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ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ В ПРОФИЛИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ 
СТУДЕНТИ В ДЕСО ПЛОВДИВ

РЕЗЮМЕ
В този доклад ще се спрем накратко на структурата на учебните програми и на някои нови моменти в учебното съдържание, съответно структурирани в две 
части – традиции и иновации.
І Традиции. Стандартно формиране на групите и стандартна учебна програма, включваща: уводен курс, въвеждащ понятия, термини, закономерности; основен 
курс, осъществен чрез лекции, упражнения, семинари и наблюдения; проверка и оценка на знанията,  осъществена чрез контролни работи, колоквиуми и 
изпити.
ІІ Иновации. Стандартно формиране на групите, но  въвеждане на специализирана терминология по природни науки по време на началното 6-седмично 
обучение по български език и фонетика; уводен курс на ролеви принцип; реструктуриращ тест; семестриално преструктуриране на групите; въвеждане на 
синхронна учебна програма по природните дисциплини; основен лекционен курс с различна продължителност; провеждане на  писмен годишен изпит.

   Класическите методи за обучение на чуждестранни студенти се прилагат повече от 20 години в Департамент за езиково и 
специализирано обучение (ДЕСО) към МУ Пловдив. В последните 5-6 години тези методи постепенно бяха замествани от по-
нови  методични  разработки  на  специалистите  работещи  в  областта  на  чуждо-езиковото  специализирано  обучение. 
Структурата на класическия метод на работа, наречен от нас традиции, го представяме в следния вид:
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   І Традиции.
1. Стандартно формиране на групите.
2. Стандартна учебна програма, включваща:

• Уводен курс, въвеждащ понятия, термини, закономерности.
• Основен курс, осъществен чрез лекции, упражнения, семинари и наблюдения.
• Проверка и оценка на знанията, осъществена чрез контролни работи, колоквиуми и изпити.

 
   В  посоченият  традиционен  начин  на  подготовка  на  чуждестранни  студенти  е  характерен  стандартния  подход  при 
въвеждането на специализираното обучение по биология, химия и физика. Студентските групи се оформят и попълват по реда 
на  записването  на  студентите.  Така  формираните  групи  последователно  се  включват  в  утвърдената  от  многогодишната 
практика учебна програма с продължителност 30 седмици. В тази обща програма часовете по биология, химия и физика за 
уводен  курс,  основен  лекционен  курс,  проверка  и  оценка  на  знанията  са  съответно  посочени  в  таблица  1.  Обемът  на 
изучаваният материал е еднакъв във всички групи. Студентите получават основни познания по биология, химия и физика, 
необходими им за учебния процес в І курс по медицина или стоматология.

Таблица 1.

   Системно се провежда тестови контрол на изучения материал. Дава се възможност на студентите чрез колоквиуми да 
освободят част от изпитните въпроси. Изпитите по биология са два  едносеместриални, а по химия и физика са по един-
двусеместриален.

   Натрупаният практически опит с годините, достъпът до нови информационни технологии, утвърдени форми и методи на 
обучение подтикна авторите към търсене на иновационен подход при чуждоезиковото обучение по природни науки. Целта на 
този нов подход е да се постигне по-висока ефективност на обучението в ДЕСО, МУ Пловдив, а неговият систематизиран вид 
съответно е:

   ІІ Иновации.
1. Стандартно формиране на групите.
2. Въвеждане на специализирана терминология по природни науки по време на началното 6-седмично обучение по 

български език и фонетика.
3. Уводен курс на ролеви принцип.
4. Реструктуриращ тест.
5. Семестриално преструктуриране на групите.
6. Въвеждане на синхронна учебна програма по природните дисциплини.
7. Основен лекционен курс с различна продължителност.
8. Провеждане на  писмен годишен изпит.

   В началото на учебната година се структурират студентски групи по описания вече начин, след което започва прилагането на 
иновационните елементи на разработената от нас схема:

• Тестова оценка на входящото ниво.
• Преструктуриране на групите.
• Въвеждане на различни по продължителност курсове, в които се прилага:

-работа в екип,
-асоциация;
-интердисциплинарен подход.

   І. Значителна част от студентите са изучавали
ГОДИШНИК на Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 46(2003),свитък ІV, ХУМАНИТАРНИ И СТОПАНСКИ НАУКИ
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биология, химия и физика, но не владеят специфичната научна терминология на български език. Така се роди идеята ни по 
време на първоначалното 6-седмично обучение по български език и фонетика да се разглеждат едни и същи термини от три 
различни  гледни  точки  –  биологична,  химична  и  физична.  По  този  начин  се  провокира  интересът  на  студентите  към 
специалните дисциплини, намалява се стреса и се полагат единните основи на обучението по природни науки. По този начин 
се реализират по-устойчиви междупредметни връзки, акцентира се върху термини с едно и също или различно смислово 
значение.

   ІІ. В самото начало на програмите по биология, химия и физика е уводния курс, който за разлика от традиционния метод 
(лекция и упражнение), предлагаме да се провежда на ролеви принцип, което означава, че упражненията се разпределят 
между студентите и те работят в екип. Ако един студент задава въпрос, другият отговаря и след това обратно. Студентите се 
поставят в ситуации, при които всеки има нужда от помощта на колегата си. Този ролеви принцип може да се използва и при 
обучението в основния курс. Тук се застъпва и интеграционния подход, а именно двупосочно представяне на една и съща 
лекционна тема. Например : “Строеж на атома” – от гледна точка на химията и физиката, “Работа на сърцето и движение на 
кръвта в сърдечно съдовата система” – от гледна точка на биологията и физиката, “Химичен състав на клетката” – от гледна 
точка  на  химията  и  биологията.  Така  се  осъществяват  по-добри  вътрешнопредметни  и  междупредметни  връзки,  които 
позволяват на чуждестранните студенти по-лесно да се ориентират в новата теоретична или предклинична дисциплина.

   ІІІ. В края на І семестър се провежда реструктуриращ тест и на базата на получените резултати се предлага сформиране на 
нови по състав групи в отделни съответстващи на техните възможности за усвояване на учебния материал. Възможни са три 
нива, в които основния лекционен курс е с различна продължителност,  а учебната програма е синхронизирана по всички 
природни дисциплини. Реализацията на проекта във времето изглежда така:

1. Стандартно сформирани групи, работещи  в продължение на І семестър.
2. Реструктуриращ тест.
3. Преструктуриране на групите и включването им в синхронизираната учебна програма на ІІ семестър със съответната 

продължителност:
• Съкратена, съдържаща лекции, тестове и контрол.
• Нормална, съдържаща лекции, семинари, тестове и контрол.
• Удължена, съдържаща лекции, семинари, упражнения и дискусионен контрол.

   Предимствата на иновационния подход са:
Реализира се възможността в първия семестър да се въведе по-голяма по обем специализирана лексика. 
Приобщават   се  студентите  към  принципите  на  екипна  работа,  естествено  налагаща  се  в  бъдещата  им 
професия.
Предполага гъвкаво прилагане на различни варианти, съобразени с новите изисквания за трансфер на кредити 
във висшето образование.
Координират се усилията на биолози, химици, физици и филолози в съвместната ни работа при теоретичната 
подготовка на студентите.
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1. Traditions
A. Standard forming of groups.
B. Standard syllabus including

a. Introductory course, giving the general concepts, terms, regularities.
b. Basic course, given in lectures, practical classes, seminars, observations.
c. Checking and assessment of the knowledge acquired, by means of tests, colloquia and examinations.

2. Innovations
3. Standard forming of groups.
4. Introducing a specialized terminology in natural sciences during the initial 6-week training in Bulgarian language and phonetics.
5. Introductory course based on role play.
6. A restructuring test.
7. Semestrial restructuring of groups.
8. Introducing a synchronous syllabus in natural science subjects.
9. Basic lecture course of various duration.
10. Annual written examination.

   Classical methods of teaching foreign students have been applied for over 20 years in the Department of 
Language and Special Subject Teaching (DLSST) of the Medical University – Plovdiv. In the last 5-6 years these 
methods were gradually replaced by more modern methods of teaching, developed by the specialists working in 
the field of foreign language teaching for special purposes.

   The traditional way of teaching foreign students is characterized by a standard approach to the introduction of 
specialized training in biology, chemistry and physics. The student groups are formed and filled up according to 
the order in which the students enlist. The groups formed in that way are included in a syllabus of a 27-week 
duration that has been confirmed over the years as the most adequate one.  The overall number of classes in 
biology,  chemistry  and  physics  for  the  introductory  course,  the  basic  course  of  lectures,  checking  and 
assessment of the knowledge acquired is given in table 1. The volume of the material studied is identical in all  
groups. The students obtain basic knowledge in biology, chemistry and physics that they will need in their first-
year studies in medicine and dentistry ( table 1).

The material studied is regularly checked by means of tests (current assessment). The students are given an 
opportunity to sit for colloquia and get assessed for part of the examination questions; for the greater bulk of the 
latter, though, students are assessed at the examinations themselves. The examinations in biology are two, and 
have to be taken at the end of the first and second semesters, whereas in chemistry and physics the students get 
current assessment throughout the two semesters and sit for an examination at the end of the second semester.

Table 1.



Subject
Introduct

ory
course

Basic
cours

e

Checking and 
assessment

of the knowledge 
acquired

Biology 25 165 20
Chemist

ry
20 130 18

Physics 15 106 14

   The professional experience gained throughout the years, the access to new information technologies and forms and methods of 
teaching, urged the authors to look for an innovative approach in foreign language teaching in natural  sciences. The aim of  that  
approach was to achieve a higher effectiveness of teaching at the DLSST of the Medical University – Plovdiv.

    At the beginning of the academic year the student groups are formed in the manner described, after which we apply the innovative 
elements of the scheme developed by us:

• Test assessment of entrance level
• Restructuring of the groups
• Introducing courses of different duration and applying:

• team work
• association
• interdisciplinary approach

A. A considerable part of the students have studied biology, chemistry and physics before but do not master the specific 
terminology of science in Bulgarian. 

   We thought that during the initial 6-week teaching of Bulgarian language and phonetics it would be a good idea to teach terms from 
three different points of view – that is, from point of view of biology, chemistry and physics. In that way the interest of the students in the  
special  subjects  is  provoked,  stress  is  reduced  and  simultaneous  teaching  of  different  natural  sciences  is  initiated.  Thus,  the 
relationships between the subjects become more stable and terms with identical or different meaning get in the focus of attention.

B. The syllabi in biology, chemistry and physics start with an introductory course that, in contrast to the traditional one 
(lectures and seminars), is suggested to be based on role play, which means that the exercises are distributed among 
the students and the latter work in teams.

   If one student asks a question, another one gives the answer, and vice versa. Students are placed in situations where each one of 
them needs help from his/her colleague. The principle of role play can be used when teaching the basic course as well. The integration 
approach is applied here in the bilateral presentation of one and the same lecture topic. For example, the lecture “Structure of the atom” 
is given from point of view of chemistry and physics, “Work of the heart and blood flow in the cardio-vascular system” - from point of 
view of biology and physics, “Chemical composition of the cell” - from point of view of chemistry and biology. Thus, the relationships 
inside a given subject and between the different subjects get more stable and allow the foreign students to get oriented more easily in a 
new theoretical or preclinical discipline.

C. At  the end of  the  first  semester  there  is  a  test  and according to  its  results  the  groups are to  be restructured 
according to the individual abilities of the students to learn the material taught.

    Three levels are possible, in which the basic lecture course is of different duration and the syllabus is synchronized in all natural 
sciences. The realization of the project in time is as follows:

• Standard groups working in the I-st semester
• Restructuring test
• Restructuring of the groups and their inclusion in the synchronized syllabus for the II-nd semester of the following durations:

• shortened, containing lectures, tests and control
• normal, containing lectures, seminars, tests and control
• lengthened, containing lectures, seminars, practical classes, and discussion control

 The advantages of the innovative approach are:
• There is a greater opportunity in the first semester to introduce specialized vocabulary that is larger in volume.



• The students get used to the principles of team work, which will be naturally imposed in their future profession
• Greater  flexibility  in applying different  variants,  in agreement with  the new requirements for  credit  transfer  in  the higher 

education
• The joint  efforts of  biologists,  chemists,  physicists and language specialists are coordinated in the theoretical  training of 

students.
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