
2007г. Изучаването на балканските езици – път към европейската 
култура, Департамент за езиково обучение, СУ "Св. Климент Охридски"  
 
1. Данни за проекта 

 
Заглавие на проекта Изучаването на балканските езици – път към 

европейската култура 
 

 
Координатор на проекта доц. д-р Мария Григорова Маркова 

 
Лице за контакти Йорданка Павлова Божинова 

тел. +359 2 872 0733 факс: +359 2 870 53 28  
e-mail:secretary@deo.uni-sofia.bg 

 
Целеви езици Български език като чужд 

гръцки 
румънски 
турски 
сръбски и хърватски 

 
Целева група Обучаеми: младежи и възрастни от различни 

професионални сфери. 
Младежи:а) чуждестранни студенти в България; 
               б) деца в училищна възраст от българската 
диаспора по света 
               в) деца на имигранти в България. 
Възрастни – от неограничена сфера: хуманитаристи, 
бизнесмени, административни, банкови служители, 
военни, юристи, технически специалисти, медици, 
спортисти, хора със специални нужди, имигранти. 

 
Продължителност 24 месеца 

 
Интернет страница http://www.deo.uni-sofia.bg 

 
2. Резюме на проекта 
 
Дейностите на проекта са ориентирани към основната цел: приближаване на 
обучението до контекста на реалната комуникация. Изучаването на езика се 
осъществява в стандартни групи, мини-групи или индивидуално – според 
предпочитанията на курсистите. 
Съблюдават се следните методологически принципи: комуникативност, структурна 
функционалност, съзнателност, нагледност, професионална насоченост. Основният 
метод на обучение е теоретично-практически. Помощните методи са: директен, 
преводен, аудио-визуален и аудио-лингвален. 
Работи се по програми и учебни пособия на Департамента за езиково обучение (ДЕО), 
които предварително са апробирани с оглед на тяхната ефективност. 
Към богатия опит на ДЕО (45 години) се прибавят научни разработки, 
експериментиране, анализ, оценка и прецизно подбран инструментариум за обучение, 
проверка и оценка на знанията. 
Инструментариум за лингвистична компетентност: 



а) програми; 
б) системи за оценка, валидизация и разпознаване на езиковите компетенции – 
авторски стандартизирани тестове, изградени според изискванията на Общата 
европейска езикова рамка (CEFR) 
в) оригинални учебно-методически системи за интензивно, полуинтензивно и 
поддържащо обучение. 
Нови методики за представяне на учебния материал: 
1. аудиозаписи (на касети и CD) на носители на езика; 
2. ателиета по интереси: културология, фолклор, история (българска и балканска), 
театър, танци, песни; 
3. използване на учебни и художествени филми; 
4. провеждане на учебни и дискусионни форуми на балкански езици (на живо и  
онлайн). 
Нашите програми и системи за езиково обучение се прилагат в изпълнение на 
партньорски договори с университети в Гърция и Румъния. 
Реализации на ДЕО- ИЧС през и след Европейската година на езиците (2001г.), 
преминала под девиза "Изучаването на езици отваря врати – това всеки го 
може": 
2001г – Организиране на международна научна конференция "Обучение без граници. 
Език и култура". 
Дни на отворени врати за демонстриране опита на ДЕО-ИЧС пред всички 
заинтересовани. 
2002г. – Проучване на европейския опит и разработване на тестова система за ниво на 
владеене на български език. 
Договор с IMXA (Солун), създаване на Изпитен център по гръцки език в ДЕО; общ брой 
на явилите се кандидати за тест КЕГ (2003-2007г.): 103 души за нива A2, B1,B2,C1. 
Създаване на Изпитен център по български език в IMXA (Солун) : общ брой на явилите 
се (2003-2007): 83 души за нива A2, B1,B2,C1. 
2003г. – Издадена книга (с аудиокасета) "Български език за чужденци. Тестове за 
ниво."  Издадена книга (с аудиокасета) "Български език за чужденци. Прагови тестове." 
Издаден учебник "Открийте България. Български език за чужденци".  Издаден учебник 
(с учебна тетрадка) "Български език за бизнеспартньори. Учебник за чужденци". 
Юбилейна научна конференция "40 години ИЧС". Издаден "Годишник на ДЕО-ИЧС. 
Том 11" 
Приемане на ДЕО за асоцииран член на Асоциацията на европейските езикови тестови 
центрове (ALTE) 
2004г – Участие в годишната среща на ALTE в Краков, Полша. Издаден "Годишник на 
ДЕО-ИЧС. Том 12. 
Издаден базов учебник "Учете български език" в 3 части (с включен българо-английски 
учебен речник). 
2005г – Участие във Втората международна конференция на ALTE в Берлин, 
Германия. 
Стартиране на уебсайт за дистанционна подготовка за тестове по български език. 
Издаден "Годишник на ДЕО-ИЧС. Том 13." 
2006г. – Създаване на Тестов център към ДЕО. Домакинство на Годишната среща на 
ALTE. Проведени курсове по български език по проект на програма Erasmus – 30 души.  
Създаване на изпитен център по румънски език в ДЕО. Издадени "Годишник на ДЕО-
ИЧС. Том 14";  учебник (с учебна тетрадка) "Научете бързо български език. Интензивен 
курс. I част". и "Български език за чужденци. Комуникативен курс", "Българо-турски 
речник", "Българо-гръцки речник" към учебника "Учете български език", "Българо-
английски-гръцки речник по физика", " Българо-английски-турски речник по физика"  
2007г – Приемане на ДЕО за пълноправен член на ALTE (В България ДЕО е 
единствената институция член на ALTE). Международен одит на теста за ниво B2 по 
български език на ДЕО. Рамков договор за сътрудничество с Университета "Бабеш-
Бояй" в Клуж-Напока, Румъния и с Университета "Александър Куза" в Яш, Румъния. 



Проведени курсове по български език по проект на програмата Erasmus – 18 души. 
Обучени чуждестранни студенти в подготвителна година за българските университети 
в периода 2003-2007г – 453 души. Обучени курсисти по чужди езици в периода 2003-
2007г – 25 215 души. Обучени курсисти по български език в групи и индивидуално в 
периода 2003-2007г  - 1 333 души, и в курсовете на Международната школа по 
бълг.език и култура. Проведени индивидуални изпити по бълг.език като чужд в периода 
2003-2007г -232 души за стандартизирания тест за нива A2, B1, B2, C1, C2 по 
CEFR/ALTE, курсове за преводачи - 56 души за този период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


