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УВОД
Глобализиращият се свят открива нови перспективи пред човечеството като цяло
и пред всеки човек в непрекъснатото му развитие като личност. Възможността за
мобилност на човешкия капитал в търсене на своята реализация по компетентност,
обединяването на местни, регионални и други общности на основата на споделяни
ценности и начин на живот, независимо от езикови, етнокултурни, полови, социални и
други различия, бурно развиващата се дигитализация за качество на живот заедно –
всичко това е част от съзидателните процеси в променената и променяща се ситуация в
глобалния свят.
Наред с тях, обществата и хората преживяват немалко кризисни и рискови
ситуации. Едно от съществените кризисни измерения е свързано с разноезичието. В
дисертационния труд разноезичието се разбира както в пряк смисъл като
неразбирателство между хората на основата на различните материални езици, така и в
преносен смисъл – като фрустация и враждебност на основата на противоборстващи за
надмощие етнокултурни, религиозни, социокултурни и геополитически езици.
Така обобщеният глобален, регионален и локален проблем резултира в
неблагоприятни за човешкото съ-съществуване и развитие ефекти. Те могат да се
обединят в ефект на масовото обедняване – материално, а най-вече културно, социалноличностно и особено духовно.
Изследователският проблем е с подчертана научно-теоретична актуалност. От
гледна точка на единната и същевременно многообразна картина на света на 21.век, и в
зависимост от паралелно протичащите тенденции на интеграция и диференциация в
развитието на науките, могат да се посочат много и разнообразни стратегии – стратегии,
ако не за преодоляване на проблема, то поне за туширането и предотвратяване на
бъдещото му задълбочаване. Владеенето на чужд език, особено на английски език като
почти конвенционален език за взаимно разбиране и социално включване в различни
социокултурни среди, е своеобразен „прозорец“ към необозримия хоризонт на различни
култури, стилове на живот, нрави.
Диалогът между различно говорещите хора твърде често се осъществява на
английски език, независимо от различните родни езици. Същевременно е важно да се
подчертае, че контекстът на дисертационното изследване не фаворизира английския език.
Напротив, неговото овладяване като чужд език от студентите има силно положителен
страничен ефект: на фона на сравнителното изучаване на английския и на българския език
у студентите може да се развива и чувството за българска идентичност, диалогизираща с
идентичността на хората, за които английският език е роден.
Основна в изследването е тезата, че усвояването на граматичните времена като
съществен елемент от граматичната структура има освен пряка комуникативна функция,
още и подчертано интерактивна функция – за обмен на поведенчески модели, на
действия, постъпки, изобщо за взаимодействие. Интерактивната функция при усвояването
на граматичните времена в английски език е презентативна спрямо цялото функционално
единство на общуването. Тя събира като във фокус останалите функции, тъй като е най„материалната“, доколкото интеракцията, чрез обмена на действия в контекст, осигурява
наблюдаемост и измеримост на степента на усвоеност на езика.
Специалистите са единодушни, че усвояването на чужд език е продължителен
процес, който изисква задълбочена и последователна работа. Препоръчва се както за
учителите в средното, така и за преподавателите във висшето училище, а също и за
обучителите в неформална среда, непрекъснато да обновяват формите, методите и
средствата за ефективно, ефикасно и качествено обучение. Редица автори – специалисти в
педагогическата проблематика се обединяват около разбирането, че образованието все
повече следва да се определя и реализира като образование за развитие на качеството
човек, за личностно ориентирано развитие. Образователната мисия се свързва с
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максимално оползотворяване на заложбите и интелектуалния потенциал на всеки човек с
визията той да се реализира по най-добрия начин в публичния и личния живот.
Дисертационният проблем се характеризира освен с научно-теоретична
актуалност, още и с практическа актуалност и перспективност от негови изследвания.
Владеенето на английски език е първостепенна необходимост за младото поколение в
България. То дава възможност за обучение и намиране на работа в международна среда и
за активно участие в съвместни проекти с представители на други езикови общности. На
преден план излиза необходимостта от създаване на високообразовани и информирани
хора на гражданското общество, които да могат да се развиват самостоятелно, да прилагат
знанията и уменията си в мултикултурна среда и да работят ефективно в екип, съобразно с
установените международни стандарти. Реализацията на младите хора през новия век се
свързва с владеенето на най-малко два чужди езика с висока степен на комуникативна
компетентност.
В научно-теоретичните дидактически и методически публикации, също и в
реалните обучителни практики от десетилетия насам комуникативният контекст при
усвояване и практикуване на чужд език е разработен и дава своите полезни и приложими
плодове. Въпреки това чуждоезиковото обучение дава непрекъснати индикации за тлеещи
или новопоявяващи се проблеми, свързани с новите условия на живот.
Изучаващите английски език като чужд, особено що се отнася до студентите,
изпитват и показват редица трудности, най-вече при усвояване на граматичните времена.
Спецификата на структурата на английския език, различаваща се съществено от тази на
българския, е предизвикателство пред преподаващия, който е призван да регистрира
възможно най-точно конкретните затруднения на студентите, да намира и прилага,
нерядко и да създава конкретни съответни обучителни стратегии, технологии и техники за
преодоляване и предотвратяване на затрудненията на студентите.
В случая на дисертационното изследване вниманието е насочено към
оползотворяване на недостатъчно акцентираната интерактивна същност и образователнотехнологична среда за усвояване на граматичните времена, наред с известната
комуникативна среда. Предлага се сравнително нов, интерактивно базиран, дидактически
модел за усвояване на граматичните времена в английски език. Изхожда се от педагогопсихологическото разбиране за интерактивността като иманентна същност на
качественото обучение.
Обхватът на изследването включва студенти в педагогически специалности.
Преобладаващата част от тях, независимо от различните входни нива на владеене на
граматичните времена в английски език, имат немалък опит в изучаването на езика.
Констатиращите входни измервания посочват, че въпреки това студентите не го владеят в
достатъчна и необходима, според езиковите стандарти, степен така, че да оперират
комуникативно и интерактивно с граматичните времена, т.е. да имат гаранция, че ще
бъдат разбрани и те ще разбират отсрещната страна.
Проучванията върху психологическите процеси на учене, на начините за
усвояване на нови знания, умения и компетентности, както и многогодишният ми
практически преподавателски опит в средно и висше училище изведоха на преден план
необходимостта от формулирането и систематизирането на инструментариум, от една
страна, за въвеждането на понятията и представянето на опростена структура на
категорията английско граматично време, а от друга страна – за максимално ефективно
усвояване и прилагане на практика от студентите на неговите особености и компоненти.
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ПЪРВА ГЛАВА. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВАНИЯ НА
ДИСЕРТАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
Целта на изложението в първата глава е да се изведат основни проблеми и техни
решения, както и недостатъчно решените проблеми, така че да се обособи предметното
изследователско поле. От друга страна, смисълът на анализа в първата глава е да се
откроят водещи постановки, които да обслужат плодотворно създаването на
изследователската концепция, която се представя в началото на следващата, втора глава.
В първата глава се анализират актуални постановки, схващания, идеи и изследвания в
специализираната научна лингвистична, психолингвистична, педагогическа, психологическа
и лингводидактическа литература. Те се диференцират в два основни раздела в зависимост
от дисертационната тема: проблемът за (чуждо)езиковата компетентност в отношение
към (чуждо)езиковото обучение и дидактическата интеракция като проблематика.
В първия раздел, посветен на проблема за отношението между (чуждо)езиковата
компетентност и (чуждо)езиковото обучение последователно, логически субординирано въз
основа на принципа за възхождане от общото към единичното, се анализират научнотеоретични схващания в пет основни посоки: 1. Дефинитивни акценти на понятието за
компетентност в отношение към понятията за знание, за умение и за интелигентност. 2.
Психологически основания и механизми на ученето (изучаването и усвояването на чужд език)
като една от основните дейности в живота на човек. 3. Психолингвистични интерпретации
на езиковата (лингвистична) компетентност като явление и като понятие. 4.
Интерпретации на езиковата компетентност чрез комуникативната компетентност. 5.
Дидактически измерения в проблематиката за усвояването на чуждоезикови
компетентности, като те включват и проблематиката на целите на чуждоезиковото
обучение, и проблематиката на спецификата на обучението в чуждоезикова граматика, в
частност граматиката на английския език.
Във втория раздел, посветен на проблема за дидактическата интеракция, логически
субординирано въз основа на принципа за възхождане от общото към единичното, се
анализират научно-теоретични схващания в четири основни посоки: 1. Относно
потребността от акцент върху интерактивното измерение на съвременното обучение като
ефективно. 2. Дефиниране на понятието за дидактическа интеракция и интерактивност в
научно-педагогическата литература. 3. Основни акценти в публикациите относно
дидактическата интеракция/интерактивност. 4. Примерни интерактивни техники,
доказали се като ефективни в дидактическите практики.
В дисертационния труд изложението в първата глава е организирано в 78 страници. В
автореферата по-долу се представят само основните акценти и изводи от контентанализа и дисертационно-изследователските интерпретации.
1) Относно дефинитивните акценти на понятието за компетентност в отношение
към понятията за знание, за умение и за интелигентност
От научно-психологическа и педагогическа гледна точка компетентността се дефинира
като определено ниво на интелектуалност - реализирана възможност за справяне със задачи
от различни области; постигнато (експлицирано) ниво на развитие на базовите компоненти в
когнитивния процес1.
В този смисъл придобиха схващанията за интелектуалност-интелект-интелигентност,
като анализът се насочи към откриване на общото и различното в постановките, доколкото в
последните две и повече десетилетия придобива популярност теорията за множествената

1

Равен, Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. М., 1999
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интелигентност2. Тя продължава да е тема за дискусии в научно-образователните среди, а в
немалко образователни програми по света е компонент от програмите за обучение на
учители/преподаватели. Отделни наблюдения показват, че приложението на тази теория в
обучението по английски език е от полза за постиженията на учещите се, за тяхната мотивация
и чувството им за собствено достойнство. Независимо от все още противоречивото отношение
към теорията за множествената интелигентност, редица проучвания в различни страни
показват, че общоприетото схващане за интелигентността с различните й измерения,
свързвани със социокултурния гено- и фенотип съвпада в определена степен с модела на Х.
Гарднър. Така например, според проучване в САЩ, интелигентността се асоциира с
възможността за решаване на практически проблеми, вербални умения и социална
компетентност3. Подобно изследване в Индия свързва интелигентността с когнитивни
способности, като например чувствителност към контекста, разсъждаване, вземане на
решения; социални способности като отзивчивост към по-възрастните и нуждаещите се и
съобразяване със социалните норми; емоционални – търпение и контролиране на емоциите и
др.4. В Япония старанието се счита за решаващо при интелектуалните постижения, а в
България интелигентността се свързва с когнитивния комплекс: ерудиция и способност за
мислене, както и със социалните качества: устойчивост, уважение, комуникативни умения,
моралност, мотивация, воля5.
Компетентността се разбира като закономерно висша степен в триадата знаниеумение-компетентност.
Знанието се осмисля като структурирана по определени признаци информация и
затова са изведени различни типове знание - знание-факти, знание-термини, знание-понятия
или концепти, знание-концепции, знание-закономерности, знание-технологии и др.под.6.
Като психологическо понятие умението се съотнася към друго основно понятие –
ситуация7, което, от своя страна, е положено в съотносимост с понятието дейност,
разбирано като осъзнаваема активност на човека 8. Основна характеристика, която се
аргументира за умението е, че му е присъща възможност за пренос в сходна ситуация. „Едно
от първите неща, които се забелязват в умелата дейност, е нейната обърнатост към
специфичен клас ситуации. За умения си струва да се говори в случаи, когато индивидът
предстои да овладява определен вид сложни, повтарящи се ситуации“9 (к.а. – Б.М.). В
контекста на психологията на уменията, концептуализирана в ситуационния анализ,
цитираният автор дава следната дефиниция: „Умението е психо-поведенческа система за
овладяване на сложна, повтаряща се ситуация от различен ... (дейностен) тип ... Накратко
умението включва сетивно-емоционални преживявания, съзнателни действия и
автоматизирани действия, обединени от обща цел-намерение“10.
И ако се възприеме определянето на компетентността като по-висок клас умение, което
пък е по-висок клас усвоено знание, то става напълно приемлива интерпретацията на

2

Gardner, H. Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books, New York, USA, 1993
Sternberg, R. North American Approaches to Intelligence. In: R. Sternberg (ed), International Handbook of
Intelligence, Cambridge University Press, UK, 2004, р. 420
4
Baral, B.D., J.P. Das. What is Indigenous in India and What is Shared? - In: R. Sternberg (ed), International
Handbook of Intelligence, Cambridge University Press, UK, 2004, р.278
5
Пирьов, Г. Психология и психодиагностика на интелигентността. С., 1958
6
Стефанова, М. Дидактическото общуване. С.;1999; Стефанова, М. Педагогическата иновация. С., 2005
7
Ситуацията се определя като „преживявано единство на предмети и събития, външни или вътрешни по
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8
Белич, В. Атрибутивен анализ на педагогическата дейност. С., 1989
9
Минчев, Б. Обща психология. С., 2008, с.205
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Пак там, с. 205-206
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компетентността като „високо развит набор от взаимосвързани и произтичащи умения“11.
По така анализирания и представен начин се образува „веригата“ знание-умениекомпетентност в научно-психологичен план.
Преминавайки към измеренията на компетентността, изложението се спира на езиковата,
включително чуждоезиковата компетентност. Към дефинитивното поле на понятието за
езикова компетентност дисертационният анализ привлече постановки, които визират основни
нейни признаци, компоненти, функции, а някои автори говорят за аспекти на езиковата
компетентност. Така например, Т. Шопов12 аргументира четири аспекта: структурен,
функционален, социокултурен и стратегически. Аналитичният обзор на различни български и
чуждестранни схващания, които, в своята анализирана съвкупност обозначават научнотеоретичната проблематика на (чуждо)езикова компетентност, разкрива единодушие в тезата,
че, за да се извършва пълноценен процес на общуване, e необходимо участниците в
комуникацията да притежават езикова компетентност. За да се развива способност за
включване в речева дейност е необходимо да се надградят езиковите знания с възможности за
избор на подходящо за конкретната ситуация съдържание и средства за неговото изразяване 13.
Изведените дефинитивни акценти на понятието за компетентност в отношение към
понятията за знание, за умение и за интелигентност доведоха до извода, че разнообразните
на пръв поглед схващания за компетентността и нейната основа, понякога различни,
понякога дори противоположни, могат да се обединят. Мотивът за тяхното изследователско
обединяване, запазвайки авторовите позиции, е свързан с необходимостта от дефиниране на
поняието за компетентност. В дисертационния труд се оперира с понятието за
компетентност в педагогическо-образователната сфера като за висша когнитивнопраксиологическа структура - дейностна проява на съответствие между наличните
познавателни ресурси на даден индивид (обучаем), от една страна, и изискванията на
реалната среда, от друга. При това, степента на съответствието е или постигната, или
постигаема в определен контекст.
2) Относно психологическите основания и механизми на ученето и усвояването
В психологическите изследвания, посветени на теорията на дейността, се посочва, че
структурата дори и на най-простата дейност и структурата на дейността за нейното
усвояване не съвпадат, поради което процесът на усвояването не я копира буквално.
Психологическият механизъм на дейността по усвояването изобщо на всяко едно знание,
умение, компетентност, следва свой собствен път, който се осъществява стъпка по стъпка, с
акцент върху отделни компоненти на тази дейност.
Това се отнася и за усвояването на чуждите езици. Паметовите процеси (разбиране,
запомняне, съхранение на новите езикови средства в техните типични връзки, забравяне,
припомняне, възпроизвеждане и др.) заемат значително място в обучението и протичат
сравнително най-активно в етапа на въвеждане и семантизация на новите езикови средства,
т.е. в началния етап на усвояването им. Необходимо е учещият да разбере какво стои зад
значението на чуждата дума или езиково правило и това е неотменна предпоставка за
активно запомняне. Различни автори интерпретират разбирането като психологическо
понятие и същевременно в дидактически контекст. Установено е, че значителен дял в
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Равен, Д. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. М., 1999
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Шопов, Т. Вторият език. Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език. С., 2005
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Колева, А. Междукултурна комуникация и чуждоезикова методика. СтЗ., 2010, с. 19
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усвояването на чужд език (както и изобщо при ученето) е отреден на мисловните функции.
Без да се пренебрегва нито една от утвърдените психологически и психолого-педагогически
теории и школи, сравнително най-близо до дисертационния замисъл е теорията на Л. С.
Виготски за развиващия характер на обучението14, разработвана до наши дни от негови
последователи в различни страни – в Русия, в САЩ, в Англия и др. Разглеждайки висшите
психични (познавателни) процеси - преднамереното внимание, преднамерената и
логическата памет, мисленето с понятия, Л.С. Виготски определя знаковата операция, която
е неразложима по-нататък единица на опосредствана форма на поведение. Той формулира
основния закон на формиране и развитие на специфичните за човека висши психични
процеси, според който всяка висша човешка психическа функция първоначално съществува
във външна интерпсихична форма и едва по-късно, в специфичния процес на
интериоризацията, се превръща в индивидуална интрапсихична такава. Концепцията на Л.С.
Виготски разглежда човешкия индивид като притежаващ две нива на развитие, които си
взаимодействат в обучението, а още от момента на раждането – в ученето чрез игра, за
усвояване на света и своето място в него. Чрез процеси на взаимодействие човешкият
индивид преминава от това, което Л.С. Виготски нарича потенциално ниво на развитие, към
ниво на действително развитие. Между тези две нива се намира зоната на непосредственото
развитие, която той дефинира като дистанцията между действителното ниво на развитие,
което е определено от независимото разрешаване на проблема, и нивото на потенциалното
развитие, определено от разрешаването му, но под ръководството на възрастни.
Потенциалното ниво на развитие е това, което предполага изучаване в специфична социална
среда и процес, при който децата растат в средата на емоционалното, интелектуалното и
изобщо, цялостното социално-поведенческо ниво на тези около тях. Обучението, според
Виготски, е най-плодотворно тогава, когато протича в границите на даден период
(сензитивен или оптимален за учене), определян от обозначената от Виготски „зона на найблизкото развитие“. Зоната на най-близко развитие представлява наборът от способности за
извършване на дейности и действия, които човек може да изпълнява с подкрепа, доколкото
все още изпитва затруднения да ги извършва самостоятелно. Именно разликата между
степените на решаване на задачи, достъпни в самостоятелната дейност и тези, за които е
необходима минимална помощ, определя зоната на най-близкото развитие на учещия. Това,
което днес той прави с подкрепата на другите, утре ще може да направи самостоятелно.
3) Относно алгоритмизацията за изграждане на умения и развитие на
компетентности
Редица психолози разглеждат учебната дейност от позицията на теорията на
алгоритмите. Чрез алгоритмизацията те се стремят да моделират ученето рационално.
Усилията са насочени към преодоляване на съществуващия в образователната практика
съществен недостатък. Той се изразява в това, че учещите се получават знания за това, как се
решава една или друга единична, частна задача и в много слаба степен овладяват общи
(обобщени и кратки) стратегии за решаване на различни задачи. Затова твърде често някои
от тях отказват да решат предложената им задача под предлог, че такива задачи не са учили.
От дидактическа гледна точка доминира тезата за смисъла на обучението, която найобобщено и кратко е да се научат учещите се самостоятелно да решават относително нови за
тях задачи, изискващи субективно нови, творчески търсения на различни пътища за
изпълняването им. Това може да се постигне тогава, когато решаването на отделните задачи
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се съчетава с прилагане на достатъчно общи процедури на мислене и дейност, на общи
начини за решаване на задачите в различни ситуации. Алгоритмичните предписания
позволяват да се решават най-разнообразни типове задачи, доколкото е налице общност на
тяхната логическа структура. Когато е възможно, т.е. когато учещите се имат достатъчен
потенциал, при обучението алгоритмите не се дават готови на учениците, а те самостоятелно
откриват признаците на явленията и сами построяват алгоритъма.
В психолингвистичната, а и в собствено лингвистичната лексика, представена както от
български, така и от чужди автори, езиковата компетентност се разглежда като проява на
обща езикова способност на индивида. Едно от най-разпространените разбирания представя
езиковата компетентност като съвкупност от езикови кодове и езикови правила, фиксирани в
съзнанието на носителя на езика под формата на граматични механизми. Езиковата
компетентност предполага наличие на знания за езиковата система и умения за нейното
адекватно приложение в процеса на общуване. Н. Чомски лансира идеята за съществуването
на универсална граматика – част от вроденото и генетично унаследено знание за езика15.
Анализът на научно-специализираните публикации по разисквания дисертационен
проблем наложи поставянето на особен акцент върху дидактическото измерение, свързано с
автоматизирането на чуждоезиковите умения, най-вече граматичните. Автоматизирането на
уменията, което се цели с многобройните упражнения, се определя най-често като
способност да се извикват знанията за много по-малко време. Специалистите доказват, че
уменията могат да съществуват в дълговременната памет, но е възможно тяхното извличане
да отнема толкова много време или умствени усилия, че те да са с ограничена стойност
тогава, когато скоростта на достъп е от съществено значение.
Обзорът на специализираните публикации откри много психологически, педагогически
и педагого-психологически публикации, посветени на проблематиката за автоматизирането
на умения при и за учене. Сам по себе си този факт еднозначно говори за значението на
автоматичността и нейното придобиване в обучението. Установява се, че тя се придобива
най-вече с практика, която е далеч отвъд необходимото ниво за установяването на
информацията или умението в дълговременната памет.
Ролята на преподавателя неизменно е съществено дидактическо измерение и
дидактически проблем. На преподавателя е отредена основната позиция на главно отговорно
лице при провеждане на обучителния процес. Обучението като сложен процес на
взаимодействие поставя определени изисквания пред ръководителя на този процес, тъй като
знанията, уменията и компетентностите в една или друга област не се предават от обучителя
на обучаващия се, а се развиват и усвояват от учещия се в резултат на неговата
преобразуваща и регулаторна дейност. Новата роля на преподавателя в съвременния
образователен процес се определя по различни начини: роля на консултант, съучастник,
пряко „потопен” в дидактическото общуване, „катализатор” или фасилитатор на съвместно
разработваното учебно съдържание, модератор на дидактическото общуване, автор на
сюжетната линия на учебния час, режисьор и постановчик на решаване на учебни задачи16.
Авторите, които изследват очертаната проблематика, изтъкват редица професионалнозначими качества, като комуникативност, истинност и откритост, емпатийност; като на
партньор, приемащ другия и вдъхващ доверие, достоен за уважение, позитивно оценяващ;
ентусиаст с чувство за хумор, активен участник в груповото взаимодействие, познаващ себе
си, приемащ чуждото мнение; улесняващ учебния процес, подкрепящ, модел (пример),
наставник (треньор), източник на информация, координатор, наблюдател, разпределител,
инициатор, експерт, медиатор, аниматор, иноватор и др.17
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При преподаването на граматика е необходимо да се отчита фактът, че съвременното
обучение преобладаващо е ориентирано към комуникативност – граматичните структури се
въвеждат и упражняват, когато е необходимо да се приложи (каже, напише или разбере)
конкретната конструкция. Тя не е самоцел, а средство, инструмент за речева продукция –
постановка, която споделят повечето автори. Сама по себе си граматиката не е крайна цел на
обучението по чужд език, тя подпомага основните речеви дейности на езика – слушане,
говорене, четене и писане. Целта на преподаването на граматика е обучаваните да могат да
използват чуждия език рецептивно и продуктивно, т.е. обучението по граматика е ефективно,
ако учениците умеят да възприемат и създават по граматичните правила текст на съответния
език.
4) Интерактивното измерение на съвременното обучение - субект-субектната
ориентация
Анализът на постановките в източниците разкрива както сходни, така и доста различни
тълкувания на взаимодействието като понятие, а в по-ново време терминът е почти изцяло
заменен с термина „интеракция“. Обединяващото разбиране за това понятие се основава на
иновативната за времето си идея и концепция за потребността от замяна на господстващата
субект-обектна концепция (учителят – субект, който въздейства, а учещият се – обект на
въздействие) със субект-субектната, при която учещият се е субект на своята учебна
дейност (на собствената си дейност учене). Субект-субектната ориентация в обучението
променя принципно (поне теоретично) разбирането за обучението именно като
взаимодействие. Това означава, че всеки от двата основни (съвкупни и/или персонални)
субекта изпълнява свои, специфични функции. Най-общо и кратко те се определят така: в
хода на обучението учителят/преподавателят формулира учебно-познавателни задачи,
„режисира“ тяхната постановка, а учещият се решава задачите. При това, задачите са от
различен тип – от репродуктивни до творчески учебно-познавателни задачи, като за найвисш тип задача за решаване се счита тази, при която учещият се формулира задача, т.е.
проблем, въпрос, ситуация и други подобни18.
В процеса както на формулирането, така и на решаването на учебно-познавателните
задачи в обучението изобщо, се изобретяват нови или се прилагат описани в
специализираната литература интерактивни техники (средства). Същественото в
концепцията за интерактивната същност на обучението, за да е ефективно, е промяната
на педагогическата и образователна гледна точка: от процес на двустранно предаванеприемане на информация и знания, обучението се преобразува в единна дейност на
взаимодействие на две дейности – на преподаване и на учене, при което тези две дейности
имат свои субекти/носители, по функциите си достатъчно автономни и същевременно
една без друга в невъзможност да се реализират19. В това се състои основната идея и теза
на дисертационното изследване, залегнала и в неговата концепция (втора глава). Казано с
други думи, обучението по иманентната си природа би следвало да се интерпретира като
интерактивно, тъй като, като социално взаимодействие от типа „човек-човек“ се
осъществява върху основата на дидактическо общуване. Така разбирана, постановката за
същността на обучението изобщо и в частност (чуждо)езиковото, без да отхвърля
множеството схващания и препоръки за прилагане на интерактивни методи, се отграничава
принципиално от тях. Във възприетото в дисертационния труд разбиране за
интерактивността като иманентна същност на обучението, се подразбира, че отделните,

Мерджанова, Я. Трансформация на ключовите компетентности на съвременния учител в контекста на
социалното взаимодействие. - в: Стратегии на образователната и научна политика. № 3, 2010
18

Белич, В. Атрибутивен анализ на педагогическата дейност. С., 1989; Стефанова, М. Педагогическата
иновация. С., 2005
19
Стефанова, М. Дидактическото общуване. С., 1999
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епизодично прилагани интерактивни методи, са практически ефективни в отделни ситуации,
но не осигуряват качество и ефективност на цялостния процес.
Друга характерна постановка с подчертана значимост за дисертационното изследване е
тази за възможно адекватното педагогическо понятие, с което да се оперира при разкриване
и прилагане на интерактивността като същност на обучението (ефективното). В този смисъл
се възприе схващането за интерактивни техники20 или средства, вместо за интерактивни
методи21. В дисертационния труд е направен обстоен анализ и аргументация на отдаденото
предпочитание. Особено внимание е отделено на сугестопедичните техники като атрибут
или неотменяемо свойство на интерактивността на обучението, в т.ч. на чуждоезиковото
(английски език)22.
В резюме: Анализът на обзорираните научно-теоретични постановки в
специализираната литература изпълни своето предназначение: установи се значителен
брой различни постановки по дисертационния проблем. В своето различие част от тях се
интерпретираха като сходни в определени пунктове, а друга част като разнопосочни.
Установиха се и не само разнопосочни, но в определена степен и противоречиви, дори
противоположни становища и теории, например за общуването в обучението, което се
дефинира като педагогическо общуване и като дидактическо общуване със съществени
различия; за развиващо (динамично) оценяване на учебните постижения и за статично
оценяване; за интерактивността, за отношението учене-усвояване.
Изследователски интерпретативният анализ установи, че в редица тематични
области постановките са в изобилие в смисъла на поставяне и на решаване на проблеми,
например в областта на понятието за компетентност, на лингводидактичните идеи и
напътствия, на стандартите като измерими цели. Същевременно се откроиха немалко
поставени проблеми, но с недостатъчно образователно-технологични решения,
включително за най-съществения проблем в контекста на дисертационната тематика – в
каква степен палиативното, епизодично прилагане на един или друг описан в литературата
интерактивен метод допринася за практически полезно чуждоезиково обучение.
Един от важните изводи от анализа е свързан с факта на обзор на многобройни
източници, голяма част от които представляват изследвания на границата на
класическите науки, като философия, етика, аксиология, телеология, социология,
психология, лингвистика, педагогика, обща и частна (чуждоезикова) дидактика,
андрагогика и др. По този начин интегративното научно познание се оказва попрагматично, „по-жизнено“, по-приложимо и, в резултат на това - по-достоверно.
Налице са основания за главния извод: при чуждоезиковото обучение десетилетия
наред се доказва функционалността на комуникативния подход. Понастоящем немалко
изследвания насочват вниманието обаче към неговата недостатъчност в съвременните
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Радев, П. Същност и техники на ученето и преподаването. Пловдив, 1996; Стефанова, М. Педагогическата
иновация. С., 2005
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Гюрова, В., В. Божилова. Интерактивността в учебния процес. За рибаря, рибките и риболова. София, 2008;
Петрова, В. 12 интерактивни метода. Ст. Загора, 2009; Костова, З. Как да учим успешно. Иновации в
обучението. София, 1999 и др.
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Симеонова, Й. Сугестопедията – призната и неопозната. - Чуждоезиково обучение, № 3, 4, 1996; Стефанова,
М. Сугестопедичен потенциал в обучението на студенти – бъдещи специалисти в социалната и образователната
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условия, без да се отрича необходимостта му. Така се очерта полето на обективна новост
на дисертационния продукт, която накратко може да се опише като интерактивно
базирано обучение, за разлика от прилаганите отделни интерактивни методи.
Всичко това даде така ценната и необходима, доказана чрез изложението в първата
глава, научно-теоретична убеденост в адекватната ориентация към дисертационната
тема.
Не на последно място е изводът, че анализът в първа глава има основополагащо
значение за композиране на концепцията на дисертационното изследване, която се
представя в следващата глава.
ВТОРА ГЛАВА. Изследователска програма
Във втора глава се представят последователно компонентите на
изследователската програма или дизайнът на изследването. Изложението започва с
раздела за концептуалния модел, който е непосредствена последица от осъществения
обзор, анализ и изводи от първа глава. Основният понятийно-изследователски апарат, от
своя страна, произтича от концепцията и служи за достоверно и последователно
опериране
с
целта,
задачите,
хипотезата,
обектно-предметната
област,
изследователските методи и инструментариум, както и изследователските показатели и
критерии.
Концептуални основания за емпиричното изследване и неговото рационално
моделиране
Концепцията на дисертационното изследване се конструира чрез шест научнотеоретични постановки, в които, както показа анализът в първата част, имплицитно, по
един или друг начин, се включва значителна част от останалите постановки:
 Постановката за практическата необходимост от дисертационно разработване на
интерактивната проблематика в обучението по чужд език – английски, по-специално в
областта на граматичната категория време на глагола, с оглед модернизация и
ефективност на обучението в съвременната и близко-перспективна ситуация.
 Постановката за известния, прилаган десетилетия и все още неизчерпал своята
функционалност комуникативен подход в чуждоезиковото обучение, но паралелно
с това анализът показа, че все повече този подход доказва своята недостатъчност за
практическа ефективност.
 Постановката за дидактическото общуване като същностна характеристика на
ефективното
обучение.
Концептуално-операционалната
промяна
в
интерпретацията на същността на обучението като иманентно интерактивно.
Спецификата на дидактическата интерактивност.
 Теорията на Л. С. Виготски за културно-историческото развитие и развиващия
характер на обучението – две зони на индивидуалното развитие (зона на актуалното
развитие и зона на най-близкото развитие); интериоризация и екстериоризация (два
основни метода на учене/усвояване от учищия на знания/на индивидуално развитие).
 Теорията на Х. Гарднър за множествената интелигентност.
 Постановката за преподаването на граматика в чуждоезиковото обучение, поспециално в англоезиковото обучение.
Основен понятийно-изследователски апарат
Понятийно-изследователският апарат включва три основни понятия: компетентност;
чуждоезикова компетентност на лица с ненаследен в дадена социокултурна среда чужд език
(non-heritage speakers); интерактивно базирано чуждоезиково обучение.
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Понятието за компетентност - висша когнитивно-праксиологическа структура, с
която преобладаващо се оперира в педагогическата и образователната сфера: дейностна
проява на постигаемо и постигнато в определена ситуационно-времева среда (или контекст)
съответствие между наличните познавателни ресурси на даден индивид – обучаем, и
изискванията на реалната среда.
Понятието за чуждоезикова компетентност на лица с ненаследен чужд в дадена
социокултурна среда език (non-heritage speakers23) – компетентност за социално приемливо
езиково включване (говорене, писане, слушане, четене) в културата и начина на живот в
чуждоезиковата среда, чрез свободно общуване (комуникация, интеракция и
междуличностно възприемане).
Понятието за интерактивно базирано чуждоезиково обучение – обучение в и чрез
дидактическо общуване със структуроопределяща характеристика интеракция (включваща
комуникация и междуличностно възприемане), при усвояване на практически употребими
чуждоезикови знания, умения и компетентности на валидирани нива на стандарт.
Изследователска цел
Да се създаде концептуално, емпирично апробира и рационално верифицира
интерактивно базиран модел за обучение на студенти в английските граматични времена.
Основни изследователски задачи
1. Да се проучат и анализират научно-теоретични постановки в специализираната
литература по дисертационния проблем, тематично и логически конкретизиран в раздели,
обозначаващи области на гранично/интегративно познание. Да се изведат основни за
дисертационното изследване поставени и решени в определена степен проблеми, както и
недостатъчно решени такива. Тази задача се решава в първа глава.
2. Да се конструира концептуален модел въз основа на изведените чрез решението на
първата задача основни научно-теоретични ориентири. Концептуалният модел е основата на
емпиричното дисертационно изследване и неговата рационална верификация. Тази задача се
решава в началото на настоящата, втора, глава.
3. Да се конструира и структурира сравнително цялостен инструментариум за
емпиричното изследване – изследователски методи и инструменти за тяхното прилагане.
Задачата е насочена към постигане на изследователската цел чрез проверка на хипотезата.
Решава се тук, във втора глава, по-долу в нейното изложение.
4. Да се съберат, представят, статистически обработят, анализират и съдържателно
интерпретират емпирични данни с оглед апробация на дисертационното нововъведение. Да
се изведат основни статистически значими резултати от емпиричното изследване.
Статистическите преобразувания, наред с оригиналните инструменти, съдържателно
попълнени от студентите и от другите изпълнители в изследването, да се обособят като
отделно книжно тяло - приложения, неотменна част от дисертационния труд. Тази задача се
решава в трета глава.
5. Да се композира краен дисертационен продукт – рационален, интерактивно базиран
модел на англоезиково обучение, с конкретизация в областта на глаголните времена в
английския език. Основата на този модел да се разкрие в съпоставителен план: концептуален
→ емпиричен модел. Тази задача се решава трета глава като нейна неотменна последна част.
6. Да се изведат дисертационни приноси. Тази задача се решава в заключителната част
на дисертационното изложение.
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Хипотези
Основна хипотеза на дисертационното изследване: Ако се създаде и поддържа в
сравнително устойчиво развитие интерактивна среда за обучение в часовете по английски
език (мотивационна, ориентировъчна и упражнителна среда), студентите ще усвоят
знания, умения и компетентности съобразно стандарта за ползване на граматичните
времена, които сравнително асертивно ще могат да пренасят в сходни ситуации.
Две производни хипотези конкретизират посочената основна хипотеза. Едната е
хипотезата за ефективността на главната зависима променлива величина - трифазното,
лонгитюдинално развитие: входно (констатиращо), текущо/развиващо и изходно
(сравнително, контролно). Другата производна хипотеза е за степента на достоверност на
учебните постижения на една и съща група в сравнителен лонгитюдинален план (начало и
край на учебна година). Тази хипотеза се формулира въпреки общоприетото разбиране, че в
научно-педагогическите изследвания основно място трябва да се отреди на успеваемостта
на обучаващите се по съответно нововъведение, чрез която успеваемост се счита, че се
проверява неговата валидност. Тук тази хипотеза има твърде относителен характер, тъй
като основният изследователски метод е не възприетият почти за класически на
дидактическия експеримент, а методът на научно-педагогическото, при това
лонгитюдинално моделиране. В концепцията се включва постановката, че в съвременното
чуждоезиково обучение моментното измерване на достигнато ниво на компетентност (в
областта на глаголните времена) невинаги и недостатъчно ефективно показва зоната на
най-близкото развитие на студента в посочената област, а така също и развитите му
социално-говорни компетентности за комуникация, интеракция и междуличностно
възприемане в средата на дадена култура и начин на живот като различни от присъщата
като идентичност за обучаемия.
Обект и предмет на изследването
Обхват: Емпиричното изследване се осъществи в продължение на две учебни години
– 2013/2014 и 2014/2015. То беше предшествано от пилотно, несистематизирано
няколкогодишно проучване в работата ми като преподавател по английски език. Пилотното
проучване е извън предмета на изследването, но се оказа полезно за стартиране на
организираното научно-педагогическо – дисертационно, изследване.
Емпиричното изследване обхвана всички студенти-първокурсници през посочените
две учебни/академични години, които се обучаваха в бакалавърски програми по четири
специалности в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора:
предучилищна и начална училищна педагогика; начална училищна педагогика с чужд език;
социална педагогика; специална педагогика. Общият брой на студентите, с които бе
проведено изследването, е 219, като с всеки от студентите в така формираната целева група
се осъществиха по 6 измервания. С това общият брой емпирични измервания е 1314.
В емпиричното изследване бяха привлечени като външни експертни оценители 20
специалисти в областта на чуждоезиковото обучение, конкретно на обучението по английски
език, а преобладаващият брой и владеещи други чужди езици. Трима от анкетираните са
университетски преподаватели, двама са преподаватели в ДИПКУ, трима - преподаватели в
основната образователна степен, трима са преподаватели в Езикова школа при НЧ „Родина“,
девет – преподаватели в ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и един - експерт в Регионален инспекторат по
образованието. С двадесетте специалиста се приложи изследователският метод на
експертните оценки, т.е. експертиза на ефективността на конструирания дисертационен
модел.
Сумарният брой на емпиричните измервания е 1334.
Целевата група от студенти беше категоризирана като възрастни обучавани, които
изучават английски език като чужд, т.е. за тях този език не е наследен. За част от тях
наследеният роден език е български, за друга част – турски. Нивото на владеене на български
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език е сравнително еднакво, но владеенето на английския е на различни нива, в т.ч. и на
напълно начинаещи. Очакванията, които повечето декларират при старта на обучението и
изследването, са за по-малко теоретична работа върху граматиката и повече възможности да
прилагат знанията си на практика. Техният приоритет, съгласно неорганизирано проучените
мнения, е центриран върху развитието на говорните умения, на уменията за водене на
разговор.
Обект на емпиричното изследване е динамиката на знанията, уменията и
компетентностите на студентите от целевата група при въвеждане на развиваща
интерактивна организация на обучението в граматичната категория време в английския език.
Предмет на емпиричното изследване е развиващата интерактивна организация на
обучението в граматичната категория време в английския език, основно чрез проследяване
на учебните постижения, на мотивационната динамика и на стила (начина) на учене на
студентите.
Изследователски методи и инструментариум
За основен изследователски метод се използва развиващото лонгитюдинално научнопедагогическо моделиране в три фази – констатираща, собствено развиваща и сравнителна
(контролна).
 Инструментариум за входното проучване
 Нестандартизиран дидактически – граматичен, тест за установяване на
входящото ниво на знанията, уменията и компетентностите на студентите24
 Анкетна карта за определяне на входната мотивация на студентите25
 Въпросник за определяне на преобладаващия стил на учене на студентите26
 Инструментариум за развиващата фаза
 Дисертационното нововъведение - моделът на нововъведението се
представя по-нататък в изложението на автореферата – при
емпиричната картина на развиващата фаза и обсъждането на
емпиричните резултати.
 Въпросник за текущо измерване на качеството на обучението27
 Инструментариум за третата фаза – сравнителна (контролна)
 Нестандартизиран дидактически – граматичен, тест за установяване на
изходящото ниво на знанията, уменията и компетентностите на студентите
(тест 2)28
 Анкетна карта за изходно измерване на качеството на обучението29
Като допълнителен изследователски метод се приложи методът на експертните
оценки (експертиза на дисертационния продукт). Той се осигури инструментно чрез
авторски разработена експертна бланка за външно оценяване или педагогическа експертиза
на дисертационния продукт.
Друг допълнителен изследователски метод, който се приложи, обхваща математикостатистически процедури за обработка, интерпретация и валидиране на резултатите от
емпиричното изследване, в т.ч. за проверка на достоверността на хипотезите.

24

Авторски
Авторска модификация/компилация по: Хаджиилиев, В. Обучението по химия на студенти по медицина като
детерминанта за формиране и развиване на професионалната им компетентност. Дисертационен труд, С., 2008;
Стефанова, М. Педагогическата иновация. С., 2005
26
Honey и Mumford - по: Гюрова, В. и кол. Приключението учебен процес. Ръководство за университетски
преподаватели. С., 2006
27
Стефанова, М. Педагогическата иновация. С., 2005
28
Авторски
29
Стефанова, М. Педагогическата иновация. С., 2005
25
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Изследователски параметри, показатели и критерии
Параметър
1. Мотивационен статус на
студентите от целевата група

2. Стил на учене на студентите
от целевата група
3. Усвоеност от студентите от
целевата група на стандарта за
употреба на глаголните времена
в английския език

Показател
1.1. Саморефлексия върху лични
познавателни потребности в
началото на изследването

1.2. Динамика на мотивационния
статус в края на изследването
2.1. Преобладаващ

3.1. Точност
3.2. Пълнота
3.3. Дълбочина

4. Развиващо-оценителен ресурс
на дисертационния модел
5.
Достъпност
дисертационния модел

на

4.1. Наличен
4.2. Неналичен
5.1. Практически приложим от
преподаватели
5.2. Практически
студентите

полезен

5.3. Разбираем за студентите
6.
Ефективност
дисертационния модел

1.

2.

на

Преносимост
на
дисертационния модел за
други възрастови групи
учащи
Преносимост
на
дисертационния модел за
други езици

6.1. Налична
6.2. Неналична
7.1. Налична
7.2. Неналична
8.1. Налична
8.2. Неналична

за

Критерий
1.1.1. Осъзнати в достатъчна
степен – чрез изразяването им в
конкретни потребности, цели на
курса и желани ползи
1.1.2. Недостатъчно осъзнати –
чрез разминаване в посочените
потребности, цели и ползи
1.2.1. Понижен
1.2.2. Неизменен, устойчив
1.2.3. Повишен
2.1.1. Активист
2.1.2. Отразител
2.1.3. Теоретик
2.1.4. Практик
3.1.1. Ниска степен
3.1.2. Средна степен
3.1.3. Висока степен
3.2.1. Ниска степен
3.2.2. Средна степен
3.2.3. Висока степен
3.3.1. Ниска степен
3.3.2. Средна степен
3.3.3. Висока степен
4.1.1. Ниска степен
4.1.2. Средна степен
4.1.3. Висока степен
5.1.1. Ниска степен
5.1.2. Средна степен
5.1.3. Висока степен
5.2.1. Ниска степен
5.2.2. Средна степен
5.2.3. Висока степен
5.3.1. Ниска степен
5.3.2. Средна степен
5.3.3. Висока степен
6.1.1. Ниска степен
6.1.2. Средна степен
6.1.3. Висока степен
7.1.1. Ниска степен
7.1.2. Средна степен
7.1.3. Висока степен
8.1.1. Ниска степен
8.1.2. Средна степен
8.1.3. Висока степен
-
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ТРЕТА ГЛАВА. Емпирични данни. Статистически резултати.
Научно-педагогически контент-анализ
В третата глава на дисертационния труд, върху 68 страници, се представя
дисертационно-изследователския анализ и интерпретации на емпирично установените и
статистически обработени резултати в логическа последователност, подчинена на
таблично и диаграмно представяне на събраните данни чрез инструментариума, описан в
изследователската програма (втора глава): 1. Описателно-обяснителен алгоритъм за
преобразуване на емпиричните данни в емпирични резултати. 2. Емпирични данни и
резултати. Обсъждане: 2а. Емпирични резултати с Група А - зона на актуалното развитие
(към момента на започване на курса по английски език). 2а.1. Емпирична картина на
входните познавателни потребности и мотивации на студентите, на техните входни
англоезикови знания, умения и компетентности. 2а2. Емпирична картина на входния
преобладаващ стил на учене на студентите. 2б. Емпирични резултати с Група В - зона на
актуалното развитие (към момента на започване на курса по английски език). 2б1.
Емпирична картина на входните познавателни потребности и мотивации на студентите,
и на техните англоезикови знания, умения и компетентности. 2б2. 2в. Емпирична картина
на входния преобладаващ стил на учене на студентите. Емпирични резултати с двете
групи (А и В) - зона на най-близкото развитие, чрез текущото и изходното измерване на
качеството на обучението, изходното оценяване на степента на усвоеност на знанията,
уменията и компетентностите на студентите и експертната оценка.
Целта на изложението в трета глава е структуриране и представяне на емпиричен
модел за интерактивност в обучението по английски език в частта му за усвояване от
студентите на граматичните времена.
На основата на сравнителен анализ на концептуалния модел (представен в началото
на втора глава) и на емпиричния модел, представен в края на трета глава, се конструира
рационалният дисертационен модел (условно трети модел и същевременно сравнително
цялостното, изследователско нововъведение - приносен продукт).
С помощта на шестте инструмента, описани подробно във втора глава на
дисертационния труд и изброени тук, в автореферата на стр. 16, емпиричните данни са
преобразувани в резултати чрез статистически процедури. Преобразуването на емпиричните
данни, които се представят във вид на таблици и диаграми, в емпирични резултати се
осъществи чрез математико-статистическа интерпретация с цел установяване на достатъчно
достоверност и валидност при проверката на хипотезата, а оттук – надеждна количествена
доказателственост на дисертационните приноси. След преобразуването на данните в
резултати се осъществи контент-анализ и изследователска интерпретация с цел качествена
доказателственост.
Изработеният за целите на изследването алгоритъм за преобразуване на данните в
резултати се придържа към описани процедури в специализираната литература.
Статистическата интерпретация се осъществи главно на базата на психометрията в частта й
на теорията за скалиране и анализ30. Приложиха се: а) описателна статистика на качествени
(честоти и проценти) и количествени променливи (средна аритметична, стандартно
отклонение, стандартна грешка на средната и 95% интервали на доверителност); б)
кростабулация – двумерни таблици за разпределение на две или повече променливи, с

30

Милков, Д. Информатика и математически методи в педагогиката. С., 1996
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показатели за структура (честоти и проценти); такива кростаблици (двумерни разпределения)
са съставени при търсенето на достатъчно статистически валидни резултати, които описват
едновременно разпределението по две променливи, като приложеният програмен продукт е
STATISTICA 7; в) коефициент на надеждност (последователност) алфа на Кронбах
(Cronbach), за измерване колко добре набор от елементи (променливи) определя една
едномерна латентна идея; г) тестове на Колмогоров-Смирнов и Шапиро-Уилк за нормалност
на разпределение; д) Т-тест (Paired Samples) за сравняване на средните величини на двойки
зависими променливи, с разпределения различни от нормалното; е) множествен сравнителен
тест (One way ANOVA) с теста Росток Дънот (Posthoc Dunnett’s Test); ж) тест на Фридмън
(Friedman’s Test) за проверка дали повече от две свързани променливи идват от една и съща
популация; з) във всички тестове е използвано ниво на значимост Р<0,05 (или ниво на
значимост за нулева хипотеза Р>0,05); и) рангов корелационен коефициент на Спирмън,
използван за процедурата по преобразуване на данните в резултати; данните, получени чрез
инструмент № 3 – анкетна карта за мотивацията и самооценката на знанията за глаголните
времена в английския език, бяха подложени на честотен статистически анализ (с функция
Frequency), след което и на анализ на относителните честоти в проценти в MS EXCEL;
получените отговори са обработени с програма STATISTICA 7, където са изчислени
коефициентите на корелация Gamma; й) графично представяне на описателните статистики и
разпределенията на променливите. Първичните данни са въведени, обработени и
анализирани със статистическия пакет IBM SPSS Statistics 19. Във всички тестове е
използвано ниво на значимост Р<0,05 за алтернативна хипотеза или приетото още „ниво на
значимост за нулева хипотеза Р>0,05“.
Констатираща фаза на дисертационното лонгитюдинално, научно-педагогическо
моделиране
Двете изследвани и последователно представени групи, са: Група А – първокурсници
в Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора, от академичната учебна
година 2013/2014 и Група В – първокурсници в Педагогически факултет, Тракийски
университет, Стара Загора, от академичната учебна година 2014/2015. Съответно се
оформиха четири подгрупи на Група А (студентите от четирите специалности във факултета)
и три подгрупи на Група В (отново по специалности).
Диаграма №1. Разпределение на студентите от група А по специалности за учебната
2013/2014г.
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Диаграма №2. Разпределение на студентите от група В по специалности за учебната
2014/2015г.

Разпределение на изследваните
студенти
Социална

Предучилищна и
начална
училищна
педагогика
31%

педагогика
28%

Специална
педагогика
41%
Диаграма № 3. Емпирични данни за група А – чрез инструмента
Нестандартизиран дидактически – граматичен, тест за установяване на
входящото ниво на знанията, уменията и компетентностите на студентите

При сравняване на средните аритметични оценки, получени на Тест 1 от четирите
подгрупи на група А се установи най-високата стойност на средната аритметична величина
при подгрупата начална училищна педагогика с чужд език (3,65), при което разликата с
останалите три подгрупи се доказа като статистически значима, съобразно приложения тест
на Крускъл-Уолис, при Р=0,00431. Вярно е, че по отношение на изследователския предмет
установеният резултат е маргинален, но не по-малко вярно е, че той се доказа като
статистически значим, което е достатъчно основание да се коментира: резултатът може да се

31

Прилагането на всички статистически процедури е описано в Приложенията, които са неотменна част от
дисертационния труд.
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обясни със спецификата на специалността, а именно – начална училищна педагогика, но с
чужд език (английски). А това предполага и повишен интерес към изучаването на езика. От
друга страна, установеният резултат е добра индикация за очертаване на ново, бъдещо
изследователско поле, посветено на избора на специалност.
Като цяло резултатите от теста са изключително слаби, като се има предвид средният
брой години, през които студентите-първокурсници са изучавали английски език до този
момент (7 години).
Диаграма № 4. Емпирични данни за група В – чрез инструмента Нестандартизиран
дидактически – граматичен, тест за установяване на входящото ниво на знанията,
уменията и компетентностите на студентите

При сравняване на оценките при група А и при група В се установи идентичност на
оценките за трите подгрупи: нивото е по-ниско от задоволително. От гледна точка на
предстоящото тогава за студентите интерактивно нововъведение, изключително ниското
ниво е благоприятно спрямо предположението, че „потапяйки се“ в интерактивния
контекст, студентите-първокурсници ще оценят разликата между обучението без
интерактивното нововъведение за 7-те години при група А и 12-те години при група В и
интерактивно базираното обучение, което им предстоеше. Това ще се отрази благоприятно
както върху преките им учебни постижения по английски език (съобразно академичния
стандарт), така и върху тяхната мотивация и стил на учене за по-нататъшно развиване на
своите знания, умения и компетентности по отношение на глаголните времена в английския
език.
Сравнението между двете групи наложи извода, че продължителността на изучаване
на езика е несъществена променлива по отношение на неговата усвояемост (група А – 7
години; група В – 12 години, а резултатът от входното ниво на усвоеност е идентичен –
значително по-нисък от задоволителен).
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Диаграма № 5. Разпределение на отговорите при група А на въпроса: Какви са
трудностите ви при усвояване на английската граматика? от анкетната карта за
определяне на входната мотивация на студентите

Таблица № 1. Разпределение на отговорите при група В на въпроса: Какви са
трудностите ви при усвояване на английската граматика? от анкетната карта за
определяне на входната мотивация на студентите
Трудности при изучаване на английската граматика

Брой

Процент

Граматичните правила като цяло

13

17,1

Образуване и употреба на времената

37

48,7

Прилагането на правилата на практика

26

34,2

Общо

76

100,0

Най-големите трудности, които студентите и от двете групи срещат при усвояване на
английската граматика, са свързани с образуването и употребата на времената. Този резултат
от емпиричните изследвания има огромна доказателствена тежест по отношение на
предположението, на което стъпва изследователското търсене в дисертационния труд за
действително съществуващ проблем и дефицит на системност на знанията, свързани с
образуването на въпроси в съответното английско време и правилната употреба на
глаголните времена.
Коментираните резултати относно затрудненията при усвояване на английската
граматика се съотнесоха с преобладаващата входна мотивация на студентитепървокурсници.
Таблица № 2. Емпирични данни за група А – чрез анкетната карта за самоопределяне
от студентите на тяхната входна мотивация, въпрос № 9: Изберете от предложените 10
мотива три – тези, които в най-голяма степен съответстват на Вашето актуално
(моментно) състояние на мотивация сега. Ако не Ви достигат предложените
формулировки, използвайте № 11 – многоточието. Това означава да формулирате свой
мотив. Подредете трите избрани от Вас мотива по степен на важност, като в колоната
„Ранг” срещу всеки от трите мотива запишете съответната цифра 1, 2 или 3
№
1
2

3

Мотив

Ранг –
група А

Честотагрупа А

Процент –
група А

Ранг
–
група В

Честота
група В

–

Процент –
група В

Личен престиж
Престиж за екипа
(институцията, общността),
в който работя или която
представлявам
Получаване
на
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4

5

6

7
8

9
10

11

удостоверение
(сертификат; диплома)
Желание за изяви или
участия, при които ще е
необходимо владеенето на
английски език
Желание
за
повишаване
на
квалификационното
ми
равнище
Желание
за
продължаване
на
изучаването на езика, към
който
имам
устойчив
интерес
Самоутвърждаване,
самопроверка
Желание
за
реализация в личностен
план и комуникиране на
езика при пътувания в
чужбина
Лични контакти
Интерес
към
възможности да обогатя
научните си знания, като
ползвам литература на
английски език
Друго
………………………...........
.

2

37

25,9

2

18

23,7

1

39

27,3

1

20

26,3

3

14

18,4

3

14

18,4

3

30

21,0

Доминиращите входни мотиви, саморефлексирани от студентите и от двете групи се
ранжират както следва: първо място по важност заема мотив № 6 – устойчив интерес към
английски език, второ място са отредили на мотив № 5 – желание за повишаване на
езиковата квалификация и на трето място – мотив № 8 – желание за реализация в личностен
план и комуникиране на английски език при пътувания извън страната. Установи се още
един доминиращ мотив при група В, поставен на трета позиция - № 7, - самоутвърждаване,
самопроверка. С така установения съвкупен резултат емпиричната картина на входната
мотивация придоби сравнително ясен вид – с три/четири преобладаващи мотиви, т.е.
достатъчно като брой и по съдържателност така, че да зададат нововъведението във формат,
който да удовлетворява мотивационната картина - прагматично-личностната мотивация в
зоната на актуалното езиково-личностно развитие на студентите-първокурсници. Така
установеният емпиричен резултат се оказа ценно указание за конструиране на
дисертационното нововъведение – интерактивно базирано обучение за усвояване на
граматичните времена в английски език, така, че да се удовлетворява в максимално
възможна степен конкретната водеща мотивация на студентите. Основателно възникна
изследователският въпрос: Дали сходната на двете групи входна мотивация, повлияна от
последващите я интерактивни развиващи техники, ще се установи като сходна и на
„изхода“? Ако се получи утвърдителен отговор, той ще говори в полза на дисертационната
теза, че нововъведението има относително инвариантен характер, а оттук и
мултипликационен ефект за широка приложимост с реални практически ползи.
С оглед още по-задълбочена конкретизация при моделирането на развиващото
интерактивно нововъведение се осъществи проучване и определяне на преобладаващия стил
на учене (чрез инструмент № 4).
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Таблица № 3. Сравнителни емпирични данни за преобладаващия стил на учене
за група А и за група В – чрез въпросника за определяне на преобладаващия стил на
учене на студентите32
Преобладаващ
стил на учене
1. активист
2. практик
3. отразител
4. теоретик
Хибриден
преобладаващ
стил - група В
активист и практик
Хибриден
преобладаващ
стил – група В
активист
и
отразител
Хибриден
преобладаващ
стил – група В
практик и отразител
Хибриден
преобладаващ
стил – група В
практик и теоретик
Хибриден
преобладаващ
стил – група В
отразител
и
теоретик
Общо

Честота – група А

Процент – група А

Честота – група В

Процент – група В

25
17
67
45

17,5
11,9
46,9
31,5

14
4
29
14
1

18,4
5,3
38,2
18,4
1,3

2

2,6

1

1,3

7

9,2

4

5,3

76

100,0

143

100,0

Сравнителните резултати не установяват съществени разлики по отношение на
преобладаващия предпочитан стил на учене.
При възприемането на емпиричните данни и на тяхното статистическо преобразуване
в резултати (в дисертационния труд) се наблюдава значително вариране на отговорите на
студентите, което не би могло да доведе до категорични обобщения относно действително
преобладаващите стилови предпочитания за учене. В този смисъл може да се предположи, че
у изследваните групи, поради едни или други обстоятелства до момента на тяхното
постъпване в университета, не е достатъчно персонализиран един или друг доминиращ стил
на учене. Проектирано към дисертационния изследователски предмет това означава, че от
гледна точка на показателя „стил на учене“ се регистрира негова недостатъчност в зоната на
актуалното развитие. Това, освен, че показва още веднъж пракическата необходимост от
въвеждане на развиващия нов интерактивно базиран модел, от друга страна се оказа
благоприятно за развиване и на стил на учене. С други думи, развиващото обучение
следваше да изпълни двойна функция – паралелно развитие, постигащо освен прекия си
ефект, още и страничен положителен ефект.
Съгласно ключа-дешифратор на използвания въпросник се диференцират четири
стила на учене, означени като активист, рефлекторен (отразителен) тип, теоретик и
практик. Сред изследваните студенти преобладава рефлекторният или отразителен стил на
учене, последван от типа теоретик.
Почти ½ от изследваната съвкупност студенти, проявени като отразители, съгласно
дешифратора на въпросника, учат най-добре, когато са насърчавани да наблюдават и да

32

При група В се проявиха хибридни стилове
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мислят за дейността, като им се предоставя повече време и когато техният учебен опит и
познания са добре структурирани от преподавателя. Същевременно емпирично установеният
факт на значително преобладаване на отразителния стил на учене се оказва обяснимо
релевантен на все още популярното традиционално-инерционно схващане в образователните
практики, че учещият се е слушател, от който се очаква да отразява предоставен му материал
от преподавателя – „знаещ“ и „можещ“.
Почти 1/3 от изследваната съвкупност студенти проявяват преобладаващ стил на
учене, означен като теоретичен. Съотнесен към горния резултат, този като че ли го
компенсира като цяло, доколкото може да се съзре тенденция за преодоляване на
репродуктивното учене и съответния дидактизиран начин на обучение, иманентно лишен от
предпоставка за интерактивност. За теоретичния стил на учене, съгласно дешифратора на
въпросника, е характерно, че учещият се може да организира учебната си дейност в
индивидуална система от модели, концептуално осмисля идеите и ситуациите, и когато му се
предостави възможност да пита и изпробва, може да анализира и обобщава. При този стил
ученето е логично и рационално, което е добър, макар не единствен гарант за ефективно
усвояване. Тук е подходящо да се подчертае научно-теоретичната постановка, разисквана в
първа глава и възприета като елемент от дисертационната концепция (втора глава), че се
прави съществена разлика между учене и усвояване. Ако се стимулира подобен стил на
учене със съответен интерактивно базиран обучителен модел, гаранцията за успешно
усвояване (на глаголните времена в английския език) ще се увеличи. Тази интерпретация на
емпирично установения факт на близо 1/3 учещи посредством теоретичен стил беше ценно
указание за конструиране на развиващото нововъведение.
Разбира се, тук се отчита небезизвестната научно-теоретична постановка, също
коментирана в първата глава, че в крайна сметка доминацията на един или друг стил на
учене, за да се преобразува в успешен, се предопределя от индивидуалната, генетично
зададена доминанта (нагласа) съобразно предпоставките за развитост в по-голяма степен на
лявото или на дясното мозъчно полукълбо. Достатъчно е преподавателят да умее да
разпознава доминантата, за да разработва и реализира подходящи интерактивни варианти.
Елементи от тях „атакуват“ емоционално-творческата нагласа за познание, други –
рационално-креативната, трети – прагматично-поведенческата33. Има се предвид и
постановката за множествения интелект, съответно множествената интелигентност,
разисквана в първа глава, което за развиващия нововъведение означава, че преподавателят
може да създава или прилага техники, „адресирани“ към комплексно развиване на
успешно учене или към комплексно усвояване. Под „комплексно адресирани техники“ се
имат предвид както техниките, които в релевантна степен повлияват положително върху
индивидуалното развитие (независимо от доминиращата установка за познание), така и че
могат да се прилагат фронтално и групово, не само индивидуално.
В интерес на възможната прецизност на контент-анализа е необходимо да се
припомнят характеристиките на останалите два стила на учене, макар като емпиричен
резултат да не са статистически значими: активист (18%), практик (12%). А може да се
тълкува, че именно статистическата незначимост е интересна изследователска находка,
доколкото поставя въпроса поради какво тези два стила са пренебрежимо несъществени,
нефункциониращи в образователните практики в средното училище, подготвили
изследваните първокурсници. Тъй като подобен въпрос е извън границите на дисертационноизследователския предмет, тук не би могъл да се коментира. По-скоро се очертава като
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Повече по въпроса вж например: Иванова, А. Технологичен модел на личностностимулиращи дидактически
тестове /начален етап на основна образователна степен/. Дисертационен труд. Под научното ръководство на М.
Стефанова, С., 2000
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новопроявен проблем в зоната на близко-перспективни по-нататъшни изследвания.
В заключение на представения и коментиран изследователски фрагмент се налага
извод за следващата, развиваща фаза на лонгитюдиналното научно-педагогическо
моделиране в дисертационното изследване: необходимо е студентите интерактивно да се
стимулират да осмислят и оценят силните и слабите страни на стила си на учене/усвояване и
да се насочват към овладяване на положителни елементи от други стилове, защото балансът
между отделните стилове създава най-добрите предпоставки за успешно усвояване.
Развиваща фаза на дисертационното лонгитюдинално, научно-педагогическо
моделиране
Развиващата фаза се изследва чрез инструментно-операционалната функция на
самото дисертационно нововъведение и чрез въпросник за текущо измерване на качеството
на обучението.
Дисертационното нововъведение
Първата характеристика, която определи какво и как от интерактивна гледна точка
да се въведе в курса на обучението по английски език по посока целта на дисертационното
изследване, обхваща зоната на актуалното34 състояние на степента на усвоеност на
английския език от студентите. Без да е собствено предмет на изследването, се наложи
заключението, че въпреки високите изисквания към чуждоезиковото обучение и очакваните
високи резултати в края на средното образование, е налице недостатъчно овладяване на
материала, заложен като образователна цел. Преобладаващата част от новопостъпилите
студенти в Педагогическия факултет на Тракийския университет, Стара Загора, изявяват
желание да започват обучение по английски език от елементарно ниво, тъй като чувстват
неувереност в знанията и уменията си. Дисертационното изследване потвърждава проблема,
формулиран като „уравновиловка в образователните потребности”, която поставя
необходимостта от приемственост между различните степени35.
Друга характеристика се свърза с резултата от входното проучване на
потребностите и мотивациите на студентите. Установената трудност, която те изпитват при
формулирането на въпроси на английски език, наложи конструиране на обучителни задачи и
ситуации за стимулиране на това най-комплицирано умение, изискващо обобщено, но
конкретизирано мислене и стил на учене/усвояване. До голяма степен тази трудност би
могла да бъде обяснена с огромната разлика, която съществува между родния/българския
език и английския език по отношение на тази част от граматиката, свързана с образуването
на въпроси. Специфичното за английския език понятие за спомагателния глагол, отсъстващо
изцяло от понятийната система, свързана със синтаксиса на българския език, изисква
задълбочено осмисляне, съпоставяне и сравняване с българския език, ползването на
многобройни упражнения и повторения, преди да се постигне „автоматизация“ на уменията
за адекватно прилагане на правилата. Студентите споделят, че нямат учебно-познавателен
опит и увереност да общуват пълноценно на чуждия език, че им липсват устойчиви знания
по граматика и най-вече по употребата на граматичните времена.
Като следваща характеристика се установи степента на обективната сложност при
преподаването на граматичните времена. Макар планирането на едно занятие, посветено на
едно граматично време на пръв поглед да изглежда субективно лесно и обективно несложно,
на практика самото преподаване, лишено от интерактивност, е проблематично, съпроводено
е с немалко негативни емоции за преподавателя. Въпреки всички усилия, непрекъснато се
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Към момента на развиващата фаза
Василев, Д. Експериментална педагогика. С., 2008, с. 90
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наблюдава объркване, неразбиране или неточно използване на английските времена. Един от
проблемите е прекаленият обем айтеми, които трябва да се запаметяват едновременно, което
в голяма степен обуславя неизбежност на некоректна употреба на глаголните времена. Това
важи особено за случаите, в които познанията по родния език подвеждат учещия се да очаква
нещо по-различно от това, което на практика е правило в чуждия език. Проблемите при
усвояването на английската граматика от българи възникват и от факта, че в двата езика
съществува различие между концепциите за физическото и граматичното понятие за време.
Последователността от минало, настояще и бъдеще във физически план се размива от
различния брой граматични времена в двата езика, при които рядко има покритие на
значенията и употребите. Въпросите, които възникват пред преподавателя, са от рода на: как
да се обясни явлението в английския език?, как да се въведат неправилните глаголи
(наведнъж, като нови думи?, в двойки с инфинитивните форми?), правилните или
неправилните глаголи първо да се въведат? и т.н.
В случая се стъпва на позицията, че граматиката е основата на езика, подредена
динамично развиваща се система от закономерности, които осигуряват цялостта на езика,
като му дават възможност да функционира като „жив организъм“. Преподаването на
логиката на езика има за цел да превърне знанието в част от комуникативната практика на
студентите – в писмената и устната реч. Те ще започнат да говорят на английски език след
като се запознаят с правилата, които е необходимо да следват. Целта на преподаването на
всяко ниво е усвояването на точното приложение на граматичните времена на практика.
Граматичните структури не са цел сами по себе си, а средство, инструмент за произвеждане
на реч. Ефективното усвояване на граматичните структури следва да съответства на
комуникативните цели. В първоначалния етап се подбират не по-лесните, а по-често
срещаните граматични явления в изучавания език. Упражненията се доближават максимално
до „живия“ език, дейностите в час са толкова по-ефективни, колкото повече наподобяват или
пък са реални житейски ситуации и практики.
Предлаганият модел за шаблонизиране на английските времена (с основната им опора
– спомагателният глагол) стъпва в определена степен на асоциативната теория за ученето.
Както се коментира в първа глава и се посочи в концепцията във втора глава, основният
постулат в тази теория гласи, че ако два елемента на опита са придобити или по едно и също
време, или по сходство, или по контраст, то актуализирането на единия може да актуализира
другия. Ученето се обяснява с наличието на връзки между впечатление, представи или
понятия, т.е. появата на дадено впечатление, представа или понятия води до
възпроизвеждане на свързаните с тях възприятия, представи и понятия36.
Като условно четвърта характеристика се обхвана проблематиката, означавана
обобщено като интерактивно/включено, положително отношение и мотивация на студентите.
Интерактивното/включеното в контекста на конкретно дидактическо взаимодействие
отношение, в т.ч. мотивация, тук основно се мисли и се стимулира у студентите като
инициативност от тяхна страна за създаване на практически полезен за усвояването на
граматичните времена контакт с преподавателя и със състудентите, и като конструктивно
участие в групова и екипна работа по време на обучението, както чрез познати, описани в
специализираната литература техники, така и чрез новосъздавани от преподавателя за целта.
Често пъти преподавателят е изправен пред демотивирани студенти, които са имали горчив
опит в миналото от несправедливо отношение или оценяване, поради което изпитват
несигурност в собствените си сили и нямат желание да учат. Преодоляването на тази
преграда изискваше много прецизен подбор на съдържанието на учебната дейност, на
степента на сложност на задачите и възможностите за самостоятелно изпълнение,
разнообразяване на дейностите и поощряване на желанието за себеутвърждаване,
непрекъснато поощряване и осъществяване на обратна връзка.

36

Радев, П. Основи на училищната дидактика. П-в, 1992
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Освен това, студентите попадат в категорията възрастни учещи, макар нерядко това
да е условно от гледна точка на календарната им възраст, още повече – на интелектуалнопсихичната им възраст. Така или иначе, поведението на студентите като възрастни учещи е
мотивирано, както се установи при входното проучване, от техните бъдещи професионалножитейски намерения.
Преподавателят е изправен пред огромното предизвикателство да организира взаимно
приемлива адаптация, като развиващата фаза заложи на договаряне на правила и
взаимоотношения чрез интерактивно и индиректно излъчван авторитет, без авторитарност и
доминиране. Съвместно се изграждат норми за екипна работа, които при необходимост се
предоговарят, предвиждат се утвърдителни (поощрителни) и забранителни (наказателни)
санкции, най-често от типа time out. Предлаганите междуличностни активности изискват не
само задълбочено познаване на структурата и функционирането на езика, но и умение за
ясно и точно вербално и невербално/експресивно представяне на материала, както и за
владеене на аудиторията, разпределяне и ясно формулиране на задачите, получаване на
обратна връзка и анализиране на резултатите пред и със студентите, без да се засилва
дидактизирано вниманието им върху неточностите, а като се дават образци на точна
употреба (сугестопедичен ефект).
Обобщено, като цяло развиващият комплекс предлага функционална стратегия с
иманентно присъщи й интерактивни техники за максимализиране на усилията на
участниците в образователния процес към изграждане на една опростена и едновременно с
това ефективна система за граматичните времена в английския език, която да е лесна за
ползване, водеща до автоматизиране на речевата готовност.
Модел на дисертационното нововъведение
Моделът е интегративен комплекс от схематизирани учебно-познавателни задачи за
интерактивно базирано усвояване от студентите на знания, умения и компетентности,
свързани с ползването на глаголните времена в английския език, и като неотменен елемент
– интерактивни техники, съответни на конкретно мотивационно, ориентационно и
упражнително състояние на студентите. Освен визираните интерактивни техники във
формулировките на типологизираните учебно-познавателни задачи, се включиха
разнообразни техники, описани в специализираната литература и коментирани в първа
глава: групиране на думите по еднакъв признак/клъстери, попълване на пъзели, решаване
на игрословици, включване в игри; темпорални асоциации; аналогии; систематизации;
схематизации; типизации; метафори, препращащи и към колективния архетип на К. Юнг;
аглутинации; апроксимации; хиперболизации; мнемотехники за автоматизация на умения;
сугестопедични техники, активиращи периферните възприятия (като техниките на
псевдопасивност, инфантилизация, двуплановост, интонация и ритъм и др.).
Схематизирани учебно-познавателни задачи за интерактивно базирано усвояване от
студентите на знания, умения и компетентности, свързани с ползването на глаголните
времена в английския език
1. Студентите подчертават дума или израз в дадено изречение, подсказващи необходимостта от
използването на съответното време. Ако такива не са налице, тогава обяснението се търси в
контекста или ситуацията, в която е направено изявлението. След овладяване на повече от едно
глаголно време, упражнението се усложнява, като например в инструкцията към упражнението
се уточнява, че се търсят показатели за две, три или повече на брой глаголни времена.
2. Студентите поставят дадения в скоби инфинитив на глагол в съответното време, съставят
изречения по картини, комикси, думи или други материализирани (схематизирани) опори.
3. Студентите описват самостоятелно преживяна случка, споделят опит или правят планове за
бъдещето си (например, да се опише прекарана лятна ваканция, като се използват глаголи, които
трябва да се поставят в минало време – например: “Create a text to refer to a holiday in the past,
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using the following verbs: to wake up, to have breakfast, to go the beach, to have lunch, to have a nap,
to do some sports, to go out for dinner, to go the local pub, to meet new people, to go to bed.).
4. За да се обхванат всички възможни варианти на спрежение на глагола в съответното изучавано
време, студентите се упражняват с примерни изречения (4.1.) или свързан текст (4.2), в които се
изисква глаголът да варира от единствено в множествено число или от първо в трето лице,
единствено число. Ето примери за две такива задачи:
4.1. За Present Simple Tense, където са възможни две форми на глагола “start” (1. трето лице,
единствено число и 2. всички останали), такива примерни изречения биха могли да бъдат:
А: Her daughter starts school at 8 o’clock. (Изисква се изречението да се постави в първо лице
единствено число) и
B: Her parents start work at 8 o’clock. (Изисква се изречението да се постави в трето лице,
единствено число).
4.2.Transform the text, changing the first person singular into the third person singular – that is, “I”
into “my husband”:
“I usually get up at 6 o’clock, have a light breakfast with coffee and then go for a brisk walk or a run in
the nearby park by the lake. After that, I have a shower, get dressed and go to work. I don’t have lunch
on work days but just a quick snack in the lunch break. In the afternoon, on my way back from work, I
do the shopping and, carrying all the bags, I come back home to begin the second part of my day – the
household chores. If I’m lucky, I can find the time for a short nap which miraculously fills me up with
energy, so I can go on with my work. There is always something to do at home - a meal to cook, clothes
to wash, some cleaning to do, etc. My favorite part of the day is the evening when I do some socializing,
watch TV or read a book in bed before going to sleep”.
5. При работата върху разбирането на системата, по която функционира английският език и
усвояването на умението за задаване и отговаряне на въпроси, както и за съставяне на
отрицателни изречения, се ползва схематичното представяне на всяко едно от глаголните
времена, чийто „шаблон“ студентите следват при упражненията: със знаци пред изреченията се
обозначава вида на съответния пример – със знака „+“ се обозначават положителните изречения,
с „–“ се обозначават отрицателните изречения, с „+/–?“ се обозначава общия въпрос (изискващ
само положителен или отрицателен отговор), с „@?“ – въпросите от типа „Нали?“ (Наричани още
„опашки“), а със знака „Wh-?“ – специалните въпроси („Wh-questions“). Схемата се ползва за
възможните варианти на спрежение на глагола в съответното време, с което се изчерпват всички
въпроси. Така например, за сегашно просто време биха могли да се ползват следните две
изречения:
A: Her daughter starts school at 8 o’clock:
 „+“ – Her daughter starts school at 8 o’clock.
 „–“ – Her aughter doesn’t start school at 8 o’clock.
 „+/–?“ – Does her daughter start school at 8 o’clock?
 „+/– “ – Yes, she does/„–“ – No, she doesn’t.
 „– @?“ Her daughter starts school at 8 o’clock, doesn’t she?
 „ + @?“ Her daughter doesn’t start school at 8 o’clock, does she?
 „Wh-?“:
o Who starts school at 8 o’clock? – her daughter.
o Whose daughter starts school at 8 o’clock? – her.
o What does her daughter do at 8 o’clock? – starts school.
o What does her daughter start at 8 o’clock? – school.
o What time does her daughter start school? – at 8 o’clock.
B: Her parents start work at 8 o’clock:
 „+“ – Her parents start work at 8 o’clock.
 „–“ – Her parents don’t start work at 8 o’clock.
 „+/–?“ – Do her parents start work at 8 o’clock?
 „+/–“ – Yes, they do/„– “ – No, they don’t.
 „– @?“ Her parents start work at 8 o’clock, don’t they?
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 „+ @?“ Her parents don’t start work at 8 o’clock, do they?
 „Wh-? “:
o Who starts work at 8 o’clock? – her parents.
o Whose parents start work at 8 o’clock? – her.
o What do her parents do at 8 o’clock? – start work.
o What do her parents start at 8 o’clock? – work.
o What time do her parents start work? – at 8 o’clock.
Усложнен вариант на задаване на последния тип въпроси („Wh-?“) е подчертаването на
отделни думи от изречението, към които студентите задават директно въпрос, без да са минали
през всички стъпки на упражнението, което се ползва при първоначалното им въвеждане:
“Ask a question to the underlined words:
a) Myriam has never tried Indian food.
b) I prefer reading books to watching TV”.
6. Студентите трансформират текст така, че да се отнася за посоченото време, като правят
необходимите за целта промени в обстоятелствените пояснения за време и спрежението на
глаголите. Например: „Transform the text in such a way as to make it refer to the past/the future,
making the necessary changes“. Текстът може да бъде същия като този от типова задача 4.2:
“I usually get up at 6 o’clock, have a light breakfast with coffee and then go for a brisk walk or a
run in the nearby park by the lake. After that, I have a shower, get dressed and go to work. I don’t have
lunch on work days but just a quick snack in the lunch break. In the afternoon, on my way back from
work, I do the shopping and, carrying all the bags, I come back home to begin the second part of my day
– the household chores. If I’m lucky, I can find the time for a short nap which miraculously fills me up
with energy, so I can go on with my work. There is always something to do at home – a meal to cook,
clothes to wash, some cleaning to do, etc. My favorite part of the day is the evening when I do some
socializing, watch TV or read a book in bed before going to sleep”.
Текущо измерване на качеството на развиващото обучение
Въпросникът за текущо измерване на качеството на развиващото обучение, т.е. на това
обучение, което се прицелва в зоната на най-близкото учебно-познавателно развитие на
студентите е предназначен за оценяване на обучението от самите студенти. То се осъществи
двукратно в периода между входното и изходното измервания - през месеците ноември,
2014г. и февруари, 2015г.
Следващата диаграма показва статистически пренебрежими разлики в разпределението
на отговорите на първия въпрос: „Ако това, което разработихме днес, Ви беше известно порано, бихте ли могли да преодолеете някои от Вашите житейски/лични и/или
професионални проблеми?“.
Диаграма № 6. Сравнителни емпирични данни – чрез въпрос № 1, инструмент № 6
Ако това, което разработихме днес, Ви беше
известно по-рано, бихте ли могли да преодолеете
някои от Вашите професионални проблеми?
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Значението и смисълът на първия въпрос в инструмена са подчертано прагматични,
като поставят студентите в практически най-близката им минала ситуация с интенцията да я
преживеят отново, вече с усвоеното в етапа познание за граматичните времена.
Независимо от статистически незначимите разлики в двете измервания (ноември,
2014г. и февруари, 2015г.), от изследователска гледна точка прави впечатление, че при
второто измерване утвърдителните отговори са по-малко. Така установеният резултат се
интерпретира като напълно логичен от гледна точка на динамиката на учебното съдържание
за глаголните времена, тъй като се навлиза във все по-голяма пълнота и дълбочина на
познанието за тях. През месец февруари 2015г. студентите изминават ориентиращия си етап
в „пътя“ си по усвояването, докато през ноември 2014г. като цяло те все още са в
мотивационния си етап. По своята същност всяка мотивираща ситуация е значително поемоционална, оттам по-лесна, тъй като основно цели приобщаване, привличане и въвличане
в курса на обучението. Сравнен с мотивиращия етап, вторият етап в усвояването –
ориентация в същината на знанието за граматичните времена в английския език, е
значително по-интелектуален, оттам по-труден. И все пак, интерактивният начин вече е
дал своите първи, ранни плодове, въпреки трудността на граматичната категория.
Напълно сходна е емпиричната картина, представяща саморефлексиите на студентите
по втория въпрос: „Ще можете ли някога да използвате това, което днес разработихме?“.
При първото текущо измерване (ноември 2014) 100% от студентите са отговорили
положително, а при второто (февруари 2015) – 80,3 %. Целта на втория въпрос е да постави
студентите в хипотезата на зоната на най-близко перспективното им развитие, отново в
практически полезен за тях план.
Докато първи и втори въпрос поставят студентите в хипотеза на тяхното най-близко
познавателно минало и бъдеще, всички останали седем въпроса ги поставят в ситуацията на
тяхното настояще – „аз тук и сега“. По този начин интерактивният характер на инструмента
„трансферира“ усвояваните знания, умения и компетентности на студентите в целевата
учебно-съдържателна област в линията на календарното време. С това се развива със
стремеж за устойчивост, личностно-полезната входна мотивация. Преподавателският
стремеж за поддържане на устойчиво развитие на мотивацията на студентите се подхранва от
ефекта на „добавената стойност“ - с напредването в ориентацията си в глаголните времена
студентите осъзнават собствената си мотивация. Същото важи и за третия технологичен етап
в обучението, след мотивиращия и ориентиращия – упражнителният. Колкото повече се
упражняват студентите в различни „тренажорни“ ситуации, толкова повече мотивацията им
става по-устойчива и, съответно, уточняват, уплътняват и задълбочават познанието си,
уменията и компетентностите си в практически план. Накратко, такава е динамиката на трите
основни технологично-обучителни етапа (което е подчертано като основна опора в
концепцията).
Останалите седем въпроса, заедно с първите два, структурират сравнително цялостна
самооценка на студентите, респективно оценка (обратна връзка) на преподавателската
дейност. Така на практика сработва интеракцията между двете дейности – преподавателска и
учебно-познавателна. Силата, по-точно функцията на приложения изследователски
инструмент за текущо измерване на качеството не е само и единствено да регистрира просто
някаква обратна връзка, а практически, интерактивно да развива знанията, уменията и
компетентностите на студентите в прагматична за тях посока. Това е така най-вече поради
конструкцията на самите индикатори за качеството на обучението – деветте въпроса. Самите
въпроси насочват студента към практическата полезност на обучението. А както се установи
и коментира, входното измерване на стиловете на учене на студентите отдаде статистически
нищожен дял на стила практик. В този смисъл развиващата фаза изпълни още една своя
функция – на осмисляне от студентите на действителната роля на практическия стил на
учене като елемент, допълващ аналитичния, теоретичния, а и отразителния стил на учене. По
този начин развиващият интерактивен модел придобива характер на многофункционална
обучителна стратегия. Ако се употреби лексиката на Х. Гарднър (първа глава и концепцията
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във втора глава), напълно основателно може да се каже, че развиващата фаза с така
направения дотук контент-анализ придоби характер на множествена интерактивна стратегия,
операционализирана със съответни инструментно-операционални техники.
По своята количествена стойност данните по останалите седем въпроса не се
различават съществено от коментираните по-горе. Затова тук за илюстрация се представят
само някои по-типични.
Диаграма № 7. Сравнителни емпирични данни – чрез въпрос № 3, инструмент № 6
Достъпност-ноември, 2014
оценка
4 - 33%

оценка
5
- 67%

Диаграма № 8. Сравнителни емпирични данни – чрез въпрос № 5, инструмент № 6
Емоционалност на
Емоционалност - февруари,
оценка
преподавателя - ноември, оценка
2015г.
3 - 25%
4 - 11% оценка
2014г.
5 - 42%

оценка
5 - 75%

оценка
3 - 14%

оценка
4 - 33%

На въпрос 6: „Демонстрира ли днес преподавателят това, за което говори?“ – на
първия етап от проучването 76% от студентите са отговорили положително, а на втория етап
- 61 %.
Накрая, но не на последно място по важност, е необходимо да се подчертае, че, за да е
практически полезен, механизмът на прилагане на инструмента за текущо измерване на
качеството на обучението изисква след всяко измерване, в началото на следващия учебен час
преподавател и студенти да коментират резултатите. По този начин се постига не само
социално-морална прозрачност (освен, че измерването изисква анонимност от страна на
студентите), но по-важното е, че откритият коментар „задължава“ преподавателят
непрекъснато да подобрява интерактивността в обучението, а студентите – да продължават
тенденцията за устойчиво усвояване на граматичните времена, експлицирано в
повишаването на техните самооценки. Защото, който и да е от деветте индикатора за
качество (деветте въпроса) да се вземе за илюстративен пример на посочения извод, се
вижда, че високи оценки получава преподавателската дейност тогава, когато начинът на
преподаване е достъпен, разбираем, практически ориентиран към личния опит на студентите
(минал, настоящ и в бъдещата му проекция) и чрез структуриране на групови/екипни
активности.
Текущото измерване на качеството на обучението в граматичните времена, както и
входното самоопределяне на мотивите от страна на студентите, показа, че не само е
възможно, но и практически полезно то да се осъществява в професионалната
преподавателска дейност, т.е. не само при подобен вид изследвания. Ако това се
осъществява, професионалната преподавателска дейност и учебната дейност на студентите
се насищат с вътрешно изследователски, интерактивен характер. Студентите усвояват
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хибриден стил на учене, основан на собствената им „изследователска“ дейност, а
преподавателят модифицира активно, чрез собствената си „изследователска“ дейност
стандартното учебно съдържание. Всичко това развива инициативност, креативност и
отговорност у двата субекта на обучението, настройва ги към проактивно съучастие в
обучението.
Сравнителна (контролна) фаза и експертиза на дисертационния нововъведен
модел
Сравнителната фаза се осъществи емпирично чрез три инструмента: а) въпросник
изходно измерване на качеството на развиващото обучение; б) дидактически тест № 2
изходящо ниво на знанията, уменията и компетентностите за глаголните времена
английския език; в) чрез педагогическата експертиза с помощта на експертната карта
оценяване на дисетационния продукт-модел.

за
за
в
за

Изходно измерване от студентите на качеството на развиващото обучение
Диаграма № 9. Емпирични данни – чрез въпрос № 1, инструмент № 7

Входни мотиви
се повишиха
3%

не се измениха
97%

Няма студент, който да е отбелязал, че неговите мотиви, регистрирани в началото на
курса по английски език, са се понижили. Сам по себе си така установеният факт е
показателен за качеството на интерактивно базираното обучение. Почти 100% от студентите
показват достатъчна устойчивост на тенденцията за своята учебна мотивация – техните
входни мотиви не са се изменили. В полза на утвърждаваната положителна динамика на
входната мотивация, установена на изхода говори фактът, че статистическите незначимите
3% са индексирани като повишение на входната мотивация. Това говори еднозначно за
достатъчна устойчивост на осмислянето от всички студенти на практическата значимост за
тях на нововъведението – интерактивно преподаване и усвояване на англоезични умения и
компетентности, конкретно в случая на граматичните времена.
Подобен е резултатът по отношение на въпроси №№ 2 и 3, визиращи степен на яснота
за студентите на целта и начина на обучение. Положително показателен е и резултатът от
въпрос № 8: „Чувствате ли потребност да общувате по-нататък с участниците в групата?“,
тъй като разкрива значимостта за студентите на интерактивните групови и екипни дейности.
Освен това 100-те процента положителни отговори на този въпрос са показателни за
развиващия социален ефект на дисертационния модел.
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Изходящо оценяване на знанията, уменията и компетентностите на студентите
за степен на усвоеност на граматичните времена в английския език
Примерните задачи в двата теста по английски език, в които се проверява съответно
входящото и изходящото нива на употребата на английските времена, са съставени така, че
да са с еднаква трудност и еднакъв максимален брой точки. Идеята е да са почти идентични
от гледна точка на граматичното познание. На ниво лексика целта е само да се установи има
ли промяна в усвояването на граматичните времена, боравенето със спомагателните глаголи,
задаването на въпроси и създаването на отрицателни изречения. С тази цел задачите са
формулирани просто, точно и ясно, по начин, подобен на упражненията, предвидени в
учебния курс и работната тетрадка към него, с които студентите са работили през годината и
в този смисъл са добре познати за тях.
Вариациите на тези формулировки са следните:
- Поставете думите в правилната последователност, за да образувате въпроси.
- Означете с „тикче“ (отметнете) правилното от посочените изречения.
- Преведете на английски език изреченията.
- Задайте въпроса „нали?“ към изреченията.
- Поправете грешките в изреченията.
- Допълнете изреченията с правилната форма на глагола в скобите (текстът може
да е свързан или изреченията да не са свързани помежду си).
- Задайте въпроси към подчертаното в изреченията.
- Задайте въпроси към изреченията, като използвате дадената въпросителна дума, с
която да започнете.
- Попълнете спомагателните глаголи.
- Направете положителните изречения отрицателни, а отрицателните –
положителни.
- Подчертайте правилната глаголна форма.
Посочените варианти на задачите в текстовете имат за цел да се установи до каква
степен студентите могат да боравят свободно с английския глагол и по-специално да
познават употребата на английските времена и съответните им аналози в българския език; до
каква степен познават и адекватно употребяват спомагателните глаголи, както и да образуват
отрицателни и въпросителни изречения, което е „гръбнакът“ на английската граматика.
Диаграма № 10. Емпирични данни за група А, регистрирани чрез инструмент 2
(оценки на тест № 2 за изходящо ниво на знанията, уменията и компетентностите за
глаголните времена в английския език)
Отличен 6
13%

Много добър 5
26%

общо за първи курс - май, 2014г.
Слаб 2
0%

Среден 3
20%

Добър 4
41%
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Диаграма № 11. Емпирични данни за група В, регистрирани чрез инструмент 2
(оценки на тест № 2 за изходящо ниво на знанията, уменията и компетентностите за
глаголните времена в английския език)

общо за първи курс - май, 2015г.
Слаб 2
16%

Отличен 6
15%

Среден 3
16%

Много добър 5
21%

Добър 4
32%

Диаграма № 12. Сравнителни емпирични данни за група А чрез инструменти №№ 1 и 2
(оценки на тестовете за входящо и изходящо ниво на знанията, уменията и
компетентностите за глаголните времена в английския език)
брой оценки отличен
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Диаграма № 13. Сравнителни емпирични данни за група В чрез инструменти №№ 1 и 2
(оценки на тестовете за входящо и изходящо ниво на знанията, уменията и
компетентностите за глаголните времена в английския език)
брой оценки отличен

брой оценки мн. Добър
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Сравнителните резултати за двете изследвани групи са интересни и показателни. При
изходящото оценяване преобладава значително повишаване на оценките в група А. Особено
показателно е, че липсват слаби оценки, а добрите оценки заемат най-голям относителен дял.
Емпиричната картина за група В обаче е много по-динамична. Появяват се слаби оценки,
като същевременно преобладават много добрите оценки в сравнение с доминацията на
добрите оценки при входящото оценяване. Резултатите търпят интерпретация в различни
посоки, в зависимост от гледната точка.
В случая на настоящото изследване се оказва значим съставът на група В, сравнен с
този на група А – по специалности. Може да се предположи (а проверката е предмет на
специализирано изследване извън настоящото), че балът за приемане в дадена специалност
оказва влияние върху успеваемостта, включително англоезиковата, и още по-конкретно – по
отношение на времената като граматична категория. Фактът, че в група А фигурира
специалност начална училищна педагогика с чужд език, в която постъпващите студенти са с
по-осъзнати потребности относно чуждия език, е вероятно да се окаже зависима променлива
спрямо успеваемостта.
От друга гледна точка, резултатът за група В търпи интерпретация във връзка с
обективната тенденция с всяка следваща учебна година да спада нивото на езикова
подготовка в средното училище – както на родния, така и на изучаваните чужди езици.
Трета възможна интерпретация (чиято проверка също е извън предмета на
дисертационното изследване) може да се основе на статистическата специфика при
създаване и използване на дидактически тестове. Получените количествени съотношения
потвърдиха предполаганата валидност на граматичните тестове – така наречената „валидност
по предсказване“37. Установи се, че така създадените дидактически тестове за измерване на
постиженията на учещите се оказаха прекалено трудни за студентите, с които се осъществи
изследването. Т.е., валидността на тестовете е налична, но тяхната надеждност не е
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Милков, Д. Информатика и математически методи в педагогиката. С., 1996
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достатъчно висока: получените оценки са по-ниски от действителните възможности на
студентите, регистрирани по време на педагогическото наблюдение. То показа, че
студентите повишават знанията си за английските времена и уменията си за задаване на
въпроси (и ползването на спомагателните глаголи за съответните глаголни времена). Много
често, само с малка помощ от страна на преподавателя и чрез определена странична
подсказка38, се стига до точния отговор или формулировка на въпроса. Тези наблюдения се
подкрепят от теорията за динамичното оценяване на американски и британски
изследователи39, стъпваща на теорията на Л. С. Виготски за зоната на най-близко развитие,
коментирана в първата глава и включена като основно концептуално основание в
дисертационния труд. Според нея, това, което учещият се може да прави днес с помощта на
преподавателя, утре ще може да прави сам, без помощ. Проучване на цитирания Дж.
Ландолф показва, че децата, които в началото на училищното си обучение са с ниски оценки,
често постигат много по-високи резултати с течение на времето, отколкото тези, които вече
са постигнали високи резултати. В този смисъл, тестовете за оценяване на постиженията на
учещите се невинаги показват колко добре те отговарят на очакванията след прилагането на
определената програма и не отчитат потенциалното развитие или поведението им при
прилагането на някакво подпомагане.
Вместо заключение на анализа на получените резултати от изходящия тест за
установяване на нивото на усвоеност на глаголните времена в английски езикк се наложиха
две обобщения:
1) Като цяло интерактивната развиваща фаза на изследването благоприятства
усвояването на учебното съдържание във връзка с глаголните времена.
2) Разкриха се нови проблемно-изследователски области, което е важен показател за
значимостта на изследването: то не само нововъвежда определен модел, като го апробира и
установява като ефективен, т.е. не само дава отговори на конкретни въпроси-проблеми, но
паралелно формулира нови въпроси-проблеми.
Тези обобщени изводи се потвърдиха и от извършените външни, експертни оценка или
експертизата на дисертационния модел.
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Тази минимална помощ, която се оказва на ученика, е наречена от Дж. Лантолф „медиация“ и се извършва от
преподавателя, чрез културологични артефакти, книга, компютър и т.н.
39
Lantolf, J.P, M.E. Poehner. Dynamic Assessment in the Language Classroom, the Pennsylvania State University,
2004; Bachman, L.F. Fundamental Considerations in Language Testing, Oxford University Press, 1990
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Емпирични данни и резултати, установени чрез метода на експертната
оценка (педагогическа експертиза на дисертационния модел)
Таблица № 4. Емпирични данни, установени чрез инструмент № 5

Преобладават високите външни оценки на модела. Осъществените статистически
процедури удостовериха посоченото първо впечатление от емпиричните стойности на
експертните оценки. Приложи се процедура, при която се използва коефициентът „Алфа на
Cronbach“. Този коефициент на надеждност (последователност) трябва да има стойност по38

голяма от 0.7. В изследването стойността на коефициента е 0.718, което означава, че
инструментът, съответно и данните, имат добра надеждност.
Ако оценките на външните оценители се разглеждат като количествени, то тези
оценки са много високи, като средните стойности по различните оценявани въпроси са
близки до максималната (3).
Приложиха се и аналитични статистически процедури, които установиха, че
изследваните пет променливи се различават: Р=0.002.
Корелационните зависимости по Спирман се установиха в следните им стойности:
 Има значителна положителна и статистически значима корелационна зависимост
между 1-ви и 3-ти въпрос (r=0.511, P=0.013).
 Има умерена положителна и статистически значима корелационна зависимост между 3ти и 4-ти въпрос (r=0.478, P=0.021).
 Има умерена положителна и статистически значима корелационна зависимост между 3ти и 5-ти въпрос (r=0.436, P=0.05).
 Има голяма положителна и статистически значима корелационна зависимост между 4ти и 5-ти въпрос (r=0.704, P=0.001).
Основателно се извежда следният обобщен и статистически значим извод: при
Р=0.002 въпроси №№ 1, 3, 4 и 5 имат близки оценки, 2-ри въпрос има значително по-висока
оценка.
Контент-анализ на експертизата от външи оценители
Според осъществената експертиза на външните оценители, дисертационният модел
доказа статистически валиден, надежден и значим ефект със следните индикатори:
 Развиващо оценяване на учебните постижения на студентите в сферата на усвояване на
глаголните времена в английския език.
 Достъпност, ориентация към развиване на личен практически англоезиков опит на
студентите.
 Приложимост, трансфер и мултипликация в други възрастови групи, и в сферата на
усвояване на други чужди езици.
От съществено значение са коментарите в допълнителното каре на експертнооценителната карта, които са предимно по отношение на 4-ти и 5-ти показател/индикатор за
експертната оценка, съответно формулирани като въпроси №№ 4 и 5 („В каква степен,
според Вас, предложеният модел е преносим и за други възрастови групи учащи се?“; „В
каква степен, според Вас, предложеният модел е преносим и за други езици?"). Коментарите
са на разположение в отделното книжно тяло с приложения. Обобщено чрез процедурата на
семантичния диференциал, те се фокусират върху: а) ефекта на сходство на
морфосинтактични белези между два чужди езика – английски и немски; б) ефекта на
интерактивната символика; в) ефекта на улеснено възприемане и запомняне с оглед
автоматизация на умението за употреба на глаголните времена; г) ефекта на практическа
ефективност в личен преподавателски опит; д) ефекта на интерактивност чрез зоната на
актуалното развитие на адресатите на модела; е) ефекта на приложимост в начален, основен
и гимназиален етап на средната образователна степен и в университетските образователни
степени. Макар без статистическа достоверност, а само като илюстративен пример може да
се посочи коментара на един от експертните оценители – начален учител, бивш възпитаник
на Педагогическия факултет и на курса по английски език, в който е бил студент на
докторанта: едва в този курс е „схванала“ английската граматика, което й помага и в
настоящата й работа.
Там, където експертите са посочили оценка “средна” за модела, най-вероятно това е
предвид възможностите на трите показателя откъм тяхната регулативно-коригираща
функция. Доказва се, както и чрез анализираните дотук емпирични резултати като цяло, че
типологизираните задачи с неотменимия интерактивен елемент, описани в модела и
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представящи развиващия етап на научно-педагогическото моделиране, реализират
поставената чрез предвидения инструмент обучителна цел.
Експертизата удостоверява, че дисертационният модел е обективно нов, практически
приложим, полезен и преносим в други възрастови и обучителни условия.
Характеристики на дисертационния продукт
Дисертационният продукт представлява тримодулна композиция, в която всеки
модул има относително самостойна и равноценна функционалност, паралелно с
организираната в триединство цялост на продукта.
Първият модул е базисен по отношение на другите два и се представя чрез
концепцията във втората глава. Нейната фундаменталност се изразява в организация на
съществени параметри на проблемната област на дисертационното изследване, които са
изведени чрез обзора, анализа, синтеза и обобщението на научно-теоретични постановки в
цялостната дисертационна тематика.
Вторият модул представлява композиция от емпирично установени характеристики
на продукта.
Третият модул представлява композиция от рационализираните концептуалноемпирични характеристики.
По-долу се представя емпиричният ескиз по отношение на концепцията.
Емпиричен модул на дисертационния модел
1. Дидактически профил на студентите-първокурсници в зоната на тяхното
актуално (входно, начално) развитие за усвояване на граматичните времена в
английски език
1.1. Хетерогенен състав по признаците:
1.1.1. Продължителност на изучаване на езика преди постъпване във факултета.
Установи се, че продължителността не е статистически значима величина.
1.1.2. Роден език. Тази променлива се прие за независима в изследването. Но тя
дискурсивно се отчиташе във връзка със спецификата на граматичното обучение, особено за
категорията глаголни времена. Това се наложи, тъй като за част от студентите българският
език не е наследен роден. От психолингвистична гледна точка това означава, че при тях
подсъзнателно функционират две базисни граматични структури и към тях се наслагва тази
на английския език.
1.1.3. Възраст. По отношение на календарната възраст студентите се категоризират
като възрастни учещи, съгласно андрагогичните закономерности. В този смисъл
възрастовият признак, макар че се прие за независима променлива в изследването, се
отчиташе дискурсивно. Познавателната възраст се прие за зависима променлива в
изследването – чрез проучване на стила на учене. Преобладава значително неопределен,
почти аморфен стил на учене – недостатъчно развит/структуриран в какъвто и да е тип,
съгласно четирите типа стил: отразител, активист, теоретик, практик.
1.2. Хомогенен състав по признаците:
1.2.1. Ниво на владеене на езика – като цяло ниско, на границата с начално ниво,
установено чрез нестандартизирания дидактически тест.
1.2.2. Мотивация за изучаване на езика.
1.2.2.1. Доминиращи мотиви: устойчив интерес към усвояването на езика,
желание за повишаване на квалификацията чрез владеене на езика, желание за реализация в
личен план чрез владеене на езика, самоутвърждаване и самопроверка.
1.2.2.2. Доминираща желана полза, според студентите: практическа употреба
на езика, особено на граматичните времена.
1.2.3. Основна цел на обучението, според студентите - развиване на практически
езикови умения на основата на задълбочаване и систематизиране на знанията.
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Обобщената характеристика на дидактическия профил на студентите-първокурсници
в зоната на тяхното актуално (входно, начално) развитие за усвояване на граматичните
времена в английски език визира готовност за обучение чрез дисертационното
нововъведение.
2. Междинен (текущ) обучителен профил на студентите
Установи се значимо удовлетворяваща степен – чрез високите анонимни оценки,
които студентите двукратно поставиха за индикаторите достъпност, практическа
демонстрация и пр. При това, в тези оценки на студентите всъщност са кодирани техните
самооценки: толкова е по-висока оценката, например, за достъпност и практическа полза,
колкото повече студентите разбират материята, усвоявайки я интерактивно, включват
знанието в проява на свои непрекъснато подобряващи се практически умения, а постепенно
и компетентности за достатъчно точна, пълна и задълбочена употреба на глаголните
времена. Казаното звучи с особена сила, като се отчете, че успяват да формулират въпрос в
хода на практическата интеракция с преподавателя и със състудентите си.
3. Изходен дидактически профил на студентите
3.1. 97% от студентите самооценят изходния си мотивационен статус като
непроменен в сравнение с входния, а останалите 3% - като повишил се. Това говори
категорично в полза на влиянието на дисертационното нововъведение за поддържане в
устойчиво състояние на доминиращите мотиви на студентите.
3.2. 100% отчитат яснота за себе си на целта и на начина на обучението, при това цел,
напълно постигната за определеното технологично време. Това означава, че развиващият
интерактивно базиран модел е осъзнат от студентите, което от своя страна говори за неговата
достъпност, практическа приложимост и полезност.
3.3. Индикаторът „Чувствате ли потребност да общувате по-нататък с участниците
в групата?“ прояви силна позитивна чувствителност в тази посока. Това говори за
продуктивното влияние на нововъведението в социално-личностен план.
3.4. Преобладава положителна динамика на степента на усвояемост на езика, поконкретно на граматичните времена.
Рационален модул на дисертационния модел
Ако в концептуалния модул се зададе общата платформа на дисертационния модел,
включваща субектното съ-участие на студенти и преподавател в интерактивно базираното
обучение, а в емпиричния модул се организираха основните резултати от учебнопознавателната дейност, т.е. от дейността на единия субект – студентите, то в рационалния
модул, предназначен предимно за възможна мултипликация от заинтересовани
преподаватели и други специалисти в сферата, се организират основните резултати от
изследването на преподавателската дейност.
1. Рационалният модул обосновава обективна и субективна необходимост от
преосмисляне на същността на обучението като интерактивно базирано с оглед непрекъснато
повишаване на неговото качество и ефективност. Подобно преосмисляне е осъществимо при
съответна мотивация на преподавателя за промяна в концептуално-професионалното си
мислене съобразно не толкова непрекъснатите методически и други нормативни указания,
колкото да отвори професионално-педагогическото си съзнание за лично проактивно
непрекъснато развитие.
2. В областта на чуждоезиковото обучение има трайни традиции за употреба на
комуникативния подход. Същевременно нараства броят на специализирани проучвания,
които разкриват недостатъчната му в съвременни условия функционалност, без да се отрича
необходимостта от него. Дисертационният модел разкри и обоснова една добра възможност
за реформиране на комуникативния подход чрез разширяване на неговия обхват, като го
преобразува в интерактивно базирано обучение, включващо като неотменни характеристики
комуникативен и междуличностно перцептивен обмен, но същевременно извеждащ
интеракцията като системообразуваща характеристика, компонент и функционалност.
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3. Обоснова се необходимостта преподавателят на практика, не само на думи, да
преподава, изследвайки и да изследва, преподавайки. Интеграцията на двете дейности, освен
че има силно продуктивен ефект, има и функция да привлича, въвлича и увлича студентите в
усвояване на аналогични модели на учене/усвояване на учебно съдържание,
саморефлексирайки, самооценявайки се или, казано обобщено, да усвоят стил на учене,
основан върху непрекъснато измерване на процесите. Измерително-изследователският
параметър в обучението е еквивалентен както на практическа насоченост, така и на развитие
на аналитико-теоретичното мислене на студентите – чрез почти недоловима,
недидактизирана интерактивна среда. Значителният дял се отреди на типологизираните и
интерактивно базирани учебно-познавателни задачи, чието решаване от студентите ги
придвижва в зоната на тяхното най-близко перспективно развитие.
4. На обучителния процес се придаде практическа значимост от неговата
технологизация в три основни, последователни във времето и едновременно във вътрешна
динамика помежду си етапа: мотивация, ориентация и упражнение. Оттук произтича
необходимостта от специално внимание и технологично време на преподавателя за
разкриване на входния мотивационен статус на обучаваните с оглед стремеж към неговото
развитие в устойчиво състояние така, че на изхода на обучението доминиращите мотиви да
бъдат удовлетворени. Ефективните средства за това са интерактивни, възсъздавани или
прилагани всеки път проактивно от преподавателя. Това отнема време, но инвестицията си
струва, тъй като следващите два етапа се компресират чрез акцент върху практическата
полза и приложимост на усвояваните знания и преобразуването им в умения и
компетентности за успешна употреба на езика във всякаква ситуация, особено в среда на
друга култура и начин на живот.
5. Технологичното време за усвояване на граматичните категории в английския език,
по-конкретно – на глаголните времена, няма съществено значение. Не механичното
повторение на правилата, а тяхната автоматизация е от съществено значение. При това,
автоматизация на основата на специфични интерактивни техники, най-вече сугестопедични и
мнемични.
Граматичните структури не са цел сами по себе си, а средство, инструмент за
произвеждане на разбираема и взаимообменяема реч. Упражненията се доближават
максимално до „живия“ език, дейностите в час са толкова по-ефективни, колкото повече
наподобяват реални житейски ситуации и практики. Предлаганият модел за шаблонизиране
на английските времена (с основната им опора – спомагателният глагол) стъпва в определена
степен на асоциативната теория за ученето.
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Богатият по численост и по съдържание емпирично-фактологичен материал е само
„върхът на айсберга“. Подложен на математико-статистически преобразувания, той се доказа
като достоверен и валиден в изискуемите граници.
Резултатите са извеждани в хода на изложението. Немалка част от тях могат да служат за
оформяне на нови изследователски полета, тъй като набелязаха неочаквано нови проблеми.
Основните резултати се открояват в трите модула на цялостния дисертационен модел –
краен продукт на изследването: в концептуалния модул, в емпирично базирания модул и в
рационалния модул, който по синергичен начин синтезира онези резултати, които се доказаха
като представителни – предназначени за педагози-специалисти в областта на чуждоезиковото
обучение, по-конкретно на обучението по английски език, и още по-конкретно в областта на
обучението в глаголните времена на езика.
1. Целта на изследването – да се създаде концептуално, емпирично апробира и
рационално верифицира интерактивно базиран модел за обучение на студенти в
английските граматични времена, се реализира чрез успешното решаване на основните
изследователски задачи. Сама по себе си изследователската цел, а най-вече нейното
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осъществяване, съгласно утвърдените стандарти за дисертационен труд, се доказа като
дисертабилна.
2. Теоретичното изследване имаше за свой предмет обзор и анализ на утвърдени, а също
актуални научно-теоретични постановки в проблемната дисертационна област. При това
изследване проблемната област се установи както като научно-специфична (чуждоезиково
обучение), така и особено като междудисциплинарна. Обзорът и анализът се „движиха“ на
границите между редица сравнително диференцирани науки, като философия, аксиология,
етика, социология, психология, лингвистика, педагогика/дидактика/частна дидактика и др.
Като елемент от цялостното дисертационно изследване, теоретичното изследване в
първа глава изпълни своето предназначение, с което реши първата изследователска задача.
Изведените резултати се обособиха по следния начин: а) очерта се достатъчно необходимата
научно-теоретична основа за емпиричното и рационалното изследване; б) установи се
значителен брой постановки по дисертационния проблем, като част от тях се оказаха сходни в
определени пунктове, а друга част – различни, дори и противоречиви, което доказа
проблемния характер на формулираната тематика; противоречивостта на становища за
общуването в обучението, за оценяването на учебните постижения, за интерактивността, за
отношението между учене и усвояване се установи като значимо измерение за концептуалния
конструкт; в) обособиха се постановки и теории, които поставят и решават определен кръг
проблеми (например в тематиката за компетентността, в лингводидактичните идеи и
напътствия, в тематиката на стандартите като измерими цели), в отличие от такива, които
поставят проблеми без да предлагат варианти на решения; такива постановки, като тези за
недостатъчността на комуникативния подход в чуждоезиковото обучение в съвременните
глобални условия, а също и за нерядко палиативното схващане на интерактивността, имаха
особено ценно значение, тъй като показаха действителна научно-теоретична „ниша“, която зае
дисертационното изследване.
4. Съществен резултат е концептуалният модул на цялостния дисертационен модел с
неговите шест измерения: а) теоретически доказаната практическа необходимост от
изследването с оглед постигане на все по-висока ефективност на чуждоезиковото обучение
върху примера на граматичната категория време на глагола в английския език; б)
комуникативният подход в чуждоезиковото обучение; в) дидактическото обшуване като
същностна характеристика на ефективното обучение, отвеждаща към конструкта на
дидактическата интерактивност; г) съвременната продуктивност на теорията на Л. С.
Виготски; д) теорията на Х. Гарднър за множествената интелигентност, в която се интегрира
езиковата интелигентност; е) преподаването на граматика в чуждоезиковото обучение
(обучението в английски език).
5. От решението на третата изследователска задача като извод се налага установеното
съществено значение на формирания комплект от изследователски методи и
инструментариум.
6. Решението на третата задача експлицира неочаквани, твърде интересни резултати,
които разкриха нови проблеми за близко-перспективни изследвания.
7. Решението на третата изследователска задача е свързано, освен с посочените
резултати по-горе, още и с проверката на хипотезите на изследването, чието статистическо и
интерпретативно доказване ги превърна във валидни тези
8. Основната хипотеза се потвърди по категоричен начин и от установената
статистическа валидност на извършената експертиза на дисертационния модел. Експертизата
разпозна, припозна и призна модела за ефективен в неговата достъпност/разбираемост за
обучаващите се, преносимост и практическа полезност за обучаващите.
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9. Решението на пета изследователска задача финализира изработването на цялостния
дисертационен продукт във вид на основен резултат от изследването – тримодулен
интерактивно базиран модел за обучение в граматичните времена на английски език. В
качеството на извод се налага максимално обобщеният и съкратен запис на модела:
дисертационният модел е концептуално преосмисляне на разбирането за обучението като
двустранен процес на преподаване и учене в разбиране за иманентната същност на
обучението като интерактивно базирано, приложимо за чуждоезиковото (англоезиково)
обучение в граматичната категория време на глагола, с оглед ефективността на
обучението в съвременната глобална ситуация: ефективност за обучаващия се
(прагматична, личностно ориентирана ефективност за интегриране в културна среда, в
която се общува на определен, чужд за обучаващия се език) и ефективност за
преподаващия (професионално-личностно ориентирана). Концептуалното преосмисляне се
апробира на емпирично ниво и се удостовери на рационално ниво.
Всеки, който има определен опит в преподаването на граматика, би се съгласил, че
независимо от това колко голямо е значението й за усвояването на езика, материята на
граматиката е суха и безинтересна сама по себе си. В исторически план, независимо за каква
възрастова група става дума, граматиката се свежда до правила – разбрани или недотам
разбрани, но при всички случаи правила, които трябва да се наизустят и прилагат на
практика. В много случаи учещите дори не са запознати с основните части на речта и
основни граматични категории на езика. Преодоляването на тези дефицити при
чуждоезиковото обучение изисква активиране на преподавателския потенциал в проактивна
посока: инициативност, креативност, поемане на професионален обоснован риск и поемане
на лична отговорност за решенията, които взема в качеството си на управляващ потенциала
на учещия се към зоната на неговото лично перспективно развитие.
Една успешна стратегия изисква не толкова обясняване и наизустяване на
функционалните взаимовръзки между думите, а дейностно-интерактивно, практически
близко до обучаваните преживяване на знанието, достигайки до състоянието на ефекта
„Аха!“ и оттам стъпката до наслагване на автоматизми е пренебрежимо малка.
Тази стратегия вдъхва асертивност у студента, така необходима, за да си отвори
съзнанието за иначе непривлекателната граматика. Известно е, че в състояние на
фрустрация, граничеща с тревожност и оттам нерядко със страх и паника, студентът (както
всеки човешки индивид в социално-личностна норма) губи не само постиженията си, а и
възможността да активира собствения си ресурс.
Тази стратегия превръща усвояването на граматиката в забележимо интересно и
приятно интелектуално и поведенческо „приключение“. Една много опростена дефиниция на
граматиката гласи, че това са правилата, чрез които можем правилно да използваме думите и
да предаваме мислите си. Дори и да разполагаме с определен брой думи, които знаем какво
означават, не бихме могли да ги използваме, ако практически не владеем граматичните
правила.
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СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ
Основните резултати от дисертационното изследване, така, както те се установиха,
анализираха и валидизираха се разпознават като концептуално оригинални и като
оригинални в своята практическа приложимост, преносимост и полезност в обучението, поконкретно в обучението по английски език в сегмента граматични времена.
Основният параметър за обективната оригиналност на резултатите от
изследователското нововъведение в обучението е неговото качество и ефективност.
Обективната новост на предметно-изследователската област се доказа от обзорирания
анализ на утвърдени и на актуални научно-теоретични постановки в междудисциплинарните
полета на предметно-изследователската област, който установи, че в специализираната
литература към момента на изследването не се откриват публикации, посветени на цялостно
интерактивно базирано чуждоезиково обучение.
Статистически и експертно основните резултати се доказаха като валидни с достатъчно
необходим общ характер и приложимост.
Резултатите разкриха нови проблемни полета – предмет на бъдещи перспективни
научно-образователни търсения.
Научнотеоретични приноси
1. Моделирана е концепция за интерактивно базирано, ефективно чуждоезиково
обучение (в английски език) в съвременната глобална ситуация.
Организирана в шест взаимосвързани пункта концепцията е обективна новост в
границите на педагогическите науки (в общата училищна и в университетската дидактика, в
чуждоезикова дидактика, и в определена степен в психолингвистиката).
2. Моделиран е основен конструкт в концепцията – за дидактическото общуване като
иманентна същност на чуждоезиковото обучение, при което интерактивният компонент на
дидактическото общуване се определи като структуроопределящ по отношение на
комуникативния и на междуличностно перцептивния компоненти.
3.Концепцията моделира научнотеоретична тенденция за интегриране в
чуждоезиковото обучение на следните теории, обединени в единна цялост: теорията на Л. С.
Виготски за развиващото обучение; теорията на Х. Гарднър за множествената
интелигентност; генеративната теория и теорията за универсалната граматика на Н. Чомски;
теориите за комуникативния подход в (чуждо)езиковото обучение – за естествения подход на
С. Крашън; моделът прагово равнище на Съвета на Европа; български учебен курикулум по
английски, испански, италиански, немски, френски и руски език, разработен преди десет
години и наречен „Входно-изходно равнище на учебния предмет чужд език"; методическият
принос на Т. Шопов.
Научноприложни приноси
Крайният дисертационен продукт се доказа чрез статистическото си валидиране и чрез
оценката от експертизата като приносен научноприложен модел в неговата тримодулна
цялост: концептуален, емпиричен и рационален модули. Паралелно с това, по своята
конструкция, приносен е и всеки модул в относителната си функционална самостойност.
Първият модул – концептуалният се описа по-горе в справката в раздела за
научнотеоретичните приноси.
1. Частичен приносен характер на емпиричния модул във форматния му дизайн на
лонгитюдинален, развиващ се тристепенен дидактически профил на студентите при тяхното
включване в интерактивно базираното обучение в граматичните времена на английския език.
2. Изцяло приносен характер на рационалния модул на дисертационния продукт: с
рационалните характеристики на дейността на преподавателя в интерактивно базирано
обучение в граматичните времена в английския език.
3. Формираният комплект от изследователски методи и инструментариум е оригинален
откъм обективна новост и установена чрез изследователските резултати ефективност. Част от
инструментариума е описан в специализираната литература от неговите автори, но
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интегрирането му с останалата част от инструментариума, който е авторски, направи
комплекта оригинална обективна новост, която се установи като операционална за трансфер
и модификации в други изследвания и практики.
В хода на изследването бяхаа формулирани и идентифицирани и нови проблеми. Те
удостоверяват по своеобразен начин като цяло приносния характер на дисертационния труд,
защото показват перспективно бъдеще на неговото продължение. Такива са проблемите,
свързани с чувствителност и коректност на националните политики към билингвите, но найвече към лица - non-heritage speakers, които като студенти изучават ненаследен чужд език,
или, обратно – към лица - heritage speakers, които като студенти също изучават дадения чужд
език. За посочените категории лица езикът, определен официално като чужд, се явява в една
или друга степен трети език. В дисертационния контекст проблемът се прояви във връзка с
оперирането с работно-изследователската дефиниция на чуждоезиковата компетнтност като
компетентност за социално приемливо езиково включване (говорене, писане, слушане,
четене) в културата и начина на живот в чуждоезиковата среда, чрез свободно общуване
(комуникация, интеракция и междуличностно възприемане).
Друг новоидентифициран проблем визира необходимостта от нови стандарти за
оценяване и самооценяване на учебните постижения, - такива стандарти, в чиято основа
лежи развиващото или динамично оценяване така, както са изработени стандартите
например за междунационалното изследване PISA и в Европейското езиково портфолио.
Трети нов проблем се прояви във връзка с общопознавателното ниво, по дефиниция
включващо установяване на степени на интелектуална, емоционална, социална, етична и
познавателна интелигентност (стил на учене и пр.), наред с езиковата интелигентност на
постъпващите студенти в педагогическите и в социалните специалности.
Приносната значимост на дисертационния труд се откроява на фона на реформиращото
се образование у нас, за което не са непременно необходими винаги промени в нормативната
уредба. И без такива, дисертационното изследване сработи с условието за преосмисляне на
почти инерционно прилаганите, вече неактуални и неефективни методико-технологични
предписания.
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ABSTRACT
The global dynamic world opens new horizons before the constantly developing personal
development of young people. The goal of the dissertation is to justify the understanding of the
interacive approach to teching English as an immanent component of the process, so as to overcome
the anxiety and the confusion which accompanies the studyng of the grammar tenses by the
Bulgarian learner. The suggested stratedy for acquistion of the way in which the English tense
sysem works, based on comparison with the Bulgarian grammar and a vast scope of research of the
psychology of learning, was proved through the empirical research which was performed in the
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period of two consequitive academic years with the first-year students at the Faculty of Education,
Trakia university - Stara Zagora.
The main research tasks are:
 To research and analyse the theoretical and scientific foundations in the
specialized literature on the dissertation topic
 To construct a conceptual model for the empirical research and its ratioanal
verification
 To create an appropriate set of instruments for the performing of the research, to
conduct and analyse the results of the research
 To construct a final product - a ratioanl model for the teaching of the Englsih
tenses for Bulgarian students
The dissertation includes the following main chapters:
 First chapter: Scientific and theoretical basis of the dissertation research (analysis of
the theories in the specialized scientific literature connected with the PhD thesis): the
problems of foreign language competence and the interactive approach; psychological
and linguistic aspects of learning
 Second chapter: Conceptual foundations, design amd methods of the dissertation
research
 Third chapter: Empirical data and results. Content analysis and statistic interpretation.
Discussion of the results
 Conclusion and summary
 Contributions
 References
 Appendixes (in a separatebody)

48

