
 

 

                                УЧЕБЕН ПРОЦЕС – БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА В ИСПАНИЯ 

 

Уважаеми колеги, 

Преди всичко искам да Ви поздравя и да благодаря на всички за 
присъствието – дано тази първа за българските училища в Испания 
конференция сложи началото на дълго и плодотворно приятелство 
между нас. 

Темата за учебния процес в нашите съботно –неделни училища ни 
засяга пряко и на теоретично, и на практическо ниво. 

Организацията на този процес има няколко особености –1/работа с 
деца билингви 
2*изисква по- голямо усилие и трудоспособност от учениците,които 
посещават редовно испанско училище през седмицата 
,3/естествената приемственост от клас в клас,която е основна 
предпоставка за успеваемост,в много случаи е прекъсната,което 
допълнително възпрепятства процеса, 4/наличието на слети 
паралелки, които не гарантират качествен учебно-възпитателен 
процес,5/различна степен на владеене на български език,6/в много – 
училища материално –техническата база не позволява  ефективна 
учебна дейност. 
 
Децата изпитват трудности в обучението. Не слушат внимателно, не 
могат да се изразяват гладко, не мислятпоследователно, четенето за 
тях е мъчителен процес, а усвояването на правописа и е „мисия 
невъзможна“... 
Колко сериозни могат да са тези „особености“ и пречат ли на 
усвояването на учебния материал... Детето, което не владее добре 
български, прецежда всичко чуто през фонетичното сито на испанския 
език и игнорира всичко, несвойствено за него. Като се съобразяваме с 
двуезичието на ученика,  търсим пътища и форми за ефективно 
обучение, съобразено със степента на съответствие и несъответствие 
между явленията в двата езика. Запознаването с конкретните езикови 
факти се извършва чрез сетивното познание – зрително-слухово 
илюстриране, а след това чрез възпроизвеждане на други думи и 
изречения. Практиката е критерий в този познавателен процес. 



Необходимо е да се набляга на говорните упражнения, и на 
изграждането на навици – речеви, слухови и речеводвигателни. 
Учебните задачи трябва да се степенуват, в зависимост от 
подготовката на учениците, за да се развиват познавателната 
активност и умението им да изразяват мислите си правилно на 
български език. 

Учебното съдържание е много сериозен проблем, прекалено сложни 
изречения, неясни послания, объркани задачи, двусмислени 
аргументи и т.н. Проблем ca начините, по които се преподава 
това учебно съдържание. Детето трябва да бъде откривател в 
училището, а не един обект върху който да се влее една купчина 
знание. Да се използват интерактивни ,игрови методи, на 
преподаване чрез които децата да могат да съпреживяват учебния 
материал. Един учебен материал може да се съпреживее само 
когато той е близък до детето, когато детето го разбира и 
участва в неговото откриване. За съжаление, нашият материал не 
е достъпен, децата не го разбират, а оттам идва и отчуждението 
на децата към образованието, към трупането на знания, умения.  
       През учебната 2010-2011 година училищата,бенефициенти по 
програма „Роден език и култура зад граница” на МОМН  работят  по 
адаптираните учебни програми.По мнението на много колеги,тези 
програми са по-скоро съкратени и за това е наложаща 
необходимостта от изготвянето на адаптирани програми за 
българските училища в чужбина. 

В нашите училища преподавателите се стараят методите на обучение 
да не се различават от тези, които се прилагат в училищата в 
България,но и всички чувстваме необходимост от различен подход в 
учебния процес. Особено внимание отделяме на езиковото 
обучение,използвайки  методи за развитие на устната култура на 
учениците, като например кратки съобщения, преразказване на 
текстове, провеждане на дискусии, подготовка на доклади по 
литературни, географски и исторически теми. Писмената култура на 
учениците се развива и усъвършенства с домашни 
работи.Необходимо е обаче да се изтъкне, че учителите в чужбина 
полагат неимоверни усилия, за да обработят учебното съдържание и 
го поднесат в облекчен за възприемане вариант. За децата, 
израстващи в България и разполагащи с богат речников запас, 
учебният материал е достъпен. За българчетата в чужбина, 
материалът, залегнал в тези учебници, е изключително труден.  



 Българските учители в чужбина могат със собствения си методически 
опит, пречупен през тяхната дългогодишна практика, да участват в 
авторски колективи за изготвяне на нови учебници и методически 
помагала. 

Един от особено важните проблеми е полагането на матура. 
Асоциацията на българските училища в чужбина полага усилия  
държавата да подкрепи провеждането на матура по български език в 
училищата ни.  Целта е абитуриентите да могат да кандидатстват за 
български ВУЗ-ове с матури, а не с изпити. 

Перифразирайки известната мисъл на Д.Арнаудов ще завърша с 
това,че„уроците в българските училища в чужбина носят едно и също 
предназначение – да открият началото на родното и да очертаят 
безкрая му, и то по начин, променящ душевни състояния и нагласи 
чрез образователни действия,насочени към неговото съхранение”. 
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