
 
1 

 

РЕЗЮМЕТА НА ТРУДОВЕТЕ СЛЕД ЗАЩИТА НА 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ 

 

на ас. д-р Златка Димитрова Желязкова, 

представени в конкурса за заемане на академична длъжност доцент в 

област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление 1.2. Педагогика, по „Теория на възпитанието и дидактика 

(Чуждоезикова комуникация на английски език)“, обявен от Тракийски 

университет, публикуван в Държавен вестник бр. 86 от 06.10.2020г. за 

нуждите на Педагогически факултет. 
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1. Желязкова, Зл., Ефективно усвояване на английска граматика (за 

английската граматика, между каноничното и иновативното), изд. 

КОТА, Стара Загора, ISBN: 978-954-314-085-5 

Резюме: Социално-цивилизационната функция на образованието 

му отрежда  изпреварваща роля по отношение на развитието на всички 

останали сфери на дейност. Във всички свои измерения – научно, 

технологично, праксиологично, морално-етично, културологично, духовно 

и социално-приобщаващо, именно образованието е призвано да активира 

и развива личностно-духовния потенциал на хората. Владеенето на чужд 

език, особено на английски език, наложил се като глобален 

конвенционален език за взаимно разбиране и социално включване в 
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различни социо-културни среди, е своеобразен „прозорец“ към 

необозримия хоризонт на различни култури, стилове на живот, нрави.  

Овладяването на чужд език се разглежда като средство за 

усвояване на нови знания от културологията и различни професионални 

сфери. Основна в представеното изследване е тезата, че усвояването на 

граматичните времена като съществен елемент от езиковата 

граматичната структура има освен пряка комуникативна функция, още и 

подчертано интерактивна функция – за обмен на поведенчески модели, 

на действия, постъпки – изобщо за взаимодействие. Конструктивното 

общуване на английски език при студентите с роден език българския има 

комуникативна (за обмен на информация) и интерактивната функция (за 

обмен на действия и поведенчески модели), но и подпомага 

междуличностното възприемане. Тъй като интерактивната функция при 

усвояването на граматичните времена в английския език е презентативна 

спрямо цялото функционално единство на общуването, тя е и най-

„материалната“, доколкото интеракцията, чрез обмена на действия в 

контекст, осигурява наблюдаемост и измеримост на степента на 

усвоеност на езика. Чуждият език (английският) служи в еднаква степен 

както за поддържане в устойчиво развитие на цивилизационните 

артефакти и въобще на конструктивните измерения на глобализацията, 

така и за предотвратяване или поне туширане на нейните 

неблагоприятни, кризисни измерения – в името на благополучието на 

всеки човек, според усвоените от него компетентности.  

Реализацията на младите хора през новия век се свързва с 

владеенето на най-малко два чужди езика с висока степен на 

комуникативна компетентност. В научно-теоретичните дидактически и 

методически публикации от десетилетия насам комуникативният контекст 
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при усвояване и практикуване на чужд език е разработен и дава своите 

практически полезни и приложими плодове. И въпреки всичко, 

чуждоезиковото обучение дава индикации за тлеещи или новопоявяващи 

се проблеми, свързани с новите условия на живот. Изучаващите 

английски език като чужд, особено що се отнася до студентите, изпитват 

и показват редица трудности, най-вече при усвояване на граматичните 

времена. Спецификата на структурата на английския език, различаваща 

се съществено от тази на българския, представлява огромно 

предизвикателство пред преподаващия да регистрира възможно най-

точно конкретните затруднения на студентите и да намира, нерядко и да 

създава, конкретни съответни обучителни стратегии, технологии и 

техники за тяхното преодоляване и предотвратяване. В конкретния 

случай, вниманието е насочено към оползотворяване на недостатъчно 

акцентираната интерактивна същност и платформа за усвояване на 

граматичните времена, наред с известната комуникативна среда. 

Предлага се сравнително нов, интерактивно базиран, дидактически 

модел за усвояване на граматичните времена в английски език с 

доказана ефективност. Изхожда се от педагого-психологическото 

разбиране за интерактивността като иманентна същност на качественото 

обучение, като се представя рационално-емпиричен опит да се установи 

до каква степен интерактивните техники и търсенето на алгоритми за 

представяне на английската граматика подпомагат именно тази трудна и 

специфична материя, каквато е усвояването на английските времена. 

Благодарение на проучвания на психологическите процеси на учене, на 

начините за усвояване на нови знания, умения и компетентности, както и 

многогодишния практически преподавателски опит в средно и висше 

училище, се формулира и систематизира инструментариум, от една 
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страна, за въвеждането на понятията и представянето на опростена 

структура на категорията английско граматично време, а от друга страна 

– за максимално ефективно усвояване и прилагане на практика от 

студентите на неговите особености и компоненти.  

Монографичният труд е разделен на две основни части:  

Първа глава: научно-теоретични постановки за ефективността в 

обучението – чуждоезиковата компетентност, обучението по граматика, 

преподаването на граматика в чуждоезиковото обучение  

(англоезиковото) обучение  

Втора глава: изследователска програма и анализ на емпиричните  

резултати 

Публикации: 

1. Zhelyazkova, Zl., Teaching Culture through Teaching Language. 

Conference Proceedings of “Interculturality in the Educational Process” (10 

years of the Pedagogical Faculty “Gotse Delchev”), Shtip, Macedonia, 22-24 

September, 2005, pp. 291-294  

Abstract: 

This paper proposed the need to find ways of integrating the teaching of 

the culture of the respective language carriers in the foreign-language 

classroom. The process of language learning gives an excellent context for the 

development of cross-cultural capability. And this capability – to communicate 

in other languages and across cultures is a noble educational objective in 

countries like ours which are new democracies and in the process of making 

ourselves better known to the world and better communicators in the 

multicultural “global village” into which the modern world is turning. 

Резюме (превод): 
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В статията се акцентира върху необходимостта от намиране на 

начини за интегриране на преподаването на езика със знания за 

културата на съответните му носители в обучението по чужд език. 

Процесът на изучаване на езици предоставя отличен контекст за 

развитието на междукултурна компетентност. И тази способност – да 

комуникираме на други езици и в различни култури представлява 

благородна образователна цел в страни като нашата, които са нови 

демокрации. В този процес се отразява и стремежът да се представим 

по-добре на света и да станем по-добри комуникатори в мултикултурното 

„глобално село“, в което съвременният свят постепенно се превръща. 

2. Zhelyazkova, Zl., Some Aspects of the Educational Value of the English 

Language Lessons, Language, Conference Proceedings of “Culture and 

Civilization in the Third Millennium”, The Polytechnic University of Bucharest, 

Romania, Department of Communication in Modern Languages, 7-8 June, 

2007, pp. 811-815, Vol. 2 - ISBN 978-873-7838-56-8  

Abstract: 

The study of English as a foreign language always comes for the 

learners at a stage where they are already aware of the social significance of 

language not only as a means of communication but also as a window to new 

horizons, to new worlds, to new cultures. Hence, the increased importance of 

the English language in a new Europe, where there it is one of the major 

languages, may also be seen as an immense opportunity for educating the 

students and for raising their social consciousness and awareness of the 

problems of the contemporary world. One such problem is the pollution of the 

environment and the steps that need to be taken in order to solve it or at least 

to diminish its effects. In developed countries, with growing economies, it is 

essential to help people realize the problematic issues, to keep their minds 
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open, to make them willing to learn more and take part in discussions. The 

English language lessons offer a vast opportunity for such activities, not only 

because environmental texts can be largely used for new language input but 

also because through them students can be made to think and change their 

attitude towards pollution as a global problem. 

Резюме (превод): 

Изучаването на английския език като чужд език винаги идва за 

учащите на етап, в който те вече са наясно със социалната значимост на 

езика не само като средство за комуникация, но и като прозорец към нови 

хоризонти, към нови светове, към нови култури. В следствие на това, 

повишеното значение на английския език в нова Европа, където той е 

един от основните езици, може да се разглежда и като огромна 

възможност за обучение на учениците и за повишаване на тяхното 

социално съзнание, както и осъзнаване на проблемите на съвременния 

свят. Един такъв проблем е замърсяването на околната среда и стъпките, 

които трябва да се предприемат, за да се реши или поне да се намалят 

последствията от нея. В напредналите страни с бързо растяща 

икономика е от съществено значение да се помогне на хората да 

осъзнаят проблемните въпроси, да държат съзнанието си отворено, да се 

събуди желаят да научат повече и да участват в дискусии. Уроците по 

английски език предлагат огромна възможност за подобни дейности, не 

само защото екологичните текстове могат да бъдат използвани до голяма 

степен за въвеждане на нов език, но и защото чрез тях учениците могат 

да бъдат накарани да мислят и променят отношението си към 

замърсяването като глобален проблем. 

3. Zhelyazkova, Zl., Framing the Dealing with Cultural Studies Issues in the 

English-Language Classroom, Proceedings of The Fourth Balkan Congress 
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“Education, the Balkans, Europe”, Trakia University, Faculty of Education, 22-

24 June, 2007, Vol. 3, pp. 275-280, ISBN:978-954-314-043-5 

Abstract: 

Cultural studies is a relatively new discipline born out of the need for 

better understanding of the range of social practices that underline a culture. 

The ultimate goal of teaching English today is to enable students to develop, 

alongside their linguistic competence, the kind of intercultural competence 

which will provide them with the means to interpret cultures and communicate 

more successfully in an intercultural context. For teachers of foreign 

languages, this implies raising students’ awareness of the foreign culture while 

at the same time enabling them to develop more profound understanding of 

their own culture. 

Резюме (превод): 

Културните изследвания са сравнително нова дисциплина, 

породена от необходимостта за по-добро разбиране на разнообразието 

от социални практики, които съпътстват всяка една култура. Крайната цел 

на преподаването на английски език днес е да се даде възможност на 

учениците да развият, наред с езиковата си компетентност, такава 

междукултурна компетентност, която ще им осигури средство за 

интерпретация на нови култури и по-успешна комуникация в 

международен контекст. За учителите по чужди езици това означава 

повишаване на осведомеността на студентите за чуждата култура, като в 

същото време им се дава възможност да постигнат по-задълбочено 

разбиране на собствената си култура. 

4. Арнаудова, A., Зл. Желязкова, Някои фактори, влияещи върху 

мотивацията и успеха при обучението по английски език в 

следдипломната форма на квалификация, Годишник на Педагогически 
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Факултет, Тракийски университет, Стара Загора, Том 8, 2007г., стр. 97-

107, ISBN: 1312-286X 

Abstract: 

The current paper is a continuation of a research which began in the 

winter of 2007 and is based on the analysis of the results from a questionnaire 

conducted among post-graduate students who, by the beginning of these 

studies, have successfully finished their training in an English language 

qualification course at Trakia University, Faculty of Education. The paper 

presents the results from Part II of the questionnaire following the publication 

of the results from Part I printed earlier this year. It focuses the attention on 

certain factors, such as age, the knowledge of other foreign languages, class 

attendance and self-study, as well as their impact on the students’ motivation 

and success in English language learning. Finally, after considering all the 

evidence, the authors draw some general conclusions on the nature of adult 

foreign language acquisition in the framework of the continuing education for 

professionals. 

Резюме (превод): 

Настоящата статия е продължение на изследване, започнало през 

зимата на 2007 г. и се основава на анализа на резултатите от анкета, 

проведена сред аспирантите, които до началото на тези проучвания 

успешно са завършили обучението си в Курс за квалификация по 

английски език в Тракийски университет, Педагогически факултет. 

Материалът представя резултатите от Част II на въпросника след 

публикуването на резултатите от Част I, отпечатана по-рано тази година. 

Той фокусира вниманието върху определени фактори, като възраст, 

познаването на други чужди езици, посещаемостта на курса и 

самостоятелното изучаване, както и тяхното влияние върху мотивацията 
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и успеха на курсистите в изучаването на английски език. Накрая, след 

като разгледат всички доказателства, авторите правят някои общи изводи 

за естеството на усвояване на чужд език за възрастни в рамките на 

продължаващото образование за професионалисти. 

5. Zhelyazkova, Zl., The Challenges that English Pronunciation Presents 

before the Bulgarian Learner, Proceedings of “IV International Scientific 

Conference: Contemporary Intentions in Education”, Ohrid, R. Macedonia, 13-

15 June, 2008, Vol. 2, pp. 437-443 

Abstract: 

The discrepancy between the English written language and the way in 

which it is spoken makes it extremely difficult for the Bulgarian learners whose 

language is phonetic – that is. Its writing system accurately represents its 

sound system. This paper makes an attempt to outline this difficulty and to 

suggest an adequate approach to the teaching of English pronunciation to 

second language learners by comparing and contrasting the English and the 

Bulgarian sound system. 

Резюме (превод): 

Разминаването между английския писмен език и начина, по който се 

говори, прави изключително трудно за българските обучаващи се, чийто 

език е фонетичен – т.е. писмената му система точно представя неговата 

звукова система. В настоящия доклад се прави опит да се очертае тази 

трудност и да се предложи адекватен подход към преподаването на 

английското произношение на учащите се, за които той се явява втори 

език, като се сравняват – чрез търсене на прилики и различията –  

английската и българската звукова системи. 

6. Zhelyazkova, Zl., The “New Bulgarians” and the Cultural Competences 

Needed for their Integration in Bulgarian Society, Proceedings of the 5th 
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International Balkan Education and Science Congress – Education on the 

Balkans Today, Edirne, Turley, 1-3 October, 2009,  Vol. 2, pp. 344-346  

Abstract: 

The incressing influx of  new settlers in Bulgaria, as a result of its joining 

of the European Union and becoming more attractive for living and working, 

demands specific efforts both on the part of the foreigners and of Bulgarians 

themselves. The present paper is an attempt to make a review of the existing 

situation and identify the problems which it entails. As the language of 

communication with the target group of the survey is English, the clarifications 

and outlined difficulties are envisigaed as a future incorporation of a module as 

part of the curriculum for teaching English as a second language. 

Резюме (превод): 

Интензивният приток на нови заселници в България, в резултат на 

присъединяването й към Европейския съюз и придобиването на по-

голяма привлекателност за живот и работа, изисква конкретни усилия 

както от страна на чужденците, така и на самите българи. Настоящата 

статия представлява опит да се направи преглед на съществуващото 

положение и да се идентифицират проблемите, до които то води. Тъй 

като езикът за комуникация с целевата група на проучването е 

английския, предвижда се разясненията и очертаните трудности да бъдат 

включени в бъдеще в модул като част от учебната програма за 

преподаване на английски език като втори език. 

7. Zhelyazkova, Zl., Visualization and Comparison in the English-language 

course. Сборник на Международна научно-практическа конференция на 

тема „Ключовите компетенции в образованието – стратегии и практики”, 

22– 24 септември, 2011 г., ДИПКУ, Стара Загора, ISBN 978-954-691-071-4 

Abstract:  
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Adapting the education in contemporary Bulgaria to the increasing 

requirements of the European Union, of which it is already part, puts further 

demands before the English teaching personnel at all levels, especially at the 

university level. The organization of a high-quality learning process is multi-

dimensional and is bound to some basic prerequisites, such as: scientific and 

methodological qualification of the teaching staff, collaboration between its 

members, knowledge and use of innovative practices for introduction of the 

material, the instruction and the testing of the acquired results. A key criterion 

for measuring the achievements of the students is believed to be their 

professional realization in the modern world of Information Technologies. The 

paper will focus on the realities of the educational situation for the students of 

Primary and Pre-school Pedagogy at the Faculty of Education at Trakia 

University – the limitations, the difficulties and the positive practices of the 

English language learning during their intensive foreign-language courses. 

Резюме (превод): 

Адаптирането на образованието в съвременна Бъргария към 

изискванията на Европейския съюз, към който вече страната принадлежи, 

поставя все по-високи изисквания пред преподавателското тяло на 

всички нива, като това важи с особена сила за университетското ниво. 

Организирането на висококачествен процес на обучение е многостранна 

задача и е обвързано с няколко основни предпоставки, като например: 

необходимата научна и методологическа квалификация на 

преподавателския персонал, сътрудничество между членовете му, 

задъблочени знания и ползване на иновативни практики при въвеждането 

на новия материал, преподавателската работа и установяване степента 

на усвояемост на материала. Както е прието да смята в обществото, 

ключовият критерий за установяване на постиженията на студентите и 
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учениците е тяхната професионална реализация в модерния свят на 

информационни технологии. Докладът фокусира вниманието върху 

реалното състояние в образователната ситуация на студентите по 

Начална и предучилищна педагогика в Педагогическия факултет на 

Тракийския университет – ограниченията, трудностите и положителните 

практики в обучението по английски език през техния интензивен курс по 

чуждоезиково обучение. 

8. Zhelyazkova, Zl., The Idiosincrasy of English-language Teaching in the 

New Bulgarian Context, Book of Proceedings of the 12th International 

Language, Literature and Stylistics Symposium, Edirne, Turkey, 2012, ISBN: 

078-975-374-161-3, pp. 568-572 

Abstract: 

The problem will first be approached from the standpoint of the principles 

and techniques of classroom management. Secondly, different ways will be 

discussed of improving both student discipline and character by the actions of 

teachers, parents and school administrators with the aim to assist teachers in 

the classroom. Order is not so much determined by the teacher’s reactions to 

misbehavior as it is conditioned by the way teachers organize the system of 

classroom activities and academic work, even from the first days of school. 

The importance attached to rules is the main issue developing effective 

practice. There is also some need to explore the conditions for using different 

forms of punishment and their effects on students. 

Резюме (превод): 

Проблемът първо е разгледан от гледна точка на принципите и 

техниките за управление на класната стая. На второ място се обсъждат 

различни начини за подобряване както на дисциплината, така и на 

характера на учениците чрез действията на учители, родители и 
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училищни администратори с цел подпомагане на учителите в класната 

стая. Редът не се определя толкова много от реакциите на учителя към 

неправилното поведение, колкото се обуславя от начина, по който се 

организира системата от дейности в класната стая и академичната 

работа, която започва още от първите дни в училище. Важността, която 

се придава на правилата, е основният въпрос за развитието на 

ефективна практика. Разглежда се също така и необходимостта да се 

проучат условията за използване на различни форми на наказание и 

тяхното въздействие върху учениците. 

9. Zhelyazkova, Zl., Cultural and Linguistic Implications of the Erasmus 

Exchange program, Trakia Journal of Sciences, No 3, pp 377-384, 2013, ISSN 

1313-3551 

Abstract: 

The present report deals with the problems and positive aspects of the 

Erasmus exchange programme, as experienced by students of higher 

education. A questionnaire aimed at studying the opinion of the students has 

been created and on its basis a survey was performed measuring the scope of 

the initiative and identifying the current situation with the programme as it 

works in the circumstances of our academic environment. The accent and the 

main point of interest are the linguistic barriers which the foreign exchange 

students confront, as well as the cultural and social aspects of their stay within 

their study programme. A short review is also made of the existing practices in 

the European framework, summing up the skills and competences that the 

students acquire going to live and attend courses in different subjects in 

another country. 

Резюме (превод): 
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Представеният доклад се занимава с проблемите и положителните 

аспекти на програмата за обмен „Еразъм“, изпитвани от студенти от 

висшето образование. Създаден е въпросник, насочен към изучаване на 

мнението на студентите и на негова основа е проведено проучване, 

измерващо обхвата на инициативата и идентифициране на настоящата 

ситуация с програмата, по начина, по който тя работи в условията на 

нашата академична среда. Акцентът и основният интерес представляват 

езиковите бариери, в които се сблъскват студентите по обмена, както и 

културните и социалните аспекти на престоя им по учебната програма. 

Направен е и кратък преглед на съществуващите практики в 

европейската рамка, обобщаващи уменията и компетенциите, които 

студентите придобиват, за да живеят и да посещават курсове по 

различни предмети в друга държава. 

10. Желязкова, Зл., Eзикоусвояването в чуждоезиковото обучение – 

цялостен процес на взаимодействие между участниците в учебната 

среда, Годишник  на ПФ, ТрУ, Том 13, 2016 г., ISSN 1312-286X, стр. 105-

117 

Abstract: 

Traditionally, in the Bulgarian educational institutions the dominating 

approach to the organization of the educational process is continuously one in 

which the full responsibility for everything is taken by the teacher and the 

learner is in a passive and reproductive a role. When considering an 

interactive approach, the teacher and students are equal partners in the 

learning process which is based on collaboration. The article is looking for the 

possibilities of interactive methods based on the simultaneous acquiring of 

knowledge, skill formation and development of attitudes by putting the young 

people in situations where they can interact and then discuss the studied 
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issues on the basis of their own experience. The new teaching technologies 

based on the development of interactive skills –skills for interaction as a 

component of communication – are innovative and ensure more effective 

results from the pedagogical activity. Based on the author’s long teaching 

experience in different stages of the educational system, conclusions are 

drawn about the advantages of the development of algorithm-awaremness and 

the formalization of the rules on the use of English grammar in their relation to 

the general personal competencies of the learner. 

Резюме (превод): 

По традиция, в българските образователни институции продължава 

да преобладава подходът към организация на учебния процес, при който 

цялата отговорност за всичко поема преподавателят, а учащият е в 

пасивна и възпроизвеждаща роля. При разглеждания интерактивен 

подход, преподавателят и учащите са равностойни партньори в един 

учебен процес, основан на сътрудничеството. В статията се търсят 

възможностите на интерактивните методите, основани на 

едновременното получаване на знания, формирането на умения и 

изграждането на нагласи чрез поставянето на младите хора в ситуации, в 

които могат да си взаимодействат и след това да ги обсъждат на 

основата на преживяното. Новите дидактически технологии, които се 

основават на интерактивни умения – умения за взаимодействие като   

компонент   на   общуването,   са иновативни и гарантират   резултатност 

на педагогическата дейност.  На базата на многогодишен 

преподавателски опит в различни образователни степени, се правят 

изводи за предимствата на алгоритмизацията и шаблонизирането на 

правилата за усвояването на английските граматични времена и 
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усвояването на общо развиващи личността на обучаемите 

компетентности. 

11. Zhelyazkova, Zl., The portfolio – a Good Educational Practice (a Review 

of Publications), Trakia Journal of Sciences, No 2, pp 161-166, 2018, ISSN 

1313-7069 (print), ISSN 1313-3551 (online) 

Abstract: 

The paper is a review article devoted to a brief overview of English-

language publications on portfolio as a good tool for continuously improving 

the quality of education in secondary and higher-education schools. The study 

is an essential part of the activities of a research project aimed at creating an 

electronic institutional portfolio of the specialty Social Pedagogy – at the 

Faculty of Education, Trakia University - Stara Zagora; respectively, the 

method used is qualitative critical review. The intention of the project is 

practically justified by the need to present a university specialty to various 

users - present and potential students, alumni, employers and other business 

environments of social and educational services, partner institutions, including 

mentors of student placement practices, national and foreign and/or 

international corporative non-profit associations with a similar scope of 

educational activities sharing the same interest in the specialty for working in a 

net. 

Резюме (превод): 

Материалът представлява обзорна статия, посветена на кратък 

преглед на англоезичните публикации за портфолиото като добро 

средство за непрекъснато подобряване на качеството на образованието в 

средните и висшите училища. Проучването е съществена част от 

дейностите на изследователски проект, насочен към създаване на 

електронно институционално портфолио от специалността „Социална 
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педагогика“ в Педагогическия факултет на Университет „Тракия“, Стара 

Загора; съответно, използваният метод е качествен критичен преглед. 

Намерението на проекта е практически оправдано от необходимостта от 

представяне на университетска специалност на различни потребители – 

настоящи и потенциални студенти, възпитаници, работодатели и други 

бизнес среди, които са потребители на социални и образователни услуги, 

партньорски институции, включително наставници на практики за 

хоспитирене на студенти, национални и чуждестранни и/или 

международни корпоративни сдружения с нестопанска цел с подобен 

обхват на образователни дейности, споделящи същия интерес към 

специалността за работа в мрежа. 

12. Желязкова, Зл., Използването на Стратегии за Повишаване на 

Ефективността в Чуждоезиковото Обучение, Годишник на Педагогически 

факултет, ТрУ, т. 15, сс. 89-104, 2018, ISBN: 1312-286X    

Abstract:  

The main objective of modern language learning is to improve the 

communicative competence of the learners. The striving for enhancing the 

effectiveness of language learning aims to ensure that each student, besides 

basic training (acqiusition of the taught vocabulary, correct pronunciation, 

spelling, etc.), also has access to information, skills to select, systemize, use 

and understand its application. The use of communicative strategies in 

studying the new language puts learners in an active position, encourages 

them to engage in productive learning, to form cognitive, communicative and 

social skills, and above all to be active participants in the process od learning 

which is characterized mainly by interaction, collaboration and use of a variety 

of techniques to facilitate the perception and acquisition of the studied content. 

The modern teacher faces the necessity to constantly seek new modern and 
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innovative training and teaching methods which are interesting and meet the 

linguistic needs of the learners, to provide them with the conditions and equip 

them with the means for independence and advancement, achieved on the 

basis of already acquired knowledge and learning strategies. 

Резюме (превод): 

Основната цел на съвременното езиково обучение е да подобри 

комуникативната компетентност на учащите се. Стремежът за 

повишаване на ефективността на езиковото обучение има за цел да 

гарантира, че всеки ученик, освен основно обучение (придобиване на 

преподавания речник, правилно произношение, правопис и др.), Има и 

достъп до информация, умения за подбор, систематизиране, използване 

и разбиране нейното приложение. Използването на комуникативни 

стратегии при изучаването на новия език поставя учениците в активна 

позиция, насърчава ги да участват в продуктивно обучение, да формират 

когнитивни, комуникативни и социални умения и най-вече да бъдат 

активни участници в процеса на обучение, който се характеризира главно 

чрез взаимодействие, сътрудничество и използване на различни техники 

за улесняване на възприемането и усвояването на изучаваното 

съдържание. Съвременният учител е изправен пред необходимостта 

непрекъснато да търси нови съвременни и иновативни методи на 

обучение и преподаване, които са интересни и отговарят на езиковите 

нужди на обучаващите се, да им предоставя условия и да ги снабдява 

със средства за придобиване на независимост и напредък, постигнати на 

базата на вече придобити знания и стратегии за учене. 

13. Желязкова, Зл., Ученето чрез действие – обосновано от теорията на 

конструктивизма, но трудноприложимо, Списание „Педагогика”, 
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Издателство Аз-буки, Книжка 4, 2020 г., ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 

1314 – 8540 (Online), стр. 545-557 

Abstract: 

The article presents the pedagogical aspects and difficulties of the otherwise 

well-grounded theory of the benefits of active learning in the scientific 

literature. Drawing from the broad philosophy of teaching, the psychology of 

learning,  and above all of the constructive theory which is widely popularized 

as the foundation upon which modern education should rest. An attempt has 

been made to summarize the main components of learning through action, as 

well as the difficulties faced by the Bulgarian teacher who seeks to integrate 

them into his or her specific work, taking into account the requirements of the 

particular environment. The transition to the new approach requires new 

personal characteristics and qualities, as well as theoretical and practical 

preparation of future teachers for their professional activity. The proposed 

solution to the problem of the difficulties of applying the theory of active 

learning is sought in the achievements of the global experience of practitioners 

of the teaching profession, which could relate to our school reality. 

Резюме (превод): 

В статията се представят  педагогическите аспекти и трудности на 

иначе добре обоснованата в научната литература теория за 

предимствата на активното учене. Стъпквайки на обширната философия 

за обучението, психологията на ученето и най-вече на конструктивизма, 

тази теория е широко популяризирана като основа, върху чиито 

постаменти би трябвало да стъпва съвременното образование. Направен 

е опит за обобщение на основните компоненти на ученето чрез действие, 

както и трудностите, пред които се изправя българският учител, който се 

стреми да ги включва в конкретната си работа, съобразявайки се и с 
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изискванията на конкретната среда. Преходът към новата система на 

работа налага претенции към личностните особености и качества, както и 

към теоретичната и практическа подготовка на бъдещите учители за 

тяхната професионална дейност. Предлаганото решение на проблема с 

трудностите при прилагане на теорията за активното учене се търси в 

достиженията на световния опит на практикуващите преподавателската 

професия, които биха могли да се съотнесат към нашата училищна 

реалност. 

14. Teneva, M., Zl. Zhelyazkova, Educational Reasons for Early School Drop-

out, Списание „Педагогика”, Издателство Аз-буки (книжка 8/2020, ISSN 

1314–8540 (Online), ISSN 0861–3982 (Print), стр. 1089-1105) 

Abstract: 

Education is a high human value and a right that every person has to 

take advantage of. In today's technological society, differentiated as a 

knowledge-based society, at the center of which the knowledgeable person is 

placed, a part of the young people leave the educational system prematurely. 

What provokes a person to make this fateful choice? Why, since the labor 

market needs highly qualified staff, a proportion of students chooses to leave 

school before they have mastered any professional skills? The reasons for 

dropping out of school are different. They can be differentiated generally as: 

family, social, economic and educational, personal reasons. The purpose of 

this article is to identify the educational reasons why students drop out of 

school. A questionnaire was developed in order to achieve the so set goal. The 

questionnaire was approbated with high school students. Research methods: 

content-analysis, survey, pertinent analysis of empirical data. The results 

indicate that educational reasons occupy a significant place among the 

reasons that the the students give for dropping out of school. In order to 
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reduce the influence of the educational reasons for dropping out of school, 

targeted training of the practitioners is needed. The teacher who is interested 

in the future development of his or her pupils needs to work preventively to 

keep students in the education system. Particularly devoted to this activity 

should be teachers who educate students mainly from minority groups in 

whose ethnic perceptions education is not of a significant value. 

Резюме (превод): 

Образованието е висша човешка ценност и право, от което всеки 

човек трябва да се възползва. В съвременното технологично общество, 

базирано на знанието, в центъра на което е поставен знаещият човек, 

част от младите хора напускат образователната система 

преждевременно. Какво ги провокира да направят този съдбовен избор? 

Защо, въпреки че пазарът на труда се нуждае от висококвалифициран 

персонал, част от учениците избират да напуснат училище, преди да са 

усвоили някакви професионални умения? Причините за отпадане от 

училище са различни. Те могат да бъдат обособени като: семейни, 

социални, икономически, образователни и лични причини. Целта на тази 

статия е да идентифицира образователните причини, поради които 

учениците отпадат от училище. За постигането на така поставената цел е 

разработен въпросник. Въпросникът е апробиран с ученици от 

гимназиалната степен. Методите на на изследване са: контент анализ, 

проучване и математически анализ на емпирични данни. Резултатите 

показват, че образователните причини заемат значително място сред 

причините, които учениците посочват за отпадане от училище. За да се 

намали влиянието на образователните причини за отпадане от училище, 

е необходимо целенасочено обучение на практикуващите. Учителят, 

който се интересува от бъдещото развитие на своите ученици, трябва да 
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работи превантивно, за да ги задържи в образователната система. 

Особено отдадени на тази дейност трябва да бъдат учителите, които 

обучават ученици главно от малцинствени групи, в чиито етнически 

възприятия образованието не е от съществено значение. 

15. Teneva, M., Zl. Zhelyazkova, Professionally Important Qualities of the 

New-type Teacher, Списание „Стратегии на образователната и научната 

политика", кн. 5, 2020 г. [Strategies for Policy in Science and Eduction, 

Volume 28, Number 5/2020], Издателство Аз-буки, pp 532-541 

Abstract: 

The motivation of the authors is based on the belief that the years of 

schooling are very important for the young and adolescent person. During this 

period some very important physiological and psychological changes occur in 

the personality. It is the time for the formation of personal qualities and moral 

virtues, social competences, revealing the uniqueness and potential of each 

person, the development of creativity, initiative and entrepreneurship. The 

formation of these so valuable to the human personality qualities is highly 

influenced by the interaction of the students with teachers of a new type. 

These are teachers possessing a large set of personal and professional 

qualities dedicated to the mission to devote their lives to educating future 

generations, producing creators of the human progress. The article presents 

the results of the author's study conducted with students from different 

educational stages, with students from the pedagogical specialties and with 

practitioners. The research methods used are: pedagogical study, test, content 

analysis, correlation analysis, pertinent analysis and range scaling. It was 

found out that the teacher of the modern times is called upon to carry out his or 

her professional activity in harmony with the permanently changing world. He 

is required to be adaptable, creative, a good professional, a creator. He or she 
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cannot fully fulfill his or her professional roles in the new reality unless being 

led by love for the children with whom he or she interacts professionally or if is 

not devoted to the profession he or she practices. 

Резюме (превод): 

Мотивацията на авторите се основава на убеждението, че годините 

на училищното обучение са много важни за младия човек. През този 

период в личността настъпват някои много важни физиологични и 

психологически промени. Това е време е на формиране на лични 

качества и морални добродетели, социални компетенции, разкриване на 

уникалността и потенциала на всеки човек, развитие на креативност, 

инициативност и предприемачество. Формирането на тези толкова ценни 

за човешката личност качества е силно повлияно от взаимодействието на 

учениците с учители от нов тип. Това са учители, притежаващи голям 

набор от лични и професионални качества, посветени на мисията да 

посветят живота си на образованието на бъдещите поколения, 

създавайки творци на човешкия прогрес. Статията представя резултатите 

от авторско изследване, проведено с ученици от различни образователни 

етапи, със студенти от педагогическите специалности и с практикуващи 

учители. Използваните методи на изследване са: педагогическо 

проучване, тест, контент анализ, корелационен анализ, математически 

анализ и мащабиране на обхвата. Установено е, че учителят на новото 

време е призван да осъществява своята професионална дейност в 

хармония с постоянно променящия се свят. От него се изисква да е 

адаптивен, креативен -- добър професионалист. Той не може да изпълни 

напълно своите професионални роли в новата реалност, освен ако не 

бъде воден от любов към децата, с които взаимодейства професионално 

или ако не е отдаден на професията, която упражнява. 



 
24 

 

 

16. Zhelyazkova, Zl., Challenges of the Application of Linguistic Knowledge in 

the Speech Practice of the English Language, Trakia Journal of Sciences, No 

3, pp 189-193, 2020 

Abstract: 

The article attempts to outline the main characteristics and topics of 

English language teaching in the most recent historical period in the 

development of Bulgaria. It envisages the last two decades, when intensive 

English language learning has become a priority, both social and institutional. 

Taking into account the nature of the language learning, the focus of interest is 

on the students' attitude to the subject, as well as the main difficulties 

experienced in the teacher-student interaction. The analysis of the data shows 

a balance between the teacher's intention and the learner's interpretation, 

which influences the end result – the actual mastery of the foreign language. 

The conclusion emphasizes the responsibility of the teacher to judge correctly 

what the student's expectations are, the freedom of variation that the 

curriculum gives them, as well as the practical implications of classroom 

processes for preparing the students for the outside world. 

Резюме (превод): 

Статията се опитва да очертае основните характеристики и теми на 

преподаването на английски език в най-новия исторически период от 

развитието на България. Вниманието е насочено към  последните две 

десетилетия, откакто интензивното изучаване на английски език се 

превърна в приоритет, както социален, така и институционален. Като се 

вземе предвид естеството на изучаването на езици, фокусът на интереса 

е върху отношението на учениците към предмета, както и основните 

трудности, изпитвани във взаимодействието учител-ученик. Анализът на 
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данните показва баланс между намерението на учителя и тълкуването на 

обучаемия, което влияе върху крайния резултат – реалното овладяване 

на чуждия език. В заключението се подчертава отговорността на учителя 

да прецени правилно какви са очакванията на ученика, свободата за 

промени, която учебната програма предоставя, както и практическите 

последици от процесите в класната стая, които служат за подготовка на 

учениците за външния свят. 

17. Zhelyazkova, Zl., M. Teneva, Classroom Management and Sustaining the 

Discipline in an English-learning class, Proceedings of the International 

Conference on Innovations in Science and Education, March 18-20, 2020, 

Prague, Czech Republic (под печат) 

Abstract: 

Lack of respectful behaviour towards teachers and classmates is 

considered to be the main problem of Bulgarian schools today. A great number 

of public school teachers have considered leaving the job or have already quit 

because of students' misbehaviour and their inability to cope with the discipline 

which is necessary to create and maintain in the classroom. The English 

language teachers are not an exception in this respect despite the popular 

view that there is a great motivation for learning foreign languages. The study 

defines the aspects of the problem with discipline and suggests some 

strategies and techniques for developing and keeping an effective practice. 

The starting point is the theoretical concept that the teacher's goal is not to 

restore the order through respective reactions to misbehaviour but to organize 

a system of classroom activities and perform a study that would lead to the 

prevention of the disruptive actions in the first place.   

Резюме (превод): 
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Липсата на уважително поведение към учители и съученици се 

счита за основният проблем на българските училища днес. Голяма част 

от учителите в държавните училища обмислят да напуснат работата или 

вече са напуснали поради недобросъвестно поведение на учениците и 

неспособността им да се справят с дисциплината, която е необходима за 

се създаде и поддържа в класната стая. Учителите по английски език не 

са изключение в това отношение, въпреки разпространеното мнение, че 

има голяма мотивация за изучаване на чужди езици. Изследването 

определя аспектите на проблема с дисциплината и предлага някои 

стратегии и техники за разработване и поддържане на ефективна 

практика. Отправната точка е теоретичната концепция, че целта на 

учителя не е да възстанови реда чрез съответните реакции на 

неправилно поведение, а преди всичко да организира система от 

дейности в класната стая и да извърши проучване, което да доведе до 

предотвратяване на нежеланите действия. 
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