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SUGGESTOPEDIA ON CHINESE GROUND
Научното съобщение представя накратко сугестопедията –
основни публикации и ключови постановки, до които експериментално достига проф. Лозанов – с цел да проучи как сугестопедията попада в Китай, как и в какви направления китайските педагози са се опитвали през годините да приложат тази
методика и с какъв успех. Изводите почиват на двеста издирени
и проучени публикации (статии, дисертационни трудове, дипломни работи). Сугестопедията в Китай се прилага не само в преподаването на чужди езици (основно английски), но и в часовете
по китайски език и литература, математика, химия и дори физическо възпитание.
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The paper briefly introduces Suggestopedia – basic publications on
the topic and key formulations experimentally obtained by Prof.
Lozanov, whereby the author ’s main idea is to explore how
Suggestopedia spread as far as China, how and in what directions
Chinese educators have tried to apply this methodology over the
years and how successful this has been. The conclusions are based
on 200 found and researched publications – articles, dissertations,
theses. Suggestopedia in China is applied not only in foreign language
teaching (mainly English), but also in Chinese language and
literature classes, mathematics, chemistry and even physical education
classes.
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Този доклад е резултат от едно проучване на това как сугестопедията попада на китайска почва, какви изследвания и публикации
имат по темата китайски изследователи, в какви направления са се
опитали да я използват, какъв отзвук получава през годините.
Очевидно максимата „Никой не е пророк в собствената си
страна“ е валидна с пълна сила и по отношение на достиженията на
проф. д-р Георги Лозанов – доктор по медицина, психиатър, невролог,
педагог със специализация по физиологията на мозъка. Той е създател на науката сугестология и нейното приложение в педагогиката –
сугестопедията.
Защо избрах темата?
Първо, защото преподаването на чужд език е изправено пред
постоянното предизвикателство да отговори на променящите се
нужди на обществото. А именно, за възможно най-кратък период от
време да се постигнат възможно най-добри резултати, като под „резултати“ обикновено се разбира възможност/готовност да заговорим
на изучавания чужд език. Второ, обществото се изменя, а с това и
методите, които използваме при поднасяне на материала, трябва да
са в унисон с неговите потребности и очаквания. Напоследък те
обикновено са свързани с по-забавно, игрово преподаване и възможно
по-приятно, неусетно възприемане и научаване на преподаденото.
И не на последно място, тази тема ме развълнува особено много,
защото създателят на сугестопедията – изследвана, прилагана и будила интереса на учени от цял свят, е българин.
Терминът „сугестопедия“ за пръв път се появява на страниците
на списание „Народна просвета“ в статията на доктор Лозанов „Сугестологията – път към хипермнезия в учебния процес. Методика
на сугестопедията“ (Лозанов 1966). Това е наука, създадена на базата
на сугестологията (наука за внушението), като произходът на думата
е от латинското suggesto – внушавам, предлагам, и гръцкото pedia –
отглеждане, възпитание, обучение, т.е., това е използване на непринудително внушение в педагогиката. Изключително интересни са изводите, до които експериментално достига проф. Лозанов относно това
как форми на внушение, основани на „авторитета, инфантилизацията,
драматизацията, двуплановостта, мотивацията, нагласата“ (Лозанов
1971: 11) и т.н. влияят на едно подсъзнателно ниво и предизвикват
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т.нар. „субсензорни реакции“. Като краен резултат всеки от нас е
имал и има „любими учители, при които се помни лесно, лесно се
разбира, лесно се спазва дисциплината“ (Лозанов 1971: 8). Общо
взето, основното, до което достига Лозанов, е, че когато „субсензорните реакции се предизвикват по определена система, могат да
повлияят на запаметяването независимо от това, че изследваните
лица не си дават сметка за тяхното съществуване.“ (Лозанов 1971:
11). Както тогава (70-те години на ХХ век), така и сега проблемите
на необходимостта от възприемане, „ускорено усвояване“, умело
боравене с бързо „натрупващата се полезна информация“ от всякакво
естество (наука, техника, история и т.н.) и „преодоляване на езиковата
бариера“ при изучаване на чужди езици стоят на преден план (Лозанов 1971: 14). Основните пречки за преодоляване на тези проблеми
можем да търсим в две направления: в „подхода към учебния процес“
и в „ограничените възможности на човешката личност“ (Пак там).
По отношение на второто Лозанов привежда редица факти от
психо-соматичната медицина и резултати от редица практики, развивани от древността до наши дни, които доказват „богатите резервни
възможности на човешката личност“ – „измежду брамините се подбирали най-талантливите, които от най-ранните им години били подлагани на специално обучение за трениране на паметта“ с цел да
„запомнят наизуст обширни древни учения“ (Пак там), т.е. измежду
йогите е имало такива, чиято основна задача е била да запомнят
всички древни книги на Индия, за да може цялата литература да
бъде възстановена при евентуално унищожение. Маорите, поради
липса на писменост, също устно предавали своята история.
След проучване и доказване ефективността на сугестопедията,
извършено „на място в София“ (Лозанов 2005: 16) от организирана
от ЮНЕСКО група от 20 експерти от цял свят, в САЩ в „Journal of
Suggestive-Accelerative Learning and Teaching“ излизат редица изследвания по темата (Biggers 1976; Caskey 1977; Caskey 1978; Gritton
1976; Kline 1976; Lozanov 1976). По същото време на проф. Лозанов
е отнет паспортът и съответно, възможността да пътува в чужбина
през следващите 10 години (до 1989), да води лекции в университета,
да се изявява по телевизията и дори да публикува. Ето защо онова,
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което се разпространява по цял свят, доста често е плод на „имитатори от чужбина“ (Лозанов 2005: 18), които „нямаха нищо подобно
на истинската сугестопедия“ (Лозанов 2005: 18). В опитите си да
обори всички неверни твърдения Лозанов насочва проучванията си
в областта на „периферните перцепции, несъзнаваните и афективни
стимули“ и „личността на преподавателя с неговите цели, очаквания
и духовно развитие“ (Лозанов 2005: 33).
Освен чрез публикациите на Георги Лозанов и негови колеги и
ученици – преподаватели-сугестопеди, разпространението на сугестопедията се осъществява основно и чрез дейността на създадения
през 1966 г. Държавен научноизследователски център по сугестология, ръководен от проф. Лозанов в продължение на 10 години, както
и чрез дейността на Училището за обучение и специализация на
преподаватели във Викторсберг, Австрия (1973).
Резултатите от експерименталните проучвания на проф. Лозанов навлизат в Китай през 80-те години на ХХ век и получават доста
голям отзвук. Потвърждение на това са редицата статии, дисертационни трудове, дипломни работи, които цитират или са изцяло
изградени върху сугестопедичната теория и практическото ръководство на българския учен и които успях да открия и разгледам. Общият брой е около 200, от които съдържанието на 40 е научно обосновано и подходящо за целите на настоящия доклад, а по-подробно
тук ще обърнем внимание само на няколко от тях.
Основа за систематизирането на издадените в Китай проучвания по темата беше публикацията на Уей Лися „Статистически анализ
на четири десетилетия изследвания в областта на сугестопедията в
Китай“, обобщаваща публикувани в периода 1994–2007 година
материали. Авторката съобщава за 23 статии, от които 6 издадени
през 1994 г. и 5 – през 2003 г. За периода 2001–2007 година са издадени
7 статии. Една част от тях представят теоретичната постановка на
сугестопедията, като „едва в две от тях се касае за използване на
този метод за преподаване на чужд език“ (
2013). С това не
бихме могли да се съгласим, тъй като две трети от издирените публикации са по повод въвеждане на сугестопедичната методика в
преподаването на английски език (срв. цитираната по-долу литература).
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