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Настоящият доклад представя диагностично изследване на входящото и 

изходящо ниво на развитие на усвояването на речта от деца в начална 

училищна възраст, целева група на проект „Далеч ще стигнем, ако го 

направим”, изпълняван от Сдружение Клуб „Отворено общество“- Стара  

Загора. 

 
 

Овладяването на българския език като втори в условия на билингвизъм се 

оказва сложен процес, защото трябва да отчита постиженията на 

психолингвистиката, методиката на езиковото обучение, особеностите на 

българската езикова система. Съвсем правдиво е становището, че за да бъде 

този процес успешен са необходими и система от учебници, учебни помагала, 

учебна програма и ясна политика по проблемите на езиковото обучение на 

децата билингви (Кючуков, 1999). 

Съществуват много предложения за въвеждане на нова методика, за 

използване на нови подходи в работата с ромските деца, за разработване на 

критерии за установяване способността на детето за социална ориентация, т.е. 

"прокарване на нови пътища" за решаване на проблема за обучението по 

български език на децата роми. Необходима е по-добрата координация на 

дейностите на всички социални фактори, имащи отношение към обучението на 

ромските деца в 2 - 3 клас. Основната роля в това отношение има и 

Министерството на образованието и науката, и университетите, които подготвят 

педагогически кадри, както и всички държавни институции, които трябва да 

бъдат загрижени за малцинствените групи, чиито членове са граждани на тази 

страна. 

Постановката за комплексен подход е застъпена и в работите на Н. Еюбов 

и П. Пенчев. Според упоменатите автори думата няма да остане изолирана, а 
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върху нея ще се работи, след като тя е въведена чрез типовата фраза. 

Разкрива се лексикалното значение, усвоява се изговорът й след което тя 

отново се включва в познати говорни модели (Кючуков 1999,12). Н. Еюбов и П. 

Пенчев разглеждат овладяването на някои трудни категории в българския език 

и отделят внимание на категорията род.  

Като пример може да послужи работата на Н. Колев (Колев 2001), в която 

участието на ромските деца в извънкласните дейности се разглежда като 

фактор за успешното им обучение. Според автора един от подходите, които 

учителят трябва да използва, е да въвлича децата в подходящи дейности, 

които на пръв поглед нямат нищо общо с учебния процес. По този начин се 

създават условия за общуване между български и ромски деца и се 

организират дейности, подпомагащи усвояването на българския език. 

На овладяването на българския език от деца роми посвещава своя статия 

и Хр. Попова (Попова, 2001). Тя счита, че доброто усвояване на български език 

може да се осъществи чрез различии дейности, свързани с изкуството 

изучавано в училище. Според нея със средствата на музиката, 

изобразителното изкуство и литературата може да се помогне на децата 

билингви по-лесно да овладеят българския език, по-непринудено да се 

адаптират към българската езикова кулура. 

На доста места в научната литература по въпроса за обучението на децата 

роми е застъпено становището, че рецитирането на стихотворения, 

драматизацията на приказки също способстват за развитие комуникативните 

възможности на детето. Доказано е, че децата от ромски произход имат 

особена чувствителност и усет към музиката, което способства за бързото 

заучаване на български народни песни, фолклорни залъгалки, скоропоговорки. 

Всичко това определено влияе върху овладяването на българския език (Попова 

2001). 

Многото мнения, становища, изводи за проблемите на ромите, свързани с 

подготовката им за и в училище, респективно с проблемите на обучението по 

български език, намират отражение и в работите на М. Виденов, Ив. Ковалева, 

Ел. Сачкова, М. Пейчева, Л. Славова, Б. Ангелов и др. Въпросите, които те 

разглеждат, са под формата на обобщение, и са отразени в книгата на И. 

Колева "Етнопсихопедагогика (Колева 2000). 
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Направеният кратък преглед на проблема за обучението по български 

език на деца билингви е доказателство, че този въпрос не е намерил цялостно 

и систематизирано отражение в нашата методична, лингвистична и 

педагогическа литература. Не е точно и детайлно разгледан и в нормативните 

документи на МОН. Не е бил третиран достатъчно и не е бил поставен на 

преден план.  

Съсредоточаването върху речевото развитие на децата е обосновано от 

факта, че речта е висша психична функция, която има изключително значение 

за пълноценното онтогенетично развитие на детето. Когато в този сензитивен 

период за децата не се осигурят необходимите условия за развитието на речта 

изостава, не се развива в оптималните си граници, което дава своето 

отражение върху всички когнитивни процеси.  

Трудността е нещо, което пречи за постигане на някаква цел и чието 

превъзмогване изисква труд, напрежение (Пернишка 2003). 

Трудностите, според хипотезата на контрастивния анализ (Вайнрах и Ладо), 

се представят като грешки, причинени от интерференцията, т.е. от 

взаимодействието между майчиния и втория език, който се изучава. Грешките в 

продуцирането на речта са приети като резултат основно от трансфера на 

първия език, или езикът - източник влияе на езика - цел. Съществуват 

трудности при изучаването на втория език и те се обуславят от различията 

между първия и втория език.  

На интерференцията отделя внимание и Ф. Даскалова. Според нея в 

резултат на интерференцията се наблюдават малко случаи на нарушения във 

фонетичната, лексикалната и граматичната норми. При това естествено 

възниква необходимостта от вземане на специални мерки, насочени към 

корекция на грешките, допуснати в резултат на интерфериращото влияние на 

родния език." (Даскалова, 2003). 

В настоящият доклад е отделено внимание на онези трудности, които 

срещат ромските деца при овладяването на българския език. По същество това 

са грешки, конто се допускат при функционирането на думата в речта: грешки, 

свързани с изговора на думата, с непознаване на нейната семантика, с 

неправилната и у потреба в речта, изразяваща се в незнаене на особеностите 

на частите на рента, граматическите категории и т.н. , както и неправилни 
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синтактични употреби, в процеса на разговора.  

Следователно обект на внимание са онези лексикални и граматически 

трудности, които са констатирани в устната реч на децата билингви. 

В проекта „Далеч ще стигнем ако го направим” усилията на визионерите по 

проекта са насочени към оптимизиране на онези дейности, които пряко 

повлияват придвижването напред на детето по отношение на посочените 

параметри, а именно: да се предоставят допълнителни възможности за 

развитие на езиковите умения и социално-емоционалната грамотност на 8 до 9 

годишни деца от уязвими общности, чрез иновативната Програма за учене с 

радост.  

Хипотеза на изследването: чрез създаването на оптимални условия в 

конкретните училища да се създаде и езикова среда, която да стимулира речта 

на децата по отношение на: 

• Овладяване на звуковия състав на думата; 

• Динамика при овладяването на активния и пасивния речник и 

разширяване на обема им; 

• Ниво на свързаната реч; 

• Граматически правилна реч; 

• Възприемане на текст; 

• Възпроизвеждане на текст. 

Използваните методите в изследването са следните:  

• наблюдение 

• дидактически експеримент. 

Настоящето изследване бе проведено в 4 училища на територията на 

общините Стара Загора и Чирпан: ОУ "Георги Бакалов", гр. Стара Загора, ОУ 

"Георги Райчев", гр. Стара Загора, СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора и 

СУ "П. К. Яворов", гр. Чирпан.  

Поради епидемиологичната обстановка в страната входящото ниво беше 

изследвано през две учебни години- 2018/2019 и 2019/2020г.  

В таблица № 1 е представен броят на децата, разпределени по възраст и 

училище в проекта „Далеч ще стигнем, ако го направим.” (Виж Табл.1) 

От всички участвали деца в таблицата са представени само тези, от тях, 

които са включени във входящо и изходящо ниво. Това е свързано с 
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коректността на представените резултати, тъй като деца, които са участвали 

само в изходящото равнище не може да бъде отчетен реално резултата в 

придвижването на детето в овладяването на речта. 

 

Училище Разпределение по възраст в години Общо 
ученици 8г. 9г. 10г. 11г. 

ОУ "Георги 
Бакалов", гр. 
Стара Загора 0 0 12 0 12 

ОУ "Георги 
Райчев", гр. 
Стара Загора 1 15 0 0 16 

СУ "П. К. 
Яворов", гр. 
Чирпан 0 14 2 0 16 

СУ "Христо 
Смирненски", 
гр. Стара 
Загора 26 3 0 1 30 

Общо ученици 
27 32 14 1 

 
74 

Таблица 1 
Участници в проекта- входящо и изходящо ниво, разпределени по възраст 

 

От таблицата ясно се вижда, че общият брой на децата, участвали в 

диагностичното изследване по проект „Далеч ще стигнем, ако го направим” е 

74, от които 27 ученици на възраст 8 години, 32 ученици на възраст 9 години, 14 

ученика на 10 години и 1 ученик на 11 години. Разпределението по училища 

показва, че в училище СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора 

бенефициентите са 30, в СУ "П. К. Яворов", гр. Чирпан са 16, в ОУ "Георги 

Бакалов", гр. Стара Загора са 12 и в ОУ "Георги Райчев", гр. Стара Загора са 16 

ученика. (Виж Табл. 1) 

Резултатите от входното и изходно равнище са ранжирани в следните нива: 

- Отлично; 

- Много добро; 

- Добро; 

- Задоволително; 

- Не се справя. 
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Училище 

2019г. 2020г.  

Критерии Критерии 

Отлич
но 

Мно
го 
доб
ро 

Доб
ро 

Задоволит
елно 

Не се 
спра
вя 

Отлич
но 

Мно
го 
доб
ро 

Доб
ро 

Задоволит
елно 

Не се 
спра
вя 

СУ 
"Христо 
Смирненс
ки", гр. 
Стара 
Загора 5 7 6 7 5 7 8 7 5 3 

ОУ 
"Георги 
Райчев", 
гр. Стара 
Загора 7 3 5 1 0 7 3 5 1 0 

ОУ 
"Георги 
Бакалов", 
гр. Стара 
Загора 0 1 3 6 2 1 3 4 3 1 

СУ "П. К. 
Яворов" 4 3 5 1 3 7 5 1 3 0 

Общо 16 14 19 15 10 22 19 17 12 4 

Таблица 2 
Овладяване звуковия състав на думата 

 
 

 

Диаграма 1 
Овладяване звуковия състав на думата 
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Анализът на резултатите от входното и изходно равнище на учениците по 

отношение овладяване звуковия състав на думата (момчета и момичета) 

показва следното: 

• 16 деца се справят „отлично“, като в края на проекта вече са 22 деца; 

• 14 деца са в нивото „много добре“, като при изходящото ниво отчитаме 

19 деца; 

• 19 деца се справят „добре“ през 2019г., а през 2020г. вече са 17 деца; 

• 15 деца са в нивото „задоволително“, но в края на проекта са вече 12 

деца; 

• От 10 деца, които са попадали в „незадоволително“ овладяване на речта 

в края на проекта са вече 4 деца. 

Очертава се тенденция в придвижване напред в по-високите нива.  

 

Училище 

2019г. 2020г.  

Критерии Критерии 

Отлично 
Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя Отлично 

Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя 

СУ "Христо 
Смирненски", 
гр. Стара 
Загора 2 10 8 6 4 6 10 8 2 4 

ОУ "Георги 
Райчев", гр. 
Стара Загора 7 3 5 1 0 7 3 5 1 0 

ОУ "Георги 
Бакалов", гр. 
Стара Загора 0 1 3 6 2 1 3 4 3 1 

СУ "П. К. 
Яворов" 4 3 5 1 3 7 5 1 3 0 

Общо 13 17 21 14 9 21 21 18 9 5 
Таблица 3 

Динамика при овладяването на активния и пасивния речник и разширяване на обема им 
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Анализът на резултатите от входното и изходно равнище на учениците по 

отношение динамиката при овладяването на активния и пасивния речник и 

разширяване на обема им (момчета и момичета) показва следното: 

• 13 деца се справят „отлично“, като в края на проекта вече са 21 деца; 

• 17 деца са в нивото „много добре“, като при изходящото ниво отчитаме 

21 деца; 

• 21 деца се справят „добре“ през 2019г., а през 2020г. вече са 18 деца; 

• 14 деца са в нивото „задоволително“, но в края на проекта са вече 9 

деца; 

• От 9 деца, които са в „незадоволително“ ниво в края на проекта са вече 5 

деца. 

Тук се очертава значителна в придвижване напред в по-високите нива.  

 

 

Диаграма 2 

Динамика при овладяването на активния и пасивния речник и разширяване на обема им 
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Училище 

2019г. 2020г.  

Критерии Критерии 

Отлично 
Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя Отлично 

Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя 

СУ "Христо 
Смирненски", 
гр. Стара 
Загора 3 8 9 7 3 6 9 8 5 2 

ОУ "Георги 
Райчев", гр. 
Стара Загора 7 5 2 2 0 7 5 2 2 0 

ОУ "Георги 
Бакалов", гр. 
Стара Загора 0 1 3 6 2 1 3 4 3 1 

СУ "П. К. 
Яворов" 4 3 5 1 3 7 5 1 3 0 

Общо 14 17 19 16 8 21 22 15 13 3 
Таблица 4 

Ниво на свързаната реч 

 

 

Диаграма 3 
Ниво на свързаната реч 
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Анализът на резултатите от входното и изходно равнище на учениците по 

отношение нивото на свързаната реч (момчета и момичета) показва следното: 

• 14 деца се справят „отлично“, като в края на проекта вече са 21 деца; 

• 17 деца са в нивото „много добре“, като при изходящото ниво отчитаме 

22 деца; 

• 19 деца се справят „добре“ през 2019г., а през 2020г. вече са 15 деца; 

• 16 деца са в нивото „задоволително“, но в края на проекта са вече 13 

деца; 

• От 8 деца, които са в „незадоволително“ ниво в края на проекта са вече 3 

деца. 

Отново се очертава значителна в придвижване напред в по-високите нива.  

 

Училище 

2019г. 2020г.  

Критерии Критерии 

Отлично 
Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя Отлично 

Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя 

СУ "Христо 
Смирненски", 
гр. Стара 
Загора 0 11 7 8 4 2 11 8 7 2 

ОУ "Георги 
Райчев", гр. 
Стара Загора 7 2 4 3 0 7 2 4 3 0 

ОУ "Георги 
Бакалов", гр. 
Стара Загора 0 1 3 6 2 1 3 4 3 1 

СУ "П. К. 
Яворов" 4 3 5 1 3 7 5 1 3 0 

Общо 11 17 19 18 9 17 21 17 16 3 
Таблица 5 

Граматически правилна реч 
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Диаграма 4 
Граматически правилна реч 

 

Анализът на резултатите от входното и изходно равнище на учениците по 

отношение на граматически правилната реч (момчета и момичета) показва 

следното: 

• 11 деца се справят „отлично“, като в края на проекта вече са 17 деца; 

• 17 деца са в нивото „много добре“, като при изходящото ниво отчитаме 

21 деца; 

• 19 деца се справят „добре“ през 2019г., а през 2020г. вече са 17 деца; 

• 18 деца са в нивото „задоволително“, но в края на проекта са вече 16 

деца; 

• От 9 деца, които са в „незадоволително“ ниво в края на проекта са вече 3 

деца. 

Очертава се значително в придвижване напред в по-високите нива, като е 

нужно да се отбележи, че овладяването на граматически правилната реч е 

компонент с най-висока трудност при децата-билингви.  
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Училище 

2019г. 2020г.  

Критерии Критерии 

Отлично 
Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя Отлично 

Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя 

СУ "Христо 
Смирненски", 
гр. Стара 
Загора 4 10 7 6 3 10 5 8 6 1 

ОУ "Георги 
Райчев", гр. 
Стара Загора 7 6 2 1 0 7 6 2 1 0 

ОУ "Георги 
Бакалов", гр. 
Стара Загора 0 1 3 6 2 1 3 4 3 1 

СУ "П. К. 
Яворов" 4 3 5 1 3 7 5 1 3 0 

Общо 15 20 17 14 8 25 19 15 13 2 
Таблица 6 

Възприемане на текст 

 

 

Диаграма 5 
Възприемане на текст 
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Анализът на резултатите от входното и изходно равнище на учениците по 

отношение на възприемането на текст (момчета и момичета) показва следното: 

• 15 деца се справят „отлично“, като в края на проекта вече са 25 деца; 

• 20 деца са в нивото „много добре“, като при изходящото ниво отчитаме 

19 деца; 

• 17 деца се справят „добре“ през 2019г., а през 2020г. вече са 15 деца; 

• 14 деца са в нивото „задоволително“, но в края на проекта са вече 13 

деца; 

• От 8 деца, които са в „незадоволително“ ниво в края на проекта са вече 2 

деца. 

Отново се очертава значителна в придвижване напред в по-високите нива.  

 

Училище 

2019г. 2020г.  

Критерии Критерии 

Отлично 
Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя Отлично 

Много 
добро Добро Задоволително 

Не се 
справя 

СУ "Христо 
Смирненски", 
гр. Стара 
Загора 1 5 12 5 7 3 9 10 3 5 

ОУ "Георги 
Райчев", гр. 
Стара Загора 4 7 3 1 1 4 7 3 1 1 

ОУ "Георги 
Бакалов", гр. 
Стара Загора 0 1 3 6 2 1 3 4 3 1 

СУ "П. К. 
Яворов" 4 3 5 1 3 7 5 1 3 0 

Общо 9 16 23 13 13 15 24 18 10 7 
Таблица 7 

Възпроизвеждане на текст 
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Диаграма 6 
Възпроизвеждане на текст 

 

Анализът на резултатите от входното и изходно равнище на учениците по 

отношение на възпроизвеждането на текст (момчета и момичета) показва 

следното: 

• 9 деца се справят „отлично“, като в края на проекта вече са 15 деца; 

• 16 деца са в нивото „много добре“, като при изходящото ниво отчитаме 

24 деца; 

• 23 деца се справят „добре“ през 2019г., а през 2020г. вече са 18 деца; 

• 13 деца са в нивото „задоволително“, но в края на проекта са вече 10 

деца; 

• От 13 деца, които са в „незадоволително“ ниво в края на проекта са вече 

7 деца. 

Ясно е очертана тенденцията за все по-успешно справяне в използването и 

разбирането на речта. Това още веднъж подчертава факта, че когато в този 

възрастов период е налице активно насочване вниманието на ученика към 

речта, нейната значимост за справянето му в социалната среда, детето 

съумява сравнително по-интензивно да я усвои и прилага в общуването с 

връстниците и възрастните.  
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Компаративният анализ на входящото и изходящо ниво показва 

благоприятното въздействие, което е оказал „Далеч ще стигнем, ако го 

направим” върху развитието на речта на децата, участници в проекта. 

В този количествен анализ не е фокусирано влиянието върху отделните 

ядра, които също са обект на изследване при входящата и изходяща 

диагностика. 

Качественият анализ показва следното: 

- При входящото ниво децата изпитват затруднения при използването на 

прости изречения, звуковият анализ на думата, определяне на броя на 

думите в изречението, разпознаването на епизоди от познати 

литературни произведения, преразказ на познати приказки с помощта на 

учителя. Същите тези параметри при изходящото ниво показват ясно 

определена тенденция към успешно справяне на детето с изискванията 

по отношение на използването на речта. 

- Децата, независимо от възрастта си, показват умения за конструкция на 

изречения, при които думите са съгласувани, правилно използват 

съществителните и прилагателни имена по род и число, съумяват да 

откроят разликата между дума и изречение, с помощта на учителя вече 

успешно разширяват простите изречения. 

- Децата сравнително по-успешно общуват речево. Във всекидневната си 

реч използват думи и изрази, които са овладели с помощта на учителя, 

много по-бързо и по-лесно се ориентират в различията между дума и 

изречение, род и число, звук и буква. 

- Прави впечатление, че в изходното равнище децата изпитват по-малко 

затруднения при възприемането и възпроизвеждането на литературен 

текст. 

Началната училищна възраст в живота на всяко дете е особен период в 

неговото онтогенетично развитие. Това е период, в който за някои от 

познавателните процеси приключват сензитивните етапи, така както например 

е при речта, но продължават за други, които имат изключително отношение към 

водещата дейност- ученето. В този период работата с децата трябва да бъде 

насочена към разширяване и дообогатяване на речта като цяло, за да съумее 

детето все по-самостоятелно да функционира в социума.  
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За периода на действие на проекта дотук, се очертават положителни 

тенденции, които трябва да бъдат подкрепени, доразвити и устойчиво 

прилагани по-нататък. Подобни проекти имат своето място в училищното 

образование, тъй като с дейностите, заложени в тях те подпомагат 

педагогическите колегии и им позволяват да разгърнат своят потенциал.  
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