some writers recommend the use of impersonal 

structures to demonstrate objectivity but the writer, as a participant or a witness of the events 

cannot distance themselves in such a way.) 

2. Limit yourself to expressing one idea per sentence. (By using longer and more 

complex sentences you might make mistakes and allow for ambiguity.) 

3. Be specific. 

4. Do not use stylistically inappropriate magniloquent or rare words. 

5. Stick to the facts. Avoid sentences such as: The casualty was not feeling well. Such 

sentences are devoid of meaning. It is only logical that when somebody is wounded or hurt 

they will not feel well. 

6. Avoid unnecessary evaluative adjectives not related to the facts or events, e.g. The 

perpetrator had beautiful green eyes. Personal attitude is irrelevant. 

7. Organize your text in paragraphs. 

8. Use active voice. Despite the widespread opinion that passive voice demonstrates 

objectivity, in a military report it sounds unnatural and vague, e.g. A knife was drawn out of his 

pocket. In comparison, the sentence: I saw him draw a knife out of his pocket is the one used by an 

eyewitness. 

In the texts written to prepare the students for taking the test, instructions on writing a 

military report are almost non-existent. “It is possible that the second task is in the format of a 

report. In fact it examines the same skills such as narration, description and instruction but in 

the format of a military report. This does not have to worry you as the formatting has been 

done for you in advance.” (Сотирова et al, 2009). It is immediately followed by an example 

task of an incident report and the blank to be filled out. 

Detailed instructions are given next on how to write a short essay, including phrases 

organizing the text: 

“Phrases to express confidence: In my opinion…, There is no question that…, In fact… 

Phrases for further development of someone’s point view: Besides that…, 

Furthermore…, This leads to… 

Phrases for counter-arguments: Despite this…, In contrast…, Nevertheless… 

Emphasizing, linking, summarizing, and concluding phrases, etc.“ 

The above information is extremely useful in writing essays, but it is deceptive in 

writing a Level 2 military report. 

The lack of precise distinction between the two types of writing – a report and an 

essay – misleads the candidates to believe that there is great correspondence between them or 

they feel that there are considerable differences, but, not knowing exactly what they are, avoid 

such writing tasks which is to prove that the “…reason for mistrusting tests is very often that 

they fail to measure accurately whatever that they are intended to measure.”(Hughes, 2001) 

To sum up, the Military Report writing task is incapable of measuring candidates’ 

writing abilities reliably as it should be. The way out of the situation could be to abolish the 

format of a military report for Level 2 and adopt writing tasks similar to the civilian ones – 
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work-related or mission-related situations where candidates could narrate, describe people, 

objects and places, in short, if they feel more comfortable with military terminology rather 

than general English, they could still demonstrate similar skills. It seems more natural to use 

the format of a military report writing as an optional task for Level 3 writing. This would 

allow the test-takers to demonstrate their abilities to state and support opinions, present 

arguments, analyze situations, draw conclusions, summarize and give recommendations, and 

use military terminology where appropriate. 
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Abstract: The aim of the paper is to present the goals, the desired outcomes, and the intellectual outputs of the 

Erasmus+ Programme project under the title Hybridisation of specialised English learning for security 

professionals (HELPSec). It is an international interdisciplinary project necessitated by the need to implement 

new IT technologies and up-to-date approaches in the English Language training of security specialists (military 

and civilian) at the three partner military HEIs: Rakovski National Defence College, the Portuguese Military 

Academy, and the Swedish Defence University.  

The benefits of the international cooperation for the design of advanced and high quality learning content will 

be disclosed.  

Key words: hybrid learning/course, Erasmus+ Programme, Collaborative Web-based Learning Platform, 

intellectual outputs. 

 

INTRODUCTION 

The project “Hybridisation of specialised English learning for security professionals 

(HELPSec)”
1
 as an interdisciplinary project has been necessitated by the need to implement 

new IT technologies and up-to-date approaches in the English Language training of security 

specialists (military and civilian) at partner HEIs: Rakovski National Defence College 

(RNDC) from Bulgaria, the Portuguese Military Academy (MA), and the Swedish Defence 

University (SDU), especially in light of the current COVID-19 global crisis. The idea of 

developing and working internationally on such an Erasmus+ Programme funded project 

originated before 2020 and the COVID-19 pandemic when the idea of incorporating 

interactive and more engaging activities to facilitate the acquisition of specialised military 

terminology was initiated by the leading institution RNDC. When the idea was accepted 

positively by the project partners, they agreed that their trainees who are current and future 

security specialists from the three partner EU and NATO countries - Bulgaria, Portugal, and 

Sweden - need advanced specialised English vocabulary and terminology, as well as 

communicative skills in order to be interoperable when performing their duties, participating 

in peacekeeping missions, safeguarding their countries and Europe from hybrid threats, and 

establishing a more secure environment globally. The best way to achieve the goal of 

educating security professionals who would be able to function effectively in English in 

defence of their national security and on international level would be by the application of 

new hybrid teaching/learning methodologies, tools, and technologies. 

The project partners have interpreted hybrid learning to be the combination of 

traditional face-to-face teaching and online teaching into one cohesive experience (College of 

DuPage, 2015; The Pennsylvania State University, 2021). This understanding is close to the 

definition of blended learning; however, the difference between hybrid and blended learning 

is in the ratio between the face-to-face and the online percentage of learning. Some of the 

researchers insist on 50/50 for hybrid learning as opposed to blended learning, in which the 

ratio between traditional and online learning is 75/25, i.e. blended learning is mostly resident 

                                                 
1
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079117 

mailto:v.georgieva@rndc.bg
mailto:orla.fehrling@fhs.se
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-BG01-KA203-079117
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with some online instruction incorporated in the learning process. It is important to stress that 

‘hybrid learning’ and a ‘hybrid course’ in the context of the HELPSec project differ from the 

definitions which have become popular during the COVID-19 pandemic: in the latest 

definitions, during hybrid learning educators “need to present their course bi-modally for 

those students who are physically on campus and for students who are remote” (Microsoft 

Educator Center, 2021). 

Originally, the duration of the HELPSec project was intended and approved for two 

years – from 1 September 2020 to 31 August 2022, however, due to a myriad of difficulties 

posed by COVID-19 restrictions, the partners decided to ask the National Agency for a 6-month 

extension. The extension was approved so the end date of the project is 28 February 2023.   

OBJECTIVES AND EXPECTED RESULTS OF THE HELPSEC PROJECT 

Today the European community and our world are facing multi-dimensional threats 

related to national and European security. Effective and swift response to those dangers requires 

development of expertise and exchange of good practices between institutions which allows 

application of adequate countermeasures and counteraction on national, European, and global 

level. It is necessary that security professionals are properly equipped with knowledge, skills, and 

competences relevant to their professional context which is characterized by various challenges. 

Education of the new cohort of security professionals as a result of establishing strategic 

partnership between educational institutions would be improved by implementation of modern 

hybrid learning methods and IT that would contribute to enhancing national security and defence 

policy. Thus, the overall objective of the HELPSec project is to prepare their trainees - security 

professionals -- and ultimately - to strengthen cooperation among the project partners’ higher 

education security institutions from Bulgaria, Portugal, and Sweden. This main objective can be 

achieved via the following specific objectives which have been formulated in the project proposal 

and were submitted at the end of April 2020, for approval by the EU Commission: 

 improving comprehensive specialized English language knowledge and 

communicative skills of the target group of security specialists through the suggested new 

form of hybrid English language learning; 

 enhancing IT literacy and skills of students and academic staff (lecturers) from the 

project partner institutions; 

 improving the international dimension of education at partner institutions by 

incorporating a geo-educational aspect to the learning process, which encompasses English 

language learning and culture awarenes; 

 ensuring a collaborative experience for the students and staff involved as well as the 

wider audience of end-users regarding the project’s outcomes. 

The ultimate results of the HELPSec project are envisaged to be: 

 improved quality of education provided by participating HEIs in line with the EU 

educational strategy; 

 improved quality of education in the security sector on the EU level as all three 

project participants including future interested partners of the institutions involved in the 

project provide education that is focused on security; 

 facilitated transfer of innovative practices, knowledge, expertise, resources, 

technologies, and skills of the partners; 

 boosted career opportunities for the project’s end-users as a result of their improved 

English language communicative skills; 
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 raised sense of EU identity and intercultural awareness as a result of the virtual and 

face-to-face teamwork and mobility of staff and students; 

 increased interoperability of security professionals which will allow them to 

perform their duties globally in times of crises; 

 upgraded cooperation and synergy on multiple levels and in many diverse areas for 

the project participants. 

The desired long-term benefits of the HELPSec project are subsequent to the 

application of the practical approach which will result in improved professional abilities of 

the specialists from the security sector and improved national education systems and 

approaches in the partner countries and beyond. 

The expected number of students-participants from the partner institutuions who will 

be directly involved in the project is about 2 600 for the duration of the HELPSec project. 

They will not only benefit from its results, but will also ensure the appropriateness and 

effcitiveness of the newly developed learning materials by trialing and providing feedback to 

their teachers who will be the content developers. The directly involved beneficiaries are 

civilian students, military cadets, and adult post-graduate trainees who are majoring in 

security and defence studies at the partner institutions. In addition, a much wider target group 

of security professionals from the EU counries will also be able to access the newly-

developed learning materials thanks to the established network for cooperation between HEIs 

in the security sphere (Military Erasmus, BILC, PfP Consortium and others). 

Since all the three project partners are higher institutions with a focus on educating 

professionals in the security sector, their final product, i.e. a new hybrid course comprising 

modules with learning materials developed by partners for online teaching of English for 

Specific Purposes - is expected to improve the quality of education provided by all institutions 

through the suggested new form of hybrid English language learning. This will enhance the 

educational processes at the partner institutions. 

The HELPSec project facilitates the development of partner institutions’ trainees’ high-

quality transversal skills and competences by developing an innovative and unique curriculum 

and course modules with a focus both on expanding trainees’ language and digital skills.  

The design of an innovative hybrid educational language learning model that serves 

different target groups of students with different educational backgrounds ensures a flexible 

training schedule due to the utilisation of Collaborative Web-based Learning Platform 

resources. The overall positive impact will result in a dynamic, digital, and practical learning 

experience aimed at improving the qualifications of the current and future security specialists. 

The final result of educating modern security professionals with comprehensive 

specialized English language communicative skills will be achieved by working on and 

developing three intellectual outputs. 

INTELLECTUAL OUTPUTS OF THE HELPSEC PROJECT 

The intellectual outputs (IOs) which will be the product of the cooperation and the 

efforts of the partners are IO 1 Joint Curriculum, IO 2 Course Modules for the Hybrid English 

Language Course including an e-book, and IO 3 Collaborative Web-based Learning Platform. 

 IO 1 Joint Curriculum “Hybrid English Language Course for Security 

Professionals” is developed under the management of the Military Academy (Portugal) with 

the participation of specialists from the partner institutions. The curriculum incorporates six 

Course Modules designed by partners as part of the project’s IO 2. The course content is to be 
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delivered in 180 academic classes of 45 minutes of which at least 50 percent being done on-

line. The innovativeness of the newly-developed curriculum is based on the hybrid character 

of the academic activities includes: face-to-face classes and on-line learning of the course 

content. The target group of the IO 1 Joint Curriculum comprises of security professionals 

(military and civilian) who will manage to acquire and utilize specialised vocabulary at 

university (if they are full-time students) or from anywhere (e.g. if they are deployed on a 

mission abroad). 

The decision to design, develop, and implement such a hybrid course is based on 

results from research. For example, the aim of a study at Oakland University was “to compare 

three instructional methods: online instruction only, live instruction, and the current “hybrid” 

combination of live instruction and online tutorials.” The hybrid group showed the greatest 

improvement in performance, perhaps due to the combination of instructional 

methods, which likely appeal to diverse learning styles (Kraemer, 2007). The new generation 

of students would prefer a hybrid course because they have the opportunity to interact with 

their instructors, as well as with other students, and yet they are no longer required to be on 

campus on a regular basis as the majority of the coursework can be completed via the 

university’s distance learning platform. Hybrid courses also encourage time management, 

problem-solving, critical-thinking, and self-directed learning skills of students who take more 

responsibility for the outcomes of their studies: if they follow the detailed instructions online, 

they are more flexible to manage their assignments at their own pace without the pressure 

from their peers or from the teacher’s presence. Thus the main benefit of hybrid learning is its 

flexibility. Thanks to the advantages of the online component of the hybrid type of learning, 

students can access the study materials at any time, from anywhere and they can complete 

assignments in a time and place that best suit their individual needs as they are in control of 

their study time. This main advantage is of great importance to military professionals who 

might need to constantly improve their language skills while stationed away. 

The indicator of a high-quality hybrid course is the coherent integration of online and 

face-to-face learning materials: readings, videos, audio recording, writing and speaking tasks, 

integrated activities, and quizzes. This integration requires a thoughtful focus on the students 

experience so that they are engaged in innovative ways. “The possibilities of how students interact 

with content and with each other are greatly expanded in a hybrid course; just having them read 

articles online and then meet to discuss them in-class, for example, takes no real advantage of a 

class format that can otherwise be a transformative experience” (Allen, Seam, 2017).  

Taking into account the above theoretical considerations, the HELPSec hybrid course 

designers are working on the challenging task to develop not a traditional curriculum and a 

course, but hybrid ones in which teachers first acquire new technology skills and then apply 

new teaching techniques in the course in order to meet the requirements: “Teachers are 

responsible for structuring the course by directing and supporting learners through various 

instructional events, designing effective and efficient learning environments, and assessing 

the learning outcomes” (Ndon, 2010: 76). Some of the new teaching skills that are required 

for a hybrid delivery of a course include facilitating online interactions and discussions, 

assessing student’s online learning, solving technology issues like video conferencing 

technologies, etc.  

The joint efforts on designing the IO 1 have already produced some results. During the 

monthly online meetings which have been held regularly from November 2020, all partners 

first discussed and then suggested their draft versions of a joint curriculum. They reached an 
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agreement on developing the curriculum components that result in practising and improving 

all the language skills (reading, writing, listening, speaking and communication) of the 

students.  

System approach has been applied in the design process, which means that all aspects 

of the IO 1 Hybrid English Language Course have been coordinated towards the specific 

course objectives. In accordance with this systematic approach, the curriculum is considered 

as a whole incorporating goals and objectives, teachers, students, content (traditional and on-

line) and evaluation of instructional objectives. 

During the first transnational meeting in Lisbon (July 2021), the draft plan was 

discussed with the partners. They have developed curricula for some of the units in each 

module. The structure of each Module comprises 5 Units, and each Unit’s content is for 6 

classes (3 in-class and 3 self-study). Respectively, each class of 45 minutes can include 

different number and types of activities. The content to be learnt is presented concisely in the 

following table (it includes exemplifying content from Module 2, Unit 1): 

  

Lesson 

45 min 

Time Topic Language 

 

Skills Type of 

study 

2.1.1  

  

45’  Reading text on definitions 

of terrorism;  

Reading: Terrorist Actions 

and Tactics  

Topical vocabulary  Speaking – intro to topic  

Reading for 

pronunciation; extensive 

reading   

Class  

 

The future phases towards the completion of the final product will be the design of the 

comprehensive joint curriculum for the course, the approval by the Academic boards of each 

partner institution, the production of the printed (paper) curriculum, approved and signed by 

the legal representatives of each institution and publicising of the new curriculum - on the 

websites of each institution, in conjunction with the newly-developed Collaborative Web-

based Learning Platform for Security Professionals (IO 3). 

 IO 2 Course Modules for the Hybrid English Language Course for Security 

Professionals and an E-book “English Course for Security Professionals” 

The main efforts are put in the development of this intellectual product which is not a 

textbook, or audiovisual material, or e-learning material, but a combination of all of them. 

The ultimate result of this output is a design of high-quality up-to-date teaching and learning 

interactive materials on the pressing topics that deepen students’ specialised language and 

knowledge.  

Each partner is focusing on the design, development, and uploading of learning 

interactive materials on two topics of special interest for them on the project’s Collaborative 

Web-based Learning Platform (IO 3). Each module has a teaching content that needs 30 

academic hours of work. As a result, each partner produces the following modules, which are 

based on the needs analysis in their teaching situation: 

- RNDC designs and develops materials for Module 1: Peacekeeping and Module 2: 

Counter terrorism; 

- Military Academy: Module 3: Leadership in Military Enviroments; Module 4: 

Gender integration in missions and operations; 

- Swedish Defence University: Module 5: On Operations (Planning, Reports and 

Returns); Module 6: Briefings. 
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Through the acquisition of the learning content of the course modules, the students 

will be able to: 

- expand their specialised military vocabulary on the topics of vital importance for 

security professionals, i.e. peacekeeping, anti-terrorism and gender issues as a result of the 

content of Module 1, Module 2 and Module 4; 

- improve their writing skills in Module 5; 

- enhance their speaking and communication skills by virtue of Module 3 and 

Module 6. 

The innovativeness of the modules lies in the incorporation of ICT-based learning 

tasks. Innovative learning tools (e.g. learningapps) are included in the English learning 

process. Students have the opportunity to learn by doing interactive on-line tasks which are 

uploaded on the project’s platform. In this way, at least 50 % of the learning content will be 

mastered at students’ own speed outside of the classroom. 

All partners had agreed on the Modules before the application for the Erasmus+ 

funding and the start of the project. The process of the Module’s design started at the online 

meetings, when the leading organisation – RNDC – initiated a discussion on the type and the 

number of the activities and tasks per Module (e.g. length of listening tasks, type of 

interactive tasks, etc.) and uploaded sample activities. Considering the content and the 

activities in each module, the participants have agreed on the number of face-to-face and on-

line classes and have coordinated the work of the partners (design, development, trial, 

revision, uploading on the learning platform, etc.)  

During the online meetings, the content of each module has been discussed by the 

partners. Each content developer trials the materials with their students and the next step will 

be exchange of materials and trial of the module’s content at a partner institution. The 

Assessment Scale for evaluating the learning materials has also been agreed and is being used 

in the process of trialing of the learning content. 

The partners have also agreed: 

- to present the specialised target vocabulary from each Unit with definitions and a 

link to the Cambridge Dictionary or to another dictionary, as well as its AAP-6 definition (if 

the term is presented in AAP-6);  

- to organise and present the specialised target vocabulary from each Module in 

alphabetical order on the main Project webpage with a banner;  

- grammar points will be included in the Curriculum for reference purposes only; they 

will not be the focus of the study content. The links to practice grammar activities will be 

carefully chosen;  

- Final tests for each Module will be 45 mins and will examine the acquisition of the 

target vocabulary and concepts of comprehension, including Listening comprehension.  

- a Certificate for completion of a Module will be received by the students after 

successful completion of the Final Test.  

An important component of IO 2 is the E-book “English Course for Security 

Professionals” with the Swedish Defence University being the leading institution in the overall 

management and production of the E-book. Its main goal is to make the acquisition of specialised 

English knowledge of the target group on the HELPSec project easily accessible. Therefore, the 

content of the newly-developed learning materials will be structured in the E-book so that they 

can be accessed anytime from everywhere. Although the learning content of the hybrid course 

“English Course for Security Professionals” will be uploaded on the project’s platform, the 
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students will also be able to download the E-book with the same content, and this will enable 

learning offline and studying at their own pace. Thus, the development of the E-book will 

facilitate cohesion between all the elements of the project outputs (O1, O2 and O3). 

The end-users of the project deliverables can use their PC, laptop, tablet, smartphone 

or any other reading device to access the content of the English Course for Security 

Professionals. The elements of innovation include, but are not limited to, having easy access 

to more information and related websites owing to the links that will be shown on the E-book. 

In addition, the E-book will be searchable – the end-users will be able to easily locate 

information in it, instead of turning page after page; this will save them time. Another 

innovation is that the E-book will be interactive containing audio, video and animations, 

which can enhance the learning experience of the end-users. Thus, the learning process of the 

students will be more interactive and engaging while being simplified at the same time. 

The E-book will have open access so that the project products reach a wider audience 

and are beneficial to many security professionals.  

 IO 3 Collaborative Web-based Learning Platform for Security Professionals 

The choice of a Collaborative Web-based Learning Platform for achieving the 

HELPSec objectives was the first problem which was solved with the beginning of the project 

work in November 2020. After choosing the name of the project website helpsec.eu
2
, the next 

step was deciding on the project content management system. WordPress being a free and 

open-source was chosen to be the project content management system. The IT specialists 

from RNDC briefed the language teachers on the features and capabilities of this platform and 

are constantly helping in uploading the learning content on it. Some of the platform’s 

advantages include: 

- facilitated communication – thanks to the incorporated option for sharing files; 

- joint exploration of a problem from multiple perspectives; 

- group work of common interest, even when a face-to-face meeting is not possible; 

- collaboration and group problem solving; 

- a new model of structuring of the learning content; 

- interactive applications to facilitate greater student engagement and student peer 

interactions; 

- immediate assessment of students and Teacher’s feedback. 

INTERNATIONAL COOPERATION ON THE HELPSEC PROJECT: THE WAY 

AHEAD 

The HELPSec project proposal and its subsequent Inter-institutional Agreements, 

Project Management Schedule, and Work Plan provide for the steps, the deadlines and the 

responsibilities of the partners. The focus of the following 15 months until the end of the 

project will be dedicated to work on the design of the Intellectual Outputs IO 1, IO 2, and IO 

3. The main events along the way for the successful completion of the project are The 

Transnational Meetings and the Multiplier Events. 

The second transnational meeting at the Swedish Defence University in Stockholm in 

December 2021 will be dedicated to fine-tuning the types of activities within a unit. As with 

the meeting in Lisbon, The IT specialists from partner institutions will help and brief the 

English language teachers on the specifics of the ICT tasks which they have developed as part 

of the course modules.  

                                                 
2
 https://helpsec.eu 

https://helpsec.eu/
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The third transnational meeting in June 2022 in Lisbon will be dedicated to developing 

comprehensive tools for project assessment and feedback. Alongside with the review of the 

content of the learning materials, the participants will collaborate on final improvement of the 

curriculum, re-evaluation of the ICT tasks and blending different components of the course 

modules and tasks into a coherent whole. The structure of the E-Book will also be discussed. 

The final students feedback will be analysed during the last transnational meeting in 

October 2022 in Sofia, and follow-up activities and future prospects for cooperation and 

dissemination will be decided.  

Before the end of the project there will be three Multiplier Events at the three 

institutions which will present the benefits of the new hybrid course. During this one-day 

event the results of the project and its deliverables will be presented to participants (total 

number of 180) who are English language teachers from HEIs, ESP teachers from civilian 

universities, IT specialists, and policy-makers from the Ministry of Defence, Ministry of 

Education and Ministry of the Interior. The Multplier Events will be streamed live on youtube 

and at the end of the events will be uploaded on the platform of each institution and the 

project website in order to connect with a wider audience. This will induce a greater impact 

and increase the sustainability of the project. 

CONCLUSION 

International cooperation on the HELPSec project with the three higher military 

institutions – Rakovski National Defence College, the Portuguese Military Academy, and 

the Swedish Defence University within the framework of the EU Erasmus+ programme for 

education, training, youth and sports is proving to be beneficial for the specialized language 

training of the current and future security specialists. By joining efforts within Key Activity 

KA 203 of the Erasmus+ programme Strategic Partnership Projects for Higher Education, 

language teachers from the partner institutions are able to exchange ideas, share experiences 

and good practices, design interactive learning content, and meet the needs of their trainees. 

The engagement of the project participants in the online and face-to-face meetings, the 

process of discussing, presenting viewpoints and reaching common decisions together is not 

only intriguing from a professional point of view, but also enriches and expands the 

participants’ expertise. The overall international experience enables the language and IT 

specialists to maintain an up-to-date level of competencies, and motivates and stimulates 

their activities. 

 

REFERENCES 

 

The Pennsylvania State University (2021) A Glossary of Terms related to e-learning and 

distance education. Available at: https://weblearning.psu.edu/resourses/glossary/ (Accessed: 10 

October 2021). 

Allen, E., Seam, J. (2017). Digital Learning Compass. Distance Education Enrollment 

Report 2017. Babson Survey Research Group. 

College of DuPage (2015). An Introduction to Hybrid Teaching. Available at: 

http://www.codlearningtech.org/PDF/hybridteachingworkbook.pdf (Accessed 10 October 2021). 

Kraemer, E., Lombardo, S., Lepkowski, F. (2007). The Librarian, the Machine, or a Little 

of Both: A Comparative Study of Three Information Literacy Pedagogies at Oakland University. 

College & Research Libraries 68.4:330-342. Available at: https://crl.acrl.org/index.php/crl/ 

article/view/15878/17324 (Accessed: 12 October 2021). 

https://weblearning.psu.edu/resourses/glossary/
http://www.codlearningtech.org/PDF/hybridteachingworkbook.pdf%20%20(Accessed%2010%20October%202021).
http://www.codlearningtech.org/PDF/hybridteachingworkbook.pdf%20%20(Accessed%2010%20October%202021).
https://crl.acrl.org/index.php/crl/%20article/view/15878/17324
https://crl.acrl.org/index.php/crl/%20article/view/15878/17324


152 

Microsoft Educator Cener (2021) Hybrid learning: A new model for the future of learning. 

Available at: https://education.microsoft.com/en-us/course/218c22a7/overview (Accessed: 10 

October 2021). 

Ndon, U. (2010). Hybrid-context instructional model: the internet and the classroom: 

the way teachers experience it. Information Age Publishing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://education.microsoft.com/en-us/course/218c22a7/overview


153 

АВТЕНТИЧНИ МАТЕРИАЛИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО  

ПО РУСКИ ЕЗИК В ОНЛАЙН ФОРМАТ 

 

доктор Росица Хаджигеоргиева 

Академия на МВР, rhadzhigeorgieva@gmail.com  

 
Резюме: Методиката като наука ”методична” и последователна, насочена към резултата чрез 

прецизиране на съответния метод, подходите, похватите и технологиите среща предизвикателство в 

онлайн-формата. Обучението по чужд език, както и във всички други области в „експерименталния” 

етап беше насочено преди всичко към овладяване на инструментариума и беше съсредоточена върху 

възможността да се „преподаде материалът” в неговия обем, предвиден от учебните програми. В 

новите условия методиката на обучение по чужд език трябва да предлага оптимални образователни 

решения, за да бъде преструктуриран процесът на обучение в зависимост от целите и задачите на 

съответния образователен профил. 

Дизайнът на онлайн обучението се отличава значително от традиционната дидактика и от 

конструкционната простота на хартиените учебници. За преподавателите и изучаващите чужд език 

Интернет предоставя не само електронните учебници, електронните библиотеки, електронни пощи, 

месенджери и класни стаи като образователна онлайн среда, но и възможност за бързо взаимодействие с 

уеб-ресурси и хипертекст. В тази статия ние се интересуваме именно от достъпа до автентични 

материали, представни в разнообразни контенти, съответстващи на езиковото ниво на обучаемите. 

Ключови думи: онлайн обучение, методика на обучението по чужд език, автентичен текст, автентични 

материали. 

 

AUTHENTIC MATERIALS IN ONLINE TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE 

 

Rositsa Hadzigeorgieva, PhD 

Academy of the Ministry of Interior, rhadzhigeorgieva@gmail.com 

 
Abstract: Methodology, being a methodic and consistent science, directed towards the result through the 

refinement of the respective methods, approaches and techniques, runs into a challenge with the online format. 

The teaching of a foreign languge, just like in any other sphereduring the experimental period, was mostly 

directed towards the mastering of the tools and was focused towards the possibility of "covering the material" in 

the volume, provided in the school programs. In these new conditions the methodology of foreign language 

teaching needs to offer optimal educational solutions, so that the educational process is being restructured in 

accordance to the aims and tasks of the respective educational profile.  

The design of online teaching differs significantly from traditional didactics and the structural simplicity of 

paper textbooks. For foreign language teachers and learners, the Internet offers not only virtual books, e-

libraries, emails, messengers and virtual classrooms as an educational online environment, but also the ability 

for fast interaction with web resources and hypertext. In this article, we are prticularly interested in the access 

to authentic materials, presented in a variety of contents, corresponding to the language level of the learners. 

Key words: online teaching, foreign language methodology, authentic text, authentic materials. 

 

Обучението по чужд език, както и във всички други области, в „експерименталния” 

етап е насочено преди всичко към овладяване на инструментариума и е фокусирано върху 

възможността да се „преподаде материалът” в обема, предвиден в учебните програми. В 

новите условия методиката на обучение по чужд език трябва да предложи оптимални 

образователни решения, за да бъде преструктуриран процесът на обучение в зависимост 

от целите и задачите на съответния образователен профил. 

Дизайнът на онлайн обучението се отличава значително от традиционната 

дидактика и от експлицитната простота на хартиените учебници. За преподавателите и за 

изучаващите чужд език интернет предоставя не само електронни учебници, електронни 

mailto:rhadzhigeorgieva@gmail.com
mailto:rhadzhigeorgieva@gmail.com
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библиотеки, електронна поща, месинджъри и виртуални класни стаи като образователна 

среда, но и възможност за бързо взаимодействие с уеб-ресурси и хипертекст.  

На този етап не съществуват общи правила и методологични основи или мащабен 

опит в ситуацията на онлайн обучението (1). Формално този тип обучение може да се 

приравни с обучение в специално оборудвана компютърна зала, което можем да 

разглеждаме като една реализирана идея за внедряване на информационно-

комуникационните технологии, с възможности за усвояване на знания, общуване и 

развиване на творческите възможности, тестиране, контрол и диагностика, както и бърз 

достъп до иформационните ресурси на интернет. Тези ресурси могат да се концентрират 

около съществуващите образователни портали, като за целта се ползват платформите със 

справочен и учебно-методически контент. На много езици съществуват образователни 

ресурси в свободен достъп. 

Съгласуването на дигиталното образователно съдържание със съществуващите 

учебни програми се предвижда в определени платформи и учебни материали, които 

представяват контролирана среда, подходяща за онлайн формата на обучение. Но за 

студентите и учениците от гимназиалната училищна степен тя е перспективна именно 

заради възможностите за разширена интеракция и проектност, която предоставя 

разнообразието от материали по почти всяка тема от заложените в учебните програми. 

Когато фокусираме вниманието върху случващото се във виртуалната класна стая, 

забелязваме, че една от особеностите на комуникацията между участниците в 

образователния процес е, че те са лишени от възможността за контакт „тук и сега“ въпреки 

визуалната достъпност, осигурена от някои платформи. За голяма част от преподавателите 

става ясно, че се променя същността на образователния процес, най-малко защото се 

променя форматът (формата). Времето, в което можем да задържим вниманието/ 

концентрацията на обучаемите значително се съкращава, тъй като се променя/забавя 

времето, отредено за информация-реакция; въпрос-отговор. Тукможе да се намесват и 

обективни фактори като качеството на интернет връзката за всеки от участниците в 

процеса. Остават в миналото „ритуалите“ от началото на урока, приветствията, 

встъпителните фрази. Самите обучаеми, възприемащи интернет като своя „територия“ и 

„приемащи“ преподавателите „в свои води“, проявяват устойчива тенденция към 

възприемане в „клипов“ формат на неголеми порции информация, съдържаща 

квинтесенцията на дадено съдържание. Така се възприема бързо и вниманието се 

превключва към следващ обект, желателно в композиционна връзка с предходния. 

Въпреки очевидните недостатъци на такъв подход, от гледна точка на методическата 

наука, младите потребители на съвременното информационно общество формират и 

демонстрират нагласи към различен тип учене. 

Нашите наблюдения потвърждават опита, че в отреденото за усвояване на 

учебния материал време, в условията на онлайн обучение е желателно да се използват 

кратки автентични текстове или справочни материали, актуални за чуждоезичния 

социум, насочени към естественно общуване и провокиращи емоционална реакция, 

креативност и придобиване на знания за средата на етапите на комуникативните и 

творческите задачи. Независимо дали подходът към чуждия език е ориентиран към 

системно-езиковия принцип или към лексикално-семантичния, упражненията за 

спрежения, склонения или усвояване речеви клишета остават задължителни и крайната 

цел е тяхната обвързаност с вербалната коммуникация, която да бъде мотивирана и 

консолидираща получените знания и умения. Въпреки отсъствието на строен модел, 
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намесата на технически средства и необичайно широкия достъп до информация в 

новата обучителна среда дава възможност да се възползваме от материали, които 

„неочаквано“ точно илюстрират определена тема, като многократно усилват ефекта и 

обогатяват резултата в посока на естественото човешко общуване. 

Проблемите тук са, че тези модели е невъзможно да бъдат „стабилизирани“, тъй 

като е невъзможно да се прогнозира редът, обемът и съотношението между единиците на 

речевата и езиковата система, вербалните мрежи, прагматичните предпоставки и 

стратегиите на общуването, а също и правилата на реализацията им. С други думи, 

„привлечените“ материали не гарантират необходимия брой повторения за затвърждаване 

на наученото, но могат да интегрират съществуващи знания с изучаваните в момента и да 

покажат примери и реални модели за вербална коммуникация. 

Постиженията и позитивният опит са възможни в нашата практика и се 

потвърждават в процесса на онлайн формата при едно условие: автентичните материали 

да засягат личния опит и да въвличат емоционално обучаемите. В случая проследяваме 

отделни урочни единици от периода на онлайн обучението с курсанти от първи курс на 

Академията на Министерство на вътрешните работи (АМВР), с които 30 учебни часа в 

началото на учебната 2020/2021 учебна година са проведени в присъствена форма, а 

останалите часове – в онлайн формат. 

На етапа, в който се активира онлайн обучението, те владеят именителен и 

предложен падеж на съществителните и прилагателните имена с всички падежни 

значения, числителните бройни и редни в именителен падеж и спрежението на 

глаголите от 1-во и 2-ро спрежение в сегашно време. В програмата следва изучаване на 

възвратни глаголи в сегашно и минало време. След етапите на имитативните и 

тренировъчните упражнения, въвеждаме посилните за този етап хронологични 

биографични таблици, структурирани около живота и творчеството на известни 

личности с каквито изобилства интернет. Предшествани от учебното видео Как читать 

биографию с употребата на глаголите – родился, учился, женился… и конструкцията 

Кто родился, когда и где? При това формално присъстват всички изучени компоненти 

от въпроса и неговия отговор. Задачата е комуникативна във варианта: Кто родился в 

Софии?/ Кто родился в 2002-ом году?/ Кто родился за границей?/ Где родился Христо 

Ботев?/ Кто учился в твоей академии?/ Кто женился на Золушке? или Где 

познакомились твои родители? 

Допълнителният и много важен резултат е възможността за запознаване с 

житейския и творческия път на известни руски писатели, художници и музиканти, което 

на този етап е факултативна задача, но за нас лично е предпочитано упражнение с 

подчертана социокултурна насоченост. Творческият компонент на този тип задачи може 

да представлява съставянето на кратка биография на близък/познат човек. 

В посока на допълнително въвеждане на интернет-ресурси по тази тема е 

привличането на руските интернет сайтове със справочно съдържание Кинопоиск или 

Киноафиша Москва. Този ресурс позволява обучаемият да разкаже за определен филм: 

предпочитан или произволно избран. Тук е възможно в рамките на посочената 

информация и изучените грамматически теми да се назове наименованието на филма, 

годината на създаване, продължителността, възрастовите ограничения, жанра, авторите 

(режисьор, сценарист, актьори), а също и за какво се разказва в него (О ком/ о чем 

фильм?). Анонсите към филмите могат да обогатят речта с кратки клиширани готови 

изрази или изречения. 



156 

Въпросът Где? в съчетание с предлози в или на, означаващ местоположение, е сред 

най-разпространените във всекидневното общуване. Достатъчно е да се изпише 

местоимението Где в която и да е търсачка, напр. в Гугъл, и ще срещнем следните 

словосъчетания, задавани с най-голяма честотност: Где я нахожусь? (Къде се намирам?) – 

когато става дума за определяне на лични координати в географски план; Где посылка? 

(Къде е колетът?) когато става дума за проследяване на пратка – тази практика е 

разпространена сред всички потребители, които пазаруват в интернет магазини и сайтове; 

Где поесть в Софии? – за туристи и гости на София; Где купить виньетку в Болгарии? – за 

рускоговорящите автомобилисти, посещаващи България; Где погулять в Варне? – за 

гостите на морската столица. Както проличава, търсенето по ключови думи е достатъчно, 

за да предложи голям брой актуални теми едновременно със съпътстващата лексика и 

граматикатака, че изучаването на руски език в онлайн формат да бъде насочено към 

актуално ежедневно общуване и получаване на социокултурни компетентности. 

Развиването на социолингвистичните, социокултурните и дори стратегическите 

компетентности е предпоставка за използването на кратки автентични текстове и 

материали от справочен тип в контекста на чуждоезиковото обучение в онлайн формат. 

Интегрирането на подобни материали осигурява психологически и интелектуален 

комфорт за обучаемите, а това влияе положително върху мотивацията за усвояване и 

практикуване на лексика, лексикални конструкции и граматични знания, произтичащи 

от тези материали. 
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ARMAS Y CUERPOS, A PUBLICATION DEVOTED TO CADETS 

 

Assoc. Professor Cristina Sáiz Enfedaque, PhD 
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Abstract: The Academia General Militar (AGM) is the military academy devoted to the formation and training 

of the Officer Cadets of the Spanish Army. The AGM currently releases two kinds of publications: the newsletter 

“Suplemento Armas y Cuerpos” and the magazine “Revista Armas y Cuerpos”. The former one is mainly 

addressed to all the members of the Academia General Militar (AGM) as well as all the institutions and people 

who are related to it, such as the Centro Universitario de la Defensa (CUD). Cadets, teachers and collaborators 

express their ideas and feelings in this monthly newsletter which reaches all kinds of personnel. The latter, 

“Revista Armas y Cuerpos” has got a different goal: it welcomes all scientific articles and documents which are 

linked to the militia. This quarterly magazine is open to all sorts of experts on the defence world. The important 

fact is that especially from 2017 onwards the “Suplemento Armas y Cuerpos” has published numerous articles 

in English written by teachers and, what is more important, by Officer Cadets who have had the chance of 

transforming the linguistic capacity in Spanish into a linguistic competence in English. The “Suplemento Armas 

y Cuerpos” is another tool that we, English language teachers, use to encourage our students to lose their fear 

of being publicly judged for their English performance. 

Key words: Academia General Militar, Suplemento Armas y Cuerpos, Revista Armas y Cuerpos. 

 

The Academia General Militar (AGM) is the military academy devoted to the formation 

and training of the Officer Cadets of the Spanish Army. The AGM currently releases two kinds of 

publications: the newsletter “Suplemento Armas y Cuerpos” and the magazine “Revista Armas y 

Cuerpos”.The former one is mainly addressed to all the members of the Academia General 

Militar (AGM) and all the people who are related to it. It reflects all the events which have 

something to do with the officer cadets, their daily training and learning activities, their military 

ceremonies, their teachers and instructors, and all the civilians who contribute to the formation 

and welfare of the students. Cadets, teachers and collaborators express their ideas and feelings in 

this monthly newsletter which reaches all kinds of personnel. The latter, “Revista Armas y 

Cuerpos” has got a different goal: it welcomes all scientific articles and documents which are 

linked to the militia. This quarterly magazine is open to all kinds of experts on the defence world. 

If we go back into the past, we can see that the very first magazineat the AGM was 

entitled “Armas” (Arms). The first issue of this magazine dates back to November 1952 being 

the Commandant of the AGM: Brigadier General Juan Fernández-Capalleja y Fernández-

Capalleja. The magazine “Armas” lasted until July 1976 after the publication of 139 issues. 

Then a new magazine took its place, the so-called “Armas y Cuerpos” (Arms and Corps), 

which started its journey in Sept. – Oct 1976, being Maj Juan Pérez Crusell the executive 

manager director at that time. However, now we are not going to talk about the magazine 

“Armas y Cuerpos” but abouta new publication at that time: the newsletter “Suplemento 

Armas y Cuerpos”, which first issue was provided on June 4, 1993 and whose manager 

director was Cap Juan Pons. At the very beginning, that newsletter released aboutthree and 

four short issues every month but nowadays it is mainly a longer monthly publication. Until 

September 30, 2011 only military servicemen, normally teachers from the AGM, were in 

charge of running the newsletter.However, with issue 347 (September 30, 2011), a female 

civilian teacher, Dolores López Blanco, took the lead as executive manager director. Right 

now she is still responsible for the monthly outcome of this military newsletter altogether 

mailto:mcsaizenf@gmail.com
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withthe different Colonels who have also beenthe subsequent manager directors of Cervantes 

Chair, an institution which serves as a forum for national and international speakers, experts 

in different fields, and who regularly come to the AGM to brief the officer cadets. 

Dolores López Blanco started her work as executive manager director when General 

Brigadier José Gan Pampols was the Commandant of the AGM. In fact, if you want to get to 

know her a little bit better, there is an interview with her on 348 issue (October 2011) carried 

out by her boss at that time, Col Gonzalo Escalona Orcao (RIP).  

In this article we also want to mention the English articles written in this newsletter 

“Suplemento Armas y Cuerpos” as a way of communicating not only in our first speaking 

language, Spanish, but also in a foreign language, mostly English or French.Officer cadets 

and teachers from the AGM (Academia General Militar – General Military Academy) and 

also from the CUD (Centro Universitario de la Defensa – University Centre of Defence) 

write articles on it, being this latter, the institution ascribed to the University of Zaragoza and 

run by the Ministry of Defence. This Centro Universitario de la Defensa thanks to the 

agreement with the University of Zaragoza provides the degree in Industrial Management 

Engineering to the vast majority of the cadets who are studying within the premises of the 

AGM. This new five-year syllabus started its journey in 2010 and several Classes have 

already graduated in the above-mentioned university degree. Needless to say, there are other 

corps like the Quartermaster Corps or the Tri-service Corps who also attend classes at the 

AGM and whose students have passed a very demanding public entrance exam after getting a 

university degree outside the AGM. All the cadets finish their formation with their Passing-

out Ceremony so as to be commissioned as First Lieutenants of the Spanish Army. 

The first words written in English at the “Suplemento Armas y Cuerpos” came from the 

newsletter board’s proposal to the cadets to take part in a contest which consisted in finding the 

key words of a crossword. The title was: “El Jagi (Juega, Aprende y Gana … en inglés” –The Jagi 

(Play, learn and win …in English) at “Suplemento Armas y Cuerpos - number 72 - 73” on June 

16, 1995. The experiment only continued for one more time in the next issue “Suplemento Armas 

y Cuerpos number 74-75 on June 23, 1995. Then we had to wait until an English interview was 

done to British Cap Gary Allen who had been appointed to the Languages Department of the 

AGM for several months when the Commandant of the AGM was General Brigadier Juan 

Antonio Álvarez Jiménez. We can read the interview on issue number 310 on January 31, 2008. 

The second article in English was another interview to Lieutenant General, U.S. Army Flanklin 

Hagenbeck West Point Superintendent on February 29, 2008, issue number 311. After that, 

different interviews, articles of all sorts have appeared in the military newsletter and nowadays 

there are at least a few articles written in English or in French in all the issues. 

A “Plan Integral de Enseñanza del idioma inglés del Ejército de Tierra (2008-2014)”, 

(an Integral Plan of the Teaching of English at the Spanish Army - 2008-2014) was issued 

when Brigadier General Juan Antonio Alvárez Jiménez (RIP)was commanding the Academia 

General Militar in 2009. The idea was to use the English Language as a cross-curricular tool 

related to all the subjects given at the AGM. The daring challenge implied the application of 

the English Language skills to the planning and execution of diverse training exercises. 

Later on, in 2016, Br. Gen., (currently 2-star General) Luis Lanchares boosted the 

possibility of having up to 30% of the military syllabus in English and gave the opportunity to 

writearticles for “Suplemento Armas y Cuerpos” in English. Nowadays, many officer cadets write 

their essays in English and send them organically to the English Area of the Language 

Department to be peered. The Commandant has the last word before the publishing (Diagram 1).  
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Diagram 1 

 

Obviously, with the time going by, officer cadets and teachers have been writing articles in 

English, and less but not least in French, too, bearing in mind all kinds of subjects related to their 

academic life at the AGM: Interviews to different foreign service personnel, reports about their 

personal experiences in the field, the narrative of the events related to military parades held within 

the premises of the Academy, anecdotes and tipslinked to the learning of a foreign language, 

reviews of theatre performances held at the AGM, the participation in Erasmus + Emilyo 

meetings… all in all, everything related to the daily routine of the officer cadets at the AGM. 

What are the benefits for the officer cadets of 

writing in that newsletter in English? Well… 

a) they can develop their English by using the 

language and by searching those chunks of information 

which are known in Spanish but not in English. 

b) The officer cadets are motivated in 

transmitting their ideasof their regular activities 

insofar gaining confidence for future professional 

communications.  

c) For sure, it is an extra effort for them because it 

is not easy to write in a different language. At first, they 

notice they have to translate their ideas from Spanish 

into English but eventually they understand that they 

are totally involved in the foreign language atmosphere.  

d) Another important point to be taken into 

consideration is that after the corrections by the language 

department they receive the corresponding feedback. 

e) They can improve their marks in English. 

There are other pedagogical advantages: 

a) A linguistic capacity in Spanish is transformed in a linguistic competence in English. 

b) The articles become a joint cross-curricular knowledge at which military 

instructional competences and linguistic competences are met. 
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c) The linguistic competences increase the officer cadets’ security in communication. 

d) The articles in English can put together international and national officer cadets 

who did not know each other before. 

e) An article written in English increases the other cadets’ motivation to follow the 

experience. 

f) The articles open other fields, increase the discussion points, give a wide variety of 

opinions and break down the mental status-quo in putting down the use of English. 

g) The Commandant perceives the officercadets’ level of English and their participation 

and contribution to the issue. 

h) As the distribution of Armas y Cuerpos reach the highest levels of the Defence 

establishment, the officer cadets can see there is a bottom-up connection. 

“Suplemento Armas y Cuerpos” does not finish its formal contribution with the 

aforementioned articles but with an English section entitled “Live and Learn” that is entirely 

devoted to English for Specific (Military and Defence) Purposes (picture 1)
i
. 

The aim of this section is to spread out vocabulary and expressions that for sure will be 

necessary for the officer cadets in the near future. It is also edited by the Language Department.  

In short, the “Suplemento Armas y Cuerpos” is a publication that is able to produce 

informal pieces of news in a formal knowledge atmosphere.  

Of course, what has been mentioned for English is also applied to the French 

language. Although the production in French is not so high the objectives, peering, feedback, 

etc., is the same as in English. 

With regard to the magazine,“Revista Armas y Cuerpos”, it is important to say that it 

is mostly written in Spanish but there is a section of abstracts of the most important articles 

written in English and French. In this case it is the teachers of the language department in 

charge of writing/translating them, getting the core concept from the articles themselves. 

Something that is not easy due to the fact that the articles may treat a wide variety of subjects 

such as history, technology, new trends, geo-politics, etc. 

 

 
 

Picture 1 
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It is necessary to say that at the AGM there have been foreign officer cadets from 

different Armies: North American, Latin-American, African, Asian cadets from South Korea 

and Thailand, … all of them have enriched the cultural awareness of our officer cadets and 

facilitate international relationships with Spain. Therefore it is natural to see articles dealing 

with exchanges with other armies, as it happened with the first article written in French: 

“Visite des élèves de Saint Cyr” (Visit of Saint Cyr students) - (on March 28, 2008, issue 

number 312).  

On January 31, 2007, issue number 300 devoted a monograph to the military 

newsletter: “Suplemento Armas y Cuerpos”and focused the importance of this newsletter for 

the Academia General Militar. In 2013 the paper format of the “Suplemento Armas y 

Cuerpos” led to the digital format as it is nowadays. If anybody is interested in having a look 

at any of itsissues, you can consult itonly at the web page of the AGM as it is of internal 

circulation, and the “Revista Armas y Cuerpos”, (with 148 issues so far),at “Publicaciones de 

Defensa” (Defense Publications) and atDIALNET, which is a bibliographical database that 

hosts the Hispanic scientific literature. It is important to notice that 442 issues from 

“Suplemento Armas y Cuerpos” have been released until now since 1993. 
ii
 

It is also very gratifying to point 

out that the Languages Department of 

the AGM was awarded the Cervantes 

Chair Prize in 2019 for its contribution 

in the reviewing of the articles written in 

English by the Officer Cadets and the 

cooperation of its teachers with their 

writings both in the “Suplemento Armas 

y Cuerpos” and in the “Revista Armas y 

Cuerpos”.
iii

 

In conclusion, Armas y Cuerpos is 

the general title of two publications: the magazine – “Revista Armas y Cuerpos” (quarterly) 

and the newsletter, “Suplemento Armas y Cuerpos” (monthly).  

Its aim is to give information which is directly connected to the officer cadets. The 

articles are written by teachers, officer cadets and collaborators. 

The articles written in English have a great pedagogical impact on the officer cadets.  

The English Area reviews the articles before being published and the writers can 

receive the corresponding feedback about their English performance. 

“Armas y Cuerpos” provide formal and informal language learning with the expansion 

of military and non-military activities the officer cadets live in their daily routine. 

Many people have contributed to make the newsletter and the magazine be a live 

project, let’s hope many more use their enthusiasm to keep them alive. 
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 Photos in the article taken by Assoc. Professor of the AGM Languages Department 

Mar Méndez Mateo. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КОМУКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ 
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Резюме: Глобализацията и интензивният характер на интеркултурните процеси в днешното общество 

променят комуникацията на фундаментално равнище. Едновременно с това се променят и изискванията 

към индивидуалната компетентност, разбирана като комплекс от знания, умения и отношения, 

позволяващ ефективното справяне на индивида в ситуации, които са все по-често детерминирани от 

културните различия. 

Ключови думи: глобализация, комуникативна компетентност, меки умения, ключови компетенции, 

глобална компетентност, компетентностен подход. 

 

GLOBALIZATION AND COMMUNICATIVE COMPETENCE 

 

Assoc. Prof. Diana Timova, PhD 

Vassil Levski National Military University, diana.timova@abv.bg  

 
Abstract: The Globalization and the intensive character of the intercultural processes in today's society change 

the communication on a fundamental level. At the same time, the requirements to the individual competence 

change as well, comprehended as a complex of knowledge, skills and attitudes that leads to individuals' effective 

coping with situations determined more frequently by cultural differences. 

Key words: globalization, communicative competence, soft skills, key competencies, global competence, 

competence approach. 

 

С развитието на масовите информационни и комуникационни технологии 

глобализацията прониква настъпателно във всички сфери на живота. Тези все по-

динамични процеси предопределят и най-големите предизвикателства в образованието 

и обучението през последните десетилетия, тъй като те промениха комуникацията на 

фундаментално равнище. В контекста на нарастващото интеркултурно взаимодействие 

комуникативните умения, включително и чуждоезиковата и интеркултурната 

компетентност, са от изключително значение за личностната и професионална 

реализация, разширявайки възможностите за предаване и получаване на информация, 

за придобиване на знания и умения и за реализация на пазара на труда. На фона на 

нарастващата културна хетерогенност „способността за ефективно справяне с 

присъщите на комуникацията културни различия става повече от конкурентно 

предимство в модерния свят” (Kluver, 2004). 

Възможността за учене и работа в световен мащаб в резултат на глобализационните 

процеси поставиха на дневен ред съпоставимостта на знанията и уменията в 

международните и националните системи за оценяване и сертифициране. Това наложи 

смяна на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови 

компетентности и развитие на способности за решаване на проблеми и изведе на 

преден план основните характеристики на компетентностния подход.В речника на Е. Г. 

Азимов и А. Н. Шчукин подход се дефинира като „базисна методическа категория, 

определяща стратегията на езиковото обучение и избора на учебни методи, чрез които 

се реализира тази стратегия; характеризира се гледната точка към същността на 

предмета, който се изучава” (Азимов, Шчукин, 2009). Според Дж. Ричардс и Т. 

Роджърс „подходът е равнището, което се определя от схващанията и идеите за 
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същността на езика и езиковото обучение; методът е равнището, на което теорията се 

прилага на практика и на което се вземат решения над какви умения да се работи – 

съдържание и последователност в представянето им (Richards, Rodgers, 1986)”. 

Необходимостта от компетентностен подход при формиране на комуникативна 

компетентност се обуславя от осъзнатите потребности на езиковата подготовка – става 

дума за подход, чрез който се акцентира върху резултатите от образованието, 

разглеждани като способност да се действа в различни комуникативни ситуации. 

Идеята за развитие на езикова компетентност в езикознанието датира от 60-те 

години на 20 век, а по-късно се въвежда терминът комуникативна компетентност за 

означаване на ситуационната уместност на езика. На първо място трябва да се отчете 

развитието в разбирането за същността на понятието компетентност (от лат. competens 

„способен”). Терминът „компетентност” се свързва първоначално с генеративната 

граматика и е въведен от Н. Чомски (Чомски, 1965) за разграничаване на знанията за 

езика (linguistic competence) и употребата на езика (linguistic performance). Терминът 

комуникативна компетентност, въведен от Д. Хаймс, обозначава не само специфично 

езиковите знания, но и знанията, необходими за употребата на езиковите форми по 

подходящ начин, т.е. комуникативната компетентност притежава езикови, психофизически 

и социални характеристики (Hymes, 1972).  

Съществуват множество класификации на компетенциите според различни 

критерии, тъй като те се използват във все повече сфери на живота. Тук ще бъдат 

накратко разгледани само тези, касаещи езиковото и чуждоезиковото обучение и 

оценяване.Според М. Армстронг (Armstrong, 1999) компетенциите могат да се 

типологизират, като поведенчески – „меки” (свързани с поведението и влиянието – 

емоционална интелигентност, комуникативност, резистентност към промяна, 

проактивност, екипност, умения за вземане на решения, ориентираност към постижения, 

умения за мотивиране, лидерство и др.) и технически – „твърди” (свързани с 

техническите умения). А. Хуторский (Хуторский, 2009) подрежда компетенциите 

йерархично в три нива:  

 предметни компетенции – за всеки учебен предмет; 

 общопредметни компетенции – отнасят се до определен кръг предмети и 

образователни области;  

 ключови компетенции – позовават се до общото (метапредметно) съдържание 

на образованието.  

През 90-те години на 20 век понятието компетентност продължава да се 

обогатява и да обхваща все повече сфери на живота – Съветът на Европа активно 

работи върху определяне на равнищата за владеене на чужд език чрез 

компетентности, а международни организации като ЮНЕСКО и ОИСР осъществяват 

разработки, свързани с компетентностния подход и с понятийно-терминологичния 

апарат. „След 2000 година в образователната практика на редица държави започва да се 

говори за компетентностно ориентирано образование, като образователните реформи 

и смяната на образователната парадигма на индустриалното общество все повече се 

свързват с компетентносния подход“ (МОН, 2019). Компетентностите се определят 

като динамична съвкупност от знания, умения, нагласи и подходящи поведения за 

постигането на резултати (нива на представяне) в конкретни учебни ситуации или в 

конкретна дейност при определена професионална роля, т.е. способност, разбирана 

като можене да се направи нещо или умеене, основано на знание (МОН, 2019). 
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Компетентностите не са вродени способности, а „такива, които са развити чрез 

качествено учене, в подходяща педагогическа среда и чрез придобиване на сериозен 

практически опит“ (Zwell, 2000).  

Работата по формиране на комуникативна компетентност предполага да се 

уточнят някои основни за целта понятия и постановки в науката за комуникацията. В 

днешно време вижданията за същността на понятието компетентност се променят и 

доразвиват. До обогатяване на съдържанието на понятието води и развитието на 

социолингвистиката, която го разглежда като система от различни видове 

компетентност – езикова, социолингвистична, дискурсна, стратегийна, социокултурна, 

социална и пр. (Димчев, 1998). Особено актуално понятието стана с разработването на 

Европейската квалификационна рамка и Националната квалификационна рамка, което 

засили дискусиите относно разликите в схващанията за същността на понятието и за 

компонентите в неговия състав (Ефтимова, 2005). 

В съвременния научен дискурс в България, както и в Русия, по този въпрос 

битува тенденцията за разграничаване на компетентност от компетенция за разлика от 

дискусията по въпроса в англо- и немскоезичния научен дискурс (съответно competence 

и Kompetenz). Компетенцията се схваща като конструкт, отразяващ изискванията към 

същността на понятието, а компетентността е реалната им изява в различни видове 

дейности (Азимов, Шчукин, 2009). Включването на понятията компетенция и 

компетентност в подходите и методите за изграждане на комуникативна компетентност 

отразява търсенията в сферата на съдържанието и целите на обучението и на начините, 

по които се използват езиковите средства в многообразните комуникативни ситуации, в 

различни социокултурни сфери и мултикултурни среди.  

Работното понятие за компетентност при разработването на Европейската 

квалификационна рамка (ЕКР) е „доказана способност за използване на знания, умения 

и личностни, социални и/или методологични дадености в работни или учебни ситуации 

и в професионалното и в личностното развитие” (ОЕЕР, 2009). В контекста на ЕКР 

способностите се описват с оглед степента на поемане на отговорност и 

самостоятелност. Разграничават се различни равнища в овладяването на ключовите 

компетентности, като се подчертава, че те се формират не само в образователните 

институции, но и под въздействието на цялостната културнообразователна ситуация, в 

която живее и се развива дадена личност – въздействие на семейство, приятели, медии, 

интереси, нагласи и пр.  

Същността на въвеждането на ключовите компетентности е да се конкретизират 

съдържанието и целите на образователния процес, като едновременно с това вниманието 

се насочва към характеристиките на личността. С интегративната си природа тези ключови 

трансверсални компетентности безспорно допринасят за обновяване на съдържанието на 

образованието. Това е така, защото в 21 век – време на интензивни технологични промени 

и на непрекъсната мобилност, образователните системи настойчиво търсят ефективни 

инструменти за съизмерване и за взаимно признаване. И намират решение в създаване на 

такива референтни или квалификационни рамки – за чуждоезикови, граждански, 

предприемачески, дигитални компетентности и др. Рамката има за цел да подпомага 

трансграничната мобилност на учащи и работещи и да насърчава ученето през целия 

живот и професионалното развитие в Европа.  

Формирането на комуникативна компетентност е първото от изискванията на 

европейското образователно пространство за придобиване на ключови компетентности 
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като знания,умения и нагласи, които са адаптирани към съответната среда.Това 

гласи Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Официален 

вестник, 2006). Тази препоръка предлага референтен инструмент на Европейския съюз 

(Европейска квалификационна рамка (ЕКР) да гарантира, че тези ключови компетенции 

са изцяло интегрирани в образователните стратегии на страните членки. Препоръката 

влезе официално в сила през месец април 2008 г. В нея 2012 г. беше определена като срок 

за включване на препратка към съответното ниво на ЕКР при издаването на сертификати 

за придобити квалификации. В Националната квалификационна рамка (НКР) в 

съответствие с ЕКР са заложени ключовите компетенции, като се цели прозрачност и 

съпоставимост на квалификациите на страните членки. 

Първите две от осемте ключови компетенции за учене през целия живот според 

Европейската квалификационна рамка на Европейския съюз и на Комисията в 

обновената Лисабонска стратегия от 2005 г. и основните цели на работната програма 

„Образование и обучение 2010” и „Европа 2020” са комуникацията на роден език и 

комуникацията на чужд език. Съгласно Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. (ЕК, 2009) ключовите компетентности са 

препоръчителни за всеки човек.  

Европейският съвет в Лисабон (23-24 март 2000 г.)заключи, че Европейска 

квалификационна рамка следва да определи новите основни умения, които да бъдат 

осигурени чрез учене през целия живот като ключова мярка в отговор на Европа на 

глобализацията и преминаването към основана на знанието икономика. Оттогава тези 

заключения биват многократно преразглеждани на съвети в Брюксел (20-21 март 2003 

г.) и в обновената Лисабонска стратегия (22-23 Март 2005 г.), която бе одобрена през 

2005 година (KOM, 2005). Европейският съвет в Стокхолм (23-24 март 2001 г.) и 

Барселона (15-16 март 2002 г.) одобри конкретни бъдещи цели на европейските 

системи за образование и обучение, както и „Работна програма за образование и 

обучение 2010 г.” (Съвет и ЕК, 2010) за постигане на целите. Те включват изграждане 

на умения за общество на знанието и специфични цели за насърчаване на езиковото 

обучение, развитие на предприемачеството и засилване на европейското измерение в 

образованието.Съобщението на Комисията „Осъществяване на Европейското 

пространство за учене през целия живот” и последващата Резолюцията на Съвета от 27 

юни 2002 г. относно ученето през целия живот определи „новите базисни умения” като 

приоритет и подчерта, че ученето през целия живот трябва да обхваща обучението от 

предучилищна възраст до възрастта след пенсиониране. В тази връзка Комисията 

препоръча държавите членки да развият и предоставят възможност за изграждане на 

ключови компетентности за всички като част от техните стратегии за учене през целия 

живот, включително техните стратегии за постигане на всеобща грамотност и 

използването на „Ключови компетенции за учене през целия живот – европейска 

квалификационна рамка” като референтен инструмент с оглед да се гарантира 

превръщането на ЕС в динамична и конкурентноспособна икономика, основана на 

знанието и компетентностите. За да се превърне в реалност ученето през целия живот, 

трябва да се овладеят нови умения от всички (осем компетентности), основани на 

компетентностния подход, като те трябва да допринесат за постигането на по-висока 

степен на свързаност между индивидуалните способности и социалните цели на 

личността. Под компетентност следва да се разбира „доказана способност за 

използване на знания, умения и личностни, социални и/или методологични дадености в 
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работни или учебни ситуации и в професионалното и личностното развитие” (ЕК, 

2009). Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 

г.определя следните ключови компетентности за учене през целия живот: 

1. комуникация на роден език, 

2. комуникация на чужд език, 

3. математическа грамотност и базови познания в областта на науките и 

технологиите, 

4. дигитални компетентности, 

5. умения за самостоятелно учене и събиране на информация, 

6. граждански компетентности и умения за междуличностно общуване, 

7. предприемачество, 

8. културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и 

естетическо съпреживяване на света чрез музика, литература, пластични изкуства. 

Ключовите компетентности са от съществено значение в едно общество на 

знанието, за да се гарантира по-голяма гъвкавост на пазара на труда, което позволява на 

гражданите да се адаптират по-бързо към постоянни промени във все по-взаимообвързания 

свят. Те също са основен фактор в областта на иновациите, производителността и 

конкурентоспособността, като допринасят и за мотивацията и удовлетворението на 

работещите и качеството на работа и живот.  

ЕКР беше преразгледана през 2017г. (Съвет и ЕК, 2017). При нейното 

преразглеждане бяха запазени основните цели за създаване на прозрачност и взаимно 

доверие в общата картина на квалификациите в Европа. Държавите членки поеха 

ангажимент да доразвият ЕКР и да я направят по-ефективна за улесняване на 

разбирането от работодателите, работещите и учащите за националните квалификации, 

международните квалификации и квалификациите на трети държави. 

От Европейската квалификационна рамка е видно, че ключови компетентности 

за учене през целия живот, които касаят комуникативната компетентност са три:  

 комуникация на роден език; 

 комуникация на чужд език и  

 културна компетентност.  

Кои са парченцата, които сглобяват пъзела на комуникативните умения? 

Комуникативната компетентност е резултат от изучаването на родния език, което е 

неразривно свързано с развитието на когнитивните способности на индивида относно 

разбирането му за света и общуването с другите. 

Под комуникативна компетентност по роден език се разбира способността да 

се изразяват и интерпретират концепции, мисли, чувства, факти и мнения в устна и 

писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) и да си взаимодействат езиково по 

подходящ и творчески начин в пълния спектър от социални и културни контексти, в 

образование и обучение, работа, у дома и свободното време (ОВ L, 2006). Компетентността 

по роден език включва познания за лексиката, граматиката и функциите на езика, 

познаване на основните видове вербално взаимодействие, редица литературни и 

нелитературни текстове, основните характеристики на различни стилове и регистри на 

езика, както и вариантността на езика при общуване в различен контекст. Всеки трябва 

да има умения да общува както устно, така и в писмена форма в различни комуникативни 

ситуации, да наблюдава комуникативното си поведение и да го адаптира според 

изискванията на ситуацията. Тази компетентност включва също и умението да се 
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разграничават и да се използват различни видове текст, да се търси, събира и обработва 

информация, да се използват помощни средства и да се формулират и изразяват устни и 

писмени аргументи по един убедителен начин, подходящ за контекста. Положителната 

нагласа към комуникацията на роден език включва готовността за критичен и 

конструктивен диалог, разбиране за естетиката на езика, както и интерес за интеракция 

с другите. Това предполага осъзнаване на въздействието на езика върху събеседниците 

и необходимостта езикът да бъде разбран и използван по един положителен и социално 

отговорен начин.  

Чуждоезиковата компетентност като цяло споделя основните измерения на 

уменията за комуникация на роден език: тя се основава върху способността да се 

разбират, изразяват и интерпретират концепции, мисли, чувства, факти и мнения в 

устна и писмена форма (слушане, говорене, четене и писане) в подходящ набор от 

социален и културен контекст (в образование и обучение, работа, у дома и свободното 

време) в съответствие с потребностите и интересите на личността. Тя предполага също 

така умения като посредничество и междукултурно разбирателство. Нивото на 

владеене на езика на отделния индивид варира между четирите измерения (слушане, 

говорене, четене и писане) и между различни езици (ОВ L, 2006). За придобиване на 

комуникативна компетентност по чужди езици се изисква познаване на лексиката, 

граматиката и функциите на езика, осъзнаване на основните видове вербални 

взаимодействия, на регистрите, както и на вариантността на езика при общуване в 

различен контекст, познаване на нормите в обществото и културата. Основните умения 

за общуване на чужди езици са способността да се разбират устни съобщения, да се 

започне, поддържа и приключи разговор, да се четат, разбират и пишат различни 

видове текст, необходими за нуждите на индивида. Положителната нагласа включва 

зачитането на културното многообразие, както и интерес към чужди езици и 

интеркултурна комуникация.  

Културологичната компетентност (или наричана още социалноинтегративна 

комуникативна компетентност) е обща задача на всички дисциплини за формиране на 

разбиране за културата като специфична форма на съществуване на човека и на 

обществото. Цели се формирането на компетентности и ценности като образователни, 

културни, нравствени и пр., актуални за заобикалящата обучаемия действителност.  

Типовете задачи трябва да включват работа с текст за осмисляне на културата 

като цяло, на нейното национално многообразие, на различни страни на българската 

култура и нейното богатство и самобитност (литература, история, изкуство и др.). 

Други задачи с цел овладяване на културологичната компетентност са свързани с 

работа с текст за разбиране, анализ, дискусия или създаване на текст с познавателна 

културологична стойност по актуални проблеми от действителността, добродетели, 

поведенчески, морални, религиозни и други норми за развиване на нравствените 

ценности на обучаемите чрез обсъждане на различни страни от ценностната система. 

Например на обучаемите се поставя задача да вземат отношение към определен 

проблем от заобикалящата ги действителност – за целта те осмислят различни 

становища и създават аргументативен текст, в който трябва да обосновават своето 

мнение.  

За формирането на комуникативна компетентност трябва да се работи за 

развитието на умения за:  
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 диалогична форма на комуникация в условията на групови форми на 

обучение; 

 междуличностна комуникация в процеса на професионалната подготовка; 

 индувидуано-личностни фактори в диалогичната форма на комуникация; 

 подготовка за делова комуникация; 

 решаване на конкретни комуникативни задачи; 

 формирането на компетентност на обучаемите от различните специалности за 

професионална комуникация; 

 механизмите на комуникация в междукултурния диалог; 

 механизмите на комуникация при между-професионалното взаимодействие и др.  

Факторите, от които зависи изборът на типовете задачи за формиране на 

комуникативна компетентност, са темата на урока, т.е. конкретният проблем; кои са 

водещите цели; дали изучаваното езиково явление се употребява от обучаемите, т.е. 

дали е част от идеолекта ми; какви грешки се допускат от обучаемите при изучаваното 

явление; психо-физиологични възможности на обучаемите според възрастта им; вида 

на учебното заведение; времето в учебната програма и не на последно място – каква е 

професионалната подготовка на преподавателя (Тимова, 2012).  

Речевото поведение е визитната ни картичка в обществото, а знанието на чужди 

езици улеснява комуникацията, заличава националните граници и културните 

особености и разпространява човешкото знание в глобален мащаб. „Глобализацията не е 

нещо ново, но се променя бързо“ (ЕК, 2017) и в резултат на бързо променящата се 

глобализация в образователните среди все по-често се обсъжда въпросът как да 

подготвим обучаемите за живота след училище или след университета, т.е. как да ги 

подготвим за реализация в това динамичното, дигитално и свързано бъдеще на 21 век. В 

отговор на това беше въведен терминът глобална компетентност. Глобалната 

компетентност е многоизмерна способност и е свързана както с локални, така и с 

глобални и интеркултурни въпроси, различни перспективи и гледни точки и уважение 

към другите, защото „днес повече от всякога местните въпроси придобиват глобален 

аспект, а глобалните въпроси – местен. Глобализацията засяга почти всеки аспект на 

живота ни, ...“ (ЕК, 2017). Глобализацията и свързаните с нея промени ще преобразяват 

нашия живот с безпрецедентна скорост. Затова придобиването на глобална 

компетентност е нужна днес за всички хора, за да живеят по-хармонично в мултикултурна 

среда и да се реализират по-успешно в динамичния пазар на трудаи в ежедневието.  
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Abstract: Intercultural communication is a relatively new field of study field in the culture of society. Given the 

increasingly changing global environment and the adaptive nature of military operations, the skills for good 

linguistic and Intercultural communication are emerging as an important asset that prepares military personnel 

for optimal implementation of objectives and combat missions abroad. Many commanders of international 

missions have recognized the urgent need for troops to be fluent in foreign languages and to be socially and 

culturally competent. The urgent nature of these missions has increased the need for adaptive Interpersonal 

communication and skills. 

The Bulgarian Armed Forces, together with NATO partners, are likely to take part in missions aimed at 

stabilization, reconstruction, security and humanitarian operations. These types of missions often require close 

interaction between the military and members of other cultural backgrounds, including allies and adversaries. 

That is why it is important to pay due attention to the possibility of introducing Intercultural communication 

education to servicemen in specific environments. In this regard, it is necessary for the responsible factors and 

the specialists in the military education system to take measures for the introduction of disciplines or topics 

related to Intercultural communications in the educational programs. 

The report presents an example Model of Intercultural communication included in language education. The aim 

of the Model is to optimize the English language educational system so as to effectively respond to the needs 

related to the application of language skills and effective Intercultural communication in the international 

military environment. 

Key words: Intercultural communication, NATO, specific environment, security and operations. 

 

1. General applications 

Bulgaria’s membership in NATO and the European Union has posed new challenges 

and tasks to the armed forces of our country, which must face a complex and dynamic 

security environment. The participation of Bulgarian Army servicemen in international joint 

operations and missions led by NATO, the EU and the UN makes English language skills an 

important aspect of improving our interoperability with allies and partners. 

English language training is a priority for the modernization of the Bulgarian Armed 

Forces and one of the main tools for the implementation of national commitments by providing 

opportunities to meet the needs of NATO. The English language training system is not isolated 

and is influenced by a number of factors that affect the armed forces in general - new missions 

and tasks, changes in the legal framework, the transformation of structures and career 

development of servicemen, the powerful entry of modern technologies and other factors. 

The main role of the training institutions is to provide the necessary conditions and 

programs for the quality of language training, in accordance with the needs of the armed 

forces. In addition to teaching, training organizations are developing new curricula, training 

and educational materials. 

Considering that, it is necessary to take into account some general trends of the 

modern world. 

The world is multicultural and reducing the effects of confrontation and awareness of 

international and intercultural differences is crucial. 

 The world is globalizing - people are in constant economic, scientific, cultural and 

political interdependence. 

mailto:geriandimova@gmail.com
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 The global dimensions of culture are beginning to dominate the local ones. 

 International trends in modern education overcome separatism and cultural division. 

Intercultural education, pedagogy and communication are alternatives in today's 

world. Traditional pedagogy is being rationalized in other conditions. Most teachers are 

prepared for such conditions, but it is equally important to prepare administrative staff to 

work with students who are culturally different. 

Intercultural education together with language learning forms knowledge, skills and 

attitudes, which are the basis for decision-making and participation in a world characterized 

by cultural pluralism, interdependence and international economic competition. It is based on 

creating connections in areas such as international relations and international economics, 

world history, ecology, geography, culturology, ethnology, etc. Learners need to understand 

the importance and complexity of the processes of globalization and the building of skills for 

intercultural interaction if they are to become effective citizens of a pluralistic and 

interdependent world. 

In the military field, little attention is paid to the problem of culture contact between 

representatives of different cultures. In order to fulfill a mission, the servicemen (no matter 

what culture they come from) follow the training program in the country where the mission is 

located. But in some cases, due to the lack of adequate international, trans-cultural experience 

and the lack of appropriate training, their own cultural pattern shapes the way they think, 

accept and act towards others. The need for appropriate training, and in particular, for the 

formation and development of competence in intercultural communication, has been noted by 

many researchers of the problem, but no educational program based on a specific model has 

been implemented. 

2. Model of Intercultural Communication in language learning 

The Bulgarian Army has a proposal to introduce training in intercultural communication 

within the English language training program. This would enrich the knowledge not only in a 

foreign language with additional vocabulary, but also with role-playing communication 

techniques and working out real life situations.  

2.1. Object and goals of the Model 

The aim of the Model is to optimize, enrich and improve the English language training 

system with the introduction of intercultural communication topics so as to respond to the 

needs related to the application of language skills and effective intercultural communication 

in the international military environment. 

2.2. The objectives of the Model are: 

 To determine the main elements, goals, tasks and principles of teaching 

intercultural communication in the system for the English language learning system; 

 To identify the participants in the training in intercultural communication, its 

management and administration in the English language learning system and their responsibilities; 

 To give general guidelines for planning the training in intercultural communication; 

 To describe the methods of teaching intercultural communication; 

 To determine the requirements for teaching intercultural communication; 

 To provide guidance on the maintenance and modernization of training equipment. 

2.3. The main elements of the Model: 

 Organizational structures for management, planning and conducting training; 

 Staff: teachers, trainees, administrative and support staff; 
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 Training: forms and methods of training; 

 Training equipment: technical training aids, office equipment, textbooks and 

teaching materials, language laboratories. 

All these elements are functionally related to the teaching of English and intercultural 

communication and the goals that are defined by the system. 

2.4. Areas of training on the Model: 

 To offer modern language training programs that meet the needs of learners, with 

an emphasis on teaching intercultural communication. 

 To choose modern educational institutions for conducting quality language training 

and training in intercultural communication. 

 To have availability of well-trained teaching staff who actively work for the 

success of learners in both language and intercultural communication. 

 To help learners reach the level of English proficiency, which will make them 

"independent", will allow them to cope with the language barrier and will improve their skills 

for adequate use of intercultural communication methods. 

 To provide a standardized, objective and fair overview of language skills and 

intercultural communication. 

2.5. Development of the training according to the Model: 

 To develop and add topics on intercultural communication in the content of the 

curriculum lined with examples and experience from real situations (role-play activities) 

 To determine the optimal teaching style for different levels of learners. 

 To enrich the programs within the various sciences - historical, psychological, 

sociocultural, technical, military and others to a reasonable and necessary degree. 

 To provoke tolerance and interest in different cultures and ways of behavior; 

 To develop learning activities and tasks that enable the development of various 

learning and communication strategies, as well as to meet the individual needs of language 

and intercultural learning and styles of learners. 

 To give priority to the tasks on intercultural communication, similar to real 

communicative situations, which will contribute to the construction of adequate models of 

social behavior. 

2.6. Training principles of the Model: 

 Consistency of preparation and ensuring continuity between models of different 

categories of training; 

 Active and constructive cooperation and shared responsibility between all 

participants in the training process; 

 Balance between the interests of the organization and individual interests, so that 

there is a correspondence between the importance of the required results and the methods of 

stimulation and motivation, given their achievement. 

3. Types of intercultural communication applied in the Model in a specific 

environment 

In most NATO member countries, there is an agreement within the military that 

culture is an important factor in conducting military operations and operations to restore and 

maintain stability. Sociocultural factors influence every level of engagement in a military 

setting, from interpersonal interactions while negotiating with local leaders, through the 

training of military advisers to group and community engagements during strategic 
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communication and operations of influence. The influence of these factors is widely 

recognized at every level in defense, and some of the frequently cited military leadership 

challenges contain an intercultural component such as communicating and working with local 

leaders, security forces and the local population. 

3.1. Cultural literacy and competence 

Culture shapes our self-determination and expression, our relationships in groups and 

communities. When servicemen in multinational missions encounter a new cultural environment, 

they face a conflict between the values and beliefs of their own culture and the values and beliefs 

of another culture, which creates significant uncertainty in the two interacting cultures. 

Culturally literate servicemen are aware of how their views influence the views of other 

cultures because they can understand and appreciate their own beliefs, values and norms. Self-

awareness of one's own cultural perceptions makes it possible to use this understanding in 

relationships with others. To be culturally competent is to be able to manage group and 

organizational, intercultural activities. Competence is the building of successful multicultural 

teams using, effective communication that takes advantage of cultural diversity but has a 

common vision. 

The idea behind military intercultural communication and education is to help 

servicemen be more effective in the environment in which they have to operate. They must be 

culturally literate to develop cultural experience in the areas of operations. 

Culturally literate servicemen: 

 Understand that culture influences their behavior and beliefs, as well as the 

behavior and beliefs of others. 

 Evaluate and accept different beliefs, appearance, behavior and lifestyle. 

 They know that historical knowledge is built and shaped by personal, political and 

sociocultural forces. 

 They are informed about the most important historical, religious events of other 

nations and understand how these events affect behavior, beliefs, and relationships. 

 Avoid stereotypes, ethnocentrism, and other biases and are aware of the problems 

of racism and prejudice. 

 They can communicate, interact and work fruitfully with people from other cultural 

groups. 

 They understand that as servicemen they are part of a widely stereotyped culture, 

that they will face prejudices that will have to be overcome in intercultural relations. 

Military leaders must understand and appreciate their own military and national 

culture, as well as the culture of the area of operation. To be able to effectively manage the 

dynamics of differences, leaders need to learn intercultural communication strategies. They 

also need to understand how historical mistrust affects current interactions, realizing that one 

may underestimate the actions of others based on learned expectations. 

Servicemen need to develop intercultural communication skills and understand that 

communication and trust are often more important than just using the language. The 

institutionalization of cultural interventions for conflicts and confusions caused by the 

dynamics of cultural differences may be necessary. 

With the increase of NATO coalitions and multinational military operations, cultural 

competence is a basic requirement. Leaders of stability and support operations should be able 

to work with international organizations, and to this, they require cultural competence. 
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The Bulgarian Army needs programs designed to build cultural competence, including 

multinational and partner training programs not only for liaison officers. These programs will 

be more useful if they are designed not only to teach general English and familiarize foreign 

students with American cultural norms, but to prepare them for the challenges of the cultural 

environment in the area of operation and to identify the main cultural norms and ways of 

communication there. 

Perhaps liaison officers and language instructors may be tasked with training duties 

and exchange programs involving foreign experts. Will the Bulgarian army be interested in 

language instructors teaching culture and intercultural communication? The need for cultural 

literacy and cultural competence is obvious, but it is also clear that it takes some time to 

achieve good results in both directions of the educational process. The main question is, 

where to start? 

3.2. Cultural differences 

"Culture is acquired and shared by the members of the group, it is presented as their social 

heritage. Cultural norms are the standard or model of a specific cultural, racial, ethnic, religious, 

social group that defines them as typical of it. Cultural norms include thoughts, behaviors, and 

patterns of communication, customs, beliefs, values, and institutions." (McFarland, 2005) 

By learning about cultural differences and exploring similarities, everyone as a person 

can learn to cooperate in overcoming cultural differences. Cultural awareness focuses on 

listening and understanding others and helps to communicate more effectively. 

Table 1 shows some aspects of the general cultural normative differences between the 

Bulgarian, American and other cultures (see Table 1). 

 

Table 1  

 

Comparison of Cultural Norms and Values 

Cultural Aspects Bulgarian Culture American Culture Eastern Culture 

Acquaintance 

and space 

Informal / formal 

handshake 

Informal / formal 

greeting/handshake 

Formal / informal hugs, kisses, 

handshakes, bows 

Communication 

and language 

Explicit, direct 

communication; sometimes 

indirectly emphasizing the 

content, the meaning is 

found in words. 

Explicit, direct 

communication; 

Emphasis on content- 

meaning found in 

words. 

Implicit, indirect 

communication, emphasizing 

the context, the meaning is 

revealed "between the lines". 

Dress and 

appearance 

Dress and appearance are 

important, they show 

status. 

"Dress for success" 

dress code for almost 

any situation. 

Dress is accepted as a sign of 

social status, wealth and 

prestige; Religious rules. 

Food and eating 

habits/rituals 

Food and eating as a way 

of maintaining social 

contact 

Eating as a necessity -  

 Fast food 

Dining as a social experience;  

Religious rules 

Time and time 

consciousness. 

Time is not as important as 

personal relationships; it is 

wasted and not appreciated  

Linear and exact time 

consciousness; value 

on promptness, time = 

money. 

Elastic and relative time 

consciousness; time spent on 

enjoyment of relationships 

Relationships, 

family, friends 

Focus on the family, 

relatives and friends; 

Focus on nuclear 

family; egocentrical 

Focus on the family, close and 

extended relatives and friends; 
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Cultural Aspects Bulgarian Culture American Culture Eastern Culture 

Frequent meetings and 

close contacts. Respect and 

esteem for elders.  

and individual 

responsibility for self; 

value on youth, age 

seen as handicap.  

loyalty and responsibility; 

respect to elders. 

Values and 

norms 

Group orientation; 

preference for disagreement 

but obedience. 

Individual orientation; 

independence; 

preference for direct 

confrontation of 

conflict. 

Group orientation; conformity; 

preference for harmony. 

Beliefs and 

attitudes 

Egalitarian; 

Individuals control their 

destiny; Gender equality  

Egalitarian; 

Challenging of 

authority; 

Individuals control 

their destiny; Gender 

equality 

Hierarchical; 

 Respect for authority and 

social order; Individuals 

accept their destiny; Different 

roles for men and women.  

 Mental 

processes and 

learning styles 

Lateral, holistic, 

simultaneous; Accepting of 

life’s difficulties  

Linear, logical, 

sequential Problem-

solving focus 

Lateral, holistic, simultaneous; 

Accepting of life’s difficulties 

Work habits and 

practices 

Emphasis on relationships; 

Rewards based on 

seniority, relationships; 

Work is a necessity of life 

Emphasis on task 

Reward based on 

individual 

achievement Work has 

intrinsic value 

Emphasis on relationships 

Rewards based on seniority, 

relationships Work is a 

necessity of life 

 

It is very difficult to find the most appropriate way to generate cultural skills in 

servicemen from so many different cultures and to achieve effective intercultural 

communication. Adopting a model of intercultural communication oriented towards some 

fundamental cultural norms with a wider application in a wider range could be more 

prudent. 

Cultural norms are the normative values and factors that have a great influence on 

military operations and the relations of servicemen with the local population. Individualism, 

collectivism, diversity and uniformity can be defined as cultural syndromes. They could be 

seen as patterns of beliefs, attitudes, self-determination, norms and values that can be found in 

any society. Six basic models of cultural norms are strongly affected in the relationships 

between different cultures: communication styles, attitudes to conflict, approach to task 

performance, decision-making styles, attitudes towards personal disclosure, and approaches to 

knowledge. Using cultural syndromes as a reference framework, the model of intercultural 

communication can be included in the existing language training program. 

Intercultural communication involves generating, transmitting, receiving and decoding 

messages, it is much more than a language, although the language is certainly the key to 

effective communication. The focus should be more on the successful use of language and 

intercultural communication than on turning the servicemen into linguists. 

“Cultural capability,” or “intercultural effectiveness,” is the end result of developing 

cross-cultural competence and regional competence in Army personnel. Cross-cultural 

competence refers to a culture-general skill set that includes awareness of one’s “self” in the 

context of culture, an open mind towards and appreciation of diversity, and the ability to 
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apply “culture analytical models” to any region. Regional competence refers to the culture-

specific aspects of any given culture as determined by mission objectives. Language 

proficiency falls into the category of regional competence. (see fig 1) According to the 

TRADOC Culture Center US Army, cross-cultural competence represents knowledge that is 

more durable and more easily attainable, while language proficiency is perishable and time-

intensive to attain and sustain.” (Watson, 2010) 

 

 

Figure 1. Dimensions of cultural competence 

 

A serviceman who finds it difficult to converse in an unfamiliar language is unable to 

communicate in more complex language situations and resorts to nonverbal communication, 

and in many cases he struggles to read cultural codes, because he lacks vocabulary and 

cultural knowledge. In order to strengthen verbal communication in a foreign language, it is 

necessary to back it up with training in intercultural communication. 

Cultural norms are the normative values and factors that have a great influence on 

military operations and the relations of servicemen with the local population. Individualism, 

collectivism, diversity and uniformity can be defined as cultural syndromes. They could be 

seen as patterns of beliefs, attitudes, self-determination, norms and values that can be found in 

any society. Six basic models of cultural norms are strongly affected in the relationships 

between different cultures: communication styles, attitudes to conflict, approach to task 

performance, decision-making styles, attitudes towards personal disclosure, and approaches to 

knowledge. Using cultural syndromes as a reference framework, the model of intercultural 

communication can be included in the existing language training program. 

Gaining cultural experience takes time. Cultural literacy and intercultural 

communication skills will enable servicemen to deal with any situation of cultural differences. 

Intercultural communication programs are designed to achieve cultural expertise and should 

start at an early stage and be continuous. The intercultural communication lessons integrated 

in the language training program will be a solution with very good results. Like any 

educational program, this one requires a way to evaluate effectiveness. Table 2 is based on 

established cultural education programs and is a good measure for the development of cultural 

literacy (see Table 2). 
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Table 2 

 

Reference framework for cultural consciousness 

Indicator Beginner Intermediate Advanced 

Cultural awareness Learners are ignorant of 

the specific value systems 

that contribute to how they 

and others behave, or have 

negative stereotypical 

perceptions of different 

cultural groups. 

Learners are aware that 

culture is reflected in their 

own and others' behavior, 

understand specific beliefs 

and value systems, but to a 

large extent knowledge is 

superficial or incomplete. 

Learners have knowledge 

of specific beliefs, values 

and feelings that 

contribute to the way 

they and others behave. 

Awareness of 

history and its 

impact 

Learners know nothing 

about the culture and 

history of others 

Learners have a basic 

knowledge of history and 

culture, but they are not 

aware of how history has 

shaped the relationships 

between groups. 

Learners know the 

history and cultures of 

other nations; they 

understand that these 

stories affect 

relationships today. 

Stereotypes and 

prejudices 

Learners do not 

understand that 

stereotypes and other 

biases are not acceptable. 

On a more general level, 

learners understand that 

stereotypes and other biases 

are not acceptable; 

however, they are not 

sensitive to the impact of 

prejudice or biased 

messages for other cultural 

groups 

Learners can understand 

the dangers of 

stereotypes and other 

biases; they are sensitive 

to the problems of racism 

and prejudice and 

recognize biased 

messages for other 

cultural groups 

Tolerance Learners cannot 

recognize the similarities 

between their own 

culture and that of others; 

they evaluate differences 

in behavior or lifestyle 

negatively. 

Students can recognize the 

similarities between 

themselves and foreign 

cultures. They are not 

negative about the differences 

in behavior of individuals 

from different cultures; they 

are sometimes associated 

with them. 

Students see similarities 

between themselves and 

foreign cultures. They 

value and accept people 

with different beliefs, 

attitudes, and lifestyles. 

 

3. Conclusion 

Training in intercultural communication is an important element in the career of servicemen. 

Over the years, the military education system has been required to introduce internal and external 

programs to address cultural factors in national and international operations during missions. 

The report explains the need for a formal conceptual model of intercultural 

communication in language learning of groups in a specific environment. 

This model of training in intercultural communication is theoretically substantiated and is 

proposed for experimental research in the program in Foreign Languages Department in Shumen. 

A modified and revised model can serve as a basis for an expanded cultural education 

program in a specific environment to create better skills for dealing with cultural differences 

during conflicts, partnerships or stability and assistance operations. 
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Abstract: The changing linguistic landscape and the shift from teaching English as a foreign/second language 

to teaching English as the global language poses the need for a more comprehensive outlook on language 

instruction. This report aims at investigating aspects of context and cultural awareness in English language 

teaching. It attempts to explore the complex relationship and underlying dynamics between language and culture 

in the classroom, as well as the way in which different teaching methods and pragmatic strategies are 

implemented to navigate an understanding and appreciation of the differences of the other and to ultimately 

frame cultural awareness. Considering intercultural competence a vital skill and a key goal for English 

language learners, the authors offer an understanding of the role and impact of cultural content on English 

language acquisition and on English learners' performance both academically and in intercultural environment. 

Particular emphasis is placed on a specific group of learners – the military professionals – for whom building 

not only linguistic but also cross-cultural skills and competences is essential for ensuring success in the full 

spectrum operations and for developing as leaders on a global level.  

Key words: context, culture, cultural awareness, global English, lingua franca, English language teaching, 

intercultural communication. 

 

Language diversity in the world today amounts to 7139 languages and according to 

UNESCO almost half of them are endangered. Even more alarming is the fact that every 

month two of them are becoming extinct. At the same time, English has become the world’s 

primary lingua franca to an unprecedented extent and finds itself at the center of numerous 

paradoxes, arising but not solely, from globalization. 

Over the centuries there have been other languages such as Latin, Greek, French, and 

even Russian which served the purposes of lingua franca, but never has there been a global 

language like English. With a history of 1300 years, and a total amount of words estimated at 

1,022,000 by Harvard University as of 2010, the English language is currently spoken in 118 

countries, being official in 59 of them. Latest calculations show that there are 378,000,000 

native speakers of English and 743,000,000 non-native, which makes English the most widely 

spoken language in the world, followed by Chinese and Spanish. Another striking statistic 

shows that only 4 % of all interactions in English include native speakers, i.e., those born to 

the language (Ethnologue, 21st edition).  

Adopting Kachru’s model “The three circles of English”, native speakers would refer 

to be any of the countries from the Inner circle, also referred to as norm-providing.  

Carefully analyzing all the numbers above, it would be safe to conclude that the 

predominant share of communication in English happens between non-native speakers (those 

who learn the language) and in the absence of native speakers, in a setting where language 

norms seem to lose their importance. This phenomenon gives rise to major linguistic changes, 

whose consequences are impossible to ignore. Some of the most pressing issues to be 

addressed are: If we unequivocally agree that we now longer speak of English but rather of 

Englishes, whose English do we teach? Who owns the English language? Who governs the 

norms of English language use? If we teach language through culture and culture through 

language, whose culture do we employ?  
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Braj Kachru – The Three Circles of English, 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education, together with politics, trade, economy, international communication, the 

entertainment industry and military cooperation is one of the domains in life where English is the 

global lingua franca. Schools, colleges, and universities around the world would advertise 

themselves as international in an attempt to attract students and teachers from around the world. In 

2021 instructors, lecturers and educators worldwide have found themselves amidst dramatically 

changing global realities. This is largely due to the fact that in teaching, as in life, nothing happens 

in a vacuum. Just as our lives have been defined by our history and politics, our social and 

economic status, so have the COVID pandemic, the massive relocations of people due to war, 

famine and natural disasters made teachers increasingly face the challenges of an extremely 

diversified world. In this environment language teaching and culture competence have become of 

great importance to scholars and professionals in the field of linguistics and pedagogy. 

Twenty years ago, language and culture had largely been seen as separate notions. It 

has become evident however that they are intertwined, language acquisition and use being 

now interdependent with cultural awareness. 

Cultural awareness is a powerful tool and applying it in any kind of communication 

could only help avoid misunderstandings and prevent conflicts. When a language becomes 

international, any notion of ownership whatsoever is lost. It is no longer the hallmark of 

identity of a particular country, nationality, culture or state. For instance, when English was 

adopted by the USA, it changed so that it could represent the identity and ideals of a new 

nation. The role of English language teachers is crucial and unquestioned. But tasks are and 

will continue to change. The aim is to no longer teach students what is right or wrong to say 

and write, but to inform and familiarize them with appropriate forms of language, so that they 

know how to interpret, adapt, and choose successful patterns for global interaction. 

Incorporating the diversity of Englishes is more beneficial to learners rather than 

predominantly focusing on native English only. Emphasis should be on effective 

communication rather than on grammar and vocabulary alone, as even incomplete conformity 
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to Standard English norms can result in successful communication. Learners should be 

motivated and challenged to demonstrate greater flexibility when communicating in English 

as well as increased ability to adjust to various intercultural settings (Cogo and Dewey, 2012). 

Even incomplete conformity to Standard English can result in successful communication. 

This should not imply that teachers should abandon “striving for mastery” altogether, although it 

should be taken into consideration when making decisions regarding methodology, language 

curriculum and language teaching (Seidlhofer, 2011). 

We are accustomed to measuring one’s mastery of English based on their development 

and achievement of the four language skills – listening, speaking, reading, and writing. 

Tomalin, a writer and lecturer specializing in intercultural awareness and communication, as 

well as in educational matters, argues that culture should be considered the fifth language 

skill. Tоmalin describes cultural awareness as “the sensitivity to the impact of culturally 

induced behavior on language use and communication” (Tomalin, 1993, p.5).  It is what 

allows students to understand that people around the world speak and behave in a certain way 

because of cultural factors. Speech and behavior are determined and shaped by variables such 

as social class, sex, age, and place of residence. Incorporating cultural awareness in English 

language teaching allows for students to critically think, identify and analyze myths and 

generalizations about the target culture. The best way to instill cultural awareness is teaching 

culture through a task-oriented approach. Greatly beneficial to learners of English proves to 

be pair work or group work where students search for specific information, interpret, share, 

and discuss their findings. In Cultural Awareness, Tomalin proposes seven groups of various 

activities and exercises aimed at increasing cultural awareness in the language classroom: 

 Activities devoted to cultural images and symbols 

 Activities based on realia such as postcards, stamps, and newspapers 

 Activities focused on lifestyles of people in English speaking countries such as 

employment, shopping habits, dating, holidays, and other everyday experiences 

 Information oriented activities 

 Communication activities  

 Activities investigating students’ own culturally influenced values and attitudes and 

the cultural values of English-speaking cultures 

 Activities about exploring and extending cultural experiences 

The activity below is a very good illustration of how cultural awareness can be raised 

and sensitivity increased through teaching English 

 

Aim: To increase awareness and sensitivity to cultural differences; To stimulate discussion and 

provide opportunities for students to express their views; To practice listening and or reading skills 

Materials: A task sheet for each student. 

Level: Intermediate and above 

Time: 30 minutes 

Preparation: Choose one of the task sheets below and make enough copies to give one to each 

student. Alternatively, you may wish to develop your own cultural incidents based on your 

experience.  

Procedure: First introduce the subject of critical incidents to the class by saying something like a 

critical incident is a situation where there is a communication problem between people of different 
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cultures. In other words, something goes wrong because the people involved don't understand each 

other's culture. Tell the students that they are going to read a critical incident and come up with their 

own solutions to the problem involved. Distribute the task sheets and tell the students they are to 

work individually, reading about the incident and choosing their answers to each question. 

Attending a party 

Read the situation below and choose the best answers to the questions. Sometimes more than one 

answer is possible: 

Martha, an American teacher in the US, had just started teaching English to a group of Japanese 

students. She wanted to get to know the students more informally, so she invited them to her house for 

a party. The students all arrived together at exactly 8:00 PM. They seemed to enjoy the party - they 

danced, sang, and ate most of the food. At about 10:00 PM, one of the students said to the teacher, “I 

think it's time for me to leave. Thank you very much for the party.” Then all the other students got up 

to go, and all left at the same time. Martha decided she would never invite them again! 

1. Why did all the students leave together? 

A. They didn't like late nights.  

B. There was no more food. 

C. They were doing what was normal for them. 

D. They had an invitation to another party. 

2. Why did Martha decide never to invite these students to her house again? 

A. She felt insulted because they all left at once. 

B. They had eaten all the food. 

C. They stayed too late. 

D. They hadn't brought her a present. 

Answer key:  The most likely explanation for question 1 is C. Young people in Japan 

and many other countries in Asia often arrive at social events in a group and leave in a group. 

The correct answer for question 2 is A. In the US and other English-speaking countries, 10.00 p.m. 

is relatively early to leave a party. 

Remark: It may be pointed out that in a given situation one action may be more appropriate than 

another. As students become more familiar with the “critical incident” technique, they can be 

encouraged to write up their own critical incidents for class discussion. 

Source: Tomalin, B. and Stempleski, S., (2014). Cultural awareness. 

 

This particular exercise has been included in several English classes with second-year 

cadets at the National Military University. Although all the students were Bulgarian, they 

proved to be of varied and diverse intercultural experience. Asked to choose and decide on the 

most appropriate behavior in the given scenario, the majority of participants easily recognized 

the source of the misunderstanding in the situation and responded as anticipated. Most of 

them were eager to share critical incidents they have been involved in, based on their Erasmus 

+ mobility training in partner institutions in countries such as Romania, Turkey and Poland.  

Advantages: 

 The critical incident is entertaining and appealing to students as it brings reality and 

authenticity to the classroom. 

 Although the exercise is guided, the teacher is a facilitator and students are at the center 

of the activity, as they choose what critical incidents of their own to share in the follow-up 

discussion. 

 The activity improves students’ cultural awareness and encourages group work and 
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discussion on various topics such as socializing, hospitality, cultural values and interaction 

with people of different cultural backgrounds. 

 It develops skills such as analyzing, summarizing, and presenting. 

 The activity provides opportunities for effective and structured discussion.  

Disadvantages: 

 The activity could be overwhelming and time-consuming if larger groups of 

students are involved.  

 Less confident learners might feel nervous and hesitant to share their opinion.  

Providing students with context in language classes makes abstract language learning 

meaningful and relatable to real people and real-life situations. Incorporating culture in 

language teaching equips learners with general knowledge of history, religion, geography 

lifestyle and politics, boosting learners’ motivation.  

As Crystal insists, teachers need to build bridges between the “solid academic 

linguistic foundation and the general English using public”, realizing their newly acquired 

role of cultural mediator (Crystal, 2012, p. 15). 

In the past, education was seen as a process involving mainly children, but this 

conception has changed since and nowadays it is perceived as a lifelong endeavor. The 19
th

 

century ideology of English as a foreign language highlights the importance of reproducing a 

native like behavior. Alongside this tradition, the mimicking learner is somewhere at the 

periphery of the learning process struggling to conform to Standard English norms.  

Teaching English as lingua franca however calls for an immensely radical and 

controversial, but much needed approach. Learning English seems to be losing its status as a 

separate discipline and inevitably becoming more integrated and merged with general education 

where a lack of native speaker accent, for example, will not be a signal for poor competence. 

Instead, local accents are to be seen as signaling identity and cultural background. Together 

with literacy in the official language, English is now considered a basic skill, as English as a 

foreign language is gradually giving way to global English (Graddol, 2006) 

Therefore, English language teaching must be relevant and contemporary in order to 

reflect and aid learners’ needs and aspirations. Instead of teaching students, who will speak 

the language very well but who will fail to understand profound underlying links between the 

cultural context and language content, or what Bennet calls fluent fools, English language 

teachers need to educate responsible citizens - better informed and flexible. In the field of 

military education, this will enable future service members and leaders to be more adaptable 

and efficient in conducting complex humanitarian missions.  Such missions include 

development, diplomacy, stability, and peacekeeping operations, and often entail long-term 

engagements with civilian populations in conflict or disaster zones. 

The role of context and culture in the English military classroom must be reevaluated. 

It is mandatory that teachers and instructors widen the scope of culture and challenge learners 

to use language as a means of switching to different cultural perspectives other than the 

traditionally expected British or American English. This is critically important as the Armed 

Forces operate in multinational, and therefore, multicultural, environments. Achieving the 

mission goal requires building rapport, respect, and trust within the multinational and 

multicultural units where English has become the common means of communication. Hence, 

the emphasis on the need for language and cross-cultural training of military personnel during 

all stages of both career development and special mission preparation.  
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A major focus of military training institutions and various initiatives has been to build 

culture and language capabilities across all unit levels and at all stages of the educational 

process. The Common European Framework for Foreign Languages (CEFFL) highlights the 

acquisition of cultural aspects in the process of teaching and learning a foreign language, 

making it a mandatory requirement not only from the point of view of communicating 

efficiently, but also from an active and constructive perspective that can be further applied at a 

social, professional and cultural level. Apart from focusing on the culture and lifestyles of 

English speaking countries, language tasks in the military classroom should provide for the 

understanding and adapting to communicating and cooperating with non-native speakers of the 

language. As much as military culture, customs and courtesies across partner forces share 

common underlying principles and values, it is still essential to prepare future military officers 

to recognize and respect differences in order to build successful multinational capabilities.  

There are three key characteristics that enable learning about and adapting to 

unfamiliar cultures: knowledge, skills, and attributes (KSA). These can be influenced through 

education, training, and developmental experiences. “Knowledge” includes the ability to 

arrange information into some pattern or schema, the ability to deal with some level of 

cognitive complexity, and the ability to organize culture information into a level of cultural 

self-awareness.  “Skills” include flexibility in using knowledge to deal with situations, the 

ability to regulate one’s own behavior or self-regulation, and interpersonal skills or abilities to 

deal with other people from one’s own or other culture(s). Lastly, “attributes” refer primarily 

to affect and motivation, including empathy, openness to other cultures, and a positive attitude 

about and the initiative to learn other cultures. These terms are often used to describe the 

learning focus for leaders and Soldiers in the different elements of culture and foreign 

language education and training. (Army Culture and Foreign Language Strategy, Department 

of the Army 2009) 

The training of military personnel must account for the intercultural aspect of the 

communicative competence. Teachers need to formulate the desired learning outcomes and 

employ various teaching techniques and activities that will ensure that language training is not 

only about language acquisition but also about developing intercultural knowledge, skills and 

attitudes. The same knowledge, skills and attitudes that will enable them to function 

efficiently in multinational and multicultural environments. To develop both the linguistic 

skills and intercultural communication competence of the trainees, language instructors have 

always tried hard to provide the best possible authentic materials. In view of the question that 

we asked earlier as to whose culture and whose English these materials should contain, we 

strongly believe that the term ‘authentic materials’ should be extended to any written or oral 

communication provided by non-native English speakers. Ideally, these should be samples of 

English produced in realistic or real-life situations by members of partner armed forces – the 

soldiers and leaders with whom military professionals will be communicating with while 

serving their countries and providing peace, security, and stability on a global level. The aim 

is for the trainees to be exposed prior to deployment not only to the peculiarities of their 

counterparts’ Englishes, but also to their particular cultural influences on the prevailing lingua 

franca and on the common military culture they are to be a part of. 

The challenges that the military have been facing since the beginning of the 21
st
 

century in terms of the changing nature of conflicts and military operations as well as the 

lessons learnt form the conducted joint UN and NATO missions have convinced all decisions 

makers in the field of military education and training of the paramount importance of building 
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language and crosscultural competences in order to ensure the troops’ interoperability and 

mission success. Therefore, several initiatives and programs have been aiming at providing 

both military and civilian personnel with the opportunity to improve their language skills 

through communication, to build confidence through participation and to boost motivation 

through involvement. For cadets and staff from military academies and universities 

participation in events and mobility programs under “Erasmus+” and the European Initiative 

for the Exchange of Young Officers (“Military Erasmus”) is the perfect way to learn from 

experience how intercultural gaps can be bridged, what multinational cooperation entails and 

who their future partners are.  
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Резюме: В статията, след като се изяснява терминът „интеркултурализъм” и важността на този 

въпрос за съвременната епоха на глобализация, се описват теории и модели за интеркултурна 

компетентност в научната литература, като се обръща по-специално внимание на модела на 

Майкъл Байръм за интеркултурната комуникативна компетентност чрез чуждоезиковото обучение. В 

доклада се разглежда ролята на преподавателите по чужд език като „медиатори” между различни 

култури и важността на техните собствени компетенции, методи и материали за преподаване с цел 

изграждане на интеркултурна компетентност в процеса на обучение.  

Ключови думи: Интеркултурализъм, интеркултурна комуникативна компетентност, роля на 

преподавателя по чужд език, подбор на обучителни материали.  
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Abstract: After shedding some light on the term “interculturality” and the importance of this subject for the 

modern era of globalization, in the paper I continue with description of the theories and models for intercultural 

competence in the scientific literature and particularly of the model for intercultural communicative competence 

through language teaching, developed by Michael Byram. I focus on the role of “mediator” between different 

cultures of the foreign language teachers and on the importance of their own competences and their methods 

and teaching materials for building intercultural competence in the learning process.   

Key words: Interculturality, intercultural communicative competence, role of the foreign language teacher, 

selection of teaching materials.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

В съвременната ера на глобализация, в която живеем, културното разнообразие е 

в огромни мащаби. Възможността за обмен на кадри, търсенето на по-добри 

възможности за реализация и обучение, миграцията, военните конфликти в някои точки 

на света, са само част от причините за възникването на мултикултурализма.  

Макар и много страни в Европа да са възприели политиката на мултикултурализъм, 

защото чрез нея се регламентират правата на малцинствените групи, след събитията от 11 

септември 2001 г. тази политическа визия бива разкритикувана от Европа, САЩ, Канада и 

Австралия, а редица политически лидери признават провала на политиката на 

мултикултурализъм. Като алтернатива на прилаганата политика към културното 

разнообразие, с публикуването през 2008 г. на „Бялата книга по интеркултурен диалог”, 

Съветът на Европа предлага политиката на интеркултурализъм. „Според Бялата книга, за 

да бъде успешен интеркултурният контакт и последвалият интеркултурен диалог, за да се 

утвърждават ценности като толерантност, взаимно разбиране и уважение между хората от 

различни култури, е необходимо те да притежават и развиват своите интеркултурни 

компетентности” (Ганева, 2015).  

Тук започва ролята и много отговорната задача на педагога и особено на 

преподавателя по чужд език като „връзка”, като „мост” между културите с цел 
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изграждане в обучаемите на интеркултурна компетентност или както някои автори, 

предимно лингвисти, я наричат - интеркултурна комуникативна компетентност, при 

която фокусът е върху комуникацията. Най-общо казано, интеркултурната 

компетентност се свежда до усвояването на знания, умения и отношения, като 

постигането на интеркултурна компетентност e възможно само при овладяването и на 

трите. Трябва да се отбележи, че интеркултурната компетентност заема място в 

контекста на европейската образователна политика, а именно фигурира сред 

ключовите компетентности, които са дефинирани в Европейската квалификационна 

рамка за учене през целия живот (Жечева, 2019). 

РАЗРАБОТЕНИ В НАУЧНАТА ЛИТЕРАТУРА МОДЕЛИ НА ИНТЕРКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ  

Актуалността на темата предопределя и разработването на многообразни модели 

на интеркултурна компетентност от страна на редица изтъкнати автори, като може да 

се каже, че са няколко по-известните модели на интеркултурна компетентност, 

разработени в научната литература към момента.  

В началото на 80-те години на 20-ти век Хеерт Хофстеде публикува теорията си за 

културните измерения, озаглавена „Култури и организации. Софтуер на ума”. След това, 

през 1986 г. Милтън Бенет разработва своя модел за развитие на интеркултурна 

сензитивност (Developmental Model of Intercultural Sensitivity – DMIS), който описва 

различините начини, по които хората реагират на срещата с културни различия, като 

водещ принцип тук е, че увеличаването на интеркултурната компетентност е в пряка 

зависимост от усложняването на опита на личността в областта на културните 

различия. През 1995 г. Кристин Бенет разработва модел на интеркултурна компетентност, 

състоящ се от два етапа - „състояние на неправдоподобност” и „състояние на 

правдоподобност”. При първия етап личността разполага единствено с повърхностна 

представа за междукултурните различия, която е придобита от екскурзии в чужбина, 

литературни произведения, филми, медии, докато при втория етап културните различия се 

възприемат като „нормални” от позициите на житейския опит на човека и собствената 

култура започва да се приема не като универсална, а като една от много други. През 2006 г. 

Дарла Диърдорф представя единствения по рода си Процесен модел на интеркултурна 

компетентност. Както говори и името му, при него интеркултурната компетентност се 

възприема като един безкраен процес, тъй като обучаемите постоянно усъвършенстват 

способностите си и с времето се трансформират в интеркултурно компетентна 

личност. Внимание заслужава и моделът на Арасаратнам и Дьорфел от 2009 г., който се 

отличава с това, че е тестван в културно разнообразна среда и би работил добре в различни 

културни контексти. Този модел включва формирането на емпатия, която според авторите 

може да повлияе изграждането на интеркултурна комуникативна компетентност. В 

България проблематиката за интеркултурната компетентност също получава внимание, 

като най-подробно е изследвана от Сийка Чавдарова-Костова, която я разглежда в 

контекста на възпитанието (Жечева, 2019).  

МОДЕЛЪТ НА МАЙКЪЛ БАЙРЪМ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАТИВНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ  

При модела на Майкъл Байръм за интеркултурна комуникативна компетентност 

(Model of Intercultural Communicative Competence), разработен през 1997 г., фокусът е 

върху формирането на интеркултурна компетентност чрез чуждоезиковото учебно 

съдържание, като акцентът пада върху ролята на преподавателя по чужд език като 
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„медиатор“ и „съветник“ (guide) между културите. Моделът на Байръм включва следните 

компоненти:  

 Savoirs (Knowledge) – Знания за културата, за социалните групи и 

идентичности, за собствената държава и за тази на събеседника, както и за цялостния 

процес на общуване;  

 Savoir comprendre (Skills of Interpreting and Relating) – Умения за 

интерпретация и съотнасяне на документи или събития в рамките на различни 

култури;  

 Savoir apprendre/faire (Skills of discovery and interaction) – Умения за 

откриване и взаимодействие и за придобиване на нови знания за културата и 

културната практика;  

 Savoir s’engager (Critical cultural awareness) – Критична културна осъзнатост 

и способност за критична оценка на убежденията, ценностите и поведението на 

другите, както и на своите собствени;  

 Savoir être (Intercultural Attitudes) - Интеркултурни нагласи/отношения като 

любопитство, откритост, способност за поглед към собствената култура от 

перспективата на непринадлежащ към нея човек.  

Байръм въвежда термина „интеркултурен говорител” (intercultural speaker) и го 

дефинира като „някой, който има способността да общува с „различните” и да 

възприема различни перспективи и светоглед, като осъзнава, че хората, принадлежащи 

към различна култура, интерпретират различията по собствен начин.” Авторът се 

противопоставя на схващането, че в час по чужд език приоритетно е усвояването на 

граматични структури, и счита този подход за остарял, като смята, че трябва да се 

подбира „автентичен“ учебен материал (Byram, 2002 - Жечева, 2019).   

В модела си Байръм подробно разглежда методите, дейностите и материалите, 

които един преподавател по чужд език следва да включи в обучителния процес с цел 

постигането на интеркултурна комуникативна компетентност в обучаемите.  

РОЛЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАТИВНА КОМПЕТЕНТНОСТ  

Може да се каже, че часовете по чужд език са връзката между две култури и чрез 

тях обучаемите имат възможността да откриват други ценности, манталитети 

и реалности от живота. „Езикът не представлява обикновен инструмент за комуникация, 

състоящ се от предаване на фактологическа информация, а културно съкровище, 

включващо историята и еволюцията на народ, който през времето на съществуването си 

е трупал нагласи, ценности, манталитети, вярвания, поведенчески модели - 

цяла една екзистенциална философия” (Obilisteanu, 2018).  

Преподавателят по чужд език е този, който държи в ръцете си ключа към това 

съкровище. Тъй като от него зависи какви методи и материали за преподаване ще 

избере, каква методология ще следва, така че да постигне желаните цели и резултати. От 

самия него зависи и степента му на подготовка, мотивацията, както и допълнителното му 

професионално и личностно усъвършенстване.  

Байръм посочва, че не е необходимо преподавателят да знае абсолютно всичко за 

„целевата култура”, тъй като основната цел на преподаването на интеркултурното 

измерение не е просто предаването на информация относно чуждата култура, а 

подпомагане на обучаемите да разберат по какъв начин интеркултурната интеракция се 

случва, как тяхното възприемане на другите хора и възприемането на другите хора за тях 
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самите влияят на успеха на комуникацията. За тази цел преподавателят трябва 

да измисли дейности, с които да предостави възможност на обучаемите да дискутират и 

да правят изводи за целевата култура от техния собствен опит, като се базират 

единствено на това, което са чули и прочели от автентичните материали. Задачата на 

преподавателя е да предостави само кратка фактологична информация относно начина на 

живот и моделите на поведение, съществуващи в културата на хората, говорещи 

изучавания език, а впоследствие да насърчи сравнителен анализ между чуждата култура 

и родната. Често възниква съмнението дали преценката от разстояние на един 

„чужденец“ за дадена чужда за него култура може да бъде адекватна. Отговорът на този 

въпрос е, че разбирането на един чужденец за (част от) идентичностите и културите 

на една друга страна е също толкова валидно, колкото е валидно и разбирането на 

местния представител на същата тази култура. По тази причина дори и един 

преподавател по чужд език да не е носител на езика, който преподава, макар и да не е 

посещавал или пребивавал дълго в страната, в която този език и култура съществуват, 

преподаването на интеркултурните аспекти в часовете по чужд език е възможно, а и 

необходимо от гледна точка на това, че преподавателят би развил в обучаемите тази 

компетентност, която би им била от полза, когато са изправени пред ежедневни 

ситуации, с които е вероятно да се сблъскат в една чужда страна. Това е 

така, защото хората, които живеят в дадена страна, не познават интуитивно или по друг 

начин цялата култура на тази страна поради наличието на много култури в една 

страна, а и тъй като изучаването на културата продължава през целия живот. Така че 

интеркултурната компетентност е само частично въпрос на знания. За сметка на това 

преподавателят не би следвало да се пита колко още информация за страната или 

културата да включи в учебното съдържание, а как да развие другите ключови 

компетентности, които биха помогнали на обучаемите да контактуват успешно с хора 

от други култури и с различни от техните идентичности. Затова преподаването на 

аналитични умения, които са много по-трайни от обикновените факти, и са 

достатъчно гъвкави, за да са в крак с постоянната културна промяна, е много по-

ценно (Byram, 2002).  

Поради факта, че хората, които изучават чужд език, трябва да са готови за 

интеркултурни контакти, преподавателят по втори език има роля в това да 

ги подготви, за да развият поведение, умения и знания, допринасящи за интеркултурна 

комуникативна компетентност. С цел да помагат на обучаемите в техния интелектуален 

растеж, преподавателите по чужд език следва да притежават умения, които надхвърлят 

знанията по предмета, който преподават. Обаче някои преподаватели по втори език 

игнорират факта, че ефективната комуникация на чужд език е свързана с 

интеркултурната компетентност, и в резултат на това те често изключват интеркултурния 

компонент от преподаването (Malgorzata, 2011).  

По отношение на учебните материали, с които може да се изгражда интеркултурната 

комуникативна компетентност, преподавателят разполага с широко поле за творческа 

изява. Според Байръм развиването на интеркултурна компетентност в обучаемите 

предполага използването на „автентични текстове“, включително аудио записи и най-

разнообразни писмени документи и визуални материали като карти, снимки, диаграми 

и др. Дейностите включват разбиране, говорене и писане на целевия език, като подходът 

към материалите е винаги критичен. Тези принципи могат да се прилагат към всички теми, 

изучавани на целевия език. Тук обаче става въпрос за това да се предизвика читателят, като 
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се представят текстове и визуални материали с противоположни възгледи, с цел 

обучаемите да придобият концепции за критичен анализ. Важно условие е автентичните 

материали да се представят в контекст. За обучаемите е важно да имат информация за 

текста като дата и място на съставяне, вид публикация, целева аудитория, съществени 

външни събития, които са повлияли публикуването на материала, вероятна политическа, 

религиозна или културна гледна точка. Освен контекста на автентичните материали за 

обучение важно да се знае е и каква е целта на публикацията – дали е създадена с цел 

убеждаване, дискусия, забавление или с рекламна цел. Като винаги се търсят сравнението 

и критичният анализ със собствената култура и реалност (Byram, 2002). 

„Изучаването на даден език е неделимо от неговия културен контекст”. Затова 

обикновено има очакване, че избраните от преподавателите обучителни материали по 

чужд език включват елементи от културата на целевия език. Включването на културни 

аспекти в обучението по чужд език варира в различните обучителни материали и 

поради това е важно за преподавателя по чужд език да знае на какво да обръща 

внимание при подбора на ресурси за обучение. Но „изглежда, че преподавателите по 

език често не осъзнават „богатството” на културата на целевия език и възможните 

ползи, които тя носи на обучаемите” (Byram, 2002). 

Обучението по чужд език в рамките на интеркултурното измерение поощрява 

споделянето на знания и дискусията за различни ценности и менения. Важно за 

преподавателите по чужд език е преодоляването на стереотипите и предразсъдъците 

както в обучаемите, така и в самите тях. Възможно е неволни бегли негативни или 

позитивни забележки от страна на преподавателя да останат задълго в съзнанието 

на обучаемите. Някои преподаватели имат положителна предразположеност към 

страните, в които се говори целевият език, и се стремят да предадат своя ентусиазъм и 

на обучаемите. Може и да се счита, че това е ролята на преподавателя, но е спорно дали 

преподавателите следва да се опитват да влияят на отношението на обучаемите или да 

запазят неутрална позиция. Всъщност истински важно е не формирането на 

положителна или отрицателна нагласа, а създаването на любопитство и чувство за 

откритост (Byram, 2002).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Погледнати през призмата на модерните методи на преподаване и в контекста 

на интеркултурната компетентност колко релевантни и уместни са наистина думите 

на Бенджамин Франклин, изречени преди толкова много години, но важащи с пълна 

сила и днес. В практиката е установено, че разказването и показването от страна на 

преподавателя водят до краткотрайни резултати, а включването, ангажирането на 

обучаемите в процеса на учене, тоест активното им участие в обучителния 

процес, превръща материала за усвояване в много по-запомняща се материя, а и в по-

забавно начинание, особено когато в методите на преподаване са включени интересни 

и интерактивни дейности. Също така незаменими са критичният анализ и съпоставка 

с цел изграждане на аналитични умения и интеркултурна компетентност. 

Преподавателите са тези, от които до голяма степен зависи успеваемостта на 

обучаемите, не само по отношение на придобиваните знания, но и във връзка с 

формирането на нагласите и отношението им. И именно тук е предизвикателството, 

пред което са изправени всички педагози, и именно в това се крие истинската сила на 

преподавателите.  
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Abstract: The article discusses various culture-oriented approaches to teaching foreign languages, the 

intercultural approach is studied from the main directions of its interpretation, the normative documents are 

analysed in order to identify the feasibility of using an intercultural approach at the High Military School. 
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The problem of integrating the components of culture in education, particularly in 

teaching foreign languages, has long attracted scientists’ attention. Until the 1960s culture 

within teaching foreign languages (FL) performed as an independent element associated with 

knowledge of the country of the target language. 

In this period, as noted by A.A. Mirolyubov, "general education in teaching languages is 

achieved as a result of familiarization with the culture of the country, whose language is being 

studied” (Mirolyubov, 2002). Nevertheless, the regional geographic material presented in textbooks, 

was of secondary importance and did not accompanied by specially designed exercise for it.  

The next stage in the development of the idea of learning foreign language associated 

with the period of the 1970-80s. At that time it becomes obvious that for a full-fledged 

communication in a foreign language is not necessary only the ability to master linguistic 

material, but and extra-linguistic knowledge related to the culture and customs of a particular 

community of people. However, the scope of application of socio-cultural aspects in this 

period is limited pragmatic goals - a necessity development of skills of social behavior in 

situations of everyday communication.  

As the analysis shows, only in the 1990s there was an awareness of the need to actualize 

the cadet's personality on the basis of his knowledge of reality that is alien to him/her and the 

perception of a different culture. Various culture-oriented approaches to teaching foreign 

languages have appeared and received further development: linguistic and cultural (Bachman, L., 

Bourdieu, P.), linguoculturological (Kern, R., Howard, T. C.), sociocultural (Hymes, D. H., 

Kramch, C.) and others. These approaches have found application in teaching foreign languages 

at High Military School.  

Linguistic and cultural approach is considered by researchers as a means of developing 

cadets' motivation and increasing their cognitive interest in the study of FL in the process of 

getting acquainted with foreign language culture (Lahtolf, 2000; Kebekova, 2000; Nefedova, 

1993; Fairclough, 1995). The authors also note the educational significance of the linguistic 

and cultural aspect and its focus on taking into account the individual characteristics of each 

cadet as a training subject.  

The linguocultural approach is guided by a new system of cultural values, put forward 

by modern society for a complete, objective interpretation of facts and phenomena from 

various areas of the country life. According to scientists (Freire, Paulo 1990; Mishatina, 2000; 

Lesson - Hurley, 2000), this approach presupposes a sufficiently in-depth knowledge of FL 

for research manifestations of the people’s culture.  

Sociocultural approach based on the idea of a dialogue cultures, aimed at ensuring 

intercultural communication of cadets. The inclusion of cultural knowledge in the learning 
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process of the foreign language contributes not only to maintain the motivation of cadets, but 

also provides them with the possibility of successful secondary socialization by means of a 

foreign language.  

Currently, the cultural component of education dictates the need to search new 

psychological, pedagogical and methodological solutions aimed at the formation intercultural 

communication competence of cadets and expanding the scope of educational process due to 

the "being" of them in the real context of communication.  

The first direction in the study of this approach is about emphasizing the importance 

knowledge of a different culture, worldview, peculiarities (stereotyped, value, behavioral, social) 

of native speakers. Representatives of this direction (Canal, Canagarajah, Clark, Pluzhnik) bring 

to the fore the regional geographic, linguocultural and sociocultural knowledge in the field of 

other linguocultural specificities necessary for cadets to be successful communication with native 

speakers. 

Possession of this knowledge contributes to the expansion the boundaries of the 

conceptual picture of the world of the secondary linguistic personality, speech/non-speech 

behavior of representatives of foreign language communicative culture when comparing with 

their own, mastering the system of “foreign culture” concepts and realities for operating with 

foreign language material in concrete practical activities. Intercultural learning, therefore, 

takes place when a person comprehends, communicate with representatives of another culture, 

“to understand its specific reference points, integrate into its own and apply for actions and 

thoughts in a foreign cultural context" (Huseynova, 2004). Thus, scientists applying this 

principle, assign a key role to the country culture of the target language. 

The second direction in the study of the intercultural approach is associated with the 

accentuation of the dominance of the influence of the native culture in mastering language and 

culture of a different linguistic society. Representatives of this approach (Crawford, Sandhaas, 

Zacharaki), revealing the tendencies of cultural inequality in teaching foreign languages in a 

natural language environment, speak about the adherence of cadets to norms and values of native 

culture. “Alien” is viewed as a category opposite to “self”. This leads to negative assessments of 

other people as strangers (Kumaravadivelu, 1994). Such ethnocentrism, from the point of view of 

scientists, is inevitable, and its must be taken into account in the process of mastering a different 

culture. The main criterion for correct understanding the relationship between "native" and "non-

native", is not to consider them as hostile categories to each other, but as mutually influencing, 

complementary components. 

The third direction in the study of potential intercultural approach is associated with 

the idea of the equal presence of two cultures – native and non-native. This direction is 

adhered to a group of scientists (Parson, Pennycook, Kaftaylova, Tareva, Chen Shuang, 

Yazykov), who consider an intercultural approach as a prerequisite for teaching students of 

linguistic and non-linguistic universities. Intercultural concept, staying alone "Young" among 

other culturally similar directions in teaching foreign language, acquired the status a full-

fledged approach that “assumes taking into account in the learning process the obligatory 

interaction of contacting linguistic and conceptual systems of communication participants - 

representatives of two linguistic societies” (Kaftaylova, 2010). 

As E.G. Tareva, assimilation of facts another culture is carried out in the following 

direction: acquaintance with the fact of another culture → transferring it to the native culture 

and awareness of its peculiarities → rethinking the native culture → comprehension from 

these positions of the phenomenon different culture. The ultimate goal of such cognitive 
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activity is the appropriation of a phenomenon of another culture, which is repeatedly passed 

through the cadet’s native culture. When reevaluating the fact of native culture, the cadet 

perceives it through the eyes of a representative of a different linguistic society and 

understands the possibility of a different interpretation of the fact. “At the same time, the 

cadets begins to realize what was previously unconscious, because the picture of the world 

was assigned to them involuntarily and did not require additional understanding in the power 

of the fact that everyone around has the same” (Tareva, 2011).  

An important aspect of an intercultural approach when teaching cadets, there is also 

a “personal aspect, which involves taking into account the individual style of cognitive, 

communicative and learning activities of cadets” (Tareva, 2011). This includes “awareness, 

desire and ability to perceive another, empathy, reflection, that is, the perceptual side of 

intercultural communication” (Elizarova, 2005). At the same time, scientists note that  the 

interaction of participants in intercultural communication should not be based solely on the 

rules of communication adopted in the culture study. It is built according to the rules 

distinct from communication in specific cultures and having their own goals and 

characteristics. 

This direction in the interpretation of the intercultural approach finds an explicit 

relationship in the works of foreign scientists (Bredella, Buttjes, Byram, Delanoy). They fix 

the difference between traditional culture-oriented approach in teaching foreign languages 

and a new concept of intercultural learning. Intercultural approach, according to scientists, 

examines language and culture as inseparable phenomena. It was founded in the first turn 

not on objective facts, but on the student's ability to operate with the knowledge obtained by 

him in the course of experimental work on the interpretation of a foreign language culture 

and comparing it with the native culture. So, the traditional learning framework is 

expanding with new research tools and the possibility of applying intercultural knowledge 

in practice.  

An analysis of the three main directions in the interpretation of the intercultural 

approach in teaching foreign languages allows us to note that the third direction is especially 

required demand in the modern educational process. Exactly an equal relationship between 

two cultures - native and non-native - is essential condition for cadets to engage in culture of 

dialogue. Cadets need not only to master regional, linguocultural and sociocultural knowledge 

with studying foreign language, but also deepen their understanding of the native culture, 

rethink about the place in a world space. 

The requirement is dictated by educational standards and exemplary programs in 

foreign languages. So, the requirement for the formation of communicative foreign language 

competence among cadets, which is necessary for successful socialization and self-realization 

as a tool of intercultural communication in modern multicultural world.  

After analyzing the provisions of the regulatory documents, we will present the 

dynamics of implementation culture-oriented teaching of foreign languages at different levels 

of the High Military school (Diagram 1). 

Based on this scheme, the analysis of the sample programs, we can conclude the 

following. The principle of cultural congruence takes place in teaching FL from the initial 

stage and expands its potential to the late/high level of training. Thus, at different stages of 

training in foreign language in general education it is advisable for the school to use different 

culture-oriented approaches. 
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Diagram 1. Implementation of interculturally oriented learning  

of foreign languages at the High Military school. 

 

SUMMARY 

At the initial and basic stages of education cadets acquire mainly knowledge 

regional, linguistic and sociocultural character in the process of acquiring the culture and 

traditions of the country of the target language. At the senior stage of education, elements 

of an intercultural approach are manifested, which are implemented in the ability of cadets 

to comparison of native and foreign-language cultures. Profile level of this stage of 

training allows students to expand their intercultural knowledge in line with the chosen 

professional direction and motivates them to participate in the culture of dialogue. That is 

why the higher stage of education seems to be the most favorable for the successful 

application of an intercultural approach in teaching foreign languages. The purpose of  this 

stage of education should be “the achievement of such a quality of a linguistic personality 

that will allow him to go beyond his native culture, without losing their own cultural 

identity” (Elizarova, 2005).  
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Резюме: В настоящия доклад се разглеждат организацията, обхвата и методическите критерии, 

прилагани към обучението по български език като чужд във Военна академия „Г. С. Раковски“. Въз 

основа на общ преглед на съществуващите учебни системи и учебници по български език за чужденци се 

поставят актуални въпроси, свързани с регламентирането на граматичната компетентност на 

обучаваните по български език като чужд в контекста на Общата европейска езикова рамка.  

Ключови думи: български език като чужд, ОЕЕР, граматична компетентност, анализ на учебна 

литература. 
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Abstract: The paper examines the organization, scope and methodological criteria applied to the study of 

Bulgarian as a foreign language at Rakovski National Defence College. Based on the analysis of educational 

systems and textbooks of Bulgarian language, questions related to the regulation of grammatical competence of 

Bulgarian language learners in the context of the Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) are raised. 

Key words: Bulgairan as a foreign language, CEFR, grammar competence, textbook analysis. 

 

Преподаването на български език на чужденци има дълга традиция, в това число 

във Военна академия „Г. С. Раковски“. Първите чужденци, обучавани в български 

военен университет са две групи хърватски офицери по време на Втората световна 

война, а през 60-те години на миналия век образователният обмен във военната сфера 

се разширява, като обучение по български език във Военната академия преминават 

десетки чужденци от различни страни в Европа, Азия и Африка. 

Несъмнено основната заслуга за полагането на методическите основи на 

дисциплината „Български език като чужд“ принадлежи на създадения през 1963 г. 

Институт за чуждестранни студенти (ИЧС), който над 40 години разработва и прилага 

единен модел за преподаване на български език на чужденци. Този модел се базира на 

традиционния (граматичен) метод, който акцентира върху овладяването на системата на 

езика чрез изучаване на неговата граматика, четене на текстове и превод. След първите 

учебници по български за чужденци: „Български език за чуждестранните студенти, 

следващи във висшите учебни заведения“ (1969 г.), „Български език за чуждестранни 
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студенти. Учебник за подготвителния курс на Института за чуждестранни студенти“ 

(1972 г.) и „Български език за чуждестранни студенти“ (1977 г.), през 1982 година е 

създадена първата цялостна система за преподаване на българския език на 

чуждестранни студенти „Български език, България и българите (Основен курс за 

чуждестранни студенти)“ с автори Юлия Антонова, Елга Кирякова, Татяна Накова. 

Системата е съобразена с програмата по български език в Института за чуждестранни 

студенти, която предвижда „в рамките на 700 часа да даде основни познания на 

студентите за съвременната българска говорна и писмена практика, за да могат успешно 

да следват в българските висши учебни заведения“. „Български език, България и 

българите“ включва книга за студента, книга за преподавателя и упражнения за езикова 

лаборатория и до 1997 г. претърпява четири издания. На основата на граматични 

правила и упражнения студентите подробно и системно усвояват граматиката на 

българския книжовен език в нейната пълнота, като за целта освен основния учебник се 

разработват помагала и учебници за продължаващо обучение по български език по 

различни специалности (например „Учебник по български език за чуждестранни 

студенти-медици, стоматолози и фармацевти от I и II курс“, 1987 г. и др.). В изследването 

„Българският език като чужд (история и методика)” на Ст. Петрова от 1997 г. се обобщава 

натрупания опит и в теоретичен план се представя цялата парадигма за обучение по 

български език като чужд. В частност авторката обосновава методическите указания за 

обучение по лексика и граматика, както и съответната система от упражнения за 

затвърждаване на материала. Формулирани са следните методически принципи на 

обучението по български език като чужд (Петрова, 1997), а именно: 

 комплексно-функционално обучение по лексика и граматика 

 синтактична основа на преподаването и усвояването на лексико-граматичния 

материал 

 сегментирано преподаване на граматичния материал 

 ситуативно-тематична обусловеност на обучението 

 концентричност в обучението 

 тематичност в обучението по лексика.  

В резултат на обществено-политическите промени у нас и в Европа през 90-те 

години на ХХ век интересът към българския език нараства и профилът на учещите 

български език се диверсифицира: освен чуждестранните студенти български започват 

да изучават и представители от различни националности по разнообразни лични, 

професионални, бизнес и други причини; мигранти; бежанци; деца от български 

произход, живеещи в чужбина и др. И докато в обучението по други чужди езици 

методическата наука осмисля и активно прилага концепциите на комуникативния 

подход, обучението по български език като чужд все още се придържа към 

традиционните методи, а опитите за създаване на нови учебни помагала са епизодични, 

не особено сполучливи и до голяма степен остават на нивото на самоучител или 

разговорник. Пазарът на учебна литература става свободен и се появяват редица 

учебници и пособия, предназначени за различни целеви групи, например: видеокурсът 

„Говорите ли български?“ на Ю. Антонова и Е. Кирякова (1991 г.); „Български език за 

българи и чужденци“ на М. Жерева и Т. Тодорова (1998 г.); мултимедиен курс 

„Български език за чужденци“ на изд. „Летера“ (2004 г.), „Bulgarian for English Speakers. 

Самоучител в диалози“ на К. Къндева и В. Цветкова (2005 г.); „Болгарский язык и 



202 

грамматика для иностранцев“ на Г. Йорданов (2009 г.), „Búlgaro de cada día. Български 

за всеки ден“ на Т.Лалева (2009 г.) и др. 

Въпреки това до 2004 г. учебникът на Института за чуждестранни студенти (ИЧС) 

„Български език, България и българите“, чието главно предимство е системният подход 

към овладяване на граматиката, остава най-солидният модел за изучаване на 

български език от чужденци. Негов достоен наследник стават учебниците по български 

език от следващото поколение: в периода 2004 – 2009 година под ръководството на 

Стефка Петрова излиза второто преработено издание на учебната система, предназначена 

за чуждестранни (английскоговорящи) студенти в ДЕО-ИЧС на Софийския университет 

„Учете български език“ в три части, която съдържа учебници с компакт-дискове за ниво 

1, ниво 2А и ниво 2Б. В сравнение с предишните издания на ИЧС тази учебна система е 

съобразена с европейските изисквания на ALTE (Асоциацията на езиковите тестови 

центрове в Европа) и дава заявка за „засилена комуникативна насоченост“, както и за 

„увеличен брой и видове на граматичните упражнения към всеки граматичен въпрос“ 

(Петрова, 2004).  

Без да омаловажаваме постиженията на специалистите по български език за 

чужденци, трябва да отбележим, че в днешно време според философията на 

комуникативния подход или „комуникативното езиково учене“ (Шопов, 2013) не 

езиковата система, а потребностите на учещия са поставени в центъра на образователния 

процес. Целта на чуждоезиковото обучение е придобиване на комуникативна езикова 

компетентност, която според популярния модел на Кънали и Суейн се състои от 

граматична (знания по лексика, морфология, синтаксис, семантика и фонология), 

социолингвистична (способност за ползване на езика съобразно социалния контекст) и 

стратегическа компетентност (знания и умения за компенсиране на затруднения при 

общуването с езикови и неезикови средства). (Canale, Swaine, 1980) По-късно към този 

модел е добавена и дискурсивната компетентност, а именно способността за създаване на 

свързани и единни текстове. 

През 2001 г. с приемането от Съвета на Европа на Общата европейска 

референтна рамка за езиците: изучаване, преподаване, оценяване (ОЕЕР) се създава 

„обща основа за разработването на учебните програми по език, методически насоки, 

изпити, учебници и др. в цяла Европа“ (Council of Europe, 2001) и се приема 

комуникативния подход в чуждоезиковото обучение, чиито основни цели са 

изграждането на комуникативна и междукултурна компетентност. Препоръчва се 

преподаването на граматиката да се осъществява от функционална гледна точка, с цел 

развитие на езиковите умения за възприемане и произвеждане на устна и писмена реч. 

Със съжаление можем да отбележим, че докато посоченият подход отдавна е намерил 

своята реализация в теорията и практиката на обучението по английски, френски и 

други европейски езици, в областта на българския език като чужд се наблюдава 

значително изоставане. Редица въпроси все още не са намерили своето решение и един 

от тях е мястото и обхватът на граматичната компетентност, която следва да придобият 

обучаваните в курсовете по български език.  

Открояват се няколко важни проблема, които са извън компетенциите на 

отделния преподавател или институция и възпрепятстват ефективния учебен процес. 

Първо. Липса на общонационална институция, ангажирана с популяризирането 

на българския език и обучението по български език като чужд.  
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Досега не е разработена национална стратегия за популяризиране или 

разпространение на български език като чужд, която да регламентира необходимите 

насоки, инструменти и средства за обучението по български език като чужд. Освен 

Държавните образователни изисквания за културно-образователна област „Български 

език и литература“, единствените национални стратегии в областта на българския език 

засега са „Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-

2020“ и Национална програма „Роден език и култура зад граница“ от 2012 г. Остро се 

усеща липсата на единен орган – институт или друга държавна организация, която да 

обучава, изследва, регулира и насочва дейността на преподавателите по български език 

като чужд. На този етап те са оставени на собствената си преценка, познания и най-вече 

личен опит и усет за провеждането на обучение на чужденци, изучаващи български 

език. В този стихиен процес всеки приложен в учебния процес по български език като 

чужд (БЕЧ) похват или техника, който се различава от традиционните инструменти на 

граматичния методически подход, се възприема като иновативен, макар че обикновено е 

просто заимстван от методиката на преподаване на английски или друг език.  

Второ. Недостиг на подготвени специалисти по български език като чужд. 

Магистърските програми по български език като чужд правят първите си стъпки 

в няколко български университета и се прилагат едва от десетина години. Част от тях са 

насочени предимно към подготовка на преподаватели по български език за деца 

билингви или ученици от малцинствени групи, които учат в български училища, но 

чийто роден език не е български, както и на преподаватели за неделни и други 

български училища в чужбина. Все още в методическите и преподавателските среди 

липсва разбиране за спецификата на професионалната подготовка, която трябва да 

притежава обучаващият по български език като чужд.  

Трето. Липса на справочници по нива, фиксиращи обхвата на лексиката, 

граматиката и социокултурните знания по български език, които трябва да се усвоят, 

за да се постигне съответната комуникативна компетентност. ОЕЕР предписва 

разработването на справочници за всеки език (Reference level descriptions). Примерите за 

такива документи, разработени в различните европейските страни, са многобройни. 

Например още през 1999 г. в Руската Федерация е създадена система от държавни 

стандарти по руски език като чужд. За всяко езиково ниво по ОЕЕР са разработени 

лексикални и граматични минимални задължителни изисквания, към които трябва да се 

придържат преподавателите, авторите на учебни помагала, разработчиците на изпитни 

тестове, администрациите на учебните заведения и др. (Владимирова, 2001). За съжаление 

такива справочници или минимуми по нива не са съставени за българския език и това е 

основната причина за следващия фундаментален проблем в сферата на обучението по БЕЧ, 

а именно: неяснотата по отношение на граматичната компетентност, която съответства на 

всяко ниво от ОЕЕР. 

Четвърто. Съществуване на различни интерпретации за обхвата на 

граматичната компетентност съгласно нивата на ОЕЕР. 

Разпространени са твърдения като „Няма универсален учебник“ или „Учебникът 

се използва творчески от преподавателя в зависимост от целите на обучение и от 

характера на обучаемите“.); „Не съществува и единна концепция за характера на 

учебниците. Те могат да бъдат „от отворен или затворен тип“, т.е. да съдържат всички 

необходими за учебния процес елементи, да бъдат открити по отношение на 

съдържание и методика“ (Халачева, 2018).  



204 

На пазара съществува немалък брой книжни издания със заглавия като 

„Български език като чужд“, „Ускорен курс по български език за чужденци“, „Научете 

бързо български език“, „Уча български лесно и забавно“ и др. Онези от тях, които са 

издадени в последните 10 години, обикновено заявяват, че са предназначени за 

определено ниво от Общата европейска езикова рамка, но повечето не отговарят на 

дейностния подход, чрез който се реализира комуникативния принцип на обучение, 

други не спазват функционално-тематичния принцип за представяне на учебния 

материал, трети не съдържат упражнения за развитие на всички комуникативни речеви 

умения и т.н. Главният проблем обаче се състои в това, че учебници по български език 

за едно и също ниво предлагат усвояване на различен обем граматика (Колева, 

2018). Това създава огромни затруднения както за съставяне на учебните програми и 

учебните планове, така и за избора на адекватния учебник за съответните обучавани. 

Тук ще представим няколко конкретни примера, свързани с преподаването на БЕ 

като чужд във Военна академия и трудностите, с които се сблъскваме в работата си. 

Пример № 1. За работа с група китайски обучаеми, които по начало изпитват 

огромни затруднения в изучаването на български език както поради типологичните 

разлики между техния роден език и българския, така и поради обективните различия в 

манталитета, културата и нагласите за учене, бе избран учебникът „Български език за 

чужденци (начален курс)“ на Хаджиева, Гарибова, Ефтимова, Пацева, Слуцка, издаден 

през 2006 г. Подборът на лексикалните теми и сложните езикови средства, използвани 

още в първите уроци, когато не са формирани трайни произносителни навици и езикови 

познания, затрудяваше много работата, обезсърчаваше и демотивираше обучаваните. В 

крайна сметка се наложи преподавателите по български език да търсят други учебни 

ресурси и да създават собствени, за да постигнат целите на обучението.  

Подобни затруднения пораждат и учебниците на Департамента за езиково обучение 

(ДЕО-ИЧС) на Софийския университет (например, „Учете български език – ниво 1, 2А и 

2Б“, 2004–2009 г.г.), тъй като те са предназначени за интензивно обучение на чуждестранни 

студенти с хуманитарен профил и представят с максимална изчерпателност езиковите 

категории, но често пъти съдържат сложни текстове, включително от българската 

художествена литература, и/или езикови явления, които все още не са изучавани или дори 

не са съвместими с целите на конкретното обучение в нашата институция.  

Пример № 2. Група военнослужещи от Република Турция изучаваха български 

език с цел кариерно развитие в своята страна и проявяваха подчертан интерес към 

тестването, междинното оценяване на придобитите знания и постигнатия в резултат от 

обучението напредък. При работа с учебника "Здравейте! Учебник по български за 

чужденци със CD" (в две части А1-А2 и В1-В2) се оказа трудно да се ориентираме в 

границите между отделните нива. Учебникът „Здравейте“ е един от добрите примери за 

включване на всички необходими компоненти за комуникативно езиково учене. 

Въпреки това формирането на граматичната компетентност следва традиционния 

модел, представен в учебниците на ИЧС, и познатата последователност на подаване на 

граматичните категории. Макар че е предназначен за студенти на Нов български 

университет и подборът на лексикалните теми е съобразен с тази конкретна целева 

група, все пак учебникът дава добра основа за обучение по български език на носители 

на друг европейски език.  

Пример № 3. В най-пълна степен на съвременните критерии на комуникативното 

езиково учене и на препоръките и критериите на ОЕЕР отговарят учебните помагала 
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„Български език за бежанци“ – ниво А1, ниво А2 и ниво В1, изработени по проект на 

Сдружение „Каритас София“ и Върховния комисар на ООН за бежанците в България. В 

методическата разработка на посочения комплекс се съдържа първият сполучлив опит 

за разпределение на граматичния и лексикалния езиков материал за нива А1 и А2 

съгласно дескрипторите на ОЕЕР
1
. Опитът от работата именно по тази учебна система с 

различни групи обучаеми доказа, че е постигната не само логична, последователна и 

обоснована връзка между функционалните теми, изгражданите комуникативни умения, 

подбора на лексиката и съответната социокултурна информация, но и оптимална 

прогресия за въвеждане на граматичните категории на българския език. Това, което го 

прави недокрай приложим за нашите нужди, е, че е предназначен именно за бежанци и 

трудови мигранти и отразява съответната за тази група обучавани проблематика. 

Като обобщение на проблемите, които срещаме със съществуващите учебници и 

учебни помагала по български език като чужд от гледна точка на граматичната 

компетентност, представляваща част от комуникативната езикова компетентност, можем 

да се съгласим с изводите на Живка Колева (Колева, 2014). Тя посочва, че общите 

слабости на учебните пособия по БЕЧ за възрастни са свързани с липсата на системни 

проучвания за усвояването на българския език относно: 

 обхвата на граматиката за всяко ниво; 

 реда на преподаване на граматичните категории и тяхната взаимообвързаност; 

 обхвата на лексиката на всяко ниво; 

 целесъобразното съчетаване на лексика с граматика; 

 типовете упражнения за ефективно усвояване на лексиката и граматиката на 

българския език. 

Изброените слабости и посочените по-горе наблюдения обясняват наличието на 

многобройни примери на разминаване относно граматичната компетентност, която трябва 

да придобие обучаваният на ниво А1, А2 и В1. Например, в някои учебници се предлага 

изучаване на минало свършено време на ниво А2, други предвиждат запознаване с това 

глаголно време едва на ниво В1. Относно момента за въвеждане на категорията вид на 

глагола също няма единно мнение – дали това трябва да става на ниво А2 или В1. Дали 

пълните притежателни местоимения или сравнителната и превъзходната степен на 

прилагателните и наречията са предмет на изучаване на ниво А1 или А2 и т.н.  

Обучаваните във Военна академия чуждестранни военнослужещи обикновено 

имат военно или техническо образование и не са лингвисти или специалисти в областта 

на хуманитарните науки. Граматичната компетентност, която е необходимо да 

придобият в резултат на обучението си по български език, трябва да съответства на 

възможностите им, а също така трябва да им позволява да живеят в българската езикова 

среда и да общуват ежедневно с носители на езика както на битови, така и на 

професионални теми. Затова считаме за целесъобразно да насочим своите усилия към 

постигането на граматична компетентност на ниво А2 и към последващо задълбочаване 

на познанията на нашите обучавани по необходими за бъдещата им професионална 

дейност или образование лексикални теми (армия, структура на въоръжените сили, 

военна техника и др.). За изпълнението на тази цел се нуждаем от ясно описание на 

граматичния и лексикалния минимум за нива А1 и А2. Необходимата парадигма 

откриваме единствено в методиката на обучението по български език за мигранти към 

                                                 
1
 https://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/SEB%20Handbook.pdf 
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учебника „Български език за бежанци“. Ето как са представени в сбит вид граматичните 

минимуми за началните нива по български език като чужд: 

 

Ниво А1 включва следното: род и число на съществителните имена, членуване, 

бройна форма на съществителните от мъжки род, единствено число, които не са 

лица, съществителни имена от женски род с нулево окончание. Прилагателните имена 

се включват с категориите род и число, а от местоименията – с именителни и 

винителни форми (пълни и кратки) на личното местоимение, показателно 

местоимение (за лица и предмети). Емпиричните познания за глагола се свързват с 

формите на спомагателния глагол съм, сегашно време на глаголи от трите спрежения, 

спрежение на глаголите ям, дам, императивни глаголни форми; бъдеще време на 

глагола; отрицателни форми на глагола (бъдеще време), императивни отрицателни 

форми, безлична употреба на глаголите има и няма. Упражнява се употребата на 

предлози с глаголи за движение. На синтактично равнище се включват въпросителни 

изречения (образувани с въпросителни думи и с частицата ли); употреба на 

конструкции с може да и трябва да. 

 

Ниво А2. умалителни съществителни имена; мъжколична форма на бройните 

числителни имена; членуване и степенуване на прилагателни имена. Местоименията са 

обхванати с дателни форми на личните местоимения; притежателни местоимения – 

род, число, членуване; възвратни лични и възвратни притежателни местоимения (пълни и 

кратки форми); показателни местоимения (за признаци); неопределителни, отрицателни 

относителни, обобщителни местоимения; падежни форми на въпросителните, 

неопределителните и отрицателните местоимения. Във връзка с глагола акцентът се 

поставя върху минало свършено и минало несвършено време; форми на глагола дам; 

страдателен залог на глагола (някои възможности). Неличните глаголни форми са 

застъпени чрез образуване на отглаголни съществителни имена. От неизменяемите 

части се включват предлози от – до; наречия (за време, за място, за количество). На 

синтактично равнище се обръща внимание на безлични изречения от типа Затворено е. 

 

В заключение можем да подчертаем, че е необходим консенсус и 

институционално решение на въпросите, свързани с практическото прилагане на 

Общата европейска езикова рамка по отношение на българския език като чужд. 

Установяването на ясни критерии и определянето на лексикални и граматични 

минимуми като важна част от комуникативната езикова компетентност ще реши 

значителен брой от проблемите в обучението по български език като чужд, които са 

свързани както с разработването на отделни учебни помагала за всяко ниво по ОЕЕР, 

така и с организацията на обучението, прецизирането на учебните пособия и 

оценяването на придобитите знания. 
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Резюме: Докладът разглежда съставните компоненти на комуникативната компетентност през погледа на 

известни учени лингвисти и как тяхното приложение спомага за по-доброто усвояване и ползване на чуждия 

език от обучаемите, развивайки тяхната комуникативна култура чрез социокултурна, социолингвистична, 

дискурсивна, прагматична и други компетентности и какви са новите насоки и изисквания в развитието на 

чуждоезиковата компетентност на обучаемите във въоръжените сили през настоящия 21 век. 

Ключови думи: комуникативна компетентност, култура, междукултурна компетентност, 

тенденции, чужд език. 

 

COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH THE PRISM OF PROMINENT 

LINGUISTS AND THE NEW TENDENCIES OF FOREIGN LANGUAGE 

LEARNING IN 21 CENTURY 

 

Senior lecturer AneliyaHristova, PhD 

Rakovski National Defence College, anxova@abv.bg  

 
Abstract: The paper examines the components of communicative competence through the expert view of 

prominent linguists and how their application helps for the better acquisition of a foreign language by learners, 
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Един от важните елементи на обучението във въоръжените сили е обучението по 

английски език и изграждането на комуникативна компетентно ст на военнослужещите, 

която е ключова компетентност в развитието им като професионалисти, условие за 

взаиморазбирателство, мултикултурност и сътрудничество при изпълнение на служебните 

им задължения. Kачествaтa, които тази компетентност формира, спомага обучаемия да се 

интегрира професионално чрез езика и по този начин се явява едно от ключовите понятия 

при обучение за чуждоезиково общуване и отразява способността на човека за речево 

поведение. 

Направени са редица изследвания от учени лингвисти относно комуникативната 

компетентност и тя се разглежда като един от видовете интелектуални способности на 

индивида, която се формира и проявява при общуването, отразявайки широк спектър от 

неговите комуникативни способности. Това, което целим като преподаватели е да 

повишим комуникативната компетентност на обучаемите. Това е способността им да 

организират своята речева дейност адекватно на ситуацията на общуване, в нейния 

продуктивен и възприемчив вид, умението им да свързват езиковите средства с конкретна 

сфера и ситуация на общуване, а така също с условията и задачите на комуникацията. 

Всичко това позволява да се разглежда формирането на комуникативната компетентност 

на обучаемите като цел на чуждоезиковия курс и съответно като резултатен процес на 

обучението по чужд език в учебното заведение. 

mailto:anxova@abv.bg
mailto:anxova@abv.bg
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Понятието „комуникативна компетентност” се появява за първи път в 

лингвистичната терминология в следствие на уточнената същност на понятието 

„езикова компетентност”, необходимостта от отчитане на социалните фактори, 

определящи избора на езикови средства. Според Д. Хаймс (Hymes, 1972) формирането 

на дадена компетентност произлиза от процеса на социализация, когато в социалната 

матрица обектът овладее системата й за използване в зависимост от отношенията 

между говорещите, местата и целите на изказване и другите способи на комуникация, 

които позволяват на човека да бъде не просто говорещ, а член на определена социална 

система на общуване. Дел Хаймс е социолингвист и етнограф на комуникацията и пръв 

сред много други видни учени успява да въведе идеята за комуникативна 

компетентност. Хаймс поддържа идеята на Чомски за значението на граматическата 

компетентност и вижда контекстуалното съотношение като един от важните аспекти за 

владеенето на езика. Той твърди, че значението в комуникацията се определя от 

езиковата среда и протичащото комуникативно събитие, което се състои от следните 

компоненти, под формата на ключовата дума – aбривиатура ‘SPEAKING’ – говорене, 

като ‘Setting’e обстановката; ‘Participants’ - участниците ‘Ends’ – целите; ‘Act Sequence’ – 

последователността на акта; ’Key’ - Ключът; ‘Instrumentalities’ - средствата; ‘Norms of 

interaction’ - нормите на взаимодействие и ‘Genre’ - Жанрът. Това се счита за речеви 

контекст, където има вербално взаимодействие. За да се твърди, че даден човек владее 

езика то той трябва да знае „кога да говори и кога не... какво да говори и с кого, кога, 

къде и по какъв начин“ (Hymes,1972). Освен познаването на подходящия момент, който 

говорещият трябва да използва, когато комуникира на дадения език, Хаймс поставя 

въпроса за „случващото се“ – дали и до каква степен нещо е направено и „приемливото“ 

– дали и до каква степен това е възможно според дадените обстоятелства, което показва 

не само познанието на езика, но също и очакването за неговото владеене. Тази концепция 

за комуникативната компетентност разширява идеята и трактовката за езикова 

компетентност и дава възможност за допълнително лингвистично изследване. 

Савил Тройк е етнограф, който е изцяло в подкрепа на идеята на Хаймс и 

разглежда въпроса от гледна точка на изучавания език. Тя разделя комуникативната 

компетентност на три вида знание – лингвистично, интеракционно (взаимодействено) и 

културно знание (Saville Troike, 2008). Савил Тройк твърди, че разпознаването на 

лингвистичните варианти, носещи определено социално значение понякога създава 

сериозни проблеми дори на много напреднали в английския език обучаеми. Познаването 

на пълния спектър от лингвистични правила и принципи, включително и тези, които 

предават социалната информация, би следвало да бъдат включени в понятието 

комуникативна компетентност. Второто необходимо познание, което тя счита за важно за 

комуникативната компетентност това са интеракционните (взаимодействени) умения, т.е. 

познаването и очакванията за социалните норми и установените практики. Носителите на 

езика са запознати с начина, по който се провежда разговор в определена комуникативна 

среда. Например, как плавно и естествено да се проведе разговор, когато е приятелски и 

непринуден или как да общуваш с високопоставена личност. Тези умения затрудняват 

обучаемите, тъй като в повечето случаи те не се преподават в класната стая. Според 

нея, наравно с произношението, граматическите конструкции, употребата на много 

нови думи и моделите на взаимодействие са неделима и съществена част от 

комуникативната култура и компетентност на обучаемите, която те искат да придобият. 

(Saville Troike, 2008). 
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Познаването на културата и по-специално социалната структура на обществото, 

ползващо дадения език, а и ценностите и отношението към употребата на този език се 

явява трети компонент от комуникативната компетентност според Савил Тройк. Човек, 

на когото английският език е роден лесно би различил подходите при разговор, които 

са подходящи за мъже, жени, деца или възрастни и дали те имат образование или не. За 

изучаващите този език, тези разлики в регистрите не биха били толкова лесно 

различими и ако те не овладеят тези социални техники и модели на езика, които да 

прилагат в комуникативна среда, биха били смешни или неразбрани от участващия в 

разговора събеседник.   

Друг изследовател, Гъмпърз, професор антрополог, заявява, че разговорът не е 

само двама души, които си подават и възприемат съобщения, но също и опит да се 

осъществят комуникативните цели в реална комуникативна среда. Според него, за да се 

владее един език трябва да се разглежда провеждането на разговора, подходящата 

контекстуализация, която маркира комуникативните принципи и е важен фактор за 

успешното му провеждане (Gumperz, 1982). 

Кънъл и Суейн са двама учени, които предлагат една теоретична рамка, която 

обхваща съдържанието и границите на три области на комуникативна компетентност: 

граматическа, социолингвистична и стратегическа. Социолингвистичната компетентност 

е по-нататък развита от Кънал в два отделни компонента: социолингвистична и 

дискурсивна компетентност (Canale M, 1983). Двамата учени Кънъл и Суейн определят 

комуникативната компетентност като синтез от знания относно основните граматически 

принципи, знание за това как се използва езика в социален контекст, за да осъществи 

комуникативната си функция и знание за това как изказа и комуникативните функции 

могат да се комбинират според принципите на дискурса (Canale, Swain, 1980, p. 20). 

Четирите области на комуникативна компетентност, които и двамата предлагат са:  

 граматическа компетентност – владеенето на фонологичните, лексико-

граматическите правила и начини за образуване на изречения, т.е. да може да се 

изразява и възпроизвежда буквалното значение на изказа (например: придобиване на 

произношение, речников запас, значение на думата и изречението, конструкция на 

граматическите изречения, правилно спелуване и пр.); 

 социолингвистична компетентност – владеенето на социокултурните 

норми за подходяща употреба на чуждия език, т.е как се формира изразяването и как се 

разбира то в различни социолингвистични контексти (например: разбирането на 

речевата специфика, познаване на стилистичните норми, използване на езика за 

изразяване на социалните отношения и др.); 

 дискурсивна компетентност – владеенето на правилата, отнасящи се до 

съгласуването и последователността на различните видове дискурс в чуждия език 

(например: употребата на подходящи местоимения, синоними, съюзи, заместване, 

повторение, отбелязване на съгласуваност и продължителност и др.); 

 стратегическа компетентност – владеенето на вербалните и невербалните 

комуникативни стратегии в чуждия език, които се използват, когато се прави опит да се 

компенсират недостатъците в граматическата и социолингвистична компетентност или 

да се повиши ефективността от комуникацията (например: перифразиране – как да се 

обръщаме към другите, когато не знаем техния социален статус, намаляване темпото на 

речта за реторичен ефект и др.). 
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Намерението на авторите е да открият от какви знания и умения се нуждае 

обучаемият, за да бъде обучаван и да развие теоретичната база за комуникативния 

подход в чуждоезиковото обучение, основано на разбирането за същността на 

човешката комуникация. 

 

 
Фигура 1. Модел на Кънал и Суейн 1980 г. 

 

Десет години след като Кънал и Суейн въвеждат тази комуникативно ориентирана 

рамка, е предложен един по-всеобхватен наслоен модел от Бакман, който набляга на 

необходимостта да се опишат „процесите, чрез които различните компоненти си 

взаимодействат и контекста, в който се употребява езика.“ (Bachman, 1990, p.84). 

Използвайки различна терминология като предмет на описание, той използва 

термина „комуникативна езикова способност“. Бакман използва три централни 

компонента за този термин, които са съществени за определяне компетентността в 

употребата на комуникативния език. Това са: езиковата компетентност, стратегическата 

компетентност и психо-физиологичните механизми. Първият компонент, наречен 

езикова компетентност, се състои от две части: организационна компетентност и 

прагматична компетентност. Организационната компетентност се дели на граматическа 

и текстова компетентност. Граматическата компетентност на Бакман съответства с тази 

на Кънал и Суейн в това, че включва уменията за контрол на официалната структура на 

езика. Текстовата компетентност се отнася към познанията за организацията на 

установената съгласуваност, последователност и реторика. В нея се включват и 

правилата за езикова употреба при разговори, включващи етапите на започване, 

поддържане и приключване на разговор. Текстовата компетентност включва както част 

от дискурсивната компетентност на Кънал и Суейн, така и част от тяхната 

стратегическа компетентност. 

Другият елемент от езиковата компетентност на Бакман – прагматичната 

компетентност, се фокусира основно върху връзката между това какво се казва по време на 

комуникативния акт и какви функции са нужни, за да бъдат те осъществени по време на 

изразяването. Това засяга „познанието за прагматичните норми, за да се осъществи 

приемлива езикова функция“. Авторът го нарича функционална компетентност като част 

от прагматичната компетентност. Тази компетентност позволява на говорещия да използва 

своя език, за да обслужва множество функции и на приемащия езика (слушателя) да 
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интерпретира функционалната сила на изразяването или дискурса, който се изисква от 

него. Ползващият езика се нуждае от нещо повече от функционална компетентност, за да 

може успешно да осъществи езиковия комуникативен акт с определена функция. 

Необходими са съответните познания за уместност на базата на използвания контекст в 

процеса на комуникация. Бакман нарича този аспект социокултурна компетентност и това 

е другият компонент на прагматичната компетентност. Той също говори за четири умения 

(фиг.2), отнасящи се до социокултурната компетентност. Това е способността да се 

познават регионалните и социални езикови особености, да се познават различията в 

регистрите, умения за създаване и интерпретиране на изказ на базата на естествената 

езикова употреба. Неговата рамка е, че социолингвистичната компетентност и 

функционалната компетентност образуват прагматичната компетентност на говорещия, 

което заедно с граматическата компетентност показват езиковата компетентност на 

дадения обучаем. 

 

 
Фигура 2. Елементи на езиковата компетентност според Бакман 

 

Всички тези елементи на комуникативната компетентност разработени и 

предложени от учените лингвисти ни дават ясна представа за това какви методи и 

стратегии е необходимо да бъдат приложени за развиването и изграждането на тази 

компетентност в обучаемите. 

Новите тенденции в чуждоезиковото обучение през настоящия 21 век са 

насочени към разширяване границите на комуникативната компетентност. Някои 

съвременни изследователи въвеждат нови подходи в изучаването на чуждия език. 

Въведен е терминът „мултикомпетентност” (Cook, 2012, Byram, 1997, Kohn, 2013). 

Вниманието е вече насочено върху така наречената междукултурна комуникативна 

компетентност. Усвояването на тази компетентност изисква познаването както на 

местните, така и на чуждите култури. Целта е подготовката на знаещи и умеещи 

обучаеми, които да могат да ползват езика в международна среда и да осъществяват 

международна комуникация като вече не са достатъчни познанията за културата на 

държавите, в които езикът е роден. Новата тенденция в обучението е езикът да се 

разглежда като „lingua franca”, т.е. да се подготвят компетентни специалисти, които да 

могат успешно да си служат с езика в световен мащаб. 

Напредъкът в технологиите и софтуерните продукти предлагат нов, лесен и 

забавен начин на възприемане на необходимите езикови знания и умения. Те дават 

възможност за смесен начин на обучение (blended learning) – обучение в класната стая с 

помощта на компютърните технологии. Тези технологии спомагат за натрупването на 
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данни с лесен достъп, които значително улесняват усвояването на езика като генерират 

голямо количество информация за употребата на даден израз и неговото значение като 

същевременно с това пестят време (Computer corpora). Те също предлагат интерактивност, 

смесени умения и правят обучението интересно, достъпно и ползотворно. 

Електронната комуникация или комуникацията чрез социалната медийна мрежа 

дава неограничени възможности, свързвайки хората по цялото земно кълбо и 

предоставяйки им възможност да ползват единен език за комуникация. Така се 

формират специални групи по интереси, неформални групи за дискусии и разговор, 

което спомага за така нареченото ‘инцидентно’ научаване на изрази и умения в езиков 

контекст. Това дава възможност на обучаемите непрекъснато да развиват и обогатяват 

своята социолингвистична, дискурсивна, междукултурна и друга компетентност по 

един естествен и леснодостъпен начин. По този начин се осъществява един постоянен 

процес на възприемане на знания и умения като не се търси някакъв краен резултат. 

Обучението не е само въпрос на запомняне и имитация. То включва ума и 

тялото, съвместната работа, дискусиите, критичното мислене. Обучаемите трябва да 

бъдат емоционално, интелектуално, физически и социално ангажирани. 

В настоящия век дейността на преподавателите ще бъде насочена към 

улесняване и подпомагане на учебния процес, където е необходимо да се създаде 

атмосфера на продуктивност, ангажираност и развиване на умения за работа с езика 

според изискванията на съвремието ни. Изискванията към обучаемите през настоящия 

21век е не само да развиват своята езикова компетентност, която е съществено важна за 

изграждането на комуникативната им компетентност, но също така да придобиват 

знания и умения необходими за изграждането и на така наречената междукултурна 

компетентност, която е новата компетентност, която съвременния свят изисква от 

всички нас. 
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Резюме: В доклада се разглеждат специфичните прояви на езикова интерференция в обучението по 

български език като чужд при близкородствени езици. Посочват се често срещани грешки в областта 

на графичната система, граматиката и лексиката.  

Ключови думи: български език като чужд, негативен трансфер, компаративен и конфронтационен 

анализ, графична, граматична и лексикална интерференция. 
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IN BULGARAIN LANGUAGE TRAINING OF OFFICERS  

FROM THE REBUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

 

Senior Lecturer Rusanka Lyapova 

Rakovski National Defence College, rur2@abv.bg 

 
Abstract: The report examines the specific manifestations of language interference in the teaching of Bulgarian 

as a foreign language in closely related languages. Common mistakes in the field of the graphic system, 

grammar and vocabulary are analyzed.  

Key words: Bulgarian language training, negative transfer, comparative and confrontational analysis, graphic, 

grammatical and lexical interference. 

 

През последните години въз основа на договор за двустранно сътрудничество 

във Военна академия – факултет „Национална сигурност и отбрана” и факултет 

„Командно-щабен”, се приемат офицери от Република Северна Македония. С оглед 

нуждите на тяхното обучение в България в учебните програми са предвидени и 32 часа 

по български език, разделени на два модула по 16 часа, които се провеждат съответно в 

началото на първия и втория семестър. Практиката показва, че тези часове са 

действително полезни, тъй като в комуникацията и специализираното обучение на 

македонските офицери са налице редица трудности, свързани с интереференцията 

между езиковите системи в двете страни. За целите на настоящото изследване 

официалният език, говорен в Република Северна Македония, е наречен македонски, без 

да се проблематизира дали той е самостоятелен или „югозападна писмено-регионална 

норма на българския език” (Кочева и колектив, 2020). Стремежът е по-скоро да се 

посочат специфичните затруднения, грешки и деформации, които се срещат в 

усвояването на българския език от славяни и по този начин да се обоснове нуждата 

офицерите от Северна Македония да бъдат запознавани с нормите на българския 

книжовен език, за да се улесни тяхното обучение в България и да се подобри езиковата 

им компетентност.  

При изучаване на български език от славяни специфичните трудности 

произтичат от голямата близост между двете езикови системи – родната и изучаваната, 

ето защо се набляга на компаративния и конфронтационния анализ, като целта е да се 

подчертаят разликите между българския и изходния език, за да се избегнат евентуалните 
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грешки или неправилни употреби. При близкородствени езици те се дължат предимно на 

факта, че не са докрай усвоени и автоматизирани правилата на изучавания език. Ако си 

послужим с определението на Д. Ферис от нейното изследване върху изучаването на 

английския като втори език, бихме могли да кажем, че като езикова проява „грешките са 

морфологични, синтактични и лексикални форми, които се отклоняват от правилата на 

изучавания език и нарушават очакванията на образованите възрастни носители на този 

език” (Ferris, 2011).  

В обучението на офицерите от Северна Македония приложението на методите на 

компаративния и конфронтационния анализ започва още от първия час – с посочване 

приликите и разликите в графичните системи на двата езика, със специфичните за 

българския език звукове и букви, с особеностите на българския правопис. Следва 

кратък преглед на българската граматика, като тя също се разглежда в съпоставителен 

план и се набляга най-вече на речевия етикет и специфичните начини за обръщение, на 

проблемните бройни форми за съществителните от м.р. за лица и предмети, на някои 

особености в членуването и по-специално на пълния и краткия член при 

съществителните от м.р. Доста трудности на обучаемите създава глаголната система на 

българския език, но стремежът е да се усвои концепцията за свидетелски и 

несвидетелски разказ, както и употребата на сегашно историческо време, което е от 

значение при написването на техните курсови и дипломни работи.  

Учебниците и материалите, с които разполагаме, не са особено подходящи за 

целите, които си поставяме – в минимален срок да се получат максимално количество 

полезни и приложими знания. Тъй като подходът ни е прагматичен и се опитваме да 

насърчим непосредственото прилагане на усвоения материал, а нямаме достатъчно 

време за неговото затвърждаване, обикновено всеки ден се прави тест, в който се 

проверява доколко са разбрани и овладени основните правила за граматичната единица 

от предходния ден. По този начин преподавателят не само се ориентира в каква степен 

обучаваните са „интериоризирали” получените знания – както се изразява Хаджиева, но 

се очертават и „най-фреквентните грешки”, свързани с различните граматични единици. 

Някои от тези грешки са групови, т.е. биват допускани от голяма част от обучаваните, 

докато други са индивидуални и показват степента на напредване на всеки от тях. 

(Хаджиева, 2020) Поради малкия брой часове трудно може да се направи строго 

разграничение до каква степен имаме случай на типични, групови или индивидуални 

грешки, ето защо в настоящото изследване приемаме, че онези отклонения, различия и 

деформации, които са резултат от т.нар. негативен трансфер или интерференция са 

типични, въпреки различните си проявления. В този доклад се позоваваме на 

дефинициите на Хаджиева за двете понятия, както и на разграничението, което прави 

тя, между двата вида грешки. „Грешката на трансфера се проявява, когато обучаваният 

не познава елемент от езика цел и го замества с такъв от родния си език. Когато обаче 

обучаваният познава елемента от езика цел, но не успява да го използва, а вместо това 

използва елемент от майчиния си език, говорим за грешка на интерференцията.” 

(Хаджиева, 2019:29)  

Недостатъчният емпиричен материал не ни позволява да направим цялостна и 

пространна класификация на всички видове грешки, които допускат македонските 

офицери при усвояването на българския език. Тук ще набележим само основните, като 

се съсредоточим предимно върху онези от тях, които са резултат от интерференция на 
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графично ниво, тъй като те се проявяват първи при изучаването на българския език и 

от тях имаме най-многобройни примери.  

 Макар че и българи, и македонци използват кирилската азбука, все пак между 

двете графични системи съществуват някои разлики и именно от тях произтичат 

затрудненията на македонските обучаеми, когато пишат на български. На първо време 

им се налага да заменят характерното за тяхната азбука j с българското й, но по силата 

на навика често се срещат записи от рода на трамваj, двоjка, шеснаjсет и др. Освен 

това доста дълго не могат да свикнат, че употребата на и вместо й води до нова 

граматична форма, ето защо за тях е усилие да разграничават кой и кои, често пишат 

мойте вместо моите; геройте вместо героите и др. Комбинацията на й с о при 

изписването на йо за тях е съвсем понятна, защото съответства на езиковата практика в 

Северна Македония, но им е трудно да усвоят разликата в употребите на твърдо йо и 

меко ьо и затова нерядко, и най-вече на мястото на меко ьо, се явява обобщен запис с jo 

– монтjoр, маjoр, шофjoр и др.  

Най-типични и най-честотни са грешките, свързани с липсата в македонския 

език на буквите ю и я. Мекостта, характерна за тези букви в изходния език се 

обозначава по два начина: 1) в първия случай при съгласните л и н тя се прехвърля 

върху тях и ги смекчава. В резултат на това се получават характерните за македонската 

азбука меки съгласни љ и њ, които можем да видим в думи като љубов, љубеница, 

љубезен; дечиња, бања, коњак. При съответното им изписване на български, в опит да 

се обозначи мекостта, характерна за љ и њ, често се среща т.нар. хиперкоректност, 

сиреч редом с ю или я се добавят допълнителни букви. Например рокля се изписва 

роклйя, коняк – конияк или по аналогия допълнителни гласни се прибавят и след други 

съгласни, които са меки в македонския – напр. братя - братяа (по аналогия на мекото 

ќ в браќа). Най-чести са грешките при втория случай 2) при който все още неусвоените 

ю или я се заменят с типичната за македонския правопис комбинация ja /ј + а/ и jy /ј + 

у/ в началото на думата или след гласна. Например в армиjа, фобиjа, jаболка, jаваш, 

jули, jунак, jункер и др. Заради интерференцията при тях е най-трудно да се избяга от 

навика да се изписват като комбинация, вместо с непознатите до момента букви я и ю. В 

редица случаи се добавят още гласни. Напр. ракия се изписва ракийа; завоят – 

завойат; юмрук – юумрук; живеят – живеяат; списания – списанияа; стоим – 

стояим; стаята – стаата; живеят – живеяат; Югославия – Югославийа и др. В 

трети случаи има отказ да се изписва „тази странна буква” и тя директно се заменя с а 

/отговараш вместо отговаряш; закъснавам вместо закъснявам, благодарам вместо 

благодаря и др./  

Липсата на буквата щ в македонската азбука и нейното изписване като ш + т 

като че ли по-лесно се преодолява, макар че и тук автоматизмът в писането си казва 

думата и устройва капани на македонските обучаеми, така че нерядко се срещат 

изписвания като башти, штом или дори прояви на хиперкоректност, при която към 

вече научената буква щ по инерция се добавя т – обещтавам, пропущтам.  

Най-големи трудности създава липсата на буквата ъ в македонския. Отначало тя 

просто се изпуска при писане и обучаемите по навик пишат: српски, хрватски и т.н. 

Впоследствие се научават да маркират мястото й, но тъй като все още не са свикнали 

достатъчно с нейната употреба, заменят я с други гласни /о, у или а/. Такива са 

случаите със сум вместо съм; сон вместо сън; пат, патувам вместо път, пътувам, 

каде вместо къде, закасня вместо закъсня, продолжи вместо продължи, молчи вместо 
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мълчи и т.н. Още повече ги затрудняват случаите на подвижно ъ (ър/ръ, ъл/лъ) в думи 

като: грък-гъркиня; мълча-млъквам; връх-върхове, както и на непостоянно ъ – 

ансамбъл/ансамбли; театър/театри, тъй като за непостоянно ъ няма как да направят 

проверка и като правило изписват тези думи с а /ансамбал, театар/.  

Част от графичната интереференция е правописната, грешките при нея 

произтичат от различните правописни принципи в двата езика – македонският правопис 

е фонетичен, т.е. в него гласи правилото пиши както говориш, докато българският е 

морфологичен. Това води до редица типични правописни грешки, най-вече на 

морфемната граница – напр. зграда, сръпски, исправи, исповед, испуснем, исчакавам, 

од и др. Естествено най-често се греши, когато думите са еднакви в двата езика, защото 

надделява навикът да се спазват правописните правила на родния език. 

 Граматичната интерференция включва деформации или пълна замяна на 

структурни елементи от изучавания език, в резултат на близостта между него и 

изходния език. Тук само ще набележим част от грешките, които в най-голяма степен 

илюстрират силното влияние на родната езиковата система. 

В македонския език думите от чужд произход са от мъжки род, а не както в 

българския от среден. Това създава проблеми на македонските обучаеми при 

образуването на множествено число, а също и при тяхното съгласуване. Пример за 

такъв тип неправилни граматични форми са два уиски; два якета; един Марлборо; 

такси /и за мн. ч. вместо таксита/; есето е готов и др. 

По правило членуването е една от най-трудните за усвояване граматични 

категории в българския език. Макар че за разлика от останалите славянски езици то 

присъства в македонския език, проблеми създава усвояването на концепцията за кратък 

и пълен член при съществителните от мъжки род, както и правилото за поставяне на -

а/ът и -я/ят в зависимост от окончанието. Вместо не докрай разбраните форми 

обучаемите прибягват до характерния за македонския език универсален член за близки 

предмети -от, като го поставят във всички синтактични позиции: човекот, денот, 

преподавателот, мъжот, животот или до неправилно образувани форми като 

денът, професорят и др. 

При глаголите в сегашно време основната причина за грешки е фактът, че в 

македонския език всички глаголи в 1 л. ед ч. имат окончание -м, а в 1 л. мн. ч. -ме. Това 

създава двойно объркване – от една страна, грешки при декодирането (разбирането) на 

съобщението, защото практиката в българския език да се пропуска личното местоимение 

провокира македонските обучаеми да приемат по презумция, че всички глаголни форми в 

сегашно време, които завършват на -м, се отнасят за 1 л. ед. ч. И второ, дори когато 

правилото за глаголите от I и II спрежение е усвоено теоретично, сиреч знае се, че в 

българския липсата на окончание -м в 1л. ед. ч. се комбинира с -м в 1 л. мн. ч., поради 

„здраво установени езикови привички” (Хаджиева, 2019) обучаемите продължават да 

поставят -ме като окончание за всички глаголи в 1 л. мн. ч. Така се явяват неправилни 

форми от рода на говориме, чекаме, пишаме, яме (вместо ядем) и др.  

Друг проблем, свързан със спреженията на глаголите, е, че при липсата на навик 

да боравят с речници, македонските обучаеми не могат да познаят дали един глагол е от 

1-во или 2-ро спрежение, ако той звучи различно в македонския. Напр. пишувам не им 

помага да определят, че глаголът пиша е от 1-во спрежение. 

Граматична интерференция откриваме и при местоименията (замяната им с 

характерни за македонския език них вместо тях; неjзе вместо на нея, тие вместо те); 
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при някои специфични за българския език императивни форми (Дойди/Дойдите вместо 

Ела/Елате!; Слези! вместо Слез!); в прилагането на неправилни словообразувателни 

морфеми, напр. характерната за македонския наставка -ње много често се приравнява с 

българската наставка за образуване на отглаголни съществителни -ние и се създават 

думи от рода на ядение, учение (със значение на учене) и др.  

 Както вече споменахме, целта на настоящото изложение не е да се посочат и 

систематизират всички възможни грешки, свързани с интерференцията между двата 

езика като цяло и граматичната интереференция в частност. Ето защо продължаваме с 

грешките, които се допускат на лексикално ниво. Причина за тях са семантичните 

различия при многозначните думи, стесняване или разширяване на тяхното значение, 

разминаване в употребата и тяхната съчетаемост в отделните изрази и фразеологизми и 

преди всичко наличието на т.нар. „лъжливи приятели” – думи, които са формално 

подобни или еднакви, но са коренно различни в съдържателен план. Тук примерите са 

многобройни, но ще посочим само някои от тях:  

В допълнение е домашното. (вместо в приложението) Петър придобива/добива 

добра заплата. (вместо получава) Първо ще се сместя в хотела. (вместо ще се настаня) 

Излизаме в пауза. (вместо в междучасие) Обичаш ли да се шеташ в парка? (вместо да се 

разхождаш) Чувай парите си! (вместо пази) Забележете това! (вместо запишете) Ще 

си спомня красивия и световен град София, разширеното приятелство, 

положителното преживяване, добрите хора и научените нови неща. (вместо Ще 

запомня.. широкия кръг приятели....) Причините за кризата могат да бъдат различни, 

но най-често това са естествени (земетресения, наводнения, пожари и т.н.) и човешки.. 

(вместо природни и причинени от човека) 

Често срещани са грешките, свързани с разбирането и употребата на апроксимати 

като вреден – на македонски означава трудолюбив, а не опасен за здравето както на 

български; на враг – за дявол вместо за неприятел; обичан – за обикновен вместо за 

любим и т.н.  

 На ниво синтаксис в системите на двата езика също има редица различия, 

които предизвикват трудности, свързани с правилното възприемане и ориентиране в 

българските източници, както и със създаването на собствено изложение на български. 

Ще споменем само различния словоред в двата езика, разликите в пасивните и 

безличните конструкции, в реда на поставяне на местоименните форми. Плод на 

недостатъчно усвоени езикови умения и интерференция са изречения като: За тези три 

месеца миех ръцете си толкова, колкото мия целия си живот. //Корона вирусът се 

промени много в ежедневието ми. // Добър съм. (вместо Добре съм.) и др. 

Поради факта, че македонският и българският език са от групата на т.нар. „малки 

езици”, които не разполагат с богат и добре разработен масив от текстове в интернет, 

много често при написването на своите дипломни работи, за да спестят време и усилие, 

а и поради недостатъчна увереност в езиковата си компетентност на български, 

македонските офицери използват английския като език посредник и често техните 

курсови или дипломни работи биват превеждани с гугъл преводач от македонски на 

английски и след това на български. Естествено, при такова препревеждане се 

получават куп езикови недоразумения, затова се налага в часовете или извън тях да се 

обсъждат и коригират техните дипломни работи, за да се постигне четивен и приемлив 

текст на български, който да е на висотата на разработената тема и изискванията към 

едно научно изследване.  
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Въз основа на посочения емпиричен материал, както и на преките наблюдения от 

работата в клас бихме могли да обобщим, че при усвояването на български език от 

славяни по правило се допускат грешки, които са резултат от езиковата интерференция 

между близкородствени езици. В случая с македонските обучаеми откриваме нейните 

проявления на всички нива, като се започне от графично ниво, премине се през 

граматичната и лексикална интерференция и се стигне до ниво синтаксис. Някои от 

допусканите грешки, които се проявяват първи – напр. на графично ниво, са и първите, 

които биват отстранени. Други – най-вече на лексикално ниво, изискват много по-

дълбоко навлизане в изучавания език и е трудно да се избегнат с наизустяването на 

различни правила. Причината за това е, че „изучаването на български език от славяни е 

съпроводено и със специфични проблеми, тъй като контактите на напр. два (или повече) 

славянски езика в съзнанието на индивида водят до много по-сложни взаимоотношения 

и влияния, а освен това близостта на тези езици предизвиква изкушението понякога 

погрешно да се идентифицира чуждото със своето, което провокира интерференции” 

(Крейчова, 2017). Именно тези специфики налагат часовете по български език за 

офицерите от Северна Македония като необходимост, за да се намалят допусканите от 

тях грешки от лингвистично, комуникативно и прагматично естество и да се постигне 

ниво на приемливост на начина, по който се изразяват на българския език в хода на 

своето обучение в България. 
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Abstract: Paradigms are important not only for classification but also for the facilitation of the introduction of 

concepts in any scientific field. Paradigms enable theoretical innovation and renewal as well as the enlargement 

of scientific communities. 

Programming languages are simplified forms of written languages. Programming languages are classified into 

programming paradigms. Each paradigm is used for a different type of development and accomplishes 

particular tasks. During this process, different programming languages create a multi-paradigm practical 

framework that can serve basic functions. 

The aim of the paper is to present an overview and a comparative study of programming paradigms with a more 

specific focus on the object-oriented paradigm (OOP) and the event-oriented multi-programming/multi-tasking 

(resulting from the events). OOP is the external expression and the multi-programming/multi-tasking is the internal 

meaning in the distribution of functions, aiming at a more optimal computer usage and load. Avenues for further 

development of the programming field have been outlined with a separate section on their application to linguistics. 

Key words: programming paradigms, object-oriented paradigm (OOP), event multi-programming/multi-

tasking, linguistics. 

 

THE PARADIGM CONCEPT 

The paper will be mostly theoretical, with a philosophical origin and aspiring towards 

practical application, trying to focus on the overlap between linguistics and computer science, 

with linguistics as the leading field. It will start with a short explanation of the concept 

paradigm, compare different programming paradigms, emphasize on the object-oriented 

paradigm and conclude with a section on the linguistic application of programming in the 

form of computational linguistics. 

The concept of paradigm is mostly associated with Kuhn in his work “The Structure of 

Scientific Revolutions”. Kuhn distinguishes two kinds of paradigms. The two meanings are 

closely related to each other and the demarcation between them is not clear. His idea is that 

the first meaning is narrower, while the second is broader and not confined to scientific 

community. The difficulty comes from the fact that the differences can be seen only when the 

two meanings are observed in relation to each other. The first meaning of paradigm is 

sociological and related to scientific community. The paradigm is described as a disciplinary 

matrix (Kuhn, 1970, 182) with four components, each of which serves a specific function. 

The first component consists of symbolic generalizations that provide definitions for the 

symbols. The second component consists of beliefs in particular models that provide the 

preferred analogies. The third component consists of values, usually concerning predictions. 

The fourth element, which is considered the most important, consists of exemplars of concrete 

problem solutions. The second meaning of paradigm seems to elaborate on the fourth 

component of the first meaning and describes paradigms as shared examples. It relates theory 

to practice or how practice changes theory. 

As in any other science, the concept of paradigm in linguistics is in need of a renewal 

(Fossali, Colas-Blaise and Remi-Giraud, 2017), open to other fields, in other words encouraging 

the dialogue among scientific communities. This calls for the interpretation of paradigm as an 

open system or framework. In the sphere of linguistics this means involvement with creative 

practices, integration of multiple linguistic organizations, leading to heterogeneity.  

mailto:h.dobreva@rndc.bg
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This goes beyond the traditional meaning of paradigm a vital classification concept and 

rather introducing the meaning of a paradigm as a “space”, a place for “analogical exchanges, 

interpenetrations between systems and discourse” (ibid: 3) and the role of a paradigm as the 

“epistemic field of representations” (ibid: 4) or as “cross-cutting organizations that allow 

interconnectedness between…competitive paradigmatic management arrangements” (Fontanille, 

2008, ibid:.3). Thus the focus is rather on the process of systemic management of linguistic 

organizations where each linguistic paradigm is a different identity of classes of elements. 

The study of how language enables communication is called semantics (Horn, 1998: 

54) and especially relevant to paradigmatic change is the notion of “semantic fuzziness” 

(Crystal, 1995: 169) or lack of precision of definitions due to the difficulty of adapting any 

abstract notion to the “fuzziness of the real world” (Crystal, 1995: 157)
1
. The neatness of a 

semantic or lexical field as an analytical category is questioned by the lack of precision and 

certainty in the real world, especially when it comes to the explanation of abstract notions. 

COMPARISON OF PROGRAMMING PARADIGMS 

Programming paradigms are forms of abstraction, helping for the classification of 

groups or classes of similar programming languages (Chaudhary, 2019; Krishnamurthi and 

Fisler, 2019). Different languages have different features or constructs and represent a 

machine code that can be performed by computers. The machine code translates human 

language into a computer language (Chaudhary, 2019). The different features or 

characteristics determine the different functions that these languages specialize in performing. 

There are several generations of programming languages and the more recent the 

generation, the higher the level of abstraction (Emko and Brodzik, 2012: 2). Grouping 

languages into programming paradigms creates a programming methodology or a model of a 

problem/domain (Emko and Brodzik, 2012: 9). The abstraction as a model (Bernard, 1993 

cited in Emko and Brodzik, 2012: 9) enables the distinction of conceptual boundaries (Booch, 

1991 cited in Emko and Brodzik, 2012: 9) among objects or groups of items. 

Similar to human languages, programming languages or machine codes have syntax, 

grammar, and semantics (Bartonicek, 2014: 94). While syntax and grammar are both sets of 

rules (the former concerning the proper arrangement of commands and the latter concerning 

the dividing and clarifying symbols in language), semantics represents the meanings of 

commands, useful for the proper translation to machine code (ibid). While first generations of 

programming languages are using binary or machine code, second generation (low-level) are 

using symbolic addresses and simple instructions and latest generations (high level of 

abstraction) are using advanced commands and variable names (ibid). 

Programming paradigms, aka language styles
2
 (Emko & Brodzik, 2012: 7) are listed in 

four major groups: 1) procedural, 2) functional (“FP”), 3) logical and 4) object-oriented 

(“OO”). In some cases the logical approach/paradigm is not mentioned in discussions 

(Bartonicek, 2014: 95). While the functional and logical paradigms are both Declarative (rule 

based or fixed), the procedural and object-oriented paradigms are both Imperative (command 

driven or reactive to a change in the environment) (Emko & Brodzik, 2012: 7). Thus 

Imperative and Declarative may be considered the two main big programming paradigms 

(Chaudhary, 2019) that have the mentioned sub-paradigms within them. 

                                                 
1
 Syntax, semantics, and pragmatics are the three fields of linguistics. Syntax is about the form of language, 

semantics about its meaning, and pragmatics about its use (Shoham, 2008: 5). 
2
 In some cases paradigm is used as a synonym to approach (Bartonicek, 2014: 95) 
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Declarative and Imperative paradigms have different types of state data structures, 

used for the system to remember preceding events or user interactions. While Declarative 

paradigms have unnamed state (sequential or concurrent), using deterministic logic, by-

need synchronization or continuation, Imperative paradigms have a named state or cell 

(shared state, dataflow and message passing or strong synchronous programming) (ib id). 

Data structures show how the data is stored in the memory and are vital for solving 

complicated problems. 

On the one hand, Declarative paradigms’ main principle is the description of properties 

of the result but not a description of the way how to accomplish that result. Thus, Declarative 

programming allows parallel computing and simultaneous calculations (Chaudhary, 2019). 

Imperative paradigms’ main principle, on the other hand, is the use of statements (changing a 

program’s state) that tell the computer how to accomplish a result. Thus Imperative 

programming allows applications/ software development or engineering (ibid.). 

The following table focuses on the advantages of each sub-paradigm that can be used 

in different scenarios/ tasks. The comparison is in four categories: a) definition of a program, 

b) suitability of the paradigm or what it is good for, c) definition of structure and d) examples 

of programming languages that belong to the specific sub-paradigm. The use of a multi-

paradigm approach is the best practice that can accommodate different needs (Bartonicek, 

2014: 99). In other words, this calls for the use of many programming languages, both 

Imperative and Declarative (Chaudhary, 2019). 

 

Table 1 

 

Paradigms, sub-paradigms and their different approaches 

Paradigm Sub-paradigms Differences 

I. Declarative 1) functional 1a) program=functions, desired outcome 

1b) good for reasoning 

1c) structure = concept of calculus 

1d) LISP, Scheme, Haskell, Mathematica, CLOS, ML 

 2) logical 2a) program = facts + rules 

2b) good for searching 

2c) structure = inference engine 

2d) Prolog, GHC 

II. Imperative 3) procedural 3a) program = algorithms + data, list of instructions, definition of 

the way the programme functions 

3b) good for decomposition, short programmes, simple approach 

3c) structure = individual statements, flow control, IF, FOR, 

WHILE, GOTO 

3d) C, Ada, Pascal, COBOL, FORTRAN, ALGOL 

 4) object-

oriented 

4a) program = objects + messages 

4b) good for encapsulation 

4c) structure = data + operations 

4d) Smalltalk, Eiffel, Ada++, Java, C++, Python, Sather, OCAML 

Source: combined from Introduction: Gabbrielli and Martini, 2010: 7-8, Emko & Brodzik, 2012: 7, Bartonicek, 

2014: 95-96. 
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THE OBJECT-ORIENTED PARADIGM (OOP) AND MULTI-PROGRAMMING: 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Object-orientation’s concepts (as code modularity, loose coupling, high cohesion, 

information hiding) appear as early as 1960s when object-oriented languages Simula I and 

Smalltalk came into being (Newman and Hendrickson, 1996: 111). OO concepts’ pu rpose 

was to “manage the complexity of the software systems” (ibid) where objects are the 

modular units of a decomposed system. These OO concepts however become popular yet 

some 20-30 years after their initial appearance, bridging the gap between low-level 

machine languages and higher-level abstractions in the meantime (Newman and 

Hendrickson, 1996: 112). 

Thus OOP as a discipline uses objects to construct a modular structure on programs. 

Global variables are encapsulated in modules (or objects) (Emko and Brodzik, 2012: 26). An 

object-oriented program consists of objects that communicate by sending messages (ibid: 31). 

An object consists of three characteristics: state (condition of existence), behavior and identity 

(ibid: 24). Thus software objects are abstract constructs that translate the characteristics of 

real objects into the software (ibid: 19).  

Object classes focus on certain characteristics of objects and serve as templates that 

manufacture objects (instances) (ibid: 27). Classes provide the structure for objects and define 

data (state) and operations (actions). One class may have many instances (objects) but all 

instances have common behavior. Thus class is made up of state (properties) and behavior 

(described by methods) (Objects and Classes, Software University). The object is created by 

following the characteristics of the template. Objects are values, consisting of data and 

procedures or operations and the data is hidden or “encapsulated” or accessible only to those 

procedures (Krishnamurthi and Fisler, 2019: 6). 

The following table will present the difference between structured and OO 

programming. While structured programming focuses on explicit control structures and 

provides the logical and clear ordering of programmes, OO programming focuses on reusing 

software artifacts, using concepts as classes, encapsulation, inheritance and polymorphism 

(Emko and Brodzik, 2012:12, 19). The main difference between structured and OO 

programming comes from the emphasis. While structured programming emphasizes on the 

solution domain (programmer-program relationship), the OO programming emphasizes on the 

problem domain (user-program relationship) (Onu and Ezeji, 2016: 37). Thus, while in the 

first case programs are designed around algorithms (and this is the conventional principle), in 

the second case (OOP) programs are designed around data (ibid). 

 

Table 2  

 

Difference between structured and OO programming 

Characteristics Structured programming OO programming 

1. approach Top-down Bottom-up 

2. focus Algorithm, control flow, function Object model, data 

3. program Divided into sub-modules, functions, 

procedures 

Organized by having classes and objects 

4. basic unit Independent functions, data and 

functions are separate entities 

Each class is related in a hierarchical manner, 

data and function = single entity (=>system) 
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5. feedback No designated receiver in the function 

call 

Designated receiver for each message passing 

=>feedback 

6. maintenance costly Relatively cheaper 

7. software 

reuse 

no yes 

8. encapsulation no Yes= data + functionalities 

9. solution Solution-domain specific Problem-domain specific 

10. relationship Programmer-program Programmer-user (=> system feedback 

improvement) 

Source: adapted and transformed from table 1 Onu and Ezeji, 2016:38 

 

The above comparison comes to show some of the basic advantages of OO programming 

as the availability of systems approach (class hierarchy in structure), software reuse, cheaper 

maintenance and feedback. Some other advantages are: data security/ controlled access to data 

(due to restricted data access or encapsulation), software development for solution of complex 

problems, improved performance, punctuality and quality, modularity and data abstraction (Onu 

and Ezeji, 2019: 38), implementation of real life scenarios. Inheritance allows the ordering/ 

ranking of class abstractions so that classes use parent classes’ behavior and structure. The 

advantages of this process are: improvement of reliability/ manageability, code reusability, 

consistency of interfaces and rapid software prototyping (Emko and Brodzik, 2012: 29, 30) as 

well as the implementation of the hierarchical structure (Newman & Hendrickson, 1996: 11). An 

advantage of object messages is the capability of messages to adapt to the environment (Emko 

and Brodzik, 2012: 32). The combination of polymorphism and information hididng enables 

interchangeability design of objects (plug and play compatibility) (ibid: 33). 

OOP enables easier classification and the system is modeled as a collection of 

interchanging objects (ibid: 36). In other words, the OOP approach creates flexible modules, 

adaptable systems, reusable, reliable and maintainable software (ibid: 38, 40). Another 

advantage is the ability to invoke multi-methods through dynamic dispatch (Krishnamurthi 

and Fisler, 2019: 6) which allows dynamic method selection (Programming Languages, ch.10 

“The object-oriented paradigm”: 281, Gabbrielli and Martini, 2010: 281-283). The dynamic 

method lookup/ dispatch allows for the coexistence of compatible sub-types and abstraction 

(ibid: 297). Polymorphism
3
 (heterogeneous behavior of dissimilar objects) during the process 

of dynamic interaction allows for the simultaneous satisfaction of multiple goals or multi-

programming/ multi-tasking (Newman and Hendrickson, 1996: 122). 

The weaknesses/ disadvantages of OOP are: the longer waiting period for realization of the 

benefits, the longer time required for solving a problem (compared to structured programming), the 

more intensive testing procedures (Onu and Ezeji, 2016: 38). A disadvantage is the ambiguity or 

variations in the application/ behavior of the concept of inheritance (single or multiple) 

(Krishnamurthi and Fisler, 2019: 6). In addition, some researchers argue that not all data/ real-life 

problems can be modeled through objects (ibid: 18). A general drawback of abstract data types is 

their rigidity (Gabbrielli and Martini, 2010: 281) against the background of the complex world. 

BEYOND PARADIGMS, HOLISTIC APPROACH AND LINGUISTIC APPLICATION 

This section will conclude with some thoughts on the future development of 

programming paradigms as well as their application to linguistics. 

                                                 
3
 Polymorphism is “the ability of objects to process multiple data types in the same object” (Bartonicek, 2014: 98). 
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First of all, in a world using a multi-paradigm framework, Imperative paradigms (as is 

the object-oriented paradigm) could be reactive as well, to provide an update and feedback to 

the program (Krishnamurthi and Fisler, 2019: 7). Second, hierarchical structures of 

organization of languages will give way to crossing of language boundaries (ibid). This is a 

form of holistic thinking (ibid: 26) that requires broadening of the conventional definition of 

paradigm. This holistic approach can be applied with the help of systems theory and OOP 

(Newman and Hendrickson, 1996). Every language can be perceived as a separate system 

with boundaries. 

Third, the future of multi-paradigm approach is a need-driven approach, an ad-hoc 

practical approach (Bartonicek, 2014: 99). Fourth, computational linguistics (or the 

application of computer science to the analysis and comprehension of written and spoken 

language) is the broad form of computer application to linguistics. 

Theoretical linguistics and computational linguistics could be bridged by inducing 

morphological paradigms derived from unstructured data, where paradigms with similar 

structure form clusters (Lee, 2015). Paradigms’ similarity and differences are studied through 

“a string-based hierarchical clustering algorithm” (ibid: 161). This could result in the creation 

of new paradigms. 

Paradigms are both “created language” and “creators of language” (Cruz, 1994: 15). 

Paradigms could help in language comparison (both in the synchronic
4
 and historical 

dimension) (ibid: 16). This covers both theoretical linguistics’ and applied linguistics’ 

paradigms. Comparative language studies, with the help of “lexical clusters” (ibid: 22) or 

paradigms could lead to lexical codification. The creation of paradigms with the help of 

different morphological processes could lead to the creation of new words (ibid: 24). The 

study of analytic paradigms could lead to further analysis of the peculiarities of verbs (ibid: 

28). The use of OOP could best fit with the goals of creating a multi-paradigm framework 

with the help of computational linguistics. 
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