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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ЧУЖД ЕЗИК 

 

Ст. пр. Маргарита Попова 

 

Въведение 

Същност на понятието ,,специализиран език“ 

Специализиран е езикът, използван в определена област или валидният, 

характерен за един бранш език. Като такъв се определя и езикът, който се от-

личава от общия език чрез специализирани изрази и специфична терминоло-

гия. Специализираните езици, заедно с говоримия език, образуват диалектите и 

регионалните разновидности, общовалидния език на една нация. 

Специализираните езици са базирани върху общия език и са в постоянно 

взаимодействие с него. Специализираният език съдържа характерни понятия и 

изрази, както и заемки-чуждици, интернационализми, предимно от специ-

фичната терминология. Този език, извън съответната сфера, е почти неизполз-

ваем или отделни думи от него имат съвсем различно значение в разговорния 

език. Граматиката и дори интонацията могат също да се различават!  

Специализираните езици спадат към стандартизираните езикови вариан-

ти. Те изпълняват също функцията на групови езици и разговорни езици на спе-

циалистите от съответния бранш, но се отличават с вече споменатия стандарт 

или нормиране от останалите нестандартизирани езици на отделни групи от на-

селението в различните региони и от разговорния език. Всеки термин от опре-

делен специализиран език се нарича Terminus technicus. Съвкупността от 

всички термини съставлява неговата терминология. Много термини се проме-

нят непрекъснато в резултат на бързото развитие на науката. 

Използваният професионален език в отделните научни области се проме-

ня и вследствие на все повече нарастващия брой на проникващите в него чужди 

думи, предимно от английски език. 

Специализираните понятия могат да се открият в речници, изготвени на-

рочно за определена сфера (икономическа, медицинска, юридическа и т.н.). В 

зависимост от вида на речника, те могат да са само преведени или да е обяснен 

и тълкуван и смисълът им.  
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Цел на това изследване е да се презентира в многоаспектен план същност-

та и сложността на обучението по специализиран чужд език – немски и да се 

посочат очакваните резултати и ползи от него, а негов обект е целият процес 

на преподаването му, включващ определени критерии, предпоставки и изисква-

ния спрямо двете страни – участници в него, различните стратегии и методи, 

прилагани в тази не лека дейност.  

1. Предпоставки за изучаване на специализиран чужд език 

Наличие на предварителни теоретични знания в съответната област 

На първо място, като условие за изучаването на специализиран чужд език е 

доброто познаване на теорията на майчиния език. Безупречното познаване 

на специфичната проблематика и лексика/терминология в дадена сфера би било 

една стабилна основа за заелите се да ги усвояват и на чуждия език. 

Общи езикови познания 

На второ място, като задължителна база е владеенето на общ чужд език 

поне на езиково ниво А2 (Goethe Zertifikat A2 или ÖSD Grundstufe Deutsch 2). В 

този случай обучението по специализиран чужд език би съответствало на тази 

степен на владеене на езика. Това би довело обучаващите се с невисоки цели по 

отношение на чуждия език до задоволителни резултати.  

Доброто овладяване на един специализиран език (независимо в каква об-

ласт) предполага, обаче ,като непоклатим фундамент стабилни познания по общ 

чужд език, за които свидетелстват сертификати или дипломи за езикови нива 

В2-С1 (Goethe Zertifikat B2 / ÖSD Mittelstufe Deutsch 2 или Goethe Zertifikat C1 / 

ÖSD Oberstufe Deutsch). Колкото е по-високо езиковото ниво, толкова по-добре! 

Лична мотивация 

Мотивацията на обучаемите от всяка специалност за усвояване на чуждия 

език е от съществено значение.  

Активността в тази посока е много по-осезаема при мотивираните хора, от-

колкото при немотивираните. Никога не бива да се забравя и фактът, че нагласата 

на човек спрямо задачите, поставяни за изпълнение в процеса на обучение, има оп-

ределяща роля за крайния резултат. Изучаващият чужд език има шанс за успех са-

мо тогава, когато вярва, че може да се справи, а не когато гледа на това си занима-

ние предубедено като твърде тежко за него или дори неизпълнимо. 

Наличието на теоретична подготовка на майчин език, владеенето на общия 

чужд език и личната мотивация на обучаващите са сигурна гаранция за успеш-

ното им справяне с овладяването и на специализирания чужд език. 
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2. Предпоставки за преподаване на специализиран чужд език 

Отлично владеене на общ чужд език 

Отличната езикова подготовка на преподавателите е задължително усло-

вие преди да се заемат с такава отговорна задача, каквато е преподаването на 

специализиран чужд език. Езиковите им умения трябва да съответстват на най-

високите нива С1-С2 (Goethe Zertifikat C1 / ÖSD Oberstufe Deutsch или Goethe 

Zertifikat C2). 

Познания по специализиран чужд език 

Върху тази висока база на владеене на общия чужд език се надгражда 

подготовката по специализиран чужд език. Тя не се постига никак лесно и 

продължава доста дълго. Подготвяйки се за това ново поприще, преподавателят 

трябва да прочете голям обем специализирана литература, както на майчиния 

си, така и на чуждия език, за да се запознае със специализираната терминология 

и с нейната същност, както и с проблематика в съответната област. Това отнема 

много време и изисква сериозно осмисляне на непозната за него материя. Освен 

това е необходима и сериозна амбиция, ако държи да е добре запознат и 

компетентен в тази нова материя. Всички усилия си струват, обаче, щом иска да 

се наложи и утвърди като специалист на нужното ниво. Предизвикателството е 

действително голямо! 

Задълбочените му познания в съответната сфера са от изключително зна-

чение при подбора и подготовката на учебния материал и в пряката му препо-

давателска практика. Именно те са неговите най-стабилни опори. 

Консултации със специалисти 

Преподавателите по специализиран чужд език в никакъв случай не биха 

могли да бъдат най-големите специалисти в конкретната област. Затова често е 

препоръчително да се допитват до специалисти-професионалисти, които да 

им помогнат при разбирането и осъзнаването на всичко прочетено в научната 

литература. Те не са експерти (икономисти), а филолози по образование! 

Полагат, обаче, големи усилия да овладеят особеностите и всички тънкости на 

специализираната терминология преди да влязат в час и да я преподават. 

Високият професионализъм на преподавателите, владеещи общ и специа-

лизиран чужд език на много високо ниво, както и допитването до специалисти в 

съответната област, са сигурна гаранция за успешното преодоляване на всички 

трудности, свързани с пряката им работа. 
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3. Методика на преподаването на специализиран чужд език 

(икономически немски език) 

Преди да говорим за каквито и да са методи и стратегии при толкова 

специфичното преподаване на специализиран чужд език, трябва да сме наясно, 

какви точно цели преследваме и какви би трябвало да са крайните резултати 

от нашата професионална дейност. Важно при това, разбира се, е със студенти 

от кой курс се работи и каква е тяхната специалност. Непременно трябва да се 

съобрази и езиковото им ниво, за да има яснота върху каква основа ще се 

надграждат новите знания. 

Студентите от 2, 3 и 4
-ти

 курс, например са преминали вече, както през 

обща подготовка по основните (икономически) дисциплини на майчин език, 

така и през общоезикова подготовка на чуждия език. Когато, обаче, срещнат 

трудности при овладяването на специализирания език, те имат усещането, че не 

могат да се справят. Специализираният език, както е добре известно, обхваща 

голям обем термини и овладяването му е много трудоемка задача. Сега вече 

наистина се изискват много старание и усърдие, при което водеща е личната 

мотивация. Ето защо е толкова важно преподавателят да обмисли много 

внимателно стратегиите си на преподаване и да подбере умело методите, които 

ще използва при това.  

По принцип в специализираното чуждоезиково обучение е добре да се 

включват ориентирани към речеви активности упражнения и задачи. Тук се 

касае за учебни методи, които да стимулират обучаващите се и да ги научат да 

се справят и самостоятелно с някои възложени задачи. Централно място сред 

тях заемат обикновените повторения, вариациите и най-сетне собствената 

езикова продукция в импровизирани ролеви игри. Много подходящи за пости-

гането на тази цел са диалоговите упражнения. Слушането, разбирането, 

адекватните езикови реакции в дадена ситуация би трябвало да се превърнат в 

рутинни дейности. При автоматизирането им могат да се включат стратегии, 

съдържащи пантомима или игрови елементи. И така изграждането на умения за 

водене на разговор и създаването на собствена езикова продукция (устна и 

писмена) са две от основните цели, които трябва да са водещи в препода-

вателската дейност.  

Необходимо е също да се разработят упражнения за работа в екип като 

например изработка на учебни плакати, организиране на дискусии, излизащи 

даже извън рамките на дадена сфера, предложения за работа по проекти и 

разработка на реферати, предполагащи подбор на необходимите материали от 

интернет или от други източници.  
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Обвързване с практиката 

В началото на всяка тема / глава от учебника би трябвало да се предложи 

една свързана с практиката ситуация, чрез която насоченият към постигане 

на активна речева дейност учебен процес значително би се улеснил. С нейна 

помощ обучаващите се биха навлезли неусетно в новата материя, която им 

предстои да усвояват. Само тяхното убеждение, че изучаваният материал ще им 

е полезен и че се отнася към реалната практика, би довело до желания от нас 

краен резултат. 

Постепенно въведение в специализираната проблематика 

В преподавателската си дейност в един икономически университет, напри-

мер, всеки трябва непрекъснато да се запознава с последните и най-нови идеи, 

теории и тенденции в теорията и практиката в областта на фирмения менидж-

мънт, маркетинга, туризма, банковото дело, счетоводството и т.н., а след това 

поетапно да запознава и студентите си с тях. Водещ принцип е да се тръгне от 

по-лекия езиков материал и постепенно познанията да се разширяват и 

задълбочават. При това би трябвало да се вземе пред вид повлияното от 

процесите на разширяване и унифициране, прилагани от европейското право. 

Това се отнася предимно до фирмения мениджмънт и до избора на юридическа 

форма на предприятието.  

В занятията по специализиран чужд език би трябвало да се вземат пред вид 

още влиянието на вътрешния Европейския пазар върху националната икономика 

на отделните държави-членки на ЕС и актуалните тенденции в тази област. Мо-

же, например, да се разгледа въпросът как икономическата дейност се повлиява 

от политиката, свързана с опазване на околната среда, а също и от социалните 

проблеми. Полагащо се внимание трябва да се обърне и на интеркултурните 

аспекти и особености. При това би могло да се изходи от отношения, 

съществуващи напр. на европейския и американския пазар. Информацията, касае-

ща типично немската икономическа действителност, би могла да се поднесе от 

преподавателя предимно чрез реални практически примери от германската 

икономика, изказвания на водещи германски мениджъри и посредством актуални 

текстове, специално подготвени и, ако се налага, адаптирани за целите на 

езиковото обучение. Водещ принцип при подбора им трябва бъде постепенното 

въвеждане в проблематиката и упражняване на специализираната термино-

логия чрез достъпни като езиково ниво за обучаемите примери, взети непос-

редствено от икономическата реалност. 

Този подход дава добри резултати и е уместен за прилагане в процеса на 

обучението. 
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Методи за преподаване и упражняване 

на специализираната международна лексика 

Работата по преподаването на специализираната терминология е винаги 

ориентирана към вземането на решения, предприемането на конкретни езикови 

действия и е свързана неизменно с определена научна сфера. За постигането на 

тези амбициозни цели се разработват специални стратегии, които рефлектират 

в определени, специално изготвени упражнения.  

Задължителните специализирани термини би трябвало непременно да се 

дефинират и, ако се налага, подробно да се разтълкуват. Тук са възможни 2 ва-

рианта за действие: 

● Вариант 1: 

Активирането на ситуативното мислене помага много при тълкуването на 

големия брой чуждици и интернационализми, които се срещат във всяка спе-

циализирана терминология. Много често обучаващите се вече ги познават от 

лекциите и упражненията си по съответната учебна дисциплина на майчин 

език. Трябва да им се възложи задачата именно те като бъдещи специалисти да 

обяснят всеки термин със свои думи на чуждия език (немски). Така те получа-

ват допълнителен стимул да говорят, който е нужен и би могъл да им бъде мно-

го полезен. А провокирани по този начин, в повечето случаи те лично посте-

пенно стигат и до (немската) дума / (немските) думи – синоним/-и на чуждица-

та, както и до превода ѝ. 

например: der Rabatt = der/das Skonto / der Preisnachlass / der Zahlungsab-

zug / der Abzug vom Preis.  

Най-важното е обучаващите се да не са само пасивни реципиенти, а да се 

превръщат в активни участници в занятието. Ако успеем да ги накараме да 

мислят, да говорят, да участват, тогава сме постигнали истински успех! 

● Вариант 2: 

Често се случва преподавателят да обяснява на немски език непознати за 

обучаващите се специализирани понятия - интернационализми, т.е. да изяс-

нява описателно съдържанието им на чуждия език (немски) и едва след това да 

дава и адекватен превод на майчиния език, акцентирайки върху тяхната 

многозначност в случай, че такава съществува. В някои случаи, както вече беше 

споменато, обучаващите се и сами стигат до него.  

Този метод може да се онагледи чрез многобройни примери; тук обаче се 

цитират само два, които са достатъчно показателни. 
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● Чуждици: 

- логистика* 

Значението на това понятие, което е едно от основните в икономиката, в 

повечето случаи се обърква с това на думата ,,логика“. Тогава се обяснява, 

първо, че ,,логистика“ в икономиката означава ,,съвкупността от всички 

дейности на едно предприятие, като се започне от набавянето на материалите и 

се стигне до извозването на готовата продукция“. Понятието, обаче, има и 

второ значение: ,,формулиране на логическите закони с помощта на матема-

тически символи (математическа логика). То трябва също да бъде споменато. 

- диверсификация* 

Много често значението на тази дума се обърква с това на думата ,,ди-

версия“. ,,Диверсификация“ в икономиката означава ,,разширяване на стоко-

вия и продуктов асортимент на едно предприятие“. Другото значение на това 

понятие е ,,разнообразие, промяна“. То също се съобщава. 

Тук би било уместно да се обясни и какво точно означава ,,диверсия“, а 

именно: 

1. странично нападение 

2. саботаж отстрана на (класовия) враг. 

По такъв начин се постига максимална яснота и оттук нататък всички ще 

правят разлика между двете понятия – чуждици. 

Благодарение на този метод на преподаване чуждоезиковото обучение по 

специализиран език играе и важна допълваща роля при следването на иконо-

мически специалности на майчин език. Така очевидно чувствително се обога-

тява речникът със специализирана терминология и на двата езика.  

Този факт може само да ни радва, защото допринасяме за разширяването 

на познанията на бъдещите специалисти като цяло. Те изпитват истинско 

задоволство, че именно в специализираното чуждоезиково обучение са научили 

още нещо ново и важно. Удовлетворението засяга и двете страни, участници в 

процеса на обучение – студенти и преподаватели. 

Стимулиране на логическото мислене 

Редовно обучаващите се неизбежно срещат в текстовете нови, непознати 

им немски специализирани изрази и понятия. Точно тук сме задачата ни е да 

им ги обясним описателно с помощта на познати вече думи и изрази. В случай, 

че съществуват съответни синоними - интернационализми за новите за тях 

немски понятия, те непременно трябва да се споменат и запишат. Задъл-
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жително правило е да се дават всички синоними и антоними на непознатия 

израз или термин, за да могат учещите да ги запомнят по-лесно ,,на блок“,  

например: - синоними: der Fremdenverkehr = der Tourismus / die Touris-

tik / das Tourismusgewerbe / das Gastgewerbe  

- антоними: harter ↔ sanfter Fremdenverkehr. 

Логическото и асоциативното мислене се активира по такъв начин, което е 

много по-резултатен подход, в сравнение с поднасянето наготово на директния 

превод на майчин език. Вследствие именно на него учещите сами стигат до 

значението на непозната лексика. 

И така, ние подаваме ръка на обучаващите се водим ги умело по пътя към 

разгадаването на смисъла на специализираната терминология и в резултат на 

това те лично превеждат непознатите им понятия и изрази. Ефектът от това е 

невероятен! Хората насреща ни изпитват истинско удовлетворение, когато това 

се случи и стигнат до правилния превод. Те са истински доволни от постиг-

натото и дори горди със себе си. Така личната им мотивация за усвояването на 

тази трудна материя нараства значително и искат да научат още и още нови 

неща; те просто са спечелени за каузата ,,специализиран чужд език“. Чувството 

за обърканост и безпомощност е напълно изчезнало. 

Този метод на преподаване е препоръчителен и се утвърди като успешен 

многократно в дългогодишната преподавателска практика. 

Онагледяване на учебния материал – допълнителен повод 

за говорене и писане 

Преподаваният материал би трябвало да се онагледява с помощта на 

таблици, схеми, плакати, пана и т.н., за да се постигне чрез тях една по-добра 

визуализация и да се предостави общ поглед върху разглежданата тема. Тези 

нагледни материали биха могли да се обсъждат, а въз основа на тях да се правят 

изводи или прогнози. 

Към тях могат да се прибавят и графики и диаграми, които също да се 

обсъждат или коментират, да се тълкуват и изясняват. Всички тези дейности 

изискват познаването и ползването на специални глаголи, клиширани фрази и 

цели изречения. Те се използват за проверка на придобитите знания, наред с 

традиционните тестове, или би могло да се включат в тях. Това устно или пис-

мено упражнение би повишило значително езиковите компетенции на хората, 

които обучаваме.  
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Стимулиране на креативността на обучаващите се 

Резултатите от обучението до голяма степен зависят от това, дали обучава-

щите се вече са в състояние извън учебните часове да работят самостоятелно на 

чуждия език, а после по време на занятията да сравняват собствената си езикова 

продукция с тази на останалите участници в курса и реално да оценят постигна-

тите си езикови умения. За тази цел много подходящи са дискусиите, в които те 

активно се включват, разисквайки, например, отговорите си на зададените за ин-

дивидуална работа упражнения – текстове за четене с разбиране с отговори Да / 

Не / Няма данни за това в текста. Те са много по-полезни от обикновената 

справка за решението им, посочено в ключа на съответния учебник. 

Важни, са обаче, не само резултатите от обучението, а от значение е също 

и пътят към финализиране на самия процес на обучение. В неговата финална 

фаза е редно да стоят задачи за сравнение на икономическата ситуация в дру-

гите държави с тази в собствената държава. Такъв вид задачи са още един 

допълнителен импулс за творчество, т.е. за създаване на собствена езикова про-

дукция (устна или писмена). Подобни упражнения имат за цел перфектното от-

криване на приликите и разликите в родните и международните икономически 

реалности, отношения и процеси, а служат отново за използване и упражняване 

на усвоените специализирани понятия в един нов контекст, който засяга лично 

самите обучаващи се. Умението за прилагане на придобитите знания би им пос-

лужило несъмнено в бъдещата им интеркултурна комуникация по икономи-

чески въпроси с контрагенти и колеги от чужбина. 

Свобода на избора 

Един от най-важните методи на преподаване винаги е бил предоставянето 

на възможност за личен избор на обучаващите се. Това означава да им се 

предложат в края на всяка разглеждана тема / глава поне една двойка свързани 

с нея подтеми, казуси, ситуации или няколко въпроса за разискване, 

презентация и т.н., от които те сами да си изберат един казус или въпрос, една 

подтема или ситуация по собствените си критерии и според личните си 

интереси.  

Една известна германска поговорка гласи: ,,Wer die Wahl hat, hat die 

Qual.“ (,,Който избира, примира.“, т.е. Който има възможност да направи 

избора си, се измъчва.) В този случай, обаче, тя не важи! Точно обратното, 

обучаващите се с лекота избират по-интересното и по-близкото до тях и веднага 

го отсяват от скучното, безинтересното, досадното. Нали към всичко трябва да 

се подхожда с желание и любов, за да има положителен резултат от това 

занимание! Така постиженията многократно биха се увеличили. Духовната 
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нагласа към всяка човешка дейност, както е добре известно, е от решаващо 

значение за нейния успех. Друга немска поговорка гласи: ,,Lust und Liebe zum 

Ding macht alle Arbeit gering.“ (,,Обичай работата си, та да ти е лека.“, т.е. 

Никоя работа не дотежава, когато се върши с желание и любов.) Нито една 

задача не бива да се натрапва, защото би се възприела като голяма досада и би 

предизвикала единствено отрицателна реакция. Обучаваните би трябвало да 

изпитват винаги удоволствие от заниманието си с чуждия език (немски) и едва 

с това усещане много по-лесно ще поемат по дългия път на успешното му 

усвояване. Така е програмирана нашата психика и ние задължително трябва да 

се съобразяваме с този факт. 

От психологическа гледна точка точно активната употреба на чуждия 

език в една непринудена атмосфера е гаранция за високи резултати. Ако 

успеем да елиминираме принудата при упражненията, тогава процесът на 

обучение би протичал много леко и би дал много по-добри плодове. 

В течение на курса обучаващите се достатъчно са тренирали с помощта на 

упражнения граматическите структури и лексиката, съответстващи на дадено 

езиково ниво. Всичко изучено е вече автоматизирано и сега курсистите съвсем 

непринудено го прилагат активно на практика. На този етап можем да ,,приш-

порим“ творческото мислене на хората, с които работим. Те изпитват истинско 

предизвикателство да формулират и изразяват собствените си мисли на чуждия 

език и по този директен начин да демонстрират вече усвоените знания и 

умения, гордеят се с постигнатото от тях, което пък им носи истинско удов-

летворение. А преходът към това протича съвсем неусетно, което пък е най-

ценното в този дълъг и съвсем не лек процес! 

Но какво се случва междувременно? – Достигането до ниво създаване на 

собствена езикова продукция и на проговаряне на изучавания чужд език е 

твърде комплициран процес, дори и изучаващите го да не осъзнават напълно 

този факт. По време на своите устни или писмени презентации те допускат 

някои грешки (както граматически, така и лексикални). По-важен е, обаче, 

самият факт, че участниците в курса вече добиват увереност да изразяват 

собствено мнение по тема, въпрос или теза, избрани от тях, пред публика. Те 

проговарят! Първоначалното притеснение от евентуални грешки, повечето 

страхове и задръжки най-сетне са преодолени! Това вече е крачка напред, една 

истинска победа за тях. Те са постигнали едно по-високо ниво на езиковите си 

умения. 

Ние пък, от своя страна, трябва да сме много внимателни в реакциите си 

към грешките им – задължително да ги коригираме, за да се поучат от тях и 

повече да не ги допускат, което, обаче, да се случва много деликатно. Можем 
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също да насочим вниманието им към специфичния начин на изразяване в 

дадения бранш, да предложим алтернативни варианти за формулиране на 

собствените им мисли и структуриране на създадения от тях текст. Във всеки 

случай е нужно да поощряваме инициативата им, че са избрали и работили по 

някоя тема или отговорили на някой въпрос. 

Осигуряване на успешни резултати от учебния процес 

Към края на всяка учебна единица би трябвало да са позиционирани 

задачи, които дават възможност да се затвърдят придобитите чрез нея нови 

знания и умения и те да се приложат на практика. При тях по правило се 

преговарят усвоените вече познания, но те биват и разширявани и обогатявани 

чрез предоставяне на допълнителни текстове. Задачите, свързани с тях, съвсем 

не са задължителни за изпълнение от всички, но представляват едно задъл-

бочаване в съответната тема. Този тип задачи биха могли да се изпълняват в 

самото занятие поединично или групово, устно или писмено, а може и да се 

зададат за изпълнение у дома, ако подготовката им изисква повече време, напр. 

за набиране и обработка на допълнителна информация, извършване на някакво 

проучване или анализ, т.е. ако съдържат някакъв творчески елемент.  

По време на занятията може да се дадат предложения / идеи за действие, 

които биха улеснили самостоятелната работа, свързана с чуждия език, в една 

вече съвсем различна, извънаудиторна среда.  

Преподавателят би могъл да предостави информация относно подходящи 

източници, напр. учебна литература като специализирани учебници, справоч-

ници, речници или специализирани издания на вестници, списания, сайтове, 

които биха ги подпомогнали при изготвянето на реферати и презентации и биха 

им дали възможност да задълбочат още повече познанията си в интересуващата 

ги област. 

Обобщение 

В заключение искам да поставя акцент върху факта, че специализираните 

понятия трябва непременно да се преподават в едно ориентирано към прак-

тиката чуждоезиково специализирано обучение. За бъдещите специалисти не 

бива да представляват нещо съвсем непознато и далечно. Поне 500 термина 

биха били достатъчни, за да могат те да разширят дотолкова езиковата си 

компетентност, че да са в състояние да се изразяват адекватно и компетентно 

в бъдещата си професионална среда. Специализираните понятия би трябвало да 

се подбират според критериите ,,полезност“, ,,честота на употреба“ и ,,задъл-

жителност в практиката“.  
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Основните и най-важни понятия или изрази в отделните учебници и 

учебни помагала е препоръчително да бъдат изписани с различен и получер 

шрифт, така че да се открояват ясно в текста. Това тяхно контрастно графично 

представяне в техническо отношение има голямо значение за по-бързото им и 

лесното усвояване.  

Тези основни и ,,неизбежни“ във всяка област понятия биха осигурили на 

обучаващите се достъп до специализираната литература в съответния бранш, 

която евентуално би ги интересувала. Благодарение на придобитите нови зна-

ния и допълнителна актуална информация осезаемо биха се обогатили опита и 

професионалните умения. Общуването в устна или писмена форма с техни ко-

леги от чужбина значително би се подобрило, а от това те само биха спечелили. 

Езиковото обучение в професионалната сфера има за цел да повишава мо-

тивацията на обучаващите се през целия период на занятията. Самите те тряб-

ва да осъзнаят факта, че бъдещите им работодатели ще отдават все по-голямо 

значение на общоезиковата им подготвеност и компетентност в съответната 

област. А тя е твърде специфична за всяка сфера на професионална дейност!  

Солидната подготвеност би помогнала на бъдещите мениджъри и служите-

ли в чужди компании у нас да осъществяват и поддържат безпроблемно кон-

такти с фирми от региона на немскоговорящите държави. Стабилната езикова 

подготовка би била много полезна и за практикантите във фирми в чужбина, а 

също и за студентите от икономическите университети. Тя представлява още 

една отворена врата по пътя към професионалната им реализация и кариерно 

развитие. Благодарение на нея те биха могли да се включат в международни 

проекти, форуми, конференции, конгреси, дискусии. Участието в тях би им поз-

волило изразяване на собствени позиции, представяне на свои разработки и 

идеи.  

Доброто владеене на специализиран чужд език би било сериозна помощ и 

за всички заинтересовани, които желаят да положат успешно изпит за придоби-

ване на сертификат за степен на владеене на съответния специализиран 

език, напр. изпита Wirtschaftsdeutsch International или WiDaF. 

Тогава и нашата професионална цел би била реализирана! 
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TEACHING LANGUAGE FOR SPECIAL PURPOSES (BUSINESS GERMAN) – 

A REAL CHALLENGE FOR THE FOREIGN LANGUAGE TEACHER 

Senior Lecturer Margarita Popova 

Abstract 

The article reviews the multi-aspect approach of the peculiarities and specifics of teach-

ing of languages for specific purposes (Business German). The author departs from trying to 

define the meaning of the term „language for specific purposes“, which is then followed by 

explaining the reasons of the need for studying languages for specific purposes, as well as the 

requirements and challenges for the teacher of such subjects. This is followed by a suggested 

detailed itemized eight-step methodology for the delivery of this challenging subject matter. 

Methods include close relation of teaching material to business practice, perpetual introduc-

tion of students into specialized themes and concepts, varieties of teaching, practicing and 

learning hints of specific terminology, encouraging of critical thinking, use of graphs and oth-

er illustration of teaching materials, etc. encouraging student creativity activities for ensuring 

positive learning outcomes. 

Keywords: German for business, key competencies, language for specific purposes, 

teaching business German at University. 

 


