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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

През новата 2015 година списание „Чуждо-
езиково обучение“ ще продължи да представя 
решения на сложни въпроси, свързани с препо-
даването на чуждите езици. Тяхното значение 
в съвременния мултикултурен свят нараства от 
ден на ден. Научното списание успешно ще се 
конкурира със засилената поява на разнообразна 
методическа литература. Редакторската политика 
е изградена върху хармоничното съчетаване на 
теорията с практиката на чуждоезиковото обуче-
ние – като се въвежда историческият и проектен 
ракурс в процеса на изграждането на съвремен-
ната лингводидактическа парадигма. 

В продължение на четиридесет години спи-
санието се утвърди като надежден помощник на 
преподавателите по чужди езици не само в подготовката им за занятия, но 
и като източник на ценна информация в процеса на формирането на висо-
ка съвременна филологическа и педагогическа култура. Редовно се обсъждат 
въпроси, свързани с ранното чуждоезиково обучение, билингвизма, обуче-
нието по чужд език като втори или трети чужд език, актуални европейски 
стратегии и програми за чуждоезиково обучение, иновации и нови техноло-
гии в обучението, многокултурно и глобално образование, разработване на 
авторски програми и курсове, усъвършенстване и оптимизиране на учебното 
съдържание и проучване на възпитателната роля на чуждия език в образова-
телния контекст. Проследяват се промените в развитието на профилираното 
чуждоезиково обучение, стимулира се обсъждането на примерни програми в 
училища и школи от различен тип, разработване на авторски интернет ресур-
си, развитие на обучението по редки езици, представяне на опита на учители 
новатори, материали, свързани с паметни дати, годишнини и др. Акцентира се 
върху иновационни методики в обучението по чужди езици, културологични 
аспекти на чуждоезиковото обучение, формиране на речеви навици, обучение 
по видовете речеви дейности, обучение по чужд език на хора със специфични 
образователни потребности.

Водещите рубрики в списанието са посветени на теми като приложно ези-
кознание, методика (дискусионни проблеми на общата и частната методика на 
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чуждоезиковото обучение), език и култура, лингводидактическа археология, 
портрети на изтъкнати български и чуждестранни изследователи; хроника за 
значими научни срещи, проведени в България и по света; рецензии и анота-
ции на български и чуждестранни трудове във всички области на методиката, 
езикознанието, теорията и историята на литературата; тематични и персонал-
ни библиографии с различен методически, езиковедски и литературоведски 
профил; юбилейни годишнини на български и чуждестранни изследователи.

Списанието се подготвя от висококвалифицирана редакционна колегия, 
включваща едни от най-авторитетните езиковеди, литературоведи, педагози 
и методици по чуждоезиково обучение. Към изданието е сформиран и между-
народен борд, съставен от видни специалисти в областта на методиката, педа-
гогиката и филологията. Това е предпоставка за обективно и професионално 
рецензиране на постъпилите материали и за поддържане на високо научно 
ниво на публикациите и занапред.
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