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Резюме. Настоящата статия прави първи опит да представи един по-разширен обзор върху същността на класическата сугестопедия, развита от проф. Лозанов и сътрудници, от гледна точка на чуждоезиковото обучение. Разглеждат се
основни понятия като сугестия-десугестия, антисугестивни бариери и средства
на внушението. Последователно се преминава към анализ на основните принципи на сугестопедията и тяхната интерпретация в условията на обучението по
чужд език. Сугестопедичният терминологичен апарат се свързва с важни чуждоезикови понятия, като учене и езикоусвояване, активно и пасивно усвояване
на материала, обучение на ниво текстови и дискретни единици и др. Статията
дискутира в обобщаващ план българския принос на сугестопедията като холистичен метод към обучавания и процеса на обучение по чужд език.
Keywords: suggestopedia; suggestion; suggestopedic principles; language
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Статията е първа от серия публикации, които целят да представят важни
аспекти от теорията и практиката на чуждоезиковата сугестопедия от гледна точка на съвременните развития в езиковото обучение, както и на базата
на дългия практически и изследователски опит на автора в Научноизследователския институт по сугестология. Терминологичният апарат на Лозанов,
който произхожда от медицина, психотерапия и психология, ще бъде интерпретиран от позицията на обучението по чужд език и ще бъде разгледан в
диахронен аспект с цел проследяване на промени в тълкуването на някои от
основните понятия. Преди всичко, тази първа публикация цели да разкрие
психологическите, психотерапевтичните, физиологичните, педагогическите
и художествените основи и принципи на сугестопедията, които определят
нейния холистичен подход към личността на обучаемия и процеса на обучение. Теоретичният анализ ще улесни най-вече обяснението на практическите
приложения на сугестопедията в миналото и днес, които ще бъдат обект на
разглеждане в следващи статии.
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Сугестопедията, като метод на учене, преподаване и развитие на личността, е клон на сугестологията – наука с психотерапевтичен произход, развита
от проф. Лозанов (Lozanov, 1971) в НИИ по сугестология в София и в Центъра за сугестология и развитие на личността към Софийския университет.
Сугестопедията добива световна известност чрез интензивните си форми на
чуждоезиково обучение за възрастни (Lozanov, 1971; Lozanov, 1975 (and 1978,
2005, 2009); Lozanov & Gateva, 1982 and 1988), но също така и при обучението на деца в началното училище. Сугестопедията в по-широк педагогически план изследва за първи път важната роля на внушението, на принципите и средствата за прилагане на сугестивни фактори в процеса на учебната
комуникация. Чрез изследователска и експериментална дейност през 70-те и
80-те години на ХХ век тя доказва, че обучаемите могат да усвоят пъти поголяма информация чрез различни форми на класическо изкуство и те могат да разкрият значителни емоционални и умствени резерви в състояние на
релаксация, подобрено здраве и работен капацитет (Lozanov, 1971 and 2009;
Lozanov & Balevsky, 1973; Balevsky, 1968 and 1973; Kolarova & Balevsky, 1975;
Noncheva, 1986; Gateva, 1991).
Сугестопедията, като признат български принос в областта на езиковата
педагогика, навлиза в международния лексикон като един от методите и подходите в обучението по чужд език (Angelova, Kamburova & Chakarova, 1999;
Azimov & Shchukin, 2009; Richards & Rogers, 2014). Често го определят като
алтернативен и хуманистичен метод за чуждоезиково обучение (Stevick,1992;
Underhill, 1989; Larsen-Freeman, 1986; Stern, 1992; Richards & Platt, 1992,
Harmer, 2001; Williams & Burden, 2007; Richards & Rogers, 2014). Описанието
на метода от чужди автори обикновено се дава на базата на много ограничени,
често неавтентични и неосъвременени източници. Относително по-подробно
е описанието в един от гореизброените източници (Richards & Rogers, 2014),
представено от гледна точка на подход (езикови теории, теории на учене), на
дизайн (програма, роли и дейности на учителя и ученика) и накрая на учебни
процедури. Подобен модел на представяне следва и български източник, давайки заслужено внимание на аспекти от теорията и практиката на сугестопедията (Shopov, 2013). Но като цяло, все още не е направен опит да се проникне
по-дълбоко в замисъла на сугестопедията, в нейните основни понятия и принципи, в нейната автентична езикова практика, посочваща един от главните
пътища към разкриване резервния потенциал на обучаемите.
Когато се опитваме да анализираме сугестопедията, трябва първо да изяс
ним основните понятия сугестия и десугестия. Съществуват многобройни
дефиниции на сугестията, но Лозанов тръгва към определение на внушението
от т.нар. неспецифична психическа реактивност на човека (Lozanov, 1971: 186),
т.е. от неговата вродена способност да реагира не само на сигнали, постъпващи в съзнанието, в центъра на вниманието, но също така на множество
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сигнали, постъпващи в неговата периферия (периферни перцепции). Всеки
човек, всяка обучаваща се личност реагира не само на силата на словото, на
директната обучителна програма, но и на всичко, което го съпътства (престиж
на източника на сугестия, интонация, ритъм, артикулация, израз на лицето,
жестове на преподавателя, учебна среда, качество на учебния материал, информация извън полето на активното внимание и др.). Внушението първоначално се определя като форма на психическо отражение, което се реализира
по пътя на несъзнаваната психическа активност (Lozanov, 1971: 259), а покъсно – като комуникативен фактор, при който се предлага на личността да
избира според своите диспозиции на разсъдъчно и интуитивно ниво измежду
комплексни стимули (Lozanov, 1978: 12). И в двата случая най-същественото според него е, че внушението не е просто информационен и комуникативен фактор, протичащ на по-малко съзнавано и парасъзнавано ниво, то е
десугестиращо-сугестиращ процес, при който могат да се разкрият резервите
на мозъка (Lozanov, 1971: 99). В по-късните си публикации, за да подчертае
хуманната същност на педагогическото внушение, Лозанов говори за спонтанно прието, неманипулативно внушение, което води до отношения на хармония между учител и ученик (Lozanov, 2009: 52), за меки внушения (soft
suggestions), които сигнализират обич и взаимно уважение между обучаем и
обучаващ (Lozanov, 2009: 83).
В чуждоезиковото обучение множество внушения, сугестивни стимули
несъзнателно постъпват от авторитета и подготовката на преподавателя, от
начина му на говорене (интониране, артикулиране на чуждия език), от естетиката на учебната среда и материали, от цялостното отношение на учителя към
чуждия език и култура, от стимулиращото му отношение към всеки ученик,
от моделите на комуникация, които предлага. Всички тези сигнали следва да
се насочат към засилване на доверието, премахване страха от запаметяването
и правилното произнасяне на езикови структури, от говоренето и решаването
на комуникативни задачи чрез чуждия език. Сугестопедичният преподавател
е обучен да използва такива сугестивни техники и стимули, които извеждат
на преден план постиженията, а не грешките, които внушават лекота при запомнянето на уедрени езикови единици и тяхното творческо приложение в
различни комуникативни ситуации.
Сугестивните стимули се категоризират като „средства на внушението“
или още като „неспецифични комуникативни средства“ (Lozanov, 2009: 103).
На първо място сред тях се поставя достоверността на информационния
източник, или престижът на учителя. Той се доказва чрез езиковите и методическите знания и подготовка на учителя, но усещането за истинност се
възприема от обучаемите чрез проявленията на неговата цялостна личност
и поведение във и извън учебна среда. Само един отдаден на професията,
компетентен преподавател с умения да владее своето поведение, глас, жес
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тове, комуникативен контакт с обучаемите може да спечели доверието на
своите ученици и да насърчи запаметяването и активирането на по-голям
обем езиков материал. Като резултат от високия престиж, който се възприема като истинност, се появява другата група средства под наименованието
„инфантилизация“. Инфантилизацията не е инфантилност, тя следва да се
интерпретира като повишено доверие, изострени сетива, като повишена емоционалност, действеност, игровост, характерни за детската възраст. Именно
затова сугестопедичните уроци по чужд език както за деца, така и за възрастни, изобилстват от игрови, ролеви, емоционални и артистични дейности, но
в същото време в тях се оползотворяват напълно аналитико-синтетичната
умствена дейност и опитът на възрастния човек. Инфантилизацията, като
средство и състояние, съдейства за премахване на езиковите бариери, чрез
своя избор и организация на дейностите тя помага за формиране на правилно
произношение и спонтанно общуване със средствата на чуждия език. Тя е
съпътствана от другото сугестивно средство, наречено от Лозанов „псевдопасивност“ (Lozanov, 1971: 275). То е едновременно средство, с което си служи
преподавателят, но и състояние, характерно както за него, така и за обучаемия. Наречено е фалшива пасивност, защото тя е привидна, защото тя трансформира външните прояви на концентрация и активно внимание във висока
вътрешна мотивация за участие в учебна работа. Всеки един нов език, всяка
нова информация следва да се усвоява в състояние на психологическо спокойствие и увереност при липса на напрежение и тревожност. За появата на
това състояние в сугестопедичната класна стая допринасят много средствата
на класическото изкуство при поднасянето и разработката на учебния материал, както и стимулиращото, позитивно отношение на учителя към всеки един
обучаем. Прилагайки познанията си в областта на музиката, сугестопедичният преподавател използва като средство за внушение и богатия потенциал на
интонацията и ритъма. Различната сила на гласа, различното интониране,
правенето на многозначителни паузи се използват целенасочено в различните
етапи на учебния процес. Те са много силен сигнал за авторитет и правилно
насочване на учебната комуникация. Особено важно е умението да се използват различни интонационни модели при поднасяне на новия материал на фона
на класическа музика, при открояване на нови лексикални и граматични единици, при поставяне на комуникативни задачи и осъществяване на обратната
връзка върху тяхното изпълнение. В тясна връзка с интонацията са и различните ритмичните модели, използвани в учебния процес. Те се отнасят не само
към речта на преподавателя, но и в по-широк план към забързване и забавяне
на темпото на работа, към подредбата и интервалите между дейностите, степента на повторяемост на отделните езикови структури и т.н. На последно, но
не по важност, място сред сугестивните средства се нарежда двуплановостта
в сугестопедичната учебна комуникация. От една страна, тя се отнася до пове31
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дението на преподавателя – първият план на неговите вербални въздействия
следва да бъде синхронизиран с втория план на неговите жестове, мимики,
движения, глас, поглед, усмивка. От друга страна, когато работи с учебния
материал, сугестопедичният преподавател фокусира приоритетно вниманието върху интересния текст, ситуация, реплика на героя от учебника, а на втори
план се усвояват спонтанно лексико-граматични структури, образци на произношение. Същият процес протича при осъществяване на различни ролеви
и игрови дейности. В следващия момент плановете се сменят и вниманието
се фиксира върху анализа на дума, фраза, граматична единица или интонационен модел, употребени в текста или дейността. По този начин ритмично
се осъществява единство на процесите на естествено езикоусвояване и целенасочено, съзнателно изучаване на аспекти от чуждия език (дихотомията
езикоусвояване – учене е на Krashen, 1982). Тъй като сугестопедията борави с
големи текстове и увеличен обем лексикален и граматичен материал, разграничаването в учебните програми и материали на пасивни и активни единици
и техните взаимни преходи от първи във втори план и обратно е от голямо
значение.
Прилагането на сугестивни средства в учебната комуникация е тясно свързано с процесите на десугестия (Lozanov, 2005). В педагогически план, това
е способността на учителя да освободи обучаемия от негативни внушения, от
предишни травматични изживявания, засягащи аспекти на учебния процес.
В контекста на чуждоезиковото обучение те може да се отнасят до дългото
време, необходимо за овладяване на граматиката, до трудностите за запаметяване на нови думи, до усвояване на правилно произношение и до преодоляване на говорните бариери, както и въобще до случаи на обезсърчително и критично отношение на учителя към ученика. Сугестопедичният преподавател е
обучен как да открие подобни травми, как да вдъхне доверие у обучаемия в
собствените му способности, как да прояви убеденост, че може да се постигнат по-високи резултати. Преподавателят използва системата от неспецифични сугестивни, комуникативни средства, както и цялостната организация на
сугестопедичното чуждоезиково обучение, за да намали негативните внушения и повишените бариери. Лозанов описва три категории антисугестивни
бариери: афективни, логични и етични (Lozanov, 1971: 190 – 200; Lozanov,
2009: 119 – 121). Тези бариери са здраво свързани със съществуващите обществени норми и очаквания в даден период от време, например за определен
обем от лексикални и граматични знания, който може да бъде усвоен в рамките на учебен час или курс, или за подхода на учителя, чрез който това може
да стане. Ето защо логическата бариера е готова да противоречи на всичко
различно от социално приетата норма, на всичко, което обучаемият е преживял преди това при обучението си по чужд език в училище или университета.
Неговото рационално мислене не може да допусне, че той ще може да разбира
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стотици нови фрази и да се чувства отпочинал след сугестопедичния музикален сеанс. Афективната бариера, от друга страна, действа в повечето случаи
на подсъзнателно ниво и е готова да отрече всичко, което е ново и непознато,
което нарушава емоционалния баланс и повдига тревожността. Както Лозанов, така и други автори изтъкват голямото значение на снижените афективни
бариери, или филтри, за успешното усвояване на чужд език (Krashen, 1982).
Етичната бариера, от своя страна, не приема факти, противоречащи на етичните норми и ценности на личността. Много често реакциите на обучаемите
включват компоненти от трите типа бариери и всеки преподавател трябва да
се съобразява с тях.
Лозанов се счита за първия учен, който привлича вниманието към ролята
на сугестията и десугестията, на неспецифичните комуникативни фактори, на
единството на съзнаваните и парасъзнаваните дейности в педагогиката. Какви са основните принципи, които стоят зад този подход, и какво определя
неговия холистичен характер?
Настоящият обзор ще направи опит да проследят и обединят в едно принципите на сугестопедията, формулирани в ранните и по-късните трудове на
Лозанов, тъй като считаме, че тяхното единство дава по-здрав фундамент на
практическите приложения.
Според първия принцип, който полага психологическите и психотерапевтичните основи на сугестопедията, ученето следва да се характеризира
с радост и ненапрегнатост (Lozanov, 1971, 1975 and 1978). Човек обработва информация в състояние на концентрирано внимание, но още в по-голяма
мяра – в състояние на вътрешно спокойствие и освободеност. Изучаването на
един чужд език следва винаги да бъде приятно, радостно изживяване, което
улеснява и обогатява човешката комуникация и развитие. Вторият принцип
полага психофизиологическите основи на ученето, като обединява съзнавано и парасъзнавано в интегрална мозъчна активност (Lozanov,1971, 1975
and 1978). Това означава едновременното активиране на кора и подкорие, на
ляво и дясно полукълбо, на логика и емоция, на анализ и синтез във всеки етап
от обучението по чужд език. Премахва се разделението между съзнателно,
аналитично учене и спонтанно усвояване на езика в естествени ситуации на
общуване. Разделението между учене (learning) и езикоусвояване (acquisition)
и определението им като два напълно различни процеса (Krashen, 1982)
се замества от техните непрекъснати, взаимни преходи. Традиционната практика на редуване на логически насочена граматическа или лексическа работа
с последвали песни и игри се замества в сугестопедията с единен процес,
обединяващ песен и граматика, ролева игра и лексика, емоционално преживяване и логически анализ.
В последните две публикации Лозанов замества този принцип с принципа на динамичната и иерархична глобалност, с единството на глобално33
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парциалните подходи (Lozanov, 2005: 93 and 2009: 59). Този закон отразява педагогическата основа на сугестопедията и в последната публикация е
разделен на два подпринципа. Първият от тях изисква увеличаване на учебната информация минимум 2 – 3 пъти в сравнение с действащите норми.
Човешкият мозък се чувства удовлетворен само когато получава достатъчно
захранване като обем и структура (Lozanov, 1990: 161). Този принцип има директно отношение към структуриране на учебното съдържание по чужд език
(сугестопедията изработва свои собствени материали). Езиковият и тематично-съдържателен материал винаги се организира в уедрени глобални уроци
(макротекстове ), обединени в общ сюжет. Степента на уедряването на лексикалните, граматичните и съдържателните единици се съобразява с връзките
между елементите, с нивото и възрастта на обучаемите, както и с целите на
обучението.
Основните причини за увеличаване на учебната информация се крият в няколко посоки. Не можем да разкрием резерви, ако не предизвикаме
мозъка с информационна атака, ако не дадем възможност на обучаемия да
разкрие по-цялостна картина, по-общи закономерности и връзки в езиковата система. Веднъж прогледнал в цялото, той намира по-бързо собствения
път към обучението и самообучението. Чрез увеличения и умело структуриран материал също така се преодоляват ограниченията на кратковременната
памет, на съзнателното, волево внимание и запомняне. Тъй като обемът на
съзнателното възприятие е малък, у обучаемите автоматично се включват механизмите на по-малко съзнаваните и парасъзнаваните умствени действия.
Така се дава възможност без усилие да се запаметят цели лексико-граматични фрагменти от учебното съдържание (спонтанно езикоусвояване). От една
страна, вниманието на ученика е привлечено от подчертаните ключови фрази
и структури в учебника, от специалната интонация, с която те се въвеждат, а
в същото време останалата по-голяма част се възприема рецептивно. Това е
решаващ момент за бързото развитие на „пасивните“ умения за разбиранe, за
натрупване на значителен лексико-граматичен пасивен запас, който ще играе
значителна роля в последвалите етапи на обучение (Lozanov, 2009: 147). Не
на последно място, големият обем от езикова информация дава шанс на обучаемите да изберат и запомнят с предимство тези колокации, фрази, идиоми,
които съответстват на техните интереси и потребности, което, от своя страна,
засилва мотивацията и индивидуализира процеса на обучение.
Вторият педагогически подпринцип обозначава посоката на учебния
процес: „от цялото към частта, от частта към цялото и цялото чрез частта“ (Lozanov, 2009: 59). В учебния материал и процес се представя винаги
първо уедрената информационна единица, или т.нар. глобален урок-разказ.
В чуждоезиковото обучение това става на фона на цялостно музикално произведение, когато в състояние на концертна псевдопасивност обучаемите въз34

Сугестопедия: основни понятия и принципи...

приемат макротекст, в който по специален начин са откроени съставляващите
го граматични и лексикални дискретни единици. Някои определят този холистичен модел като нова глобална образователна парадигма, като проявление
на новата наука за цялото (Svenonius, 1990: 19; Davalos, 1990: 239). Например в първия глобален урок-разказ по английски език от учебника The Return
(Gateva & Konig, 1986) се въвежда на активно ниво сегашното време във всичките му форми при основните спомагателни глаголи, част от модалните глаголи и при пълнозначните глаголи. В страноведски аспект един глобален урок
може да съдържа най-важните дати и събития от историята и културата на
Англия, а друг – тези на България, с цел да се обсъдят сходствата и различията между тях (Mateva, 1990: 14). След етапа на презентация на макротекста
следва разработка на езиковите и съдържателните компоненти на рецептивно
и продуктивно ниво, но елементът остава винаги свързан във фабулата и контекста на цялото.
Следващият важен закон полага основите на художественото начало в
сугестопедията и се отнася до прилагането на класическо изкуство и естетика във всички етапи на обучителния процес (Lozanov, 2009: 60 – 61). „Като
използва широко класическо изкуство, самата сугестопедия се превръща в
педагогическа форма на изкуство“ (Lozanov, 2009: 85). В традиционната педагогика също има интересни изследвания за единството на музика и език,
за интегриране на чуждоезиковото и музикалното обучение (Krasteva, 1993).
Сугестопедичният тип изкуство е израз на синтеза на форми на класическото изкуство, съчетани с увеличен учебен материал, с интердисцип
линарни връзки и притежаващи психотерапевтичен ефект (Gateva, 1991: 3).
В сугестопедичното чуждоезиково обучение изкуството присъства в художествено оформените учебници, учебни табла и нагледни материали, в
подбора на музикални произведения за въвеждането на новите глобални
уроци-разкази, в подбора на т.нар. дидактични и популярни песни за усвояване на граматични, лексикални и фонологични единици, в многопластовите ролеви игри и др. Всички те обогатяват учебната работа по чужд език
с емоционални стимули, създават условия за психорелаксация, хармонизират връзките между език и музика, улесняват запаметяването и формирането на произносителни и говорни навици, развиват творческите таланти
на ученици и учители.
Приложението на форми на сугестопедично изкуство е тясно свързано с пообщия принцип за спазване изискванията на златното сечение в цялостната
организация на учебната комуникация. Всеизвестно е, че златното сечение
може да бъде открито в световноизвестни шедьоври на живописта, архитектурата и музиката. То присъства както в едно красиво цвете, така и в пропорциите на човешкото тяло. Негов математически израз е числото 0.6180339, което
определя съотношението на две неравни части от цялото една към друга. Този
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универсален закон изисква и от педагогиката да се стреми към балансиране
и хармонизиране на отделни части при структуриране на учебния материал и
процес.
Сугестопедията, в частност, се стреми да балансира:
– дължината на двата концертни сеанса в етапа на презентация (30:50 или
25:40 минути);
– промените в темпото, ритъма, динамиката (бавно, бързо, умерено, високо, тихо, средно) по време на различните етапи и типове дейности в учебната
работа;
– съотношението между репродуктивните и продуктивните етапи и дейности;
– съотношението между емоционалните и рационалните моменти в един
урок;
– съотношението между работата с цялото (текста) и отделните дискретни
елементи (изречение, фраза, дума, звук);
– пропорциите при структуриране на учебните материали (брой на глобалните уроци, дължина на уроците, брой и дължина на отделните сцени и
ситуации);
– пропорции и естетика в учебната среда и др.
Многостранната роля на класическия тип изкуство, прилаган в сугестопедията за представяне, разработване и творческо приложение на езиков и съдържателно насочен материал, е изследвана задълбочено в периода
1971 – 1984 г. (Gateva, 1982, 1990 and 1991). Като цяло, средствата на изкус
твото от сугестопедичен тип са основен медиатор за реализиране на внушенията, те са един от основните пътища за разкриване на резервните възможности у обучаемия.
Анализирайки принципите на сугестопедията, е нужно да отбележим, че
Лозанов формулира още законите за любовта и свободата, както и отделен закон за отключване потенциала на личността, но те ще бъдат обект на дискусия
в следваща публикация.
В настоящата статия се опитахме да анализираме накратко единството на
основните понятия и закони в сугестопедията и как те рефлектират при обучението по чужд език. Беше дискутиран стремежът на сугестопедията да реализира холистичен подход към обучаемия и учебния процес, който обединява
съзнавана и парасъзнавана, емоционална и рационална дейност на мозъка,
който синхронизира процесите на съзнателно учене и спонтанно езикоусвояване, на пасивно и активно познание. Холистичният подход намира също
така ярък израз в единството на психологическите, психотерапевтичните, физиологическите, педагогическите и художествените основи на сугестопедичната учебна система и отваря пътя към реализирането на истински хуманен
учебен процес.
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SUGGESTOPEDIA: CORE MEANINGS AND PRINCIPLES
IN THE SCOPE OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING
Abstract. The current article makes a first attempt to introduce a more detailed
presentation of the classical suggestopedia as developed by prof. Lozanov and
collaborators from the point of view of foreign language teaching. It deals with
basic concepts like suggestion-desuggestion, antisuggestive barriers and means of
suggestion. It also focuses on the analysis of the basic principles of suggestopedia
and their interpretation in the context of language education. The suggestopedic
concepts under review are related to important terms such as language acquisition
and language learning, active and passive, text-based and discreet item-based
language learning. Finally, the article discusses the Bulgarian contribution of
suggestopedia as a holistic method to foreign language teaching and personality
development.
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