
„Ученикът не е съд, който трябва да бъде 
запълнен, 

 а факел, който трябва да бъде запален.“  
                                  Плутарх

Създаване на мотивация за 
успешна изява в обучението по 
български език на ученици в 

двуезична среда 



Докладът описва иновативна интеркултурна 
образователна практика, която представя 

създаването на мотивация у ученици билингви 
за успешно представяне по български език.

Недостатъчният общ речник е основна пречка, но страхът от 
провал е най-голям.

Една от главните причини за липсата на мотивация е липсата на 
крайна цел.Трябва да се опитаме да разберем защо правим 
това, което правим, и какво искаме да постигнем в крайна 
сметка.



„По-добре да гледаме на грешките 
като на усъвършенстване, отколкото 
да казваме, че сме се провалили.“ 

Според Бил Косби                                                                                    
„За да успееш, твоето желание за 

успех 
трябва да бъде по-голямо от страха  

от провал.“



Успехът в обучението по български език 
 означава да се преодолява страхът,  

да се превръща несполуката в постижение,  
да се засилва вярата в собствените речеви способности. 

Модерно е 
да си 

грамотен! 



Но дали могат да са модерни нашите 
ученици?

Тези, които живеят в отдалечени селски райони!



Тези , чиито родители са в чужбина. 
● Оставените за отглеждане от 

възрастни роднини, незнаещи 
български език.

Тези, които сутрин стават рано и преди да се качат на жълтия 
училищен автобус, минават през обора, почистват на 

животните, хранят ги и ги поят!



Тези, които отсъстват от училище, за да събират билки,  
да прибират дърва,  

да трошат орехи и какво ли още не, 
 за да могат да си изкарат пари, с които да задоволят 

ежедневните си нужди от храна! 

Тези, които правят всичко възможно да преживеят до 
следващия ден, и въпреки всички несгоди идват в 
училище и се опитват да бъдат „модерни“.



 Правим и невъзможното, за да докажем, че ако могат да се изразяват 

правилно,  всеки ще ги разбере и ще им помогне, 
 та дори и тази помощ да бъде за животинчето в обора им.

то те ще успеят.

  Ако те могат да общуват, 

ако те могат да говорят свободно 
 за болките и проблемите си, 

ако те имат за цел да станат 
по-добри, 



Няма да го има страха от провала, защото ще бъдат грамотни и сигурни 
в себе си. 

А тази сигурност 
ще открият в 
своите учители, 

но още по-голямо е доверието в техните 
приятели, техните съученици.



Използвайки именно това доверие към             „себеподобните“, 

подкрепих ученик да открехне  вратата към успеха 

и да накара тези 
приказни създания  

да повярват  
във възможностите си  
и да покажат на света, 
че и те знаят и могат. 



 СУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Самуил, област Разград. 

● Училището е с установени традиции и в 
него се възпитават, обучават и 
социализират 300 ученици от 1. до 12. клас.

Има и ученици, които са с  
висока мотивация за 
работа и развитие.



Ръководител на групата в мое лице  
– старши учител в прогимназиален и гимназиален етап на обучение, с над 15 

години стаж и 2 ПКС. 

Експеримент с група  
деца на различна възраст, 
но с еднакви интереси и с 
желание да работят .



 В моите часове се старая учениците да се отпуснат, чувството 
ми за хумор, т.е. игривата комуникация ги предразполага към 
това, позволява им да се настроят творчески



За мен е важно учениците да са горди от своите постижения и да искат да ги 
споделят с широк кръг от хора. 



„Но  ако просто дадем на някого това, от което мислим, че има 

нужда, ние му пречим да се научи да го постига сам. По-добре 

е да го научим как да постигне това, към което се стреми. Така 

той няма да е зависим от околните и ефектът ще е 

дълготраен, а после дори ще научи и други.  

Тогава наистина сме му дали много.“ 



И дори само едно от двадесет деца да се справя добре 
с езика и с учебния материал, това ти дава сили да 
продължиш напред.

●Като преподавател на ученици билингви се срещам всеки ден с 
ограничената лексика на децата, това прави преподаването трудно, 
но и в същото време го превръща в предизвикателство. 

Сред масата ученици се отличава един, жаден 
за знания, обичащ да излива душата си на 
белия лист. Той сам търси поле за изява и 
подкрепян от мен и родителите си, печели 
престижни конкурси.

Нехсат Хасан



Споделеното разочарование, че учениците от нашето училище 
имат ниско самочувствие и неистов страх от провал, не са 
уверени в себе си и в знанията си, поради което не желаят да 
участват в каквито и да било конкурси и състезания.

Дълго се лутахме в мислите 
си защо е така, къде се крие 
проблемът и какво може да 
се направи нещата да 
тръгнат в друга посока. 
Искахме да разчупим  

„черупките“, в които се бяха 
затворили, и да покажем 

блясъка на перлата, криеща 
се там.



Заедно прегърнахме идеята да направим нещо по въпроса, още повече 
че добрите ученици имат нужда от стимул и не трябва да се оставя 
талантът им недоразвит и несподелен.  

Време на 
конкурси и 
състезания



Беше техен ред. 

Предстоеше доста работа.



Нехсат  Адем – 10. клас

Есра  Ахмедова – 6. клас Онур  Шеит – 6. клас

Ренай Сами – 8. клас 

На
й-д
обр
ите

! 





Резултатът от 
есето – 

поощрителна 
награда



Давам им свобода на действие. 
Не ги ограничавам в рамките на строгите 

правила.

Когато ценим това, което получаваме, 
започваме да получаваме още и още.



са бъдещето 
на България и 
те ще я 
променят  
според техните 
собствени 
виждания и 
разбирания за 
света и 
живота. 

Те – младежите,  



Те имат силите, възможностите и желанието да го 
направят. Нека им помогнем!




