
Преподаване на български език като 
чужд-

специфика и трудности



Основания

През последните години по много причини (лични,

професионални, обучение, бизнес, комуникация и др.),

се разпространява и увеличава обучението на

български език за чужденци.



Български език се преподава на много 

обучаеми:

- както у нас – в университети, училища, школи,

икономически и административни организации, частни

фирми, НПО, Червения кръст, Каритас, индивидуално и

др,

- а също и за бежанци, мигранти, деца на бежанци и

мигранти, и др.,



- така и в чужбина – в университети, лекторати,

културни центрове, дружества за приятелство, частни

школи и др.,

- и не на последно място – сред разрастващите се

български диаспори в чужбина, за деца на български

емигранти и др.



УСЛОВИЯ

◼ Различни условия на изучаване на български език:

◼ в автентична езикова среда (в България);

◼ в учебна (изкуствена) езикова среда в чужбина;

◼ в естествена езикова среда (деца на емигрантски 
семейства, които вкъщи говорят български);

◼ в частично автентична среда (обучавани с български 
партньори или със смесени бракове – контингент, който 
бързо се увеличава през последните десетилетия);

◼ самостоятелно изучавали езика (или от приятели 
българи, по интернет и др.).



◼ Курсове с различна дължина и интензивност -
вечерни, съботно-неделни, онлайн курсове

◼ Подготовителна година –интензивен курс –
всеки  ден по 6 часа,

◼ Финален изпит и сертификат,

◼ Курсове по езика на  специалността,

◼ Езикова култура, 

◼ Курсове по български за студенти, 



Трудности

◼ Анализът на грешките в междинния български
език на обучаваните – в резултат на

процесите на интерференция, трансфер и
други фактори, са показател за равнището на

езикова и социокултурна компетентност на
анкетираните, което от своя страна дава
индикация за механизмите на пораждане на

грешки.

◼



◼ В българската граматика има много
трудноусвоими категории и езикови единици,

обект на анализ на грешки, при реализацията
на които традиционно се наблюдават

отклонения от езиковата норма. Много
граматични особености и морфологични
елементи са бариера за чуждестранните

обучавани.



◼ Те обхващат както парадигматичните, така и
синтагматичните отношения, словореда,

употребата на предлози, интерогативните
форми, кохерентността на изказа и др.

Характерните за аналитичната структура на
езика конструкции „предлог + име“ са трудно
усвоими, особено заради полисемантичния

характер на предлозите в българския език.



За всички изучаващи български език като
нероден, особена трудност представляват:

◼ артикулацията,

◼ азбуката,

◼ въпосителните форми

◼ категорията род,



◼ категорията число и бройна форма,

◼ категорията определенност, 

◼ системата от  предлози,

◼ вид  на глагола, 

◼ темпоралната система. 



◼ Много от обучаваните ползват и един (или повече) език 
посредник. За студентите от Магреба е много трудно да 
се установи чия интерференция е по-голяма – на 
арабски или на френски; 

◼ китайските студенти идват след изучаване на английски 
в училище от първи клас и активно го ползват като 
контактен; 

◼ за много от украинците българският се явява четвърти 
език – след украински, руски и английски; за студенти 
от Куба, Мароко, Корея, Ливан, и за почти всички страни 
от Европейския съюз (и от страните от бившия СССР) –
той е трети език. 



◼ един капучино (Украина)

◼ голяма апартамент (Гърция)

◼ ново компютър (Кипър)

◼ висока човек (Куба)

◼ млад жена (Казахстан)

◼ дълъг кафе (Русия)



Усвояване на категорията род
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◼ Колко мас (маси) имате?( Грузия)

◼ В България има много хубави жен. (Украина)

◼ Тук има много ножи. (Армения)

◼ Къде са учебники? (Русия)

◼ Студентлар идва. (Турция)

◼ Има ли много такси тук? (Великобритания)



◼ Имаш ли 50 стотинок? (Русия)

◼ Аз съм в България два годин. (Македония)

◼ Имам няколко речники. (Полша)

◼ Имам два молив и три книга. (Унгария)



◼ За днес имаме много заданий. (Армения)

◼ Куан има много ключ. (Китай)

◼ Имате ли соки? (Украина)



◼ Степента на трудност в този случай 
може да бъде различна, в зависимост от 

степента на близост между родния и 
българския език. 



Структура на обучението

◼ Учебен/академически модул 

◼ Социокултурен модул 

◼ Практически   модул 



Академически  модул

◼ Обучението включва интензивен базов курс по

български език,  занятия в езикова лаборатория, 

комуникативни упражнения и придобиване на 

основни знания по български език. 

◼ Специално внимание се отделя на  основите умения 

– слушане, говорене, четене и писане.



◼ Интензивно 90- 120 часово обучение за ниво  
по практически български език, с определяне

на нивото чрез входящ тест.

◼ Езикова практика в естествена езикова среда, 

с посещения на природни и културни
забележителности на България .



Съдержание

• Съдержанието на  учебната програма
е ориентирано към всекидневна 
тематика, рутинни дейности- игра, 
работа, учене, спорт, развлечения и
други близки до  учащите теми.







Ефективност на  обучениието чрез

◼ компютърни кабинети, мултимедиа, 
аудиовизуални средства,  използоване на

интернет за обучение на български език, 
онлайн връзки, видеостени и др.;

◼ Съвременна методика, оценяване, тестиране
и контрол на  знанията, съгласно стандартите
на АЛТЕ ;









На базата на честотния анализ на 
грешки, се събира корпус, благодарение 
на който се създават новите учебници и 
учебни помагала.

◼ Например, 

учебникът на НБУ 
“Здравейте”-

разнообразни теми, 
отговарящи на

потребностите на 
чужденците;



Очаквани резултати







Практически модул

◼ Той включва:

◼ Мобилност на обучаемите  

◼ Езикова практика

◼ Контакти и комуникация с местни хора 



Социокултурен модул

◼ Културна  програма

◼ Запознаване със съвременните условия на живот в 
различни населени места,

◼ Посещение на културни забележителности, 
интересни исторически места  и музеи,

◼ Посещение на природни забележителности , 

селски местности, морски и планински курорти.











Любимите  думи











Благодаря за вниманието!

ГАЛИНА КУРТЕВА

НБУ

Асоциация на преподавателите по български език 

като чужд

gkurteva@nbu.bg

29.03.2022


