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Актуалност и мотиви за избор на изследователския проблем 

Новата стратегия на ЕС „Европа 2020“ очертава актуалните 

приоритети в образователната политика, свързани  с развитието на нови 

технологии, иновации и осигуряване на заетост. Създадена е Европейската 

квалификационна рамка, осигуряваща съпоставимост на придобитите 

знания и умения, очертават се основните ключови компетенции, сред 

които важно място заема владеенето на чужди езици. България като 

неразривна част от европейското икономическо пространство се стреми 

максимално да следва добрите практики във всички  сфери на социалния и 

обществен живот и да допринася за европейската интеграция. Една от тези 

области е образователната, в която се обръща заслужено внимание на 

английския език. Той, като lingua francа отдавна се е превърнал в 

международно средство за общуване, факт, който по своята същност 

налага превръщането на изучаването и преподаването на английски език в 

осъзната необходимост в много държави в Европа и по света, в това число 

и България. 

В този смисъл, не е случайност фактът, че именно езиковите 

компетенции при усвояване на английски като чужд език се превръщат в 

обект на нови изследвания при утвърждаването на един съвременен 

подход в чуждоезиковата методика. Той обхваща разнообразие от форми и 

приложения, но в научно-изследователските среди се утвърждава с 

термина content and language integrated learning (англ.). У нас този подход 

в чуждоезиковото обучение е известен като „интегрирано учене на 

съдържание и език” (Шопов 2013: 81), „интегрирано изучаване на предмет 

и език“, или като „съдържателно-езиково интегрирано обучение” (Такала 

2000: 21-25). В хода на настоящото изследване се използва терминът 

„съдържателно-езиково интегрирано обучение” (СЕИО). 

Основните идеи на съдържателно-езиковото интегрирано обучение 

придобиват нарастваща популярност през последните двадесет години. Те 

се позовават на паралелното интегрирано изучаване на чужд език и учебно 

съдържание (което няма лингвистична насоченост) с цел развитие на 

уменията и познанията на обучаваните както в сферата на езика, така и по 

съответния предмет. СЕИО позволява ефективното изучаване на всеки 

чужд език като по този начин осигурява възможност за запазване на 

културното многообразие на Европа, както и за утвърждаване на 
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многоезичието на европейските граждани като ценност, която да бъде 

призната и съхранена за бъдещите поколения. 

Актуалността на проблема за интегрирано изучаване на 

английски език и друг учебен предмет се определя най-вече от 

недостатъчната проученост на приложимостта на СЕИО (Moore, Lorenzo 

2007; Van de Craen 2014). 

Следва да се отбележи, че отделните публикации относно 

ефективността на СЕИО са насочени към началното, средното и 

гимназиалното образование, докато приложимостта на този подход в 

контекста на висшето образование остава все още слабо изследвана област 

(Vilkancienė 2011: 112). Не са малко изследователите, които изтъкват 

ползите от отделянето на по-задълбочено внимание върху изучаването на 

чуждия език при прилагането на интегративен подход и поставят акцент 

върху висшето образование, както и върху потребността от провеждане на 

нови емпирични изследвания (вж. Dalton-Puffer, Smit 2013: 555). 

Считаме, че в резултат на настоящото проучване върху 

приложимостта на СЕИО в контекста на университетското образование, на 

базата на междупредметни връзки между чуждия език (английски) и друга 

дисциплина от учебния план, ще се очертаят проекциите на два 

недостатъчно проучени аспекта на интегрираното обучение: от една страна 

– преподаването и изучаването на чужд език (английски) във висше 

училище посредством тематично-организирано учебно съдържание, и от 

друга страна – проследяване на ефекта от възпитанието и развитието на 

познанията на обучаваните по съответния предмет (екологично 

образование). Като едни от основните приоритети на европейската 

образователна политика, както чуждоезиковото обучение, така и 

екологичното образование са били обект на множество научни 

изследвания, но интегрирането на двете области на познанието до момента 

остава не добре проучено. 

Насърчаването на критическо мислене чрез екологично образование 

би способствало за превръщане на обучаваните в информирани граждани, 

способни да вземат отговорни решения за бъдещето, както се подчертава в 

някои от основните принципи, залегнали в Програмата на ООН “Дневен 

ред 21”. 
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В този смисъл считаме, че интегрирането на английски език и 

екологично учебно съдържание отразява необходимостта от  развитие на 

основните езикови знания, речеви умения и компетентности и от 

формиране на екологична култура и активно екологично съзнание, особено 

важни за студентите педагози, от чиито действия и знания днес зависи 

обучението и възпитанието на бъдещите поколения утре. 

Концептуални основи на изследването 

Настоящото изследване акцентира върху приложимостта на 

съдържателно-езиковото интегрирано обучение и възможностите за 

едновременно изучаване на английски език и екологична проблематика 

при подготовката на студенти по специалност „Начална училищна 

педагогика с чужд език (английски)“. Изследването се основава на идеята, 

че в процеса на обучение е възможно интегриране на образователния 

процес за изучаване на английски език и екологично учебно съдържание на 

съдържателно и на функционално равнище.  

За нуждите на изследването се дефинират основните понятия, 

съставляващи понятийно-категориалния апарат на изследването.  

Ефективност на обучението 

В контекста на настоящото изследване под „ефективност в 

обучението“ се разбира постигането на добри резултати в съответствие с 

положените цели, използваните методи, стратегии и средства в 

обучението, като приемаме твърдението на М. Стефанова (онлайн 

източник), че ефикасността следва да се съотнесе към процесуалната част 

от дейностите по реализация на образователните стандарти, а 

ефективността към резултативността и продуктивността на 

професионално-педагогическите дейности. 

Професионално-педагогическа компетентност 

В педагогическата литература широко се обсъжда въпросът за 

компетентостите и компетентностния подход, като обикновено се прави 

разлика между понятията „компетентност“ и „компетенция“. П. Петров 

описва компетентността като „по-широка смислова конфигурация, която 

интегрира знания, разнорангови умения и навици, ценностни ориентации, 

интелектуални способности и рефлексивни механизми за отреагиране и 

промяна в разнообразни познавателни, житейски и практически ситуации 

(Петров 2013: 40). Днес, новата образователна пардигма предопределя 
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развитието на такива компетенции сред специалистите с висше 

образование, които се базират на преносими (трансверсални) знания и 

умения (Гьошев,  Велева, 2007: 69). 

В Националната квалификационна рамка (приета с РМС № 

96/02.02.2012 г.) се определя равнището на основните знания, умения и 

компетентности за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, 

към които се отнасят и: 

 прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати 

условия; 

 пълноценно общуване на някои от най-разпространените 

европейски езици. 

От завършилите специалност „Начална училищна педагогика с чужд 

език (английски)” и придобили професионална квалификация „педагог, 

начален учител и начален учител по чужд език” се очаква да придобият 

широк диапазон от знания, умения и компетентности през 

четиригодишния курс на обучение, както и да притежават професионални 

познания в областта на ранното чуждоезиково обучение. При планирането 

на конкретната работа като начални учители като част от професионалната 

педагогическата компететентност те следва да се ръководят от връзките, 

протичащи на вътрешнопредметно, междупредметно и надпредметно 

равнище (Стефанова 2007: 30). В тази връзка, определяме два основни 

показателя за изследване на професионално-педагогическата 

компетентност: интердисциплинарни знания и умения и комуникативна 

езикова компетентност. 

Комуникативна компетентност 

Терминът „комуникативна компетентност“ е въведен през 70-те 

години на XX век от Д. Хаймз, но понятието „компетентност“ се използва 

още от Н. Чомски. Той говори за лингвистична компетентност, която 

свързва основно с граматическата правилност на изказа, и която според 

него не зависи от социалната среда. Днес смисълът, който се влага в 

понятието „комуникативна компетентност“ е много по-комплексен като 

основен принос към развитие на определението имат  М. Кънали и М. 

Суейн. Определят се четири основни компонента: граматична 

компетентност, социолингвистична компетентност, стратегическа 

компетентност и дискурсивна компетентност.  По подобен начин Шопов 
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разглежда комуникативната компетентност като съставена от няколко 

компонента - социолингвистична, стратегическа, лингвистична и 

дискурсна (2013: 278), а Веселинов говори за „езиковата комуникативна 

способност“, като съвкупност от лингвистична, социолингвистична и 

прагматична компетентност (Веселинов, 2006: 14-16). В този смисъл 

приемаме, че акцентът  се поставя върху комуникативността, отразяваща 

взаимната връзка между език и общуване, както и върху необходимостта 

езикът да се овладява като средство за речево общуване в контекста на 

реална комуникация (вж. Симеонова 2008: 21; 29). 

Екологични нагласи 

По своята същност нагласите представляват вид оценка на определен 

човек, група, действие, или предмет. Фишбейн и Ажзен ги определят като 

„заучена предразположеност да се реагира консистентно по благоприятен 

или неблагоприятен начин по отношение на даден обект“ (Fishbein, Ajzen 

1975: 6). Приема се, че те имат когнитивен, афективен и поведенчески 

компонент, като за целта на настоящото изследване спираме вниманието 

си на два от тях: когнитивния (познавателен) и конативния (поведенчески). 

Под когнитивни компоненти на екологичните нагласи разбираме система 

от убеждения на индивида по отношение на обекта на нагласата (най-общо 

казано към природата), а под поведенчески компоненти на екологичните 

нагласи – предразположение към действие по определен начин към обекта 

на нагласата, който има екологична насоченост. Тези компоненти на 

нагласите съставляват част от показателите за изследването, 

предопределени от целта и задачите на изследователската работа.  

Цел и задачи на изследването 

За операционализиране на проучването си поставяме следната 

изследователска цел: 

Проучване на възможностите за въвеждане на съдържателно-езиково 

интегративен подход за изучаване на английски език и екологично учебно 

съдържание при студенти от специалност „Начална училищна педагогика с 

чужд език” чрез дисциплината „Екологично образование на английски 

език”, насочена както към  характерните лингво-дидактически особености 

на чуждоезиковото обучение, така  и към възпитателно-познавателните 

параметри на обучението по екологично образование. 
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За реализиране на целта на изследването са формулирани следните 

основни задачи: 

1) анализиране на развитието на идеите за интегративните тенденции в 

образованието, съдържателно-езиковото интегрирано обучение и 

екологичното образование;  

2) пилотно проучване на възможностите за повишаване на езиковите 

знания и умения, професионалната компетентност и екологичните 

нагласи на студентите чрез интегрирано изучаване на английски език 

и екологично учебно съдържание; 

3) реализиране на същинско проучване чрез апробиране на 

интегративен подход за изучаване на английски език и екологично 

учебно съдържание; 

4) установяване на степента на влияние на интегративния подход за 

изучаване на английски език и екологично учебно съдържание по 

отношение на: 

- нивото на развитие на езиковите знания и умения на 

обучаемите;  

- професионалната компететност на студентите-педагози; 

- интереса към изучаване и готовността за преподаване на 

екологично образование на английски език; 

- когнитивните и конативните компоненти на екологичните 

нагласи сред студентите; 

5) установяване на корелационни зависимости между факторите, 

определящи ефективността на обучението при интегрирано 

изучаване на английски език, и екологичното учебно съдържание; 

6) разработване на дидактически варианти за интегрирано обучение по   

дисциплината „Екологично образование на английски език”. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на настоящото изследване е чуждоезиковото обучение в 

условията на прилагане на интегративен подход за изучаване на английски 

език чрез екологично учебно съдържание в подготовката на студенти от 

специалност „Начална училищна педагогика с чужд език (английски)“. 

Предмет на изследването е ефективността от въвеждането на 

интегрирано изучаване на английски език и екологично учебно 
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съдържание в подготовката на студентите от специалност „Начална 

училищна педагогика с чужд език (английски)”. 

Хипотеза и методи на изследването 

Предвид горепосочените съждения, формулираме следната работна 

хипотеза: 

Допускаме, че въвеждането на сравнително нов и съвременен 

педагогически подход  за интегрирано изучаване на английски език и 

екологично учебно съдържание в обучението на студенти от специалност 

„Начална училищна педагогика с чужд език (английски)“ посредством 

избираемата дисциплина „Екологично образование на английски език” ще 

допринесе за: 

 развитие на езиковите знания и умения на студентите; 

 оптимизиране процеса на изграждане на 

професионалната компетентност на студентите;  

 повишаване интереса на обучаемите към изучаването и 

преподаването на екологично образование на английски 

език; 

 развитие на когнитивните (познавателни) и конативните 

(поведенчески) компоненти на екологичните им нагласи. 

Методите на педагогическото изследване включват: 

 анализ на научна и научно-методическа литература с цел 

изясняване на основните концепции и анализиране на 

съвременните тенденции в сферата на съдържателно-езиковото 

интегрираното обучение и екологичното образование;  

 педагогически експеримент при въвеждането на 

интегративния подход за изучаване на английски език и 

екологично учебно съдържание в подготовката на студенти по 

начална педагогика; 

 моделиране, свързано с апробирането в практиката на подход 

за интегрирано изучаване на английски език и екологично 

учебно съдържание; 

 анкетно проучване сред студентите по начална педагогика с 

цел установяване динамиката на интереса и компонентите на 

екологичните нагласи на участниците в обучението;  
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 тестова проверка на знанията и уменията по английски език  

 педагогическо наблюдение върху комуникативните и 

професионално-педагогически умения на студентите по 

дисциплината „Екологично образование на английски език“; 

 математико-статистически методи за анализ в 

социалните науки при обработване на емпиричните данни и 

обобщение на резултатите от проведения експеримент – алфа 

на Кронбах, дескриптивен анализ, корелационен анализ, 

еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA, Т-тест. 

Критерии и показатели на емпиричното изследване 

В процеса на обучение по чужд език обучаемите придобиват знания, 

умения и компетентности, необходими за осъществяване на успешно 

общуване в мултикултурна среда. Едновременно с това, целеполагането в 

ЧЕО е свързано и с реализирането на други цели като изграждането на 

определени поведенчески нагласи и убеждения, свързани с промяна на 

представи за света, осмисляне на проблеми, желание за действие 

(Стефанова 2007: 169). 

Таблица 1. Критерии и показатели на емпиричното изследване 

Критерии Показатели 

1. Езикови знания 

              

 

 

1.1. лексикални знания 

1.2. граматически знания 

1.3.знания по дисциплината „Екологично 

образование на английски език“ 

2. Речеви умения 

 

2.1. умение за четене с разбиране 

2.2. умение за слушане с разбиране 

3.Професионално-педагогическа 

компетентност 

3.1. комуникативна езикова компетентност 

3.2. интердисциплинарни знания и умения 

4. Интерес към изучаването и 

преподаването на екологично учебно 

съдържание на английски език 

            

4.1. интерес към учебния процес по  

екологично образование на английски език 

4.2. готовност за приложимост на знанията 

и уменията в бъдещата педагогическа 

практика 

5. Екологични нагласи 

 

5.1. когнитивни (познавателни) компоненти 

на екологичните нагласи 

5.2. конативни (поведенчески) компоненти 

на екологичните нагласи 
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Считаме, че тези елементи най-добре операционализират целите на 

съдържателно-езиково интегрираното обучение при интегриране на 

екологично учебно съдържание в обучението по английски език. Това 

определя и дефинирането на критерии и показатели на емпиричното 

изследване. 

Методически инструментариум на изследването 

За събиране на първичната статистическа информация са използвани 

едни  от най-ефективните дидактически и социологически методи – 

изпитни тестове и пряка групова анкета. Методиката включва въпросници 

и тестове, част от които са разработени за целите на настоящето 

проучване, а друга част са известни стандартизирани социологически 

методики, надеждно адаптирани за българската среда.  

Към инструментите за изследване ефективността на 

обучението чрез СЕИО подход се отнасят тест за проверка и оценка на 

знанията и уменията по английски език (Прил. 1 към дисертационния 

труд), тест за проверка на знанията по дисциплината „Екологично 

образование на английски език“ (Прил. 2 към дисертационния труд), 

анкетни карти за определяне интереса на студентите към обучението и за 

проследяване на техните екологични нагласи (Прил. 3 и 4 към 

дисертационния труд), бланки с насоки за разработване и критерии за 

оценяване на ПП презентациите на студентите (Прил. 5 и 6 към 

дисертационния труд), присъствени списъци на студентите по групи.  

Периоди на изследването 

Първият период от изследователската работа (2010-2012г.) е период 

на пилотно проучване и обхваща предварителни изследвания на научни 

публикации по проблемите на СЕИО и екологичното образование, 

запознаване с учебната документация, проучване на интереса сред 

студентите от специалност НУПЧЕ за изучаване на екологично 

образование на английски език, адаптиране и разработване на 

дидактически материали за екологично образование на английски език, 

провеждане на обучение по избираемата дисциплина „Екологично 

образование на английски език“ през летния семестър на учебната 

2011/2012г., анализ на резултатите от обучението, обобщения и изводи. 
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Основните етапи на работа са: 

Анализ→Планиране→Разработване→Приложение→Оценяване→Анализ 

Таблица 2. Общ брой изследвани студенти и разпределението им по групи за първи 

изследователски период 

Групи Специалност Курс Характеристики 

на обучението 

Ниво на 

английски 

Брой 

Е1 НУПЧЕ 3 ЕО на английски език (30 часа) 

+ 

стандартно обучение по 

практически английски език 

Средно-

напреднали 

Intermediate B1 

21 

Е2 НУПЧЕ 2 ЕО на английски език (30 часа) 

+ 

стандартно обучение по 

практически английски език 

Слабо-

напреднали 

Pre-

intermediate A2 

16 

К1 НУПЧЕ 3 стандартно обучение по 

практически английски език  

Средно-

напреднали 

Intermediate B1 

15 

К2 НУПЧЕ 2 стандартно обучение по 

практически английски език  

Слабо-

напреднали 

Pre-

intermediate A2 

18 

К  ПНУП 3, 4 ЕО на български език  50 

Общо     120 

 

Изследването е проведено с две експериментални групи с различно 

ниво на владеене на английски език и три контролни групи. В таблица 2 е 

представен общият брой изследвани студенти за този период и тяхното 

разпределение по групи според вида обучение. 

Вторият изследователски период (2013-2014) е период на 

същинско проучване и преминава през същите шест взаимосвързани 

етапа.  

Анализ→Планиране→Разработване→Приложение→Оценяване→Анализ 

След анализ на резултатите от първия период на изследването са 

разработени нови дидактически инварианти на темите от учебното 

съдържание, които да отговарят на потребностите на участниците в 

обучението и да отразяват изводите от предходния анализ. Създаден е 

електронен учебник – English for Humane Environmental Education 
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(Арнаудова 2014), приложено при обучението на двете експериментални 

групи (Прил. 8 от дисертационния труд). 

Проследява се ефективността от обучението на база определените 

критерии и показатели като за целта се сравняват резултатите от анкетните 

карти и от тестовете по дисциплините „Английски език“ и „Екологично 

образование на английски език“ на експерименталните групи с тези на 

контролните групи.  

В таблица 3 е представен общият брой изследвани студенти за този 

период и тяхното разпределение по групи според вида обучение. 

 

Таблица 3. Общ брой изследвани студенти и разпределението им по групи за 

втори изследователски период 

Групи Специалност Курс Характеристики 

на обучението 

Ниво на 

английски 

Бро

й 

Е1 НУПЧЕ 3 ЕО на английски език (30 

часа) + 

стандартно обучение по 

практически английски език  

Средно-

напреднали 

Intermediate B1 

20 

Е2 НУПЧЕ 2 ЕО на английски език (30 

часа) + 

стандартно обучение по 

практически английски език  

Слабо-напреднали 

Pre-intermediate 

A2 

39 

К1 НУПЧЕ 4 стандартно обучение по 

практически английски език  

Средно-

напреднали 

Intermediate B1 

17 

К2 ПНУП 1 стандартно обучение по 

практически английски език  

Слабо-напреднали 

Pre-intermediate 

A2 

15 

К Социална 

педагогика 

4 ЕО на български език  16 

Общо     107 

Третият заключителен период на изследователската работа 

(2015-2016г.) включва отчитане на крайните резултати, статистическа 

обработка и анализ на данните, оформяне на обобщения, изводи и приноси 

на дисертационния труд. 

Статистическата обработка на емпиричните данни е извършена с 

помощта на пакета за статистически анализи STATISTICA. 
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Използвани са следните основни статистически анализи: 

- Еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA) - за установяване 

влиянието на  типа на педагогически подход (традиционен или 

интегративен) върху резултатността на обучението по английски език и 

екологичното образование;  

- Т-тест на Стюдент-Фишер - за измерване на статистическа значимост на 

разликите между независими групи в рамките на една и съща променлива, 

формирани според субскалите на изследваните характеристики на 

личността и демографските им характеристики; както и между зависими 

или независими променливи; 

- Коефициент на надеждност на Cronbach  за измерване надеждността на 

скалите; 

- Корелационен анализ по Pearson – за установяване на статистически 

значими зависимости между променливите в изследването; 

- Дескриптивни статистики: 

- Процентен анализ на разпределението на отговорите за всички, 

обхванати променливи на изследването; 

- Средноаритметични стойности на променливите, позволяващи 

ранжиране или установяване на статистическа значимост на 

разликите; 

-Средноквадратично отклонение/дисперсия за установяване на 

консистентността на отговорите; 

- Графичен анализ за онагледяване на наблюдаваните процеси и 

явления и илюстриране на съществуващите закономерности. 

 

Структура и съдържание на дисертационния труд 

 Дисертационният труд се състои от въведение, три глави на 

изложението, заключителна част с изводи и приноси, използвана 

литература и приложения.  

 В уводната част е представена актуалността на проблема, свързан с 

прилагането на СЕИО като един сравнително нов подход в обучението, 

интегриращ изучаването на чужд език и друг предмет от учебния план. 

Акцентира се върху изучаването на английски език и екологично 

образование като приоритетни области на познанието. 
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 В глава първа се разглеждат основните теоретични постановки по 

проблема от гледна точка на интегративните тенденции в образованието и 

в частност – на чуждоезиковото обучение (ЧЕО), професионалната 

подготовка на начални учители и обучението на възрастни.  

В част втора на първа глава е предложено тълкувание на същността 

на СЕИО, на основните разновидности на подхода, както и на някои 

специфични негови характеристики и съвременни проблеми като е 

направен обзор на изследвания на различни автори (Banegas 2012; Dalton-

Puffer 2011; Meyer 2010; Mehisto et al. 2008; Dalton-Puffer, Smit 2007; 

Dafouz 2007; Muñoz 2002; Marsh 2002; Wolff 2002 и др.). 

В част трета е разгледан въпросът за потребността от екологично 

образование, проследява се в хронологичен план развитието на идеите и 

основните образователни подходи, дефинирани са ключови понятия, 

свързани с екологичната проблематика.  

В глава втора е представена концепцията на изследването. 

Определени са предмет, обект, цел и задачи на емпиричното изследване, 

хипотеза, методи, изследователски инструментариум, критерии и 

показатели за оценка. 

В глава трета се дискутират и обобщават резултатите от 

извършения статистически анализ на данните от емпиричните проучвания, 

проведени през двата изследователски периода.  

Обобщените изводи, както и приносите на дисертационния труд, са 

представени в заключителната част.  

 

Теоретични постановки по проблема за интегрираното 

изучаване на английски език и екологично учебно 

съдържание 

Интегративни тенденции в образованието 

Въпросът за интегративните взаимодействия между учебните 

дисциплини възниква още през 80-те години на миналия век и е актуален и 

в днешно време, като се търси начин за преодоляване на противоречията и 

ограниченията на училищната предметна система.  

В научните среди се използват различни термини, сред които „крос-

дисциплинарност” (crossdisciplinarity), „мултидисциплинарност” 
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(multidisciplinarity), „многодисциплинарност” (pluridisciplinarity), и 

„трансдисциплинарност” (transdisciplinarity). Концептуалната им същност 

ги противопоставя на т. н. строго ограничено предметно познание.  

Общото между горепосочените конструкти е, че те определят 

различна насока на изследователските търсения, която не се вмества в 

рамките на една единствена научна област, а интегрира елементи от 

различни науки в търсене на практически решения на поставените 

проблеми.  

Интеграцията често поставя под въпрос установените граници между 

различните дисциплини, което важи и за интегрираното изучаване на 

учебно съдържание и чужд език и което налага необходимостта от нови 

изследвания и доказателства за ефекта от подобен вид обучение (вж. Marsh 

2009: viii).  

В контекста на настоящото изследване, СЕИО се разглежда като 

пример за интердисциплинарен подход, в който интеграцията протича по 

хоризонтала и има функционална (качествена) насоченост, т. е. както 

отбелязва М. Андреев (1996: 390) интеграцията  отразява синтеза между 

различни дейности, а не между отделни степени, или етапи на 

образованието (каквато е вертикалната интеграция) и обединението 

протича въз основа на ключови концепции и общи принципи.  

Интегративни проекции на чуждоезиковото обучение  

 Интегративните тенденции в образованието намират отражение и в 

обучението по чужд език. Някои автори като Благова (2001: 44) и  Петрова 

(2005: 62) изразяват становище, че е добре на ниво университет ЧЕО да се 

интегрира с другите основни дисциплини и да се обвърже с профила на 

учебното заведение, за да може едновременно с усвояването на определен 

тип конструкции и лексикален материал да се пристъпи към овладяване на 

други знания и умения, които не са само езикови. Пример за такъв 

интегративен подход е СЕИО, което в сферата на висшето образование е 

познато като „интегриране на учебно съдържание и език във висшето 

образование“ (ИУСЕВО) (от англ. ICLHE - Integration of Content and 

Language in Higher Education). Съгласни сме с твърдението на Григорова 

(2000), че за да е успешно такова обучение са необходими добри основни 

познания по езика, осъзнатост и целеполагане от страна на обучаваните, 

както и знания и опит в съответната предметна област. 
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 Към настоящия момент интегративните възможности на СЕИО в 

сферата на висшето образование остават слабо проучени (Costa, Coleman 

2010: 19), факт, който в голяма степен предопределя актуалността на 

настоящото изследване. В допълнение, следва да се отбележи, че липсата 

на достатъчно квалифицирани преподаватели за ранна училищна възраст 

(Todorova 2014), както и засиленият интерес на децата към изучаването на 

английски език в следствие на осъществяването на междупредметни 

връзки с други предмети от учебния план като Околен свят, Човек и 

природа и др. (Ilieva 2009), правят нуждата от подобно изследване сред 

студентите по начална педагогика още по-осезателна.  

Съдържателно-езиково интегрирано обучение - същност и видове 

Съществуват множество понятия, използвани от различни автори, 

относно идейната същност на интегративния подход, обединяващ в едно 

езиковото обучение и обучението по предмет (Dalton-Puffer, Smit 2013: 

545). Според Дейвид Марш СЕИО е „всеки образователен контекст, 

подчинен на двойната цел за прилагане на езиково обучение на език, 

различен от родния език на обучаваните, за нуждите на преподаване на не-

езиково съдържание” (Marsh 2002: 15). Като изхождаме от идеята за 

равнопоставеност при усвояването на чуждия език и предметното 

съдържание, ние се придържаме към определението, дадено от Марш, за 

двойната цел, произтичаща от такъв тип обучение и за неговия 

комплексен, холистичен характер. Съществуват прилики между 

съдържателно-езиковото интегрирано обучение (CLIL) и съдържателно-

базираното обучение (CBI), но следва да отбележим, че ако при 

съдържателно-базираното обучение предметното съдържание 

представлява контекста за изучаване на езика с цел развитие на 

комуникативни умения и следователно има второстепенна функция, то при 

СЕИО целите са две. Те са равнопоставени и са свързани с развитие на 

компетенции, както по чуждия език, така и по другия предмет (Janacova 

2012). Друга разлика между двата подхода е свързана със съотнасянето им 

към различни географски територии. Обикновено съдържателно-

базираното обучение (CBI) се отнася до канадския, или американски 

модел, а СЕИО (CLIL) –  до европейския (Catalan, De Zarobe 2009: 82). 

Установено е, че днес съществуват различни класификации на 

видовете съдържателно-езиковото интегрирано обучение (вж. Dalton-
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Puffer, Smit 2007: 12; Mehisto et al 2008: 13; Eurydice 2006) като една от 

широко разпространените е тази на Ан Сноу (2001): 

Съдържателно-ориентирано               Езиково-ориентиранo обучение 

Цялостно  

обучение 

Частично 

обучение 

Единични 

курсове 

Помощен 

модел 

Тематично-

ориентирано 

Езиково 

обучение с 

тематична 

интегрираност 

Таблица 4. Видове съдържателно-езиково интегрирано обучение според Сноу 

 Въпреки различията на национално и регионално равнище, видовете 

училища, възрастта на обучаваните, типовете оценяване, както и 

изучавания чужд език, СЕИО се ползва с широка популярност от 

северните (Швеция и Финландия) до южните региони на европейския 

континент (Испания и Италия). 

Предимства и предизвикателства пред съдържателно-езиковото 

интегрирано обучение 

Според проучванията на различни автори (Do Coyle 2002; Wolff 

2002; Dalton-Puffer, Smit 2007; Dalton-Puffer 2011; Muñoz 2002; Dafouz 

2007) предимствата от прилагането на СЕИО могат да се обобщят в 

няколко основни насоки: 

- интегративната насоченост на този подход позволява на мястото на 

една дисциплина от учебния план да се въведат и изучават две; 

- постига се ефективност при изучаване на чуждия език без да са 

необходими допълнителни часове от учебната програма; 

- количествено СЕИО предполага повече часове за чуждоезикова 

подготовка, а качествено – по-висока успеваемост на обучаваните; 

- отчитат се по-добри знания по предмета в сравнение с контролните 

групи, изучаващи предмета на роден език; 

- достига се  до по-добро ниво на усвояване на езика особено при 

обучавани, чиито интерес и способности за изучаване на чужд език 

не са особено добри;  

- развиват се комуникативните умения; 

- отчитат се по-ниски нива на стрес и фрустрация в процеса на 

обучение; 

- наблюдават се по-голям интерес и мотивация за учене; 



20 

 

- достига се до по-качествено обучение под формата на смислово-

наситена и достъпна информация; 

- подобряват се способностите за обработка на информацията и се 

стимулират мисловните процеси и когнитивното развитие. 

Други автори (Strotmann et al. 2014; Banegas 2012; Meyer 2010; 

Hunter,  Parchoma 2012; Poisel 2007) акцентират върху проблемите и 

предизвикателствата, свързани със СЕИО. Сред по-съществените от тях 

са: 

- липса на квалифицирани преподаватели; 

- недостатъчно специализирани курсове и програми за обучение;  

- недостиг и/или липса на съответна методология и подходящи 

материали за обучение; 

- понижаване качеството на езиковото обучение в случаите, когато 

преподаватели (които не са филолози) преподават дисциплина от 

своята предметна област на чужд език; 

- опростяване на учебното съдържание; 

- липса на регламент за оценяване на учебните постижения. 

В отговор на това се предприемат различни действия на европейско 

ниво. Създаден е План за действие (Action Plan 2004-2006), съпроводен от 

съпътстващ документ Promoting Language Learning and Linguistic Diversity 

(SEC 2002 12343) и се определя цялостната философия на Европейската 

комисия по отношение насърчаване на езиковото обучение и 

многообразие. През 2006 е проведено европейско проучване върху 

европейските измерения на СЕИО, публикувано под названието Eurydice 

project. След публикуването на доклада на Eurydice през 2006г. стартират 

различни инициативи. Създават се Консорциумът за СЕИО (CLIL 

Consortium) и международното научно списание за СЕИО (Internationаl 

CLIL Research Journal), които целят обмяна на опит и насърчаване на 

изследователските търсения в областта на СЕИО. 

Екологично образование  

Eкологичното образование, подобно на интегрираното изучаване на 

език и учебно съдържание, представлява иновативна форма в 

образованието, породена от потребностите и очакванията на съвременното 

общество.   
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За разлика от екологията, екологичното образование (ЕО) 

представлява организиран педагогически процес за овладяване на система 

от екологични знания, умения и навици. То следва да се разглежда като 

образование, насочено към формиране на екологична култура, екологично 

съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна свързаност, както и 

към изграждане на екологични компетенции, които са фундамент за 

екологосъобразно устойчиво развитие (Карагьозова-Дилкова 2008: 421). 

Важно за развитието на личността е и екологичното възпитание, 

чиито цели, според Атанасов (1999: 346-347), могат да бъдат дефинирани в 

три насоки: възпитание на грижовно житейско отношение към природата, 

постоянно повишаване на знанията за природата и формиране на 

естетическо отношение към нея. 

Съгласни сме с твърдението на някои автори, че екологичното 

възпитание трябва да започне от най-ранна детска възраст (вж. Белова и 

кол. 1997: 325; Мирчева, Джамбазова 2006: 103), както и със становището, 

че екологичното образование следва да бъде въведено като част от  всички 

учебни предмети, а екологизацията на учебното съдържание да стане 

задължителен елемент при изработването на учебните програми по 

отделните дисциплини (Костова 2003, Бонева 2008, Белова и кол. 1997). 

Предвид актуалността и интердисциплинарния характер на 

екологичната проблематика ЕО днес заема важно място в професионално-

педагогическата подготовка на бъдещите начални учители. За да бъде 

ефективно екологичното  образование от студентите се очаква да извеждат 

и обобщават основни екологични закономерности, да развиват 

екологичната си компетентност като част от цялостната си педагогическа 

компетентност, да влияят върху формиране на светогледа на 

подрастващите (Петрова, Такучев 2012: 10). 

Едновременно с това, от гледна точка на обучението, за постигането 

на пълноценно и ефективно образование е необходимо разработването на 

нови курсове и учебни програми във висшите учебни заведения, които да 

бъдат ориентирани към повишаване на квалификацията и уменията на 

обучаваните (Станев и кол. 2002: 34). Надяваме се, че чрез съдържателно-

езиково интегрирано обучение за екологично възпитание на личността ще 

предложим нова форма на обучение, която да отговори на 

професионалните потребностите в подготовката на бъдещи начални 



22 

 

учители. Вярваме, че прилагането на този подход е в съответствие с 

приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование 

2014-2020, в която се посочва, че в дългосрочен план минимум 20% от 

учебните планове следва да бъдат съставени от дисциплини, изучавани на 

английски език, което ще повиши квалификацията на студентите и ще 

допринесе за развитие на техните професионални и езикови 

компетентности.   

 

Резултати от емпиричното проучване 

1. Пилотно проучване на възможностите за повишаване на 

езиковите знания, речевите умения, комуникативната и 

професионално-педагогическа компетентности, интереса  и 

екологичните нагласи на студентите в резултат на 

интегрираното изучаване на английски език чрез екологично 

учебно съдържание (2010-2012г.) 

Пилотното проучване е проведено през периода 2010-2012г. и 

представлява частичното апробиране на интегративния подход за 

изучаване на английски език и екологично учебно съдържание чрез 

избираемата дисциплина „Екологично образование на английски език“ и 

разработените дидактически материали на ниво В1. 

Влияние на интегративния подход върху равнището на езиковите 

знания и речевите умения 

Оценката на ефективността на интегративния подход по критерии 

„езикови знания“ и „речеви умения“ налага оценка и сравняване на 

резултатите на съставните показатели на тези критерии в началото и в края 

на пилотния етап на изследването. За проследяване на развитието на 

езиковите знания и речевите умения по английски език са анализирани 

резултатите от проведените входни и изходни тестове по езика при 

експерименталните и контролните групи. 

На фиг. 1 са представени осреднените стойности на оценките на 

студентите от двете експериментални и двете контролни групи по 

показателите: слушане, лексика и граматика, четене и говорене. 

В резултат на направените наблюдения може да се обобщи, че: 
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 В следствие на въвеждането на интегративен подход на обучение по 

английски език чрез екологично учебно съдържание в подготовката 

на студенти по начална педагогика с чужд език (английски) се отчита 

подобряване на рецептивните умения - слушане и четене с разбиране 

при групата с по-високо езиково ниво (Е1) и четене с разбиране при 

групата с по-ниско езиково ниво (Е2). При продуктивните умения не 

се наблюдава развитие. 

 Основните умения, необходими за общуване в комуникативна среда 

(говорене и слушане с разбиране), са сравнително добре развити при 

обучаваните от първа експериментална група (Е1) с по-добри 

езикови познания (ниво B1).  

 

 

Фигура 1. Среден успех по показателите на езиковите знания и умения при 

експерименталните и контролните групи. 

 Съдържателно-езиковото интегрирано обучение за изучаване на 

английски език чрез екологично учебно съдържание има по-голяма 

ефективност за развитие на основните езикови знания и умения при 

обучаемите с по-високо ниво на владеене на езика. 



24 

 

Влияние на интегративния подход върху развитието на 

комуникативната и професионално-педагогическата компетентности 

на студентите  

На базата на направените наблюдения върху проектната работа и 

уменията за презентиране, които отразяват професионално-

педагогическата и комуникативната компетентности на обучаемите 

стигнахме до следните обобщения: 

 Обучаваните и в двете експериментални групи, в които е приложен 

интегративен подход, срещат основни затруднения при 

интегрирането на умения за осмисляне, анализиране, структуриране 

и представяне на познания от различни дисциплини; 

 Сравнително по-добрите резултати по английски език на студентите 

от първа експериментална група (Е1) с общ среден успех за групата 

5,33 показват по-добра ефективност при прилагането на СЕИО 

подход на по-късен етап в обучението (трети или четвърти курс) и 

при по-високо езиково ниво на обучаемите. Резултатите на 

експерименталната група с по-ниско езиково ниво (Е2) със среден 

успех 4,42 вероятно се дължат на липсата на необходимите знания по 

методика и екологично образование, както и на необходимите 

езикови и когнитивни предпоставки за тяхната практическа 

приложимост. 

Влияние на интегративния подход върху динамиката на интереса към 

интегрирането на английски език и екологично учебно съдържание 

Резултатите показват, че най-много студенти с повишен интерес към 

екологичната тематика (94%) има сред обучаемите от контролната група, 

изучаващи екологично образование на български език. Следват 

представителите от групата с по-високо езиково ниво - Е1 (90%) и групата 

с по-ниско езиково ниво - Е2 (80%). 

По отношение на темите, които са предизвикали най-силен интерес в 

процеса на обучение, резултатите от изходящата анкета показват 

определени сходства между отделните групи. Представителите и на трите 

групи споделят общ интерес, насочен към темата за застрашените и важни 

за опазване видове на планетата. В допълнение, следва да се отбележи, че 

значително голям процент от обучаемите (40% за Е1, 26% за Е2 и 34% за 
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К) считат, че всички екологични въпроси са значими и представляват 

интерес за тях. 

Готовност на студентите за интегриране на екологично учебно 

съдържание в бъдещата им педагогическа практика 

 Според анализа на данните 90% от студентите от Е1 (високо ниво на 

език и интегрирано обучение) и 62,5% от Е2 (ниско ниво но език и 

интегрирано обучение) са напълно убедени, че биха преподавали 

екологично учебно съдържание в бъдещата си работа като начални 

учители. Относително висок е и делът на желаещите да преподават 

екологично учебно съдържание на английски език – 75% от Е1 и 43,75% от 

Е2. 

Резултатите са показателни за завишения интерес към проблемите на 

екологията и опазването на околната среда, както и за готовността и 

желанието сред бъдещите педагози да приложат на практика знанията, 

уменията и компетентностите, придобити в процеса на обучение. Видимо 

по-голямата увереност сред обучаемите от Е1 вероятно се дължи на по-

добрите им познания по езика.  

Влияние на интегративния подход върху динамиката на когнитивните 

и конативните компоненти на екологичните нагласи 

 

Фигура 2 
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За целите на конкретното проучване са изчислени нормите за 

разпределение на степените на интензивност на когнитивните 

компоненти на екологичните нагласи. На фиг. 2 е показано тяхното 

процентно разпределение за групите студенти, обхванати в изследването. 

Може да се обобщи, че в резултат на прилагането на интегративен 

подход за изучаване на английски език чрез екологично учебно 

съдържание се наблюдава относително засилване на интензивността на 

когнитивните компоненти на екологичните нагласи при представителите 

на експерименталните групи, докато в екологичното обучение само на 

български език динамика на екологичните нагласи не се наблюдава. 

По отношение на отделните субкатегории от американската скала за 

оценка на екологичните нагласи „Нова екологична парадигма“ (New 

Ecological Paradigm Scale) студентите от експерименталните групи 

проявяват по-силно изразени когнитивни компоненти на екологичните 

нагласи в сравнение със студентите от контролната група.  

Анализът показва, че конативните компоненти на екологичните 

нагласи на студентите също са се променили по отношение проявите на 

екологично отговорно поведение като вид лична активност. Особено 

видима е тази промяна при обучаемите от Е2 (интегративен подход и 

ниско ниво на езика), където нараства броят на лицата, които се включват 

в акции за почистване на замърсени площи, но намалява броят на 

желаещите да събират разделно отпадъци, поради липсата на организирана 

социална практика за това.   

Конативните компоненти на екологичните нагласи стават по-

интензивни и при част от студентите от Е1 (интегративен подход и високо 

ниво на езика) и К (екологично образование на български език), което се 

изразява в присъединяването на някои от тях към неправителствени 

екологични организации.  

В публичната подкрепа на екологични инициативи студентите и от 

трите групи, независимо от подхода на обучение, проявяват по-силно 

изразено екологично поведение по отношение на участието си в подписки 

за хуманно отношение към животните, подписки в подкрепа на екологични 

инициативи и готовността им да се присъединят към протестни 

екологични шествия. 
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Предвид достигнатите резултати и с цел насърчаване на общуването 

чрез чуждия език и развитие на езиковата компетентност на обучаемите с 

по-ниско езиково ниво и като се вземе под внимание завишеният интерес и 

променените екологични нагласи вследствие прилагането на интегративен 

подход е осъществен редизайн на дейностите и задачите към отделните 

модули по дисциплината „Екологично образование на английски език“. 

Реализираните промени са отразени в електронния учебник „English for 

Humane Environmental Education” (Арнаудова 2014).  

 

2. Същинско проучване на възможностите за повишаване на 

езиковите знания, речевите умения, комуникативната и 

професионално-педагогическа компетентности, интереса и 

екологичните нагласи на студентите в резултат на 

интегрираното изучаване на английски език чрез екологично 

учебно съдържание (2013-2014г.) 

Влияние на интегративния подход за изучаване на английски език 

чрез екологично учебно съдържание върху равнището на езиковите 

знания 

При анализ на резултатите на компонент граматика от входния и 

изходния тест по английски език се установи, че студентите както от 

експерименталните, така и от контролните групи срещат най-много 

затруднения при употребата на глаголните времена на английски език.  

При експерименталните групи със СЕИО обучаемите показват по-

добри резулати по граматика в края на обучението като делът на 

студентите с отлични и много добри резултати е значително висок в 

експерименталната група с по-ниско езиково ниво (Е2) – близо 59%, а при 

участниците от експерименталната група с по-високо езиково ниво (Е1) 

техният общ брой възлиза на 35%. 

Извършенитe корелационен и еднофакторен дисперсионен анализ 

показават съществуващи зависимости и влияние на знанията по граматика 

върху резултатите на обучаемите на компонент „лексика“ (F=20,99; p ˂  

0,05), умението за четене с разбиране (F=12,46; p ˂  0,05) и умението за 

слушане с разбиране (F=7,79; p ˂  0,05).  

По отношение на знанията на обучаемите по лексика се установи, че 

голям процент от грешките сред представителите и на четирите групи са 
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свързани с употребата на екологична лексика и единствено студентите от 

Е2 (интегративен подход и по-ниско езиково ниво) показват по-високи 

резултати в края на обучението чрез СЕИО. 

Анализът на резултатите по екологична лексика показа, че повече от 

50% от участниците от Е2 са получили оценки „Много добър“ и 

„Отличен“, а за Е1 (интегративен подход и високо ниво на езика) техният 

брой е значително по-нисък – 25%. Сходна тенденция се наблюдава и по 

отношение на лексикалните знания по общ практически английски. 

Вероятно студентите с по-ниско езиково ниво са по-мотивирани да 

изучават езика вследствие на интегративния подход,  като използват по-

пълноценно възможностите, които той им предоставя, за да повишат 

езиковата си компетентност. 

Приложените корелационен и еднофакторен дисперсионен анализ 

показват, че знанията по лексика се явяват предиктор на резултатите от 

обучението по граматика и влияят върху умението за четене и умението за 

слушане с рабиране. Дисперсионният анализ обаче не показва влияние на 

знанията по екологична лексика върху умението за слушане с разбиране. 

При двете експериментални групи в края на педагогическия 

експеримент е проведен тест, проверяващ знанията по екологично 

образование на английски език. Анализът на резултатите от теста отново 

показва, че студентите от  Е2 (интегративен подход и ниско езиково ниво) 

са се представили по-добре със среден успех за групата 4,44 в сравнение с 

представителите на Е1 (интегративен подход и високо езиково ниво), 

постигнали среден успех 3,93.  

Чрез прилагане на еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA се 

установи, че знанията по екологично образование на английски език 

(верифицирани като резултати от теста) детерминират статистически 

значимо резултатите от ПП презентациите (F=3,44; p ˂  0,05), както и 

умението за четене с разбиране (F=3,24; p ˂  0,05) и знанията по екологича 

лексика (F=2,8; p ˂  0,05) в края на експеримента. 

В допълнение беше установено, че резултатите от теста по 

екологично образование на английски език се влияят от различни фактори 

като: интензивност на посещение на занятията по дисциплината 

„Екологично образование на английски език“, знанията по екологична 

лексика и умението за четене с разбиране.  
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Влияние на интегративния подход за изучаване на английски език 

чрез екологично учебно съдържание върху равнището на речевите 

умения 

Процентният анализ на резултатите при компонент „четене с 

разбиране“ показва, че студентите от контролните групи са допуснали 

повече идентични повтарящи се грешки, работейки върху теста с 

екологична насоченост, а при експерименталните групи обучаемите от 

Е2, с резултат „Мн. добър” (5,46), са се преставили по-добре от тези от Е1.  

Данните сочат тенденция към подобряване на умението за слушане 

с разбиране при обучаемите на по-ниско езиково ниво А2 (групи Е2 и К2) 

и по-слаби резултати в края на обучението при студентите с по-високо 

езиково ниво В1 (групи Е1 и К1). Възможно е това да се дължи на по-

силната мотивация на обучаемите с по-ниско езиково ниво да преодолеят 

трудностите и да постигнат по-добри резултати в обучението по чужд език. 

По отношение на умението за слушане с разбиране на текст с 

екологична тематика резултатите на двете експериментални групи се 

различават като отново студентите от експерименталната група с по-ниско 

ниво на английски език (Е2) демонстрират по-високи резултати. Средният 

успех на групата е 5,41 спрямо 4,75 за Е1.  

Този факт затвърждава наблюденията върху езиковите знания и 

показва, че прилагането на СЕИО може да бъде много ефективно при 

обучаеми с по-ниско ниво на езикови знания, когато то е интересно и 

адаптирано към техните възможности.   

В допълнение, на базата на корелационен и дисперсионен анализ се 

доказа наличието на влияние на вида обучение, езиковото ниво на 

обучаемите и интензивността на посещение на занятията върху 

езиковите знания и речевите умения. 

Влияние на интегративния подход за изучаване на английски 

език чрез екологично учебно съдържание върху комуникативната и 

професионално-педагогическата компетентности на обучаемите 

Резултатите на двете експериментални групи свидетелстват за по-

добро представяне както на говорно-комуникативния компонент 

(комуникативна компетентност), така и на умението за съставяне на 

писмен текст (включващо интердисциплинарни знания и умения като част 

от професионално-педагогическата компетентност) на студентите от Е1 с 
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по-високо езиково ниво на обучение (В1). Те демонстрират по-голяма 

увереност при представянето на своите разработки и допускат по-малко 

грешки в сравнение с колегите си от Е2 (по-ниско езиково ниво). 

Следва да се отбележи, че по-добрите резултати на студентите 

от Е1 при разработването и представянето на ПП презентации се дължат 

както на априори по-високото им ниво на владеене на езика, така и на по-

редовното присъствие в часовете по практически английски език. 

За проследяване на някои зависимости и влияния бяха осъществени 

корелационен анализ и еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA. 

Статистическият анализ показа, че комуникативната компетентност 

на обучаемите зависи от знанията по граматика и лексика и умението 

за четене с разбиране. 

Влияние на интегративния подход върху динамиката на интереса към 

интегрирането на английски език и екологично учебно съдържание 

И при трите групи се отчита силно повишаване на интереса 

вследствие на обучението, като най-явно изразено то е при 

представителите на Е1 (интегративен подход и високо ниво на езика) - 

95%. Силна положителна динамика се наблюдава и при другата 

експериментална група Е2 (интегративен подход и ниско ниво на езика) – 

89,74%, както и при  контролата К (екологично образование на български 

език) – 75%. 

На фиг. 3 са представени темите, които са предизвикали интерес сред 

студентите по време на обучението чрез СЕИО. 

Освен интерес към изучаването на екологичната проблематика на 

английски език, значителен брой студенти проявяват и желание да 

преподават екологично учебно съдържание в бъдещата си педагогическа 

практика. Най-много представители на Е1 (интегративен подход и високо 

ниво на езика) заявяват, че биха искали да преподават екологична тематика 

(60%), а 40% изразяват готовност да преподават тази тематика на 

английски език. Този факт вероятно се дължи на по-високото ниво на 

владеене на езика. 

Повече от 50% от обучаемите и в двете експериментални групи са на 

мнение, че биха използвали всичко научено по време на обучението по 

избираемата дисциплина в работата си като бъдещи педагози.  
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Статистическият анализ показа, че готовността на студентите да 

преподават екологично учебно съдържание се определя от няколко 

основни фактора, сред които са видът обучение, езиковото ниво на 

обучаемите и промяната на интереса към изучаване на екологично учебно 

съдържание. 

 

 

Фигура 3 

Влияние на интегративния подход върху динамиката на когнитивните 

и конативните компоненти на екологичните нагласи  

Беше установено, че вследствие на обучението по избираемата 

дисциплина „Екологично образование на английски език” нараства броят 

на студентите с ясни про-екологични ориентации, като това нарастване е 

съответно с 10% и с близо 13% за експерименталните групи с високо и 

ниско ниво на владеене на езика (Е1 и Е2).  

По отношение на отделните субкатегории на когнитивните 

компоненти на екологичните нагласи вследствие на извършения анализ 

може да се обобщи, че: 

 Интегративният подход влияе статистически значимо върху 

проекологичните ориентации, като засилва дистанцирането от 

антропоцентристкия модел и правото на човека да променя 

природната среда за своя изгода. Голяма част от студентите в 
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експерименталните групи считат, че въпреки бързо развиващите се 

технологии човечеството остава подвластно на природните закони.  

 При традиционното обучение субкатегорията за опазване на 

равновесието в природата оказва най-силно въздействие върху 

формиране на когнитивните компоненти на екологичните нагласи на 

студентите от контролната група. 

 И при двата типа екологично обучение – стандартно и 

експериментално – участниците формират еднакво отношение към 

значимостта на проблема, съдържащ се в субкатегорията 

„ограничение на нарастването на населението” и са обезпокоени от 

вероятността за настъпване на световна екологична криза в следствие 

на непрекъснато увеличаване на човешката популация.  

 Интегративният подход влияе върху най-фундаменталната от 

когнитивните нагласи (антиантропоцентристката), която съдържа в 

себе си и обуславя интензивността на останалите, включени в 

изследването. 

Наблюденията върху конативните компоненти на екологичните 

нагласи очертават следните зависимости: 

 В резултат на интегративния подход за изучаване на английски 

език чрез екологично учебно съдържание се интензифицират 

конативните компоненти на екологичните нагласи по посока на 

разделното събиране на отпадъци, участието в подписки в подкрепа 

на хуманното отношение към животните, участие в протестни 

шествия, свързани с проблемите по опазване на околната среда, 

желание за членство, или реално членство в еко организации. 

 Не се наблюдава влияние на интегративния подход върху 

следните конативни компоненти на екологичните нагласи: участие в 

акции за почистване на отпадъци и участие в подписки в подкрепа на 

екологични инициативи. 

 Интензифицират се само онези поведенчески компоненти на 

екологичните нагласи, които са били предмет на дискусии по 

време на обучението и/или са застъпени в учебното съдържание на 

дисциплината „Екологично образование на английски език”.  
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Влияние на компоненти на екологичните нагласи върху готовността 

за преподаване на екологично учебно съдържание 

За установяване на това влияние е осъществен еднофакторен 

дисперсионен анализ ANOVA. Анализът показва влияние на когнитивните 

компоненти на екологичните нагласи върху готовността за преподаване на 

екологично учебно съдържание (F=3,52; p= 0,03).  

Други фактори, които предопределят готовността за преподаване на 

тематика на български, или на английски език сред представителите на 

експерименталните групи, са фактори, формиращи социалното екологично 

поведение като: участието в подписки в защита на хуманното отношение 

към животните; участието в акции за почистване на отпадъци; участието в 

екологични подписки и членството в екологични организации. Колкото по-

активни са студентите в екологичното си поведение, толкова по-голямо е и 

тяхното желание да преподават екологично учебно съдържание както на 

български, така и на английски език в ролята си на бъдещи учители и 

възпитатели.  
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Заключение и изводи  

Настоящото теоретико-емпирично изследване си постави за цел да 

изследва възможностите за въвеждане на интегративен подход за 

изучаване на английски език и екологично учебно съдържание при 

подготовката на студенти по „Начална училищна педагогика с чужд език 

(английски)“.  

С тази цел за нуждите на изследването беше осъществен теоретичен 

анализ, отразяващ основни постановки, свързани с проблемите на 

съдържателно-езиковото интегрирано обучение и екологичното 

образование в контекста на обучението за възрастни и интегративните 

тенденции в образованието. Теоретичният анализ, както и проведеното 

емпирично изследване по убедителен начин доказват значимостта от 

приложението на интегративния подход за изучаване на английски език и 

екологично учебно съдържание.  

В теоретичен аспект бяха анализирани отразените в научната 

литература констатации на различни автори относно предимствата на 

СЕИО и предизвикателствата при реалното му въвеждане в практиката в 

различни страни по света. В хода на изследването, при анализа на 

резултатите от пилотното и същинското проучване, някои от тези 

констатации бяха потвърдени. Резултатите от същинското проучване 

затвърдиха констатациите на някои учени като Далтън-Пафър (2011), 

Рауто (2006) и др., че прилаганият подход е особено подходящ при 

обучавани, чиито умения и способности за изучаване на чужд език са по-

слаби.  

Остава неизяснен въпросът, повдигнат от някои автори като Муньос 

(2002) и Далтън-Пафър (2008) относно когнитивното развитие и 

повишената умствено-съзидателна активност на участниците в обучението, 

както и дали в действителност знанията на обучаемите по предмета, 

преподаван чрез съдържателно-езиково интегративен подход, са по-добри 

от тези на техните връстници, изучавали същия предмет на родния си език. 

Тези проблеми не бяха обект на настоящото изследване, но представят 

интересни насоки за бъдещи изследователски търсения в тази област.  

В следствие на педагогическия експеримент се очертаха тенденции 

към подобряване на постиженията на обучаемите на равнище езиковите 

знания, умения и компетентности, които се детерминират от фактори като 
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вида обучение (интегративен или традиционен подход) и нивото на 

владеене на английски език. Установи се засилване на интереса и 

готовността на участниците в обучението да приложат на практика 

придобитите знания, умения и компетентности в бъдещата си 

професионално-педагогическа дейност. Констатира се динамика по 

отношение развитието на компонентите на екологичните нагласи, която 

експлицира съдържателно-познавателната насоченост на обучението и 

възпитанието по екологично образование и неговата имплицитна роля за 

изграждане на екологично съзнание и екологично отговорно поведение.  

В смисъла на казаното дотук, може да се твърди, че резултатите 

доказват първоначалната хипотеза на изследването, че въвеждането на 

един сравнително нов и съвременен педагогически подход за интегрирано 

изучаване на английски език и екологично учебно съдържание в 

обучението на студенти от специалност „Начална училищна педагогика с 

чужд език (английски)“ посредством избираемата дисциплина 

„Екологично образование на английски език” допринася за развитие на 

езиковите знания и умения, оптимизиране процеса на изграждане на 

професионалната компетентност на студентите, повишаване интереса на 

обучаемите към изучаването и преподаването на екологично образование 

на английски език и развитие на когнитивните (познавателни) и 

конативните (поведенчески) компоненти на екологичните им нагласи. 

 Не на последно място анализът на емпиричните данни разкри 

ефективността на обучението чрез съдържателно-езиково интегративен 

подход тогава, когато то е ориентирано към обучаваните и съобразено с 

техните интереси, потребности и възможности.   

Предвид направените теоретични и практически проучвания, довели 

до реализиране на изследователските цели и с оглед на обобщените 

резултати от двата етапа на емпиричното изследване, могат да бъдат 

направени следните изводи: 

1. Резултатите от пилотното и същинското проучване показват, 

че приложението на СЕИО има диференцирано развиващ 

характер:  

 когато интегративният подход за изучаване на английски език 

чрез екологично учебно съдържание се въвежда чрез 

дидактически материали на по-високо езиково ниво (В1), той води 
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до подобряване на езиковите знания, умения и компетентности на 

обучаемите с по-високо ниво на владеене на английски език и до 

усъвършенстването на умението за четене с разбиране при 

студентите с по-ниско езиково ниво; 

 при въвеждането на интегративния подход посредством 

дидактически материали, съобразени с по-ниското езиково ниво 

на обучаемите (А2-В1), се наблюдава усъвършенстване на 

езиковите знания и умения на студентите с по-слаби познания по 

английски език и подобряване на комуникативната и 

професионално-педагогическата компетентност на обучаемите с по-

добри познания по езика; 

 студентите от експерименталните групи подобряват знанията си 

по граматика в следствие на обучението чрез СЕИО като, както при 

интегрираното, така и при традиционното обучение се отчитат най-

много затруднения при употребата на глаголните времена на 

английски език; 

 в следствие на експерименталното обучение студентите (и особено 

обучаемите с по-ниско езиково ниво) демонстрират по-добри знания 

по екологична лексика спрямо колегите си от контролните групи; 

 интегративният подход оказва по-силно влияние при обучаемите 

с по-ниско ниво на владеене на английски език по отношение 

развитие на техните рецептивни умения (слушане с разбиране и 

четене с разбиране). 

2. Установена е корелационна зависимост и статистически 

значимо влияние между езиковите знания и речевите умения на 

студентите, както и между знанията, уменията и компетентностите 

и други фактори като: вид обучение, ниво на владеене на езика и 

интензивност на посещение на часовете по английски език, които 

детерминират резултатите в обучението. 

3. Интегративният подход повишава интереса към изучаване и 

готовността за преподаване на екологично учебно 

съдържание на английски език сред обучаемите, като студентите с 

по-добри познания по английски език демонстрират по-голяма 

увереност в способността си да приложат на практика придобитите 
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знания, умения и компетентности в работата си като бъдещи 

педагози. 

4. Готовността за преподаване на екологично учебно съдържание  в 

бъдещата педагогическа практика се определя от редица фактори, 

сред които са: вида обучение; нивото на владеене на английски език; 

динамиката на интереса и когнитивните компоненти на 

екологичните нагласи. 

5. Наблюдава се позитивна динамика в когнитивните (познавателни) и 

конативните (поведенчески) компоненти на екологичните нагласи, 

която отразява промяната в светогледа на обучаемите, 

развитието на екологично съзнание и екологично отговорно 

поведение в следствие на обучението. 

6. По-голямата активност на обучаемите по отношение проявите 

на екологично отговорно поведение предопределят и по-силно 

изразено желание за преподаване на екологична проблематика, 

както на български, така и на английски език. 

 Изследователските търсения потвърждават актуалността и 

ефективността от прилагането на интегративен подход за изучаване на 

английски език чрез екологично учебно съдържание в частност, както и 

широката приложимост и „отвореност“ на съдържателно-езиковото 

интегрирано обучение за интегриране на други езици и други области на 

познанието.  
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Приноси на дисертационния труд 

1. Осъществено е теоретико-приложно изследване с разгърната 

емпирична част, която определя неговата висока степен на валидност и 

детайлност при изследване на обучението по английски език в 

специалност „Начална училищна педагогика с чужд език (английски)“. 

2. Подбран е и е дефиниран понятиен апарат, който има добре очертана 

описателна, обяснителна и прогностична функция, и позволява 

правилна интерпретация на изследваните параметри на интегративния 

подход за изучаване на английски език чрез екологично учебно 

съдържание. 

3. Конструиран е подходящ диагностичен инструментариум, разработен 

така, че силните и слабите страни на диагностичните средства взаимно 

да се компенсират. Диагностичният интсрументариум е разгърнат в 

необходимата степен при осъществяване на емпиричната част на 

изследването. Създадени са предпоставки за определяне на стандарт на 

успешност в обучението. 

4. Изследването създава прототип на технология за приложение на СЕИО, 

чрез която се формират преносими компетентности при решаване на 

ограничен брой задачи в интегрирани области на познанието 

(английски език и екологично образование). 

5. В хода на изследването е разработен и апробиран електронен учебник 

„English for Humane Environmental Education” по дисциплината 

„Екологично образование на английски език“, който да отговори на 

професионалните потребности в подготовката на бъдещи начални 

учители и да повиши ефективността на учебно-възпитателния процес. 

Учебникът включва интерактивни дидактически задачи за развитие на 

основните езикови знания, умения и компетентности при вариращо 

ниво на езикова подготовка на студентите.   
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INTEGRATIVE APPROACH TO THE STUDY OF ENGLISH 

THROUGH ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL CONTENT BY 

STUDENTS OF PEDAGOGY 

 

 

The current dissertation focuses on the practical implementation of a 

relatively new educational approach known as Content and Language Integrated 

Learning (CLIL). The approach, which initially originated in Canada, has spread 

across Europe in the last 20 years covering all levels of education from pre-

school to tertiary education. Claiming equal importance to both the foreign 

language (English) and the non-linguistic subject (Environmental Education) the 

study aims at analysing the possibilities for applying CLIL in the academic 

training of students of Primary School Education with a Foreign Language. 

A total of 227 students were involved in the two consecutive periods of 

the study from 2010 to 2014. The results from the English language assessment 

tests, the environmental questionnaire forms and the Power Point presentations 

were analysed for the sake of evaluating students’ language knowledge and 

skills, communicative and professional competencies, as well as their interest in 

learning and willingness to teach English with the help of environmental 

education materials. Descriptive statistics, correlations, one-way ANOVA and a 

t-test were used in the empirical analysis while comparing the experimental and 

the control groups.  

The analysis indicates better results in terms of grammar and environment 

related vocabulary for the experimental groups, an advancement in the 

development of receptive skills for students with lower language abilities and 

improvement in the communicative competence for those with higher language 

proficiency. Other outcomes reveal strong correlations between language 

knowledge and skills which are dependent on factors such as the type of 

education (standard or integrative), students’ language level and their class 

attendance. At the end of the study students deepen their environmental 

awareness, exhibit more pro-environmental behaviour and a still greater interest 

in learning, as well as willingness to teach environmental education in their 

future teaching profession.  

The overall theoretical and practical study outlines an educational 

technology for the integration of CLIL in the process of teaching and learning.  


