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Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита от катедра 

„Дидактика” при Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски” с протокол 

………………….  

Дисертационният труд съдържа увод, три глави, заключение, използвана 

литература и приложения. Общият обем на ръкописа е 348 страници.  

Броят на литературните източници е 226, от които 35 на кирилица и 191 на 

латиница.  
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I. `Обща характеристика на дисертационния труд 

1. Актуалност на темата 

В днешния дигитален свят на все по-голяма глобализация изобилието от информация 

създава среда наситена с възможности за взаимодействие. Фокуса на съвременния 

индивид и в частност на учащия постоянно е обект на конкурираща се информация, 

което e възможно да доведе до фрагментация и дивергенция на вниманието. 

Разстоянието между индивида и информационния контекст се стеснява, което 

предполага все по-бързи решения относно това с коя среда да взаимодейства и коя да 

игнорира. Мултиконтекстуалността на съвременното общуване в ежедневието 

естествено се отразява и на подходите за обучение, като налага компенсираща 

проекция на учебен дизайн в образованието. 

Последните изследвания показват, че т.нар. „революция в изразяването” е момент на 

бързо ускоряване  на започналия от последните десетилетия на 19 век процес на 

информализация, който обхваща много по-широки социални слоеве от предишни 

такива – като този в самото начало на 21 век и този през 20-те години на 20 век.  

Сближаването на поведенческо ниво между хората, съпроводено от развитието на 

транспорта и информационните технологии налага създаването на комуникативна 

среда, което е изключително контекстуално зависима. Така в ежедневието си деловият 

човек участва в множество контексти. Съвсем естествено, докато води официални 

преговори на работното си място, в мислите си или непосредствено след преговорите 

може да общува въображаемо или опосредствано със свои близки в съвсем неформален 

стил. Кръстосването на контекстуални среди се случва спонтанно и естествено в 

ежедневието. Чрез похвата разказване на история хората общуват от древни времена и 

в днешно време той се счита за един от най-успешните методи за публична 

комуникация и презентация. 

Учебния процес се случва на различни нива на контекстуално взаимодействие и е 

зависим от множество фактори, които сами по себе си се явяват като контекст-

генериращи фактори. Така методическото управление на учебните дейности и 

желаните резултати може да бъде видяно като контекстуален дизайн, с който да се 

постигне оптимално поле на полезно учебно взаимодействие.  
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Изучаването на чужд език може да бъде съпоставено с преживяване на познатия ни 

свят към момента по нов начин и означаването му с нови имена, т.е. това е мащабно и 

необхватно в неговата цялост начинание, още повече поради непрекъснатите промени - 

изменения и допълнения, които се случват ежедневно в един език. 

Английският език постепенно се налага като един от най-говорените езици в делово 

отношение на световно ниво, което автоматично го прави и най-податлив на културни 

контекстуални влияния от цял свят. 80 % от говорещите английски език не го говорят 

като роден език. Предимно той се налага като езика на бизнеса на международно ниво. 

Следователно мнозинството от случаите, в които той се използва имат характер на 

транзакция повече, отколкото на междуличностна интеракция. Интересът към 

изучаване на английски език за специфични цели или специализиран английски език 

нараства пропорционално с увеличаващата се глобализация. 

В световно признати учебници по специализиран английски език на реномирани 

издателства (Оксфорд, Кеймбридж и др.) преобладава формален контекст на 

използваните текстове и упражнения. Като преподавател по юридически английски във 

ВУЗ (от 2005 до момента) от личен опит мога да заявя, че боравенето с изцяло 

формален контекст води често до отегчение сред студентите.  

Съпоставката се извършва между влиянието на два типа сценарии: едните проектирани 

въз основа на изолираната употреба изцяло на формален контекст, а другите на база 

техниката за съчетаното редуване на формален и неформален контекст в рамките на 

текста за ролеви игри по сценарии за обучение по специализиран английски език. 

2. Състояние на изследвания проблем 

Изследваният в настоящия дисертационен труд проблем е нов и липсват идентични 

изследвания по него. Настоящото проучване стъпва на отделни аспекти от проблема, 

които са били предмет на проучвания в миналото.  

3. Обект и предмет на изследване 

Предмет на изследването са възрастни учащи (над 18 годишна възраст), които имат 

интерес да изучават бизнес английски език. Всички от участниците в настоящото 

изследване са работещи хора в бизнес предприятия с висше образование, като 

преобладават хора от точните науки.  
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Обект на изследването е обучението по специализиран английски език чрез ролеви 

игри по сценарии основани на техниката за редуване на формален и неформален 

контекст. 

4. Хронологични рамки на изследването 

Работата по дисертацията стартира през месец февруари 2012 г. Емпиричният 

експеримент се състоя през периода от месец април 2014 до края на юли същата 

година. Написването на труда продължи до месец септември 2015 г.  

5. Емпирична база на изследването 

Методът на изследване е педагогически квази-експеримент с кръстосване на 

поредността на въздействията. Участниците са разделени на две групи, като и двете 

групи са тестови. В едната група въздействията са в поредност „АБ”, а в другата „БА”. 

Целта на това подреждане е да се неутрализира ефекта на винаги по-добрите резултати 

във втория модул, само поради факта, че учащите вече са преминали през първия модул 

на обучение. Всеки експеримент започва с полагане на диагностичен тест за ниво на 

владеене на езика според Европейската Езикова Рамка.  

Целевото ниво подходящо за така съставените сценарии е В1-В2 за целите на 

експерименталното проучване. По принцип текстовете са подходящи и за по-високи 

нива, но от гледна точка на провежданото изследване при високи нива (С1 и С2) на 

владеене на езика трудно ще се отчетат различия в уменията преди и след 

експерименталната интервенция. Участници, които са проявили желание и интерес за 

участие от високите нива са били допускани със съпоставителна цел на база техните 

споделени впечатления, наблюдения и оценки в края на курса направени под формата 

на писмена рефлексия или при отказ от страна на участника - устни полу-

структурирани интервюта документирани от изследователя.  

Инструментариумът включва: 

 1 диагностичен тест за определяне на ниво. 

 2 ролеви игри по сценарии – разработени специално за целите на експеримента. 

Едната с редуване на формален и неформален контекст, а другата с преобладаващо 

формален контекст. 
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 3 анкети – първата има за цел да установи общи нагласи и навици на 

участниците относно обучението по английски език, употребата на английски в 

ежедневието им и учебните им нужди и интереси. Втората и третата са базирани на 

съответните модули от експерименталния курс. Те имат за цел да установят как 

участниците оценяват обучението – като учебно и емоционално преживяване, както и 

по-конкретно – ефектите върху техните комуникативни умения. Последната, трета 

анкета има за цел и сравнение на двата дизайна на сценарии относно тяхната полезност, 

предизвикан интерес и приятни емоции за участниците. 

 7 лексикални теста, които целят да проверят усвояването на общо 260 термина 

(разделени по 130 в модул) и характерни фрази за бизнес комуникация заложени в 

сценариите. Тестовете са контекстуални. Участниците трябва да заместят обяснителна 

фраза със синонимна на нея или близка по значение, която съответства на дадения 

контекст. Обикновено след като тестът е проверен, участникът има задача да огради 

думите в него, които той или тя е научил от съответния сценарий, т.е. не е знаел преди 

това. Тази процедура има за цел избягване на и без това прекомерното тестуване по 

време на експерименталния курс. За научени от сценариите думи или изрази са считани 

само тези, които са оградени от участника и правилно употребени в тестовите 

изречения. 

 3 граматични теста – 1 пре-тест, който обхваща материала и от двата и два 

отделни, провеждани в края на всеки от модулите (Приложение 12). Резултатите 

получени от граматичните тестове остават извън обхвата на изследването, поради 

можество липсващи данни. 

 Критериална матрица за устно изпитване – 3 броя на участник:  едно в началото 

на курса и по едно в края на всеки от модулите. Устното изпитване се състои в рамките 

на 2-3 минути, под формата на кратко представяне на тема, зададена от преподавателя 

(изследователя). 

Според законовите изисквания на Република България всички участници подписват 

бланка за информирано съгласие, която подробно ги запознава с целите и 

организацията на експеримента и правото за отказ от участие по всяко време в рамките 

на курса и в допълнителен срок до 3 дни след приключването му. В случай на заявен 

отказ, данните предоставени от конкретния участник се оттеглят от изследването и 

подлежат на отговорно съхранение редом с останалите събрани данни. 

6. Работа по сценариите 



8 
 

Всеки сценарий се въвежда тематично чрез серия от дискусионни въпроси, чиято 

езиково-методическа цел е да разговори учащите по темата, да изведе лексиката, която 

те вече умело използват за да общуват по темата, но също и да потопи участниците в 

ситуационния контекст, така че те да видят себе си в една различна „драма” реалност и 

да започнат да градят личностно-базирани връзки на взаимодействие с нея, така че да 

получат комуникативна мотивация за боравене с измисления свят на ролевата игра. 

Назначават се роли и първата задача е изчитането на текста по роли, като по преценка 

на преподавателя се изясняват непознатите думи паралелно на или след изчитането. 

Поради нетипичността на ситуативния контекст в експерименталния сценарий за 

ролева игра, или по-конкретно „кон-текст”, в отделни случаи са възможни и 

прекъсвания с изяснителна цел на ниво значение и смисленост, но е по-добре да се 

запазят тези „дидактически възможности” за дискусията след първия прочит на 

сценария за ролева игра. 

Дискусията, която следва прочита по роли е именно с цел установяване и разясняване 

на цялостната сюжетна линия на сценария, като всеки учащ има право на собствена 

интерпретация. На този етап се доизясняват и лексикални и граматични неясноти или 

нови учебни единици. Правят се упражненията, предвидени след всеки сценарий, като 

там неизменно присъства и крайната цел на обучението по всеки сценарий, а именно 

неговото ролево изиграване от участниците. Тук те са свободни да променят аспекти от 

първоначалния сценарий според собственото си виждане. В случай че изпитват 

затруднение, могат да се придържат към оригинала.  

Ролевата игра се случва на няколко нива: първо, по време на прочита на сценария, 

защото това е първият момент, когато се случва нереалния свят на драмата на 

вътреличностно ниво, на което преживяващият вижда „измисленото” като „възможно” 

или „невъзможно” и го приема за част от собствените си преживявания, част от себе си, 

само като допуска неговото съществуване или го отхвърля (за което все пак е нужно да 

го допусне първоначално); второ, по време на същинската ролева игра, на 

междуличностно ниво, когато учащите съзнателно изпълняват роля, като използват 

текста на сценария и го възпроизвеждат в комуникативното си поведение с минимални 

творчески изменения; трето, на вътре- и между-личностно ниво, когато възможността 

за доизмисляне или творческа промяна на оригиналния сценарий, придава възможност 

за неограничено проектиране на ролята върху поведението на участника, тъй като 
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тогава ролята е в най-голяма степен преплетена с личноста и представлява изразяване 

на лична същност зад маската на измислен герой.  

Тази концептуална постановка кореспондира с очертания в Глава 1, т.нар. „път на 

възприятието” или „път на перцепцията”, който условно преминава от „неформата” 

през „информата” и приключва на ниво „форма”. Тези етапи са отбелязани условно с 

цел придобиване на по-ясна представа за същността на понятията формален и 

неформален контекст. Ролевата игра погледната през тази призма, може да се 

осъществи на вътреличностно ниво, което по подразбиране черпи от ресурсите на 

имплицитното познание в личността или от „неформата” (неподозираното неизвестно) 

в личността, като ги експлицира в „информа” (форма в процес на развитие, 

доразработка), докато не постигне преобладаващо удовлетворително състояние на 

„форма” (понятие или предмет с определена функция). Условноста на тези понятия е в 

субективното качество на възприятието като такова и неговата контекстна зависимост 

във всеки един момент. С други думи, в зависимост от контекста във всеки един 

момент, наблюдаваният обект може да бъде възприеман като „информа” или „форма”, а 

може и да остава в полето на необозримото, неподозираното, невъзприеманото или 

„неформата”. В този смисъл за осъществяването на ролевата игра с образователна 

драма цел (не-театрална цел) в чуждоезиковото обучение, не е задължително наличие 

на съзнателно сценично изпълнение, ролевата игра може да се случи във вътрешно-

личностен план на минимално експлицитно ниво. Макар и следващите етапи да са 

необходими за постигане на измерими резултати и самочувствие, те може да случат и 

по-късно във времето. Р. Василева  разграничава три вида ролева игра: ролеви игри по 

по скрипт или сценарии,  ролеви игри с полу-скрипт и импровизирани ролеви игри. 

(Василева, 2005) По този начин ролевата игра може да се разглежда в континуум от 

контролирана форма, която в по-разпиляния си вариант е в процес на доизграждане или 

информа, а може да стигне и до неформа, черпейки ресурс от подсъзнателни източници 

на поведение и имплицитно познание. Това разгръщане може да се случи 

последователно и само от части, в отделни свои проявления в зависимост от 

индивидуалните характеристики на учащия, които поттискат или дават изява на едно 

или друго поведение. Много учени (Brachfeld, 1936, Ek, 1976, S. Krashen и Г. Лозанов и 

други учени) в областта на чуждоезиковото обучение и обучението на възрастни (Cross, 

2009) говорят за „праг” на познания, които се наптрупват пасивно преди да се случи 

активното им приложение на практика. Brachfeld (1936) за първи път използва 
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понятието „прагово ниво” или „повратна точка”. Той също казва за изучаването на 

чужд език, че „Когато уча език…ученето не се извършва благодарение на моя „езиков 

талант”, нито на моята „интелигентност”, нито на моя „разсъдък”: Аз съм този, който 

учи, т.е. цялостната личност.” (Brachfeld, 1936; p. 82). G. Lozanov (Lozanov, 2009; p.100-

101) в своите трудове говори за потенциала на „парасъзнанието” и подчератава „силата 

на човешките инстинкти като архаично наследство с филогенетичен и онтогенетичен 

произход, наследство, което несъзнателно влияе на сугестивните нагласи във всяко 

едно отношение.” Brachfeld (1936) също отбелязва, че чуждоезиковото обучение е 

неразделно от психологичните особености на индивида, като подчертава важността на 

„психологическата взаимовръзка между изучаването на чужд език и стила на живот на 

учащия.” (Nida, 1957; Naiman et al., 1978; Brown, 1980: Chapter 6; Stern, 1983, p. 321) 

Така, ролевото изиграване според желанията и нагласите на учащите, може да остане 

на ниво „вътреличностно” в най-пасивното си проявление, но може да се разгърне и до 

цялостна творческа изява на отделната личност пред останалите участници и пред себе 

си на мета-когнитивно ниво. Участниците разполагат с време за подготовка, през което 

преподавателят подпомага работещите групи, двойки или индивиди. Възможна е и 

импровизация на ролевата игра без време за предварителна подготовка в зависимост от 

избора на учащите. Според общия брой на участниците, те могат да бъдат разделени на 

групи или всички да образуват една група за изпълнението на ролевата игра. Участието 

не е задължително и всеки е свободен да се откаже по всяко време на играта. Основната 

цел е да се случи говорене на целевия език, като в идеалния вариант, то е спонтанно, 

израз на личността, придружено е от приятно и позитивно настроение и води до 

забавление, упражняване на целевия език и придобиване на нови знания и умения за 

общуване на него. Ролевата игра позволява интегриране на множество интерактивни 

техники за обучение на възрастни, подходящи за групова работа, описани и 

класифицирани в трудовете на Д.Тодорина (1994, 2000, 2005, 197-198; 2006; 2011, с.11-

18;). 

След представянето на всички участници, може да се проведе кратко обсъждане на 

всяка игра: от една страна да се обсъди новата интерпретация на сюжета, от друга - да 

се даде обратна връзка на участниците, като се поддържа позитивен тон. 

Като последен етап от работата по ролевата игра е назначаване на задачи за вкъщи, 

които могат да бъдат, както от упражненията към сценария, така и творчески за 
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разработване на аспект от сюжета, примерно: описание на герой, писмо от герой до 

друг герой, интервю на герой и други. 

След всяка приключена част от сценарий (Сценарий за ролева игра „Кафене Мартенки 

Заек” е от 3 части, а "Бизнес разговори" е от 4 части) учащите полагат лексикален тест 

за съответната част (Приложение 11). Като допълнително към всеки тест имат задача да 

оградят думите, които те лично са научили от сценария, т.е. не са знаели преди 

обучението по сценария. Преди втория модул на експеримнталния курс, участниците 

попълват анкета 2, която е разработена в два варианта според това кой от двата 

сценария е в първи модул. Целта й е да установи впечатлението и мнението на 

участниците от учебното въздействие на сценария по отношение на развити умения, 

подобрени знания и други наблюдавани ефекти по време на обучението по 

специализиран английски език чрез ролеви игри по сценарий. Освен нея, те полагат 

устен тест върху тема от първия модул. Оценяването на устния тест е по критериална 

матрица. (Приложение 8) Резултатите се съпоставят с резултатите по същата тема от 

входящия устен пре-тест. Експерименталният курс на обучение продължава с работа по 

втория модул от сценарии. След всяка част на сценария учащите полагат лексикален 

тест, структуриран аналогично на тестовете от първия модул.  

Лексикалните единици в теста са представени в списък, в който има и известен брой 

думи или изрази, които не попадат на нито едно от местата за попълване в тестовото 

упражнение. Упражнението е съставено от изречения, които съдържат едно, по-рядко 

две, празни места, които са контекстуално обусловени и кореспондират смислово със 

съдъранието на сценариите. В края на втория модул участниците полагат третия устен 

тест по тема, свързана със сценария и попълват анкета 3. Целта на последната анкета е 

съпоставка на двата сценария по отношение на влиянието им върху обучаваните и 

учебния им ефект върху усвояването на знания и умения по специализиран английски 

език. Участниците полагат и последния трети лексикален тест. С получаване на 

резултатите от всички тестове и обсъждането им с преподавателя-изследовател 

приключва обучението в експерименталния курс. На този етап се провеждат серии 

полуструктурирани интервюта с всички присъстващи участници, включително и тези, 

които са подготвили или подготвят на място писмени рефлексии. Изследователят води 

писмени бележки относно изразените мнения и коментари, като си запазва правото да 

се допита допълнително до участниците относно възникнали в процес на анализ 

въпроси или неясноти. 
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7. Апробация на резултатите от изследването 

Изследването беше проведено в два етапа: пилотно проучване и същински 

експеримент. Съставените сценарии за ролеви игри за целите на експеримента бяха 

изследвани с програма StyleWriter с цел измерване на стиловете – формален и 

неформален, което осигурява представа относно годността на текстовете на сценариите 

за извършването на експеримента. Данните от текстовия анализ представят двата текста 

чрез индекси за четивност. Като цяло, резултатите от текстовия анализ чрез програмата 

StyleWriter подкрепят удачността на текстовете за целите на експеримента. 

Пилотното тестуване включваше 16 участника в 4 отделни курса на обучение. 

Резултатите от пилотната част до голяма степен се повтарят в същинския експеримент. 

Поради непланираното начало на експеримента, а и естеството на пилотното проучване 

по принцип, има липсващи данни, поради нерегулярно присъствие на участниците от 

самото начало, в първия курс на провеждането. Най-пълни и полезни за експеримента 

са данните от полу-структурираните интервюта в края на всеки от курсовете в 

пилотната част. 

В същинската част но експеримента участваха 14 души. Обработката на данните е 

както количествена, така и качествена. Статистическата обработка с програма SPSS 

беше извършена на резултати от тестовете на лексикални и говорни умения чрез SPSS  

чрез коефициент на значимост, средни стойности и анализ с корелация на резултатите 

от устните и лексикалните писмени тестове с данните от анкетите. 

Данните от полу-структурираните интервюта и в двата етапа на изследването бяха 

анализирани чрез ръчно текстово кодиране по теми, които в процеса на анализ бяха 

категоризирани и сведени до стеснен брой от изводи. 

Резултатите от обработката и анализа на данни се разглеждат в контекста на 

теоретичния обзор на основните понятия и се обвързват с данни от сходни изследвания 

в областта на чуждоезиковото преподаване, в частност това на Zahar, T. Cobb, и T. 

Spada относно липсата на зависимост между наситеност на контекста и научаването на 

нова лексика, когато дадена дума се намира в типичен за нея контекст. 

8. Научна новост на получените резултати 
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Експерименталният дизайн, основаващ се на техниката за формално-неформално кон-

текстно редуване, влияе позитивно на комуникационните умения на възрастни учащи 

за целите на общуване на специализиран бизнес английски език, като фокус на 

проучване са уменията за говорене и усвояване на специализирана лексика.  

 

Обучението чрез ролеви игри по сценарии, базирано на техниката за кон-текстно 

редуване посредством авторския сценарий "Кафене Мартенски заек" имаше следното 

влияние: 

 

Според статистически анализ на данните от тестовете на лексика и говорене с SPSS: 

 

- Повишена устна комуникативна активност на целевия език като цяло; 

- Значимо подобрени умения за устна комуникация на целевия език по 

специализирана тематика; 

- Значимо подобрение на усвояването на специализирана терминология; 

 

Според анкетното проучване на мнението на участниците: 

 

- Намален негативен учебен стрес 

- Намалено напрежение при общуване на чужд език 

- Емоционално освобождаване 

- Повишена мотивация за учене 

- Подобряване на умения за общуване на английски език във формална среда 

 

Според тематичното кодиране на данните от полу-структурирани интервюта на 

участниците: 

 

От пилотното изследване: 

 

- Учене чрез забавление и намалено напрежение; ученето чрез него е леко и 

неусетно; 

- Чрез нестандартност и провокативност, сценарият "Кафене Мартенски заек" е 

запомнящ се,  мотивира говорене и участие, създава усещане, че има повече за 
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научаване, предизвиква емпатия и интерес, което е от полза и в деловото 

общуване; 

 

От същинското изследване: 

 

- Интересен -  озадачаващ, забавен, запомнящ се, предизвиква емпатия, подсилва 

вниманието и концентрацията, предлага забавен и лек начин на учене. 

- Стимулира говорене – акцентът е върху сюжет повече отколкото върху думи; 

участници преразказват историята на други хора; участниците говорят повече на 

целевия език, макар и не по темата на моменти. 

- Повече се научава – обогатяващо, трансформиращо съдържание; някои от 

участниците твърдят, че са научили повече лексика. 

Данните от двете части на изследването (пилотна и същинска) до голяма степен се 

припокриват, което е до някаква степен количествен измерител на тяхната 

автентичност. 

В съпоставка с влиянието на традиционно съставения сценарий "Бизнес разговори", 

влиянието на експерименталния сценарий за ролева игра  "Кафене Мартенски заек" е 

равностойно като значимост на промяната в двете изследвани умения – говорене и 

усвояване на специализирана лексика. Традиционният, преобладаващо формален 

дизайн стимулира повече внимание върху отделни думи, отколкото върху цялостния 

смисъл на комуникативната ситуация и по този начин дава значително по-добри 

резултати по отношение на лексикалните умения на учащите. Лексикалните 

подобрения се очертават като основни и на база данните от анкетите на участниците в 

изследването: 

 

1. Подобряване на правопис 

2. Разбиране въпреки наличието на непознати думи 

3. Подобряване на увереността в комуникацията на английски език 

4. Активиране на думи от пасивния речников запас 

 

Стандартността в съдържателно отношение на контролния сценарий "Бизнес 

разговори" е причината за лесната контекстуализация на непознатите думи, а вероятно 
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и за подобрената увереност в комуникацията, поради липсата на вариативност в 

контекстното тълкуване и високите резултати на лексикалните тестувания. 

 

Недостатъци на експерименталния дизайн според полу-структурираните интервюта се 

явяват:  

 

1. Нерелевантност спрямо субективни предпочитания, особена трудност, поради 

нуждата от въображение при изпълняване на задачите по сценария.  

 

2. Нерелевантност спрямо обичайните очакванията на участниците за целите на 

обучение по бизнес английски. 

3. Труден – за разбиране, за приемане, свикване с него, изисква въображение;  

4. Лесен – Създаваното усещане за забавление и лекота на обучението може да 

подведе в посока на свръх самочувствие: „Толкова лесен, че почти нищо не 

научих.” (Усещане на участник). 

Недостатъците не са непреодолими, но когато са известни, могат да се вземат впредвид 

и да бъдат намерени решения според конкретния случай. За целите на експеримента не 

съм предприемала действия по решаването им в рамките на експерименталния курс. 

Представената техника за кон-текстно редуване може да бъде използвана в рамките на 

част от курс по специализиран английски в примерно съотношение 80 : 20 в полза на 

кон-текстното редуване или алтернативно, в съотношение 50 : 50. 

9. Практическа значимост на получените резултати 

Резултатите от настоящото дисертационно проучване имат приложимост в сферата на 

чуждоезиковото обучение, но също и в областта на теория на комуникацията, 

философия на езика, лингвистиката, психолингвистиката, прагматиката и 

метапрагматиката, както и в образователните науки, неформалното образование, 

образователния театър и образователната драма за целите на езиковото обучение и 

обучението в група по други теми и предмети. Основното приложение на резултатите е 

предназначено за специалисти по методика на чуждоезиковото преподаване, 

преподаватели по специализиран чужд език, изследователи в областта, както и автори 

на учебни помагала по специализиран чужд език. 
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II. Основно съдържание на дисертационния труд 

 

1. Структура на дисертацията 

Дисертацията се състои от 348 страници, организирани в увод три глави, заключение, 

декларация за оригиналност като Приложение 1 и приложения 2-22 и библиография. 

Използвани са 226 източника, а в композиционно отношение е организирана в следната 

структура: 

ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: ДИЗАЙН НА РОЛЕВИ ИГРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО 

СПЕЦИАЛИЗИРАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Съдържание 

Глава 1 Увод…………………………………………………..................…с.8 

Глава 2 Глава 1 Теоретичен обзор на основните понятия 

1. Ролевата игра – начин на контекстуален дизайн в 

обучението………………………………………………………….…….с.15 

1.1. Контекстуален подход – исторически преглед................................с.15 

1.2. Учебния процес като контекстуално взаимодействие.....................с.25 

1.3. Особености на междуконтекстуалното взаимодействие в 

обучението...........................................................................................с.26 

1.4. Контекстуален дизайн на учебната среда в обучението и в 

обучението по чужд език чрез драма 

методи..................................................................................................с.31 

1.5. Дискурсът и езикът в контекст..........................................................с.34 

1.6. Дискурсът и езикът като контекст.....................................................с.37 

1.7. Спорът относно адекватността на текстовите учебни материали в 

чуждоезиковото обучение за нуждите на учащите..........................с.46 

1.8. Текстови дизайн и информализиране на речта................................с.50 



17 
 

2. Образователен театър като контекстна рамка на ролевите игри..........с.55 

2.1. Драма или театър.................................................................................с.55 

2.2. Ролевата игра – между психотерапия и образование......................с.56 

2.3. Образователният театър, образователната драма и процес драмата: 

същност и функции.............................................................................с.64 

2.4. Функции на образователната драма..................................................с.68 

2.5. Процес драмата в чуждоезиковото обучение...................................с.73 

2.6. Употреба на процес драмата в езиковата класна стая – основни 

принципи..............................................................................................с.79 

2.7. Предизвикателства пред преподавателя по чужд език чрез процес 

драма.....................................................................................................с.87 

3. Определение и история на трансформиращото преподаване...............с.93 

4. Мултисензорният принцип в обучението………………………….…..с.94 

5. Формален и неформален контекст - форма, информа и 

неформа......................................................................................................с.95 

6. Комуникативна компетентност..............................................................с.101 

7. Формалният и неформалният кон-текст в експерименталния 

сценарий...................................................................................................с.102 

8. Първоначални съображения относно ползите от кон-текстното редуване 

в дизайна на ролеви игри по сценарии за обучение по специализиран 

английски език.........................................................................................с.105 

9. Сходен дизайн на текстови материали за обучение по специализиран 

английски език.........................................................................................с.106 
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III. Съдържание на дисертацията 

В увода на дисертационния труд се обособява проблема, актуалността на проблема, 

хипотезата, предмета, обекта, задачите, както и методологията на изследването. 

Изследването предлага вариант на отговор на проблема за изучаване на специализиран 

чужд език по забавен и приятен и същевременно с това педагогически обоснован 

начин. Във фокуса на настоящото дисертационно проучване е техниката за кон-

текстуален дизайн на ролеви игри по сценарий за обучение по специализиран 

английски език. Техниката се състои в редуване на формален и неформален контекст в 

рамките на текста на сценария за ролева игра, както на прагматично, лингвистично 

така и на прагмалингвистично ниво.  

Настоящото изследване има за цел да проследи ефекта на контекстния дизайн на 

ролеви игри по сценарий върху комуникативните умения на изучаващите 

специализиран английски език и по-конкретно въвеждането на неформален контекст в 

традиционно формалната контекстуална среда на текстовете за обучение по 

специализиран английски език. Нетипично за изследването е използването на ролеви 

игри по сценарии за текстови носители на експерименталния контекстуален дизайн. 

Традиционно в обучението по специализиран английски се използват текстове за 

трениране на умения като четене с разбиране или слушане с разбиране; примерни 

текстове за изпълнение на писмени задачи, свързани със спецификата на съответната 

кореспонденция в съответната специализирана област. Ролевата игра по сценарии по 

принцип не е нито типичен, нито чест компонент на традиционното обучение по 

специализиран английски. Основна трудност в провежданото изследване е 

измерването на контекстуалната формалност, което е и причина за липсата на други 

сходни изследвания.  

Хипотезата на изследването е, че редуването на формален и неформален контекст в 

текстовия дизайн на ролеви игри по сценарии за изучаване на специализиран 

английски език подобрява комуникативните умения на изучаващите специализиран 

английски език. Уточняването на конкретните умения за комуникация чрез 

специализиран английски ще бъде направено чрез анализ на получените резултати от 

експерименталното проучване. 
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Глава I има за цел да постави теоретичната основа на изследвания проблем. В нея се 

представят основните понятия и идеи, които представляват концептуалната рамка на 

изследването. По-конкретно, първа глава започва с идеята за контекстуализъм в 

обучението по принцип, като анализира нейната приложимост в чуждоезиковата 

класна стая и разглежда основни видове интерконтекстуални взаимодействия. Отделно 

внимение се отделя на дискурса и езика в контекст и като контекст. Направен е кратък 

обзор на съществуващия спор в лингвистиката за това, дали учебните помагала трябва 

да се базират на корпус от езикови данни от живата реч или те трябва да бъдат 

съставяни от авторите специално за целите на езиковото обучение. Дефинира се 

информалността в текстовия дизайн, като се посочват аспектите на информализация на 

база авторски теоретичен анализ в лингвистичен, прагматичен, метапрагматичен, 

психолингвистичен и философски план на понятията „формалност“ и „неформалност“. 

Въвеждат се нови понятия: „кон-текст“, „ин-форма“ и „не-форма“ и идеята за „път на 

възприятието/перцепцията“.  

Сценарият за ролева игра „Кафене Мартенски Заек”, написан изцяло за целите на 

експеримента, е базиран на техниката за редуване на формален и неформален контекст 

или кон-текстно редуване. В текста, от една страна има дълги параграфи, наситени с 

терминология, често в нетипичен неформален контекст, използвани хумористично, и 

от друга страна, има изцяло неформални и изцяло формални пасажи като част от 

хумористичен дискурс. Освен това, присъства и идеята за любовта на лингвистично 

ниво (като дума и нейното обозначение), на прагматично ниво (като тема) и мета-

прагматично (като „приемане на другия”, аспект от неформалния контекст). 

Муждувременно, хуморът и абсурдът нарушават лингвистичните и прагматични 

очаквания, като така допринасят за увеличената неформалност в кон-текстуалния 

дизайн.  

В „Кафене Мартенски Заек” героите претърпяват трикратна трансформация на ролите 

– клиент и барман се оказват управители и собственици на големи компании, а в Част 2 

те са и страни по договор за франчайз. Абсурдните франчайз условия поставени от 

собственика на Кафене Мартенски Заек създават подходящ кон-текст за внедряване на 

терминология, както и хумор в дизайна. Хуморът и абсурдът са елементи на 
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прагматичната неформалност, на фона на която се използват фрази от формален 

дискурс. 

Преплитането на типично формален кон-текст в неформален текстови и/или 

ситуационен контекст е в сърцевината на дизайна на експерименталния сценарии, 

чийто ефект върху комуникативните умения на специализиран английски се изследва. 

Важно е да се отбележи, че кон-текстното редуване може да се състои на ниво думи, 

изречения, параграфи или по-големи пасажи; може да бъде само между ситуации или 

между дискурси и социолингвистчни ситуации. С други думи, редуването може да се 

разглежда като лингвистично или текстово (на ниво думи, изречения и т.н.); 

прагматично (на ниво социокултурен контекст) или като лингво-прагматично или 

текст-прагматично (там където лингвистични аспекти се кръстосват с техните 

съответни контра-прагматични аспекти, т.е. формален текст в контекста на неформална 

ситуация или обратно). В стилистичен план, редуването не води до грешен стил, а по-

скоро предлага различни честоти на контекстуално съчетаване. Специализираната 

лексика е използвана в лингвистично правилен контексти ко-текст, само че е крайно 

нетипично в социокултурен прагматичен аспект. 

По този начин, кон-текстуалното редуване предоставя възможност за  гъвкава основа 

за експериментиране от страна на автора на учебни текстове и материали. Някои 

променливи, които трябва да се вземат впредвид при дизайн на учебни материали чрез 

кон-текстно редуване са: гъстота на специализираната терминология, наличието на 

сложни съставни и рядко срещани думи и фразеологизми, дължина и структура на 

изреченията, целево ниво на езиково владеене, културни, възрастови и други 

особености на учащите. 

В първа глава се отделя специално внимание на понятията драма и театър, разглежда 

се отношението между образованието и психотерапията в драма техниката „ролева 

игра“, понятието за роля и приложенията на образователния театър в чуждоезиковото 

обучение. Изтъкват се предимствата на драма обучението по принцип и тези в 

чуждоезиковата класна стая, като се обръща особено внимание на хумора и любовта, 

като елементи с обучителен ефект. Драма обучението се свързва с трансформиращото 

преподаване и учене. Представят се накратко някои основни определения на 

комуникативната компетентност, като се определя това на Дел Хаймс за основно в 
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настоящото изследване. В отделно изложение се представят първоначалните 

съображения при формулирането на хипотезата, като се посочват ползите от кон-

текстното редуване в дизайна на ролеви игри по сценарии за обучение по 

специализиран английски език.  

Основните теоретични предположения са, че техниката за кон-текстно редуване ще 

доведе до: 1) По-широко поле за комуникативно учебно взаимодействие, обхващайки 

комуникативните умения необходими за междуличностно общуване, както във 

формална, така и в неформална ситуация, както лингвистични, така и прагматични 

езикови умения; 2) Насърчаване на творчески подход в употребата на езика чрез 

полярността на дву-стиловия дискурс; 3) Намаляване на стреса и напрежението 

типични за ситуации изискващи формален стил на общуване; 4) Предоставяне на 

възможност за по-пълноценно и наситено учебно взаимодействие между учащия 

индивид и учебната среда. 

Посочват се и учебни текстови материали за обучение по специализиран английски 

език, в които присъства информалния или неформалния контекст по един или друг 

начин. Традиционно хуморът е рядко използван в материали за четене с разбиране, 

например, в обучението по юридически, бизнес, технически, медицински, или 

академичен английски език и други видове специализиран английски език. 

Хумористични фрази или фразеологични изрази се появяват най-често в откъсите за 

слушане с разбиране, там където се представя живата реч. Описаната тук техника за 

кон-текстно редуване е частично присъща за нетрадиционни курсове на чуждоезиково 

обучение, които предлагат по-естествен и нефорамален дискурс в учебните си 

материали или имат за цел да постигнат по-забавна и дружелюбна учебна атмосфера. 

„ELT Comedy” от Nick Michelioudakis (2014), Instant English от John P. Sloan (2010), 

Read with pleasure от Ina Lozanova (2006) са сред курсовете за обучение, които 

съчетават специализирана терминология с неформален дискурс, както на синтактично 

и лексикално лингвистично ниво (разговорни изрази, жаргон, елипса, слабо 

структурирани изречения и т.н.), така и на функционално и социокултурно 

прагматично ниво за изразяване на хумор и абсурд, например. В онлайн 

пространството съществуват ресурси за изучаване на английски език по забавен начин, 

например – www.teacherjoe.us (English Vocabulary through Jokes, 2005), където се 

http://www.teacherjoe.us/
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предлага изучаване на лексика на английски език, в това число и специализирана чрез 

анекдоти разпределени по тематични области. И все пак, ефектът на неформалното 

контекстуализиране на учебните материали по специализиран английски език си 

остава до голяма степен неизследвана територия. 

В първа глава е направен обзор на изследвания, които имат сходство с настоящото, 

макар и резултатите от тях да са донякъде противоречиви най-вече относно това, какъв 

трябва да бъде най-подходящия контекст за усвояване на лексика при ученето на чужд 

език. Според изследване на Schouten-van Parreren от 1989 г наситените, 

информационно наситени контексти са най-благоприятни за усвояване на лексика. Те 

също установяват, че появата на дума в некрасноречив или двусмислен контекст е 

неблагоприятно условие за нейното усвояване. От друга страна през 1991, Mondria & 

Wit-deBoer установяват, че наситеният контекст отклонява вниманието от 

лексикалното ниво и води до ниско ниво на усвояване. Интересно е да се отбележи, че 

R. Zahar, T. Cobb, и T. Spada достигат до заключението, че контекстната наситеност 

няма отношеие към ученето, когато се използва типичен контекст за лексикалните 

единици. „Естественият текст” според Zahar благоприятства усвояването на лексика. 

(Zahar R., June 2001) Освен това, Pinker установява, че естествените текстове отговарят 

на нуждите, както на начинаещи, така и на напреднали ученици що се отнася до 

честотност на новата лексика, тъй като в тези текстове има равномерно разпределение 

в нивата на контекстна подкрепа. По-елементарните думи се срещат по-често от тези, 

които са характерни за изучаване на по-високо ниво, което съответства и на нуждите 

на учащите от тези нива – установено е, че напредналите учащи усвояват лексика с по-

малка честота на срещи на новата дума, отколкото начинаещите. Тези резултати от 

изследвания показват известна противоречивост по отношение на лексикалното 

усвояване. Необходимо е и да се отбележи разликата между разпознаване и усвояване 

на лексика, тъй като това което е важно в чуждоезиковото обучение е второто, докато 

първото е само стадий в процеса. Разпознаването на дума (напълно или отчасти) не 

означава непременно, че учащият я е усвоил и е способен да я използва адекватно. Paul 

Meara в трудовете си през 1989 описва трудностите да се направи просто 

разграничение между думи, които един индивид знае и такива, които не знае. 

Измерването на усвояването е трудно поради присъщата му динамичност и 

възможността думите да преминават от една категория в друга поради забравянето им, 
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т.е. думи, които някой знае наистина добре могат да станат частично познати, или 

такива, които човекът знае, че е знаел, но не помни вече или думи, които напълно е 

забравил, но може внезапно да си спомни при определени обстоятелства. Прави се 

връзка и с друга категория изследвания, отнасящи се до използване на хумор в 

чуждоезиковата класна стая, а също и идеята за любовта като отношение 

благоприятстващо ефективното и свободно от негативен стрес учене. Според Weimer 

(2013) хуморът в класната стая има следните ползи за учащите: по-висока групова 

кохезия; смегчена критичност; увеличена оценка на учащите; по-добри способности за 

преодоляване на стреса; позитивна оценка от учащите. Интересен и възгледа на Patch 

Adams, който в статията си „Хумор и любов: произход на терапията с клоуни” 

разглежда любовта като „социално лепило” способ за успокояване на стресиращи 

ситуации и утешаване на хиляди мъки. (2002) Любовта, разглеждана като 

междуличностна близост или метапрагматична комуникативна мотивация за 

личностно приемане присъща на неформалния речеви стил е обособена като още един 

аспект на неформалния кон-текст. Adams дава пример за това как клоуните в неговото 

училище биват обучавани основно чрез тези два подхода в отношението на учителя 

към учениците – любов и хумор. В глава първа са разгледани различни определения на 

понятието „специализиран английски език“. Становищата на специалистите варират 

що се отнася до степента на специализираност на учебните нужди, като в своята 

крайност достигат до мнението, че специализиран английски не съществува. От друга 

страна, някои учени заемат позицията, че специализираният английски език е „важен 

субкомпонент на езиковото обучение със свои собствени подходи към разработване на 

учебна програма, дизайн на учебни материали, педагогика, тестуване и изследвания 

(Nunan, 2004)” (Bastrurkmen, 2010) Акцентът се поставя върху практическите резултати 

от обучението и най-вече относно: анализ на нуждите, текстови анализ, и ефективна 

подготовка на комуникативните умения на учащите. Dudley-Evans и St John (Dudley-

Evans et al., 1998), както и Barnard и Zemach (Barnard et al., 2003) споделят 

становището, че специализираният и общият английски език не представляват отделни 

подраздели в обучението по английски език, а според тях специализираният английски 

език е „просто област (с неясни граници), чиито курсове са обикновено по-фокусирани 

в своите цели и обхващат по-тесен диапазон от теми.” (Basturkmen, 2010) Според  Cook 

специализираният английски език е най-вече съсредоточен към външни цели като 
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например умения за комуникация извън класната стая, насочени към постигане на цели 

от „реалния свят”. (Cook, 2002) По подобен начин, Holme изказва мнението си, че: 

„Всяка дисциплина се отнася към други и всяка една от тях черпи от същия езиков 

резервоар. Студент по химия, който изучава страдателен залог в минало време чрез 

описание на процеси в лаборатория, едва ли ще заключи употребата на това време 

единствено в този контекст за останалата част от своя живот на говорещ английски 

език. (Holme, 1996) 

 

На база гореизложеното се обособява възможна нуждата от контекстно вариране в 

дизайна на учебни материали и дейности за изучаване на специализиран английски 

език, така че езикът да се преподава ефективно на всяко едно от нивата на 

Европейската Езикова Рамка. По настоящем, специализираният английски език се 

преподава след покриване на ниво B1 или на ниво В2 и по-високи с малки изключения. 

Тази практика е пряко обвързана с идеята, че учащите трябва да работят по материали, 

които са изцяло наситени с терминология, сложно-съставни думи, думи от латински 

произход и рядко използвани думи, чиято честотност в текста не е голяма и предполага 

запомняне от едно или две срещания в строго типичен формален контекст.  

 

Специализираният английски език традиционно се преподава по учебни материали във 

формален контекст поради културни и социални очаквания. На практика, обаче, 

неформалната междуличностна комуникация има своето значение на работното място 

и в много отношения е също толкова важна, колкото и формалната комуникация, а 

понякога и я превъзхожда. По подобен начин, тяхното допълващо се отношение на 

работното място, може да бъде отразено и в дизайна на учебни материали по 

специализиран английски език, като се съчетаят гъвкаво и двата стила на общуване в 

ролеви игри по сценарии. 

В точка 11 са описани някои основни характеристики на възрастните като учащи, 

техни очаквания и мотивация за учене, които служат за уточняване на концептуалната 

рамка на експеримента. 

В Глава II на дисертационния труд са изложени основните методи на изследване, 

описани са получените данни и резултати. В началото е представено измерването на 
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стиловете в текстовете на сценариите за ролева игра чрез програмата StyleWriter. На 

база измерването се установява съотношение на формален към неформален стил 50:50 

в експерименталния сценарий и 85:15 в контролния сценарий.  Представени са данните 

събрани в пилотното и същинското проучване, особеностите на провеждане на 

експеримента, данните получени от лексикални тестове и устния изпит, от анкетите и 

полуструктурираните интервюта и писмените рефлексии на участниците, като са 

контекстуализирани с наблюдения на изследователя и кратко описание на личното 

отношение на изследовател по време на обучението. Данните от полу-структурираните 

интервюта и рефлексии са представени, както подробно, така и в обобщен вид, отделно 

за пилотната и същинската част на експеримента. SPSS дават количествена представа 

за значимите промени по отношение на лексикалните умения от тестовете и устните 

умения от изпитванията. Средните стойности от SPSS обработката на анкетните данни 

са основата върху, която са направени обобщените изводи от анкетното проучване. 

Посредством тематично кодиране на база ключови думи са анализирани данните от 

полу-структурираните интервюта и рефлексии на участниците.  

Коментарите от пилотното изследвани са обобщени в следните основни категории, 

подкрепени от най-голям брой участници: 

 

Позитивни 

1. Ролевата игра по сценарий "Кафене Мартенски заек" води до учене чрез 

забавление и намалено напрежение; ученето чрез него е леко и неусетно; 

2. Сценарий "Кафене Мартенски заек" е нестандартен, провокативен, запомнящ се,  

мотивира говорене и участие, създава усещане, че има поече за научаване, 

предизвиква емпатия и интерес, което е от полза и в деловия свят; 

 

Негативни 

1. Нереален, измислен и нерелевантен на личностни предпочитания. 

2. Не съответства на очакванията на участниците за целите на обучение по бизнес 

английски. 

Коментарите от същинското тестуване са кодирани тематично в следните ключови 

теми: 
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Положителни коментари 

1. Интересен -  озадачаващ, забавен, запомнящ се, предизвиква емпатия, 

подсилва вниманието и концентрацията, предлага забавен и лек начин на учене. 

2. Стимулира говорене – акцентът е върху сюжет повече отколкото върху думи; 

участници преразказват историята на други хора; участниците говорят повече 

на целевия език, макар и не по темата на моменти. 

3.  Повече се научава – обогатяващо, трансформиращо съдържание; някои от 

участниците са научили повече лексика. (Dimitrova, 2015) 

 

Отрицателни коментари 

1. Нерелевантен - абстрактен, непрактичен, нереален, малко откачен;  

2. Труден – за разбиране, за приемане, свикване с него, изисква въображение;  

3. Лесен – „Толкова лесен, че почти нищо не научих.” (Усещане на участник) 

(Dimitrova, 2015) 

Според наблюдения на изследователя в процеса на провеждане на експеримента: 

формално-неформалния сценарий доведе до повече говорене в 3 от 5 групи. В една от 

FIF групите на пилотното изследване, участниците говориха толкова много извън 

темата, използвайки целевия език, че устната част от упражненията след сценариите се 

отложи за следващо занятие. Това се случи в първото занятие след формално-

неформалния модул, т.е. в модул 2, когато задачите за говорене са изцяло формални. В 

2 от групите FFI, участниците започнаха да се държат по-емпатично по време на 

формално-неформалния модул. Наблюдавани бяха  няколко особено креативни изяви 

на езикова употреба, както устно, така и писмено. 

Обобщените резултати от анкетното проучване относно мненията на участниците за 

двата вида сценарии по отношение на: обучението проведено по тях, подобрението на 

техните основни езикови умения, както и лингвистични и прагматични аспекти от 

уменията за комуникация, и други впечатления свързани с обучителния процес и 

езиковия напредък, като увереност, емоционално освобождаване, степен на 

напрежение и други са разпределени в три категории: 

- умения, аспекти от умения за комуникация и характеристики на обучителния 

процес, повлияни позитивно от обучението по експерименталния сценарий; 
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- умения или аспекти от умения за комуникация и характеристики на 

обучителния процес, повлияни позитивно от обучението по контролния 

сценарий; 

- умения или аспекти от умения за комуникация и характеристики на 

обучителния процес, повлияни равностойно от обучението и по двата вида 

сценарии; 

 

Умения, аспекти от умения за комуникация и характеристики на обучителния процес, 

повлияни позитивно от обучението по експерименталния сценарий за ролева игра 

„Кафене Мартенски заек”, според попълнените анкети по време на цялостния 

експеримент са: 

 

1. Намален негативен учебен стрес 

2. Намалено напрежение при общуване на чужд език 

3. Емоционално освобождаване 

4. Повишена мотивация за учене 

5. Умения за общуване на английски език във формална среда 

 

Умения или аспекти от умения за комуникация и характеристики на обучителния 

процес, повлияни позитивно от обучението по контролния сценарий „Бизнес 

разговори” са: 

 

1. подобряване на правопис 

2. разбиране въпреки наличието на непознати думи 

3. подобряване на увереността в комуникацията на английски език 

4. активиране на думи от пасивния речников запас 

 

Умения или аспекти от умения за комуникация и характеристики на обучителния 

процес, повлияни равностойно от обучението и по двата вида сценарии са: 

 

1. Удовлетвореност от обучението 

2. Оценката на участниците за личния си напредък 
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3. Оценка на качеството на текстовите материали 

4. Степен на интерес от обучението 

5. Подобряване на основни езикови умения – писане, говорене, слушане, четене 

6. Подобряване на граматика 

7. Подобряване на речниковия запас по бизнес лексика 

8. Подобряване на речниковия запас по лексика от общ английски 

9. Подобряване на уменията за изразяване на учтивост 

10. Подобряване на уменията за общуване в неформална среда 

11. Придобиване на знания за английската култура на общуване 

12. Предоставяне на възможност за учене чрез забавление 

13. Чувство на отпочиналост в края на занятията 

14. Усещане за ползотворно прекарано време 

15. Обучението се преценя като приятно 

 

При съпоставката на резултатите от трите категории проличава основно различие 

между двата сценария като влияние върху развиването на умения за комуникация на 

специализиран английски език, а именно фокусът върху лексикалното учене при 

преобладаващо формалния сценарий и от друга страна, фокусът върху приложението 

на наученото, и усъвършенстване на уменията за общуване във формална среда чрез 

мотивиращо обучение, което води до намалено напрежение при общуване на чужд 

език, емоционално освобождаване и намален негативен учебен стрес.  

 

Данните събрани по Въпрос 2 – „Кой от сценариите бихте предпочели в дизайн на курс 

по бизнес английски? Ако и двата, то в какво съотношение?” от полу-структурираното 

интервю сочат, че най-голям брой участници предпочитат сценарий от типа "Кафене 

Мартенски заек" да съставлява 80% от курса по специализиран чужд език, а останалите 

20% да са от типа на "Бизнес разговори". Броят участници, които предпочитат с над 

50% даден сценарий са съответно 8 за "Кафене Мартенски заек" и 7 за "Бизнес 

разговори", което не е от значимост, така че в случая най-отчетливо е предпочитанието 

за 80% дизайн от типа на "Кафене Мартенски заек". 

SPSS анализ на данните от лексикалните тестове в двата модула показва значителна 

промяна в резултат на обучението и в двата модула, като промяната в лексикално 
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отношение е значимо по-голяма в резултат на обучението по формалния сценарий, а по 

отношение на устните резултати – е по-голяма във формално-неформалния сценарий, 

но разсейването е голямо и разликата не е значима статистически. При по-голяма 

извадка, както и по продължително въздействие, разликата може да се окаже значима. 

При изчисляване на разликата между приблизителните средни стойности на устните 

тестове за двата модула се получава резултат от 8/50 точки за Кафене Мартенски заек и 

6/50 точки за „Бизнес разговори”, или 25% по висок резултат за експерименталния 

дизайн по отношение на развиване на говорни умения. (Таблица 8) Високата степен на 

разсейването в резултатите,  малката извадка и краткият времеви диапазон на 

експерименталното въздействие водят, обаче, до липсата на статистическа значимост. 

Друг резултат от статистическата обработка на данни и корелационен анализ между 

отговорите на въпрос 10 подточка а) от анкета 3 и професията на участниците, показва 

зависимост, коята е на границата на статистическата значимост, а именно че 

участниците от точните науки намират сценарии за ролева игра "Бизнес разговори" за 

по-интересен от "Кафене Мартенски заек", но тук трябва да се вземе впредвид, че 

броят на участниците с хуманитарни науки е едва 8 от общо 25 валидни изследвани 

случая по този въпрос. Стойността на коефициента Pearson Chi-Square е 0,046, което 

закръглено е точно 0,05, а за да има значимост стойността трябва да е по-малка от 0,05. 

Сравнявайки процента на отговорите, които са на средна и над средна оценка, може да 

се заключи че, 50% от участниците с хуманитарни специалности и 76,4% от тези с 

професия в точните науки считат сценарий "Кафене Мартенски заек" за по-малко 

интересен от "Бизнес разговори". 

Следващата Глава III е фокусирана върху проблемите около провеждането на 

дисертационното изследване по отношение на: проучването на литература, 

планирането и дизайна на експеримента, изготвянето и тестването на 

инструментариума, поетапното организиране и провеждане на експеримента, както и 

събирането и анализа на данни. 

В методологичен план един от първите проблеми за решаване беше дизайна на 

експеримента и определяне методите на събиране на данни. Благодарение на 

множество консултации със специалисти в сферата на методологическите изследвания 

в образованието от Софийски Университет и от Лондонския Университет (доц. д-р 
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Бончо Господинов, доц. д-р Ивайло Тепавичаров, проф. Анди Толми, д-р Ричард 

Фрийман, д-р Джуд Франсман, и д-р Мано Кандапа ) и специалист от чуждоезиковото 

обучение с изследовтелски опит в областта (д-р Андреа Ревез от Ланкастърски 

Университет) и обсъждания на възможния експериментален дизайн с научен 

ръководител, беше взето окончателното решение за  дизайн на експеримента в 

настоящия му вид. 

 

Съставянето на сценарии, които отговарят на целите на експеримента беше едно от 

началните предизвикателства, но по-трудно се оказа измерването на съставените 

текстове, дали и до каква степен отговарят на идеите на експерименталната техника за 

контекстно редуване.  

 

Количестевното измерване на контекста или кон-текста се оказа почти невъзможно да 

се извърши с точност, поради различните интерпретации на текстови части, като 

принадлежащи към формалния или неформалния стил в зависимост от гледната точка 

на ниво думи, изречения, откъси, ситуация. Кръстосването на неформален език и 

формална комуникативна ситуация, допълнително затрудняваше подобен текстови 

анализ. Изборът на компютърна програма (StyleWriter) отново предоставя 

приблизителни данни, но е приемлива алтернатива на измерване, която е сравнително 

обективна и предлага количествено измерване на видовете стил на лингвистично ниво, 

т.е. прагматичната функционалност се отчита, съдейки по наличния дискурс, без да се 

взимат в предвид социо-културни очаквания и разминаванията с тях в конкретните 

комуникативни ситуации в текста. Именно тези очаквания и разминавания с тях се 

явяват като основна трудност и при ръчно кодиране или NVivo кодиране на текста. 

Програмата StyleWriter има вградени филтри за живост на речта, брой термини,  

четивна тежест, характерна например в юридически текстове, изобилстващи с 

терминология, сложни думи, рядко-използвани думи и т.н. Живостта на речта от друга 

страна, се характеризира с неочакваност, оригиналност на изказа, хумор, 

художественост, метафоричност – все характерни аспекти на неформалността. Така, 

тези показатели, до висока степен съответстват на формалността и неформалността в 

стила на текста. Стойностите от 17/20 и 0/20 за четивна тежест (Bog Index), показват 



34 

Автореферат на тема: „Дизайн на ролеви игри по...“ за получаване на научна и образователна 

степен „Доктор“ 

34 
 

15% наличие на неформалност и във контролния сценарий на експеримента "Бизнес 

разговори".  

 

В провеждането на експеримента първата трудност беше неочакваното начало на 

експеримента и фактът, че нито изследователят като преподавател, нито участниците в 

първите 4-5 занятия от обучението по ролева игра по сценарий „Кафене Мартенски 

заек” не съзнавахме, че сме част от експеримент. Началото на работа по този сценарий 

се случи по-скоро от любопитство относно годността на сценария като текст за целите 

на обучението по бизнес английски език и неговият обучителен потенциал. Едва по-

късно, се получи осъзнаването на факта, че това вече е част от експеримента. Така 

първият курс от общо 6 по сценария се случи с непостоянен кворум от едва 3 човека и 

продължителност по-голяма от обичайните за последващите курсове от приблизително 

1 месец и половина. 

Поради спецификата на това неочаквано начало, възникна проблема с изпусната 

възможност за пре-тест на лексиката от сценариите. Диагностичният тест за ниво на 

владеене не съставляваше проблем да се проведе и по-късно, след началото на курса, 

тъй като предвиденото обучение няма потенциал да надгражда промяна с нива на 

езикова компетентност. Сценариите на "Кафене Мартенски заек" са обемисти и за това 

бяха разделени на 3 тематични части и съответно след всяка част се провеждаше 

лексикален тест, а след третата и устен тест по тема съответстваща на целия сценарий. 

Проблемът с липсващия пре-тест намери решение, като участниците бяха помолени 

след получаване на проверения лексикаленн тест да оградят думите научени от 

сценария, т.е. такива думи, които преди обучението, те не са знаели. В качеството си на 

възрастни учащи, отговорни за собственото си поведение хора, в контекста на 

минимален външен натиск, поради естеството на анонимност, свобода на отказ по 

всяко време и доброволност на участието в курса на екперименталното проучване, 

преценихме, че може да се разчита на тяхната етична коректност в предоставяне на 

данни по този начин. В следствие, възниква въпросът относно съзнателността на 

техния избор при заграждане на думи, научени от сценариите. Така, че данните от пре-

теста включват съзнателното усещане на участниците за научени думи в резултат на 

обучението. Въпреки това, впредвид сложността на проблема за установяване степента 

на научаване на нови думи в чуждоезиковото обучение разгледан в Глава 1 на база 
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трудовете на Paul Meara (1989), в хипотетичната ситуация на проведен пре-тест върху 

лексиката от сценариите, въпросът относно неговата обективност и точност не е по-

маловажен. Тогава ще трябва да се вземе под внимание вероятността участниците да 

отгатнат мястото на думи в изреченията за попълване без да знаят тяхното значение, 

влиянието на пре-теста върху резултатите от пост-теста и същата неизвестност относно 

степента на научаване на дадена дума и нейното измерване. В случая на настоящия 

дизайн на експеримента се поставя и допълнителен изследователски въпрос, търсенето 

на чийто отговор може да бъде основа на бъдещи проучвания, а именно: „Какво е 

количеството на несъзнателно усвоени думи в резултат на техниката за формално-

неформално кон-текстно редуване?” Въпросът за имплицитното учене в резултат на 

обучението по сценарий за ролева игра "Кафене Мартенски заек" възникна и поради 

факта, че при 5 от участниците се наблюдаваше проява на много въпроси относно 

разясняване на значения на думи по време на обучението по сценария, а в последствие, 

те ограждаха много малък брой думи в тестовете, като научени от занятията с "Кафене 

Мартенски заек". Няколко причини са вероятни за това явление:  

 Формално-неформалното редуване прави текста да изглежда по-лесен. Текстът 

се чете бързо и предизвиква смях и забавление, така че участникът най-вероятно 

би си казал, че след като текстът е толкова лесен, пък и забавен, няма как да е 

имал много непознати думи. Процесите на асимилация и акомодация се случват 

толкова бързо, почти неусетно и това кара учащите да вярват, че те всъщност не 

учат, защото ученето обикновено е нещо трудно.  

 Неформалността подсилва увереността на учащите и ако те са си записвали в 

час думи, за чието значение не са били сигурни, то на теста те се чувстват 

толкова сигурни за техните значения, че те не биха признали дори пред себе си, 

че са научили думите от сценария.  

 Кон-текстът компенсира несигурността в значението и спомага за лесното им 

разпознаване и запомняне, защото макар и невероятен и нереален, той на е 

грешен като лингвистична употреба.  

 Записването на дума по време на час, питането за значенията й, не означава 

непременно, че участникът я е научил от сценария. Това може да се дължи на 
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това, че те са били несигурни относно някакъв аспект от нейната употреба или 

значение, поради нетипичния контекст, в който я срещат. По този начин, 

потвърждавайки употребата или значението, в които те са се усъмнили 

първоначално, води до засилена увереност в знанията, което при нормални, 

неексперимнтални, условия е позитивен ефект в обучението, но в случая скрива 

данни, които са от значение. 

По принцип отдавна е известно, че имплицитното учене съществува, както по 

принцип, така и в чуждоезиковото обучение. Традиционното то се признава, като 

съществуващо, но се оспорва неговата полезност, защото то е неизмеримо, 

неуправляемо и методиката, по която се преподава е спорна. В настоящото изследване 

нямам за цел да изследвам този аспект от обучението и методиката по чужд език, 

въпреки че резултатите от изследването водят в тази посока и очертават проблеми за 

бъдещи проучвания. 

Друг въпрос относно провеждането на експеримента бяха участници с ниво извън 

целевия диапазон, които бяха допуснати до курса с очакването, че не толкова 

постиженията на тестовете, а данните от техните отзиви в интервютата ще бъдат от 

полза в изследването. 

 

Проблеми за провеждането на експеримента имаше на чисто ресурсно ниво по 

отношение на финансиране, набиране и подбор на участници, осигуряване на 

помещения и материали за извършване на обучението. В основната си част 

експерименталните обучения бяха самофинансирани. За единия от курсовете съм 

благодарна на колеги, които безвъзмездно ми осигуриха класна стая. Набирането на 

участници се случи по зададени предварително критерии без официална рекламна 

кампания. Единият от курсовете се проведе в личния ми дом, останалите бяха 

организирани от работодателите на работното място на участниците.  

Въпросът за валидността на резултатите има отношение, освен към вече споменатите 

проблеми и трудности в провеждането на експеримента, но и към фактора – 

изследователя-преподавател. Влиянието на личността на преподавателя, също внася 

доза субективизъм в проведения експеримент, за това ще опитам да направя мета-



37 

Автореферат на тема: „Дизайн на ролеви игри по...“ за получаване на научна и образователна 

степен „Доктор“ 

37 
 

обзор на отношението си към начина на провеждане на експеримента по време на 

експеримента: 

- Информиране и напомняне на участниците относно правата им като участници 

и моите задължения като изследовател, упоменати в бланката за съгласие; 

- Информиране относно общата цел на експерименталния курс, а именно да 

проуча как двата модула на обучение влияят върху изучаването на 

специализиран английски език при възрастни учащи. 

- Неразкриване на точните факторни зависимости, които се изследват; 

- Неразясняване на очакваните резултати и хипотези до приключване на целия 

експеримент, въпреки че в отделни случаи това щеше да облекчи работата ми с 

конкретни участници; 

- Точност при спазване предварително набелязания план на провеждане на 

експеримента; 

- Гъвкавост по отношение продължителността на курса, като се съобразява 

темпото на групата и вероятните отсъствия на участниците, за които бивах 

своевременно уведомявана от тях. 

В Глава III дискусията продължава с опит за съпоставка на изследването с предходни 

проучвания по темата. Цялостна съпоставка на изследването с предходни такива не 

може да бъде осъществена, поради липса на проведени изследавния, които да 

отговарят на настоящото в неговата цялост. Частично може да се говори за 

репликиране на резултати с доуточнения. 

Първото сходство на резултатите от настоящото изследване с такива от предишни 

изследвания е, че по-наситения контекст отклонява вниманието от лексикалното ниво 

и намалява усвояването на нови думи и изрази, както установяват през 1991 година 

Mondria & Wit-deBoer (Mondria, 1991). Уточнението тук е, че в настоящото изследване 

става въпрос за експлицитно научени лексикални единици. Така че, що се отнася до 

цялостно усвояване на лексика, т.е. запомняне, разпознаване и адекватна употреба на 

дума или израз в свързана реч, то е възможна по-голяма степен на релевантност с 
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изследването на Schouten-van Parreren, които установяват, че „наситените, 

информационно наситени контексти са най-благоприятни за усвояване на лексика” 

(Parreren, 1989). Връзка може да се направи и с изследването на R. Zahar, T. Cobb, и T. 

Spada, според които „контекстната наситеност няма отношеие към ученето, когато се 

използва типичен контекст за лексикалните единици”, а т.нар. „естествен текст” е този, 

който способства усвояването на лексика.   R. Zahar, T. Cobb, и T. Spada провеждат 

изследването си впредвид противоречивата и неясна ситуация относно това какъв вид 

контекст способства усвояването на нови думи – ясен, полу-ясен или напълно 

неясен. (В случая на настоящото изследване аналогията е, с други думи, на използване 

на полу-ясен контекст, образуван от редуване на „ясен” и „неясен”.) Те се позовават на 

изследване на  Beck, McKeown и McCaslin (1983), които откриват, че естественият 

текст съдържа голямо количество контекст, който не подкрепя и дори е подвеждащ за 

процеса на усвояване на лексика. Повечето учители и много изследователи (напр. 

Schouten-van Parreren, 1989; Beheydt, 1990) по това време считат, че ясният, наситен и 

подкрепящ контекст благоприятства ученето на думи, дори до степен да препоръчват 

учителите да създават текстове с особено ясен контекст, специално за изучаване на 

лексика. (В настоящото изследване се потвърждава резултата  на експлицитно 

усвояване на лексика от предимно „ясен” или формален контекст.) С други думи, 

коментира R. Zahar et al., учащите не бива да бъдат оставяни да нагазват в 

променливия контекст на естествените текстове или поне не трябва да разчитат на 

подобно „нагазване” за развитие на своя речников запас. (Резултатите от настоящото 

изследване навеждат на извода, че полу-ясния контекст води до повишаване нивото на 

устните умения на учащите.) От друга страна, са изследванията, които се 

противопоставят на това схващане. Изследванията на Mondria и Wit-deBoer (1991) и 

Parry (1991) откриват, че подкрепящият контекст способства повече четенето, 

отколкото научаването на думи. Оказва се, че учащите не забелязват или не запомнят 

думи, ако те са напълно изяснени от контекста. С други думи, малко по-малко 

подпомагащ контекст или смес от контекстни видове могат да забавят четенето, но 

ускоряват усвояването на лексика, а нормалното четене ще представлява идеален 

начин за осигуряване на такова разнообразие от контекстни видове. (Zahar R., June 

2001) Ако направим съпоставка с изследването на R. Zahar et al. и можем да приемем, 

че създаденият текст на "Кафене Мартенски заек" е пример за естествен текст, тъй като 
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има редуване на контекст (било то и преднамерено, за целите на експеримента), то 

можем да приемем извода, който R. Zahar et al прави, а той е, че след като учащите не 

научават много добре от наситен контекст (Mondria et al, 1990), а и не научават нищо 

въобще от напълно неясен контекст, възможно е научаването на думи да се случва в 

текстове, които редуват по-информативен и по-малко информативен контекст, както е 

в естествените текстове. Механизмът на разсъждение може да бъде следният: неясният 

или полу-ясният контекст предизвиква обучителна нужда, или концептуална празнина 

(Brown, 1993), която после се реактивира, когато думата бъде срещната в ясен 

контекст. (Zahar R., June 2001) Всъщност, техниката на редуване на формален и 

неформален конеткст е замислена по аналогия с живата реч и реалната работна 

ситуация в деловото общуване от една страна, а от друга формалният контекст 

съответства на това, което R. Zahar et al нарича „информативен”, докато неформалният 

– на „по-малко информативен” контекст. В случая на настоящото изследване 

„концептуалната празнина” на Brown води до увеличена комуникативна мотивация и 

по-високи резултати в устното тестуване на участниците, макар и разликата да е 

статистически незначима.  

 

Въпреки различията, аналогията с гореизложеното изследване има основание. Това, 

което продължава да отличава настоящото изследване и това на R. Zahar et al. е 

използването на ролева игра в обучението, насочеността към възрастни учащи, докато 

при него става въпрос за ученици в гимназиален етап, а и акцентът върху изучаване на 

специализирана лексика. На практика ролевата игра има за цел да накара учащите да 

прочетат отново сценария, да бъдат мотивирани да го изучат като смисъл и като 

лексика, за да могат да създадат своята лична версия на текста, като така, те усвояват 

това, което сами намират за потребно, особено що се отнася до лексика. Именно в 

подготовката на ролевата игра, те „срещат” думата в „ясен” контекст и чрез търсене на 

нейното значение, и като я използват и по този начин я интегрират в собствения си 

речников запас. Участвайки в ролева игра и използвайки новата дума или думи, 

учащите създават индивидуален път за преживяване и приобщаване на точно тази дума 

в своята личност, като инструмент на личния си речников запас за обособяване на свои 

преживявания, т.е. те вече я използват освен в ясен общоприет (формален) контекст и в 

запомнящ се личен (неформален) контекст.  
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Друга категория изследвания свързани с настоящото са тези, отнасящи се до 

използване на хумор в чуждоезиковата класна стая, а също и идеята за любовта като 

отношение благоприятстващо ефективното и свободно от негативен стрес учене. 

Според Weimer хуморът в класната стая има следните ползи за учащите: по-висока 

групова кохезия; смегчена критичност; увеличена оценка на учащите; по-добри 

способности за преодоляване на стреса; позитивна оценка от учащите. (Weimer, 2013) 

Тук резултатите наблюдавани от Weimer са сравними с тези на база полу-

структурираните интервюта в изследването: завишена емпатия (съответства на 

„групова кохезия”), повишена увереност (съответства на „увеличена оценка на 

учащите”), усещане за лекота и забавление (съответства на по-добри способности за 

преодоляване на стреса), а позитивната оценка от учащите може да се види в нейните 

различни аспекти в обработените мнения. 

 

Образователната драма включва, както гореспоменатите ефекти на хумора в класната 

стая, така и множество други ползи за обучаемите по принцип, това е видно както от 

трудовете на доц.д-р Радка Василева (Василева, 2014, с. 23-34), така и в резултати от 

изследване на DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education), (Drama 

Consortium, 2010), цитирани в Глава 1. Във връзка с другите две различия с 

изследването на Zahar et al –  работа с възрастни учащи и специализирана 

терминология, ще ги оставя извън фокуса на анализ, тъй като изучаването на лексика 

включва специализирана лексика и научаването на лексика е до голяма степен 

индивидуален процес, а освен това, границата между гимназиален етап и възрастни е 

18 годишна възраст, което прави двата фактора близки. 

Дискусионната част на изследването продължава с оценка на това до колко удачна е 

техниката за кон-текстно редуване в дизайна на ролеви по сценарии за целите на 

обучение на възрастни учащи по специализиран английски език. Характеристиките, 

които правят техниката подходяща за обучение на възрастни по специализиран чужд 

език са следните: 

- Възможност за езиково творчество – творчеството е процес на изразяване на 

собствено виждане на света, за чието осъществяване е необходимо да се случи 
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интернализиране на феномена или обекта, с който се работи творчески. Според 

таксономията на Блум, творчеството е последната най-висша стъпка в процеса 

на учене, т.е. тази степен предполага преминаването през останалите пет. Ако 

учащият е мотивиран да твори с езика, той е много мотивиран преди това да: 

помни, да разбере, да приложи на практика, да анализира и оцени предложения 

за изучаване материал. Творчеството е синоним на усвояването и резултат от 

ученето. 

 

- Възможност за езиково учене чрез забавление  - процесът на забавление е 

естествен мотиватор за повторно търсене на „източника” на удоволствие и по 

този начин за повторно преживяване на текста, предизвикал забавното усещане 

и косвено за учене чрез именно този текст. 

 

- Възможност за автономност в ученето – в обучението на възрастни множество 

учени (Gibbs, Habeshaw, Гюрова и др.) застъпват виждането, че учащите сами 

конструират своето учене и определянето на целите и задачите в обучението на 

възрастни е въпрос на договаряне, а не е продиктувано от учителя, директора на 

училището, министерството или друга външна инстанция.  

 

- Възможност за себеизява – редуването на формален и неформален текст или по-

точно наличието на неформален контекст, предполага по-голяма степен на 

междуличностно приемане, по-нисък праг на толерантност към „грешки” и 

неточности (последното предполага и завишено делегиране на 

приоритизирането на грешките и тяхната своевременна и внимателна корекция 

от преподавателя) при общуването, по-свободно от напрежение общуване и от 

тук и по-позитивна себеизява, по-високо ниво на активност и засилено желание 

за комуникация и себеизразяване, защото неформалността е личностно 

ориентирана, задачата е на второ място. 

 

- Възможност за повишаване на себеувереността при общуване на чужд език – 

отново благодарение на неформалността и нейното влияние в комуникативен 

аспект, успешното водене на разговор на чужд език, повишава себеувереността 



42 

Автореферат на тема: „Дизайн на ролеви игри по...“ за получаване на научна и образователна 

степен „Доктор“ 

42 
 

на учащите, а това от своя страна е индикатор, че ще продължат да участват в 

чуждоезикова комуникация и да усъвършенстват своите умения.  

 

- Възможност за обратна връзка (от останалите учащи в групата и от 

преподавателя) – структурата на занятията на база принципите на 

образователния театър предпорага кратка дискусия на представените разговори 

в края на всяко занятие, по време на която всички участници изразяват своето 

мнение относно представените ролеви игри.  

 

- Възможност за придобиване на енциклопедични познания от различни 

познавателни области – контекстното редуване може да бъде 

индивидуализирано според професионалните ориентации на участващите в 

обучението, а може и спорадично по усмотрение на автора на сценариите да 

включва терминология от специализирани области сходни и напълно различни 

от тези на участниците. 

 

- Възможност за личностно развитие чрез трансформиращо учене – сценарият на 

ролевата игра се развива около определен сюжет, история от живота. Учебното 

контекстно взаимодействие включва преки и непреки контекст-генериращи 

фактори, като едни от преките фактори на учебно взаимодействие при тази 

характеристика могат да бъдат (с позволение на участниците) връзки между 

житейския опит на учащите, текста на сценария и житейския опит на 

преподавателя, като участник. Истинността на тези връзки е нерелевантна 

величина, важното е да се осъществи тематично смислен и интересен за повече 

участници разговор на целевия език. Такъв тип учебно взаимодействие, което се 

базира на междуличностна комуникация, не само във формален контекст, 

предполага и обогатяващо общуване. 

 

- Възможност за развитие на умения за комуникация по принцип – във връзка с 

вече посочените характеристики на сценариите, съставени на база техниката за 

кон-текстно редуване и по-специално наличието на неформалност, се 

наблюдава увеличена активност в комуникацията на целевия език. Редуването 
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на стилове от своя страна, предполага съпоставка на видовете лингвистична 

компетентност, необходими при всеки един от двата стила и развиването на 

умения за комуникация на целевия език и в двата използвани стила. 

Глава III завършва с обособяване на няколко направления за бъдещи изследвания 

свързани с темата. На първо място, може да се репликира настоящото изследване с по-

голяма извадка, както и с участници, разпределени по професионално направление за 

по-точна съпоставка, тъй като към момента те са разпределени неравномерно по този 

признак, 17 от точни науки и 8 от хуманитарните. 

На второ място, може да се проведе изследване с цел проучване на зависимостта 

между количеството неформалност в дизайна на ролевата игра и количеството 

имплицитно усвоена лексика. Възможно изследване е и относно изучаването на общ 

английски посредством техниката за контекстно редуване. 

 

IV. Изводи 

Основните изводи за това дисертационно изследване са, че експерименталният дизайн 

основаващ се на техниката за формално-неформално кон-текстно редуване влияе 

позитивно на комуникационните умения на възрастни учащи за целите на общуване на 

специализиран бизнес английски език, когато като фокус на проучване са уменията за 

говорене и усвояване на специализирана лексика.  

 

Статистическият анализ на данните от тестовете на лексика и говорене показва, че 

обучението чрез ролеви игри по сценарии, базирано на техниката за кон-текстно 

редуване посредством сценарий за ролева игра "Кафене Мартенски заек", води до 

значимо подобрение в уменията за устна комуникация на целевия език по 

специализирана тематика, както и в усвояването на специализирана терминология. 

Според анкетното проучване на мнението на участниците обучението по 

експерименталния сценарий за ролеви игри от изброените вероятни резултати води в 

най-висока степен до: намален негативен учебен стрес, намалено напрежение при 

общуване на чужд език, емоционално освобождаване, повишена мотивация за учене и 

подобряване на умения за общуване на английски език във формална среда. 

Тематичното кодиране на данните от полу-структурирани интервюта на участниците 
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навежда на изводи, че сценарият за ролева игра "Кафене Мартенски заек" води до 

учене чрез забавление и намалено напрежение; ученето чрез него е леко и неусетно; 

сценарият за ролева игра "Кафене Мартенски заек" е провокативен и запомнящ се,  

мотивира говорене и участие, създава усещане, че има повече за научаване, както по 

отношение на специализирана терминология, така и по посока на личностно 

обогатяващо преживяване на драма съдържанието; предизвиква емпатия и интерес, 

което е от полза за всеки вид общуване, следователно и в деловото общуване; 

стимулира говорене – акцентът е върху сюжет повече отколкото върху думи; 

участници преразказват историята на сценария на други хора; участниците говорят 

повече на целевия език, макар и не по темата на моменти. Наблюдавани са 5 случая на 

имплицитно учене на лексика в резултат на обучението по сценария „Кафене 

Мартенски Заек”. 

 

В съпоставка с влиянието на традиционно съставения сценарий "Бизнес разговори", 

влиянието на експерименталния сценарий за ролева игра „Кафене Мартенски Заек” е 

равностойно като значимост на промяната в двете изследвани умения – говорене и 

усвояване на специализирана лексика. Традиционният, преобладаващо формален 

дизайн стимулира повече внимание върху отделни думи, отколкото върху цялостния 

смисъл на комуникативната ситуация и по този начин дава значително по-добри 

резултати по отношение на лексикалните умения на учащите. Лексикалните 

подобрения се очертават като основни и на база данните от анкетите на участниците в 

изследването, в които те посочват подобрения като: подобряване на правопис; 

разбиране въпреки наличието на непознати думи; подобряване на увереността в 

комуникацията на английски език; активиране на думи от пасивния речников запас. 

Лексикалното усвояване е по-скоро експлицитно.  

 

Стандартността в съдържателно отношение на контролния сценарий "Бизнес 

разговори" е причината за лесната контекстуализация на непознатите думи, а вероятно 

и за подобрената увереност в комуникацията, поради липсата на вариативност в 

контекстното тълкуване и високите резултати на лексикалните тестувания. 

Недостатъци на експерименталния дизайн според полу-структурираните интервюта се 

явяват:  
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1. Нерелевантност спрямо субективни предпочитания, особена трудност, поради 

нуждата от въображение при изпълняване на задачите по сценария.  

2. Нерелевантност спрямо обичайните очакванията на участниците за целите на 

обучение по бизнес английски. 

3. Труден – за разбиране, за приемане, свикване с него, изисква въображение;  

4. Лесен – Създаваното усещане за забавление и лекота на обучението може да 

подведе в посока на свръх самочувствие: „Толкова лесен, че почти нищо не 

научих.” (Усещане на участник). 

Недостатъците не са непреодолими, но когато са известни, могат да се вземат впредвид 

и да бъдат намерени решения според конкретния случай. За целите на експеримента не 

съм предприемала действия по решаването им в рамките на експерименталния курс. 

Представената техника за кон-текстно редуване може да бъде използвана в рамките на 

част от курс по специализиран английски в примерно съотношение 80 : 20 в полза на 

кон-текстното редуване или алтернативно, в съотношение 50 : 50.  

Понятията „форма”, „информа” и „неформа” очертават ключовата ос на изследването, 

като от една страна представят дизайна на експерименталните сценарии по отношение 

на кон-текстуалното съчетаване или редуване в лингвистичен, прагматичен, 

метапрагматичен и философски аспект, а от друга дават отражение върху получените 

резултати по отношение на експлицитност-имплицитност на усвояване, в конкретния 

случай – усвояване на специализирана лексика. С други думи, може да се обобщи, че 

според резултаите от направения експеримент форма-дизайнът придава акцент на 

експлицитност на усвояването на лексика, а информа-дизайнът – води до по-висока 

имплицитност в усвояването на нова лексика. 

 

V. Научен принос на изследването 

 

1. Създадена е и включена в изследване ролева игра по сценарий със заглавие 

“Кафене Мартенски Заек“, основана върху дизайн, изграден посредством 

техника на т.нар от автора кон-текстно редуване. Тази игра е оригинално 
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творение на автора и се превръща в ефективен стимул за повишаване на 

резултатността в чуждоезиковото обучение в група на възрастни учащи със 

специфични субективни предпочитания и устойчиво формиран обучителен 

профил. 

 

2. В теоретичен план изследването води до създаване и дефиниране на понятието 

кон-текст и понятията ин-форма и не-форма, въз основа на които са изведени 

определения за характеристики на двата основни стила на речево общуване – 

формален и неформален стил в няколко направления – лингвистично, 

прагматично, метапрагматично, философско и психолингвистично. Те са 

понятийната база на специфичния дизайн на контекстно редуване в ролевата 

игра. 

 

3. В практически план дизайна на ролевата игра „Кафене Мартенски Заек“ се 

съпътства от оригинално създадени упражнения и тестове, насочени към 

практикуването и усвояването на лингвистични и говорни умения по 

специализиран английски език. Тези съпътстващи инструменти са 

функционални и преносими към дизайна на други ресурси, използвани в 

обучението по чужд език. 

 

4. Дизайнът основан на техниката на кон-текстуално редуване в роленвата игра по 

сценарий, представена от авторката, го прави преносим и към дизайна на други 

текстови материали за четене с разбиране в рамките на обучението по 

специализиран чужд език. 

 

5. Авторката е провела качествено емпирично изследване, което показва, че в 

резултат на обучението по сценария „Кафене Мартенски Заек“ са достигнати 

статистически занчими промени в лексикалните и устните умения на учащи, 

които го правят значим за постигането на когнитивни цели на обучението. 

 

6. В резултат на приложената ролева игра са постигнати множество цели от 

афективен и взаимоотношенчески характер като повече общуване и говорене на 
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целевия език между учащите, усещане за лекота и забавление, намаляване вна 

стреса, желание за споделяне на наученото, усещане за успешно справяне и 

продължаване на ученето само след ограничен брой занятия. Това е несъмнен 

принос, който повлиява върху личния избор на предпочитан модел за 

чуждоезиково обучение, основан на едновременно неформално и формално 

общуване, който освобождава емоционално и засилва мотивираността. 

 

7. Авторката регистрира множество резултати относно влиянието на 

експерименталния дизайн на сценария на ролевата игра в съпоставка с това на 

контролния. Предимствата и ограниченията на двата вида дизайн могат да 

намерят приложение като инструкторски стратегии и пътеводител в 

преподаването на специализиран чужд език. 
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