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Въпросът за мотивацията при преподаването и ученето на чужд език е 
социално, педагогическо и научно предизвикателство. Днешните ученици и студенти 
израстват в среда, която се характеризира с многообразието на носителите на 
информация. Възможностите за професионални и лични контакти на чужд език са 
ежедневни. Настоящата работа разглежда мотивацията като фактор за успешното 
преподаване на френски език на студентите от специалност Европеистика. Ще бъде 
проследено създаването и постоянното поддържане на мотивацията в рамките на 
учебната дисциплина Френски език. 

Често мотивацията се свежда до успешното осъществяване на контакти на 
чуждия език. Мотивацията се разбира като еднократен акт, който се свежда до 
запознаване с целите на обучението по чужд език. Тя не може да се определи 
единствено със създаването на интерес у студентите, този интерес трябва да бъде 
постоянно поддържан.  

Интуитивното учене на чужд език залага на имитирането и на играта. 
Съзнателното изучаване предполага създаване и постоянно поддържане на силна 
мотивация, много усилия от страна на студентите и на преподавателя. 
Преподавателят дава знанията, формира уменията, води студентите в дългия и 
труден път. Мотивираният студент е отговорен и успешен студент, той е активен 
участник в сложния двустранен процес Преподаване – Учене. Мотивираният студент 
ще следва стратегията за учене и ще преодолее трудностите и препятствията.   

Студентите трябва да бъдат насърчавани да определят и свои лични цели. Те 
могат да съвпадат с целите на учебната програма , понякога да ги надвишат, 
понякога да са по-скромни. Това е важно за самооценката, която студентите ще си 
правят по време на курса на обучение.  

Да започнеш да учиш трети чужд език, / за  някои студенти френският език е 
четвърти/, е истинско предизвикателство. Първото занятие дава отговор на 
въпросите: 

- Защо дисциплината Френски език присъства в учебния план на специалност 
Европеистика? 

- Какви са връзките на френския език с родния език в езиково, историческо и 
интеркултурно отношение? 

- Какви са връзките с другите чужди езици – английски и немски, които 
студентите продължават да изучават? 

- Къде е мястото на френския език в езиковото портфолио на бъдещия 
специалист? 

Целите на обучението са формулирани, интересът е събуден, но създаването и 
поддържането на мотивацията предстои. Всяко занятие има своята конкретна 
задача, която трябва да бъде изпълнена. 

В началото на всяко занятие студентите трябва да имат отговор на въпросите: 
- Какви умения ще усвоят – например да се представят, да поискат и да дадат 

информация  
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- С какви езикови  средства ще  постигнат това – например сегашно време на 
глаголите от първа група, интонацията на въпросителната форма. 

Макар че първите месеци са посветени на създаването на елементарните 
автоматизми, студентите осъзнават, че този период е подготовка за същинското 
общуване. Благодарение на своя езиков опит, те бързо научават да прилагат 
самоконтрол, който много скоро ще им помогне да бъдат мобилни в непрекъснатата 
динамика на съвремието. Студентът става активен участник в процеса на усвояване 
на чуждия език и  истински партьор на преподавателя. Студентът осъзнава, че 
успехът в усвояването на чуждия език зависи най-напред от самия него. Оттук 
нататък неговата мотивация се е превърнала в устойчива. 

Още от първия урок на раздел 1 на учебния комплекс CAMPUS, студентите 
научават как да се представят, да поздравят, да влязат в контакт с околните. 
Лексикалната прогресия на учебния комплекс е изградена така, че след 
представянето – име, фамилия, националност, следват професия, адрес, възраст, 
коордитати. Опитът им от изучаваните чужди езици им показва, че това е много 
важно. Умението да осъществиш контакт още с първите стъпки прави ученето по-
реално, по-осъществимо. Младите хора обичат да общуват, научават се да приемат 
и да отговарят на кратки телефонни обаждания, да пишат съобщения по 
електронната поща. 

И ако първите стъпки, макар интересни и полезни за бъдещата комуникация, 
могат да изглеждат елементарни, то дисциплината Френски език в шести и седми 
семестър – вече избираема, има съвсем други измерения. На всяко занятие 
студентите са поставени в ситуация – Работим във френскоезична среда и се 
справяме с предизвикателствата.  

Текстовете - Добре дошли в Брюксел, Люксембург, Страсбург – представят 
трите столици на Европейския съюз, институциите и забележителностите. Задачите, 
свързани с тези текстове се отнасят до: 

- намирането на подходящо жилище 
- първите контакти с колеги 
- новата работна среда. 
Следва текстът, който представя Женева като световен кръстопът, седалище 

на европейското представителство на ООН, на Червения кръст. 
Задачите, свързани с този текст се отнасят до подготовката и осъществяването 

на една командировка от Брюксел до Любляна, попълване на командировачно, 
запазване на хотел, пътуване.  

Няколко кратки текста са свързани с 60-та годишнина на ООН, програмата на 
тържественото пленарно заседание на Генералната асамблея. Разглеждат се части 
от речите на Генералния секретар на ООН и на Министъра на външните работи на 
Франция. 

Текстът, посветен на Африканския съюз и няколкото кратки мнения на 
дипломати и служители в мисии ни дават възможност да коментираме предимствата 
и трудностите на избора да се живее и работи в чужбина. 

Изграждането на подобни умения, свързани със ситуации, които максимално се 
доближават до действителността засилва мотивацията, впрочем в четвърти курс 
студентите са напълно наясно, че ученето на чужд език е процес, който има начало, 
но е отворен и продължава, като изисква много усилия.  

Почти в реално време проследихме избирането на Ирина Бокова на високия 
пост Председател на Генералната асамблея на ЮНЕСКО.Това беше повод 
студентите да се запознаят със задачите на тази международна организация. 

Създаването и поддържането на мотивацията е отговорност на преподавателя. 
Тя зависи от неговите професионални умения и опит и е предпоставка за 
осъществяване на целите на обучението. 
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