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интересуващите се в Деканата на Факултета по класически и нови филологии 
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Увод 

 

Модернизирането на чуждоезиковото преподаване и повишаването на 

дигиталната компетентност във висшето училище са актуални задачи, чието 

изпълнение е планирано в редица съвременни европейски и национални 

образователни документи като Болонската декларация (1999), Проекта за 

стратегия за развитие на висшето образование в република България за периода 

2014 – 2020 г. (2014) и Националната стратегия за учене през целия живот за 

периода 2014 – 2020 г. (2013). Увеличеното предлагане на университетски 

електронни курсове налага убедително им обосноваване от методическа и 

финансова гледна точка. Интерактивността на електронното обучение се приема за 

негова неотменна характеристика. Това е така, ако се интересуваме само от 

техническия смисъл на думата интерактивен, който е синонимен на компютърно 

подпомаган, осигуряващ обратна връзка. Проблемът за интерактивността на 

учебното съдържание на електронните курсове е значително по-широкообхватен и 

дискусионен. Възможностите за различни тълкувания на понятието 

интерактивност, и изследването на различни негови аспекти, допринасят за 

постоянната му актуалност.  

Диалогичността – по-универсалният аналог на интерактивността – е 

характерна както за метода на Сократ и директния метод за чуждоезиково обучение 

на Берлиц от 1878 г., така и за съвременното обучение. Разбирането за диалога и 

ролята на участниците се променя и усъвършенства. Интересът от 

взаимодействието на преподавателя с обучаваните се насочва към 

взаимодействията между обучаваните, а симетричността/равнопоставеността им в 

разговора се проявява като негова определяща характеристика. 

Актуалността на изследването е пряко свързана с откроените аспекти в 

съвременното чуждоезиково обучение, тъй като се демонстрира чрез: 

 Типове сценарии за стимулиране на равнопоставен професионален и 

ежедневен диалог между работещи по двойки студенти.  

 Педагогически симулации по същите сценарии, създадени чрез софтуер за 

интерактивни упражнения CourseLab 2.4. Те се използват като учебни 
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дейности във формат SCORM 1.2 в системите за електронно обучение Moodle, 

Blackboard и BrainHoney.  

 Нова дефиниция за интерактивен учебен метод и класифициране на познатите 

методи за преподаване на английски език съобразно нея. 

Целта на дисертацията е създаването на електронен курс по 

специализиран английски, развиващ диалогичните умения, и установяване на 

влиянието му върху интерактивността на учебните взаимодействия. 

Обектът на изследването е електронното обучение в университетски курс 

по специализиран английски за агрономство. 

Предмет на изследването е интерактивността в учебната зала и 

възможностите за повишаването и чрез предложените дейности и ресурси. 

Изследователски въпроси, на които проучването се стреми да намери 

отговор са:  

1) Имат ли влияние видът на медиума (носителя на информация) и видът на 

задачата върху интерактивността, изразенa като индивидуално участие (брой думи 

и реплики) на участник? 

2) Имат ли влияние видът на медиума и видът на задачата върху интерактивността, 

изразена като контрол (брой зададени въпроси от участник)? 

3) Имат ли влияние видът на медиума и видът на задачата върху интерактивността, 

изразена като равнопоставеност/реципрочност на двамата участници (минимална 

процентна разлика между брой думи и минимална средна разлика между брой 

реплики, инициирани нови теми (TIN), развити собствени теми (DOT), развити 

теми на партньпра (DPT) и зададени фактологични въпроси (QN) от 

събеседниците)? 

4) Имат ли видът на медиума и задачата влияние върху количествените резултати 

от обучението, изразени в индивидуален брой грешки?  

Хипотезата на цялостното изследване е, че ниско интерактивна технология в 

съчетание с високо интерактивна задача има положително влияние върху 

диалогичните умения на студенти с ниво на езиково владеене А1/А2.  
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Водещите хипотези на емпиричното изследване са, че видът на медиума 

(интерактивна технология или интерактивен печатен сценарий) и видът на 

задачата (обмен на факти, обмен на факти и мнения или взаимно интервю) 

оказват влияние върху интерактивността на учебните взаимодействия, чиито 

показатели са нивото на участие, и нивата на контрол, критично мислене и 

равнопоставеност/реципрочност на участниците. 

Съпътстващите хипотези са, че видът на медиума и видът на задачата 

оказват влияние върху представянето на участниците, изразено в индивидуален 

брой грешки. 

Основните задачи на дисертационния труд, свързани с постигането на 

целта са: 

1) преглед на теориите на ученето; 

2) изясняване на терминологията – общуване, видове интерактивност (в 

методиката на чуждоезиковото обучение и в информационните технологии), 

интеракция, електронно обучение; 

3) концептуализиране на връзката между интерактивността, средствата за 

реализацията й – учебна програма, задачата “педагогическа симулация”, 

диалогови сценарии и ролята на обучаваните и преподавателя; 

4) предлагане на учебна програма по английски език за агрономи, включваща 

методически насоки за развиване на интерактивните умения; 

5) класифициране и селектиране на Интернет ресурсите, подходящи за 

изграждане на курса; 

6) предлагане на начини за използване на авторски софтуер или учебна среда за 

създаването на специализиран електронен курс; 

7) разработване на интерактивни сценарии за структуриране и балансиране на 

диалога; 

8) създаване на електронен вариант на тези сценарии с помощта на програмата 

CourseLab 2.4; 

9) провеждане на обучение със сценариите, без компютърно подпомагане, и с 

компютърните им варианти (интерактивни ръководства); 

10) разработване на скала за оценяване на индивидуалното участие в диалози; 
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11) проучване на възможностите на програмата за транскрибиране CHAT и 

съпътстващата я програма за анализ на съдържанието CLAN (MacWhinney 

2013); 

12) представяне и анализиране на данните за участието, равнопоставеността и 

резултатите при изпълнение на диалогични задачи, подпомагани от сценариите 

и ръководствата. 

Методът на дисертационния труд е изследване в действие (аction 

research), структурирано в три етапа (Фиг. 1).  

 

Проблем, проучване, 

хипотеза 

Намеса  Оценка 

Изследване в действие 

 

Фигура 1. Модел на цялостното изследване, реализиран чрез изследване в 

действие  

Етапи 

Първи етап - 
подготвителен 

Втори етап - същинско 
изследване 

Трети етап - анализ на 
резултатите 

Проблем, изслед.въпроси, прег-
лед на литературата и хипотези Анализ на данните 

Подбор на групи 

Проверка на хипотезите 
Обучение с интерактивни 
сценарии и упражнения за 
повишаване на участието, 
равнопоставеността и 
граматичната правилност в 
диалога 

Подготовка на материалите за 
изследването – програма, задачи 

и сценарии 
 Изводи и план за следващи 

действия 
Подбор на софтуер за 

интерактивни упражнения 
 

Подбор на виртуална учебна 
система 

 

Подбор на програма за 
транскрипция и анализ на 

диалозите 

Звукозапис на проведените 
диалози 

Транскрибиране, кодиране и 
измерване честотата на 
зададените индикатори 

Изходящи тестове и диалози 

Входящи тестове и диалози 
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През първия, подготвителен етап, се формулира съществен проблем в 

преподавателската практика – недостатъчната и ниско интерактивна устна 

комуникация в присъствените занятия, изграждат се хипотези относно 

възможностите на учебните дейности и образователните медии да влияят за 

разрешаване на проблема, и се подготвят материалите за провеждане на 

емпиричното изследване. Вторият етап на цялостното изследване е този на 

намесата, изразяваща се в квази-експеримент с претест, експериментално 

обучение и посттест. Основна задача във всички диалози по време на 

емпиричното изследване е педагогическата симулация, съчетаваща 

характеристики на комуникативните и педагогическите задачи. Вторият етап от 

цялостното изследване е отразен чрез проследяване изпълнението на 

симулативните задачи и начина на прилагане на зададените сценарии. 

Методите за събиране на данни са тестове и аудиозаписи. Диалозите на ЕГ се 

записват чрез оналайн записващо устройство, достъпно на адрес 

http://vocaroo.com. В КГ аудиозаписите се правят от преподавателя с помощта 

на цифров фотоапарат. 

През втория етап се осъществява и кодирането и транскрибирането на 

събраните звукозаписи. Третият етап на изследването в действие включва 

статистическа обработка на определени индикатори на транскрибираните с 

програмата CHAT и анализирани с програмата CLAN диалози. Използваният 

статистически метод е t-тестът на Стюдънт. Методът за изследване на участието и 

взаимодействията е дискурсивният анализ, а единиците на анализа са думи, 

реплики, речеви актове и размени. Проверката на хипотезите показва 

преимущество на технологията ръководство пред печатния сценарий, относно 

показателите на интерактивността и представянето, само когато ръководството е 

комбинирано със задача от типа обмен на факти и мнения. Хипотезите за влиянието 

на задачата върху интерактивността се потвърждават в по-голяма степен от тези за 

влиянието на медиума. Най-висока интерактивност поражда взаимното интервю, 

като показателите на обмена на мнения са много сходни. Броят грешки на участник 

нараства с нарастването на участието, независимо какъв е медиумът на 

преподаване. Като най-голям успех на проведеното обучение и изследване, се 

http://vocaroo.com/
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отчита способността му да стимулира диалог, с висока степен на интерактивните 

показатели, като задаване на фактологични въпроси, иницииране на нови теми и 

развиване на собствени и партньорски теми. Това е свидетелство за развиване на 

уменията за диалогично говорене и принос в областта на изследването им.  

 

Първа глава: Електронно обучение и интерактивност: същност и видове 

           

          В първата, най-обширна, глава на дисертацията се изяснява същността на 

интерактивността и електронното обучение и се обосновават идейни решения 

за планирания електронен курс по специализиран английски. Главата започва с 

практическото проявление на интерактивността, и тълкуване на термина 

интерактивен метод на учене. Предложена е следната работна дефиниция за 

интерактивен метод:  

 Интерактивен (диалогичен) метод на обучение е този, който цели 

осъществяване на явен (устен или писмен) диалог между участниците в 

обучението. 

От нейна гледна точка е изследвано отношението на познатите методи на 

преподаване по английски език към диалогичното говорене/интерактивността. 

Направените изводи водят до предложение за обогатяване на Модела за анализ 

на учебните методи (Шопов 2008) с две нови измерения за описание на 

методите – интерактивно (диалогично) измерение, показващо дали методът 

стимулира монологичното или диалогичното говорене на участниците в 

учебния процес, и технологично, отчитащо степента до която методът използва 

информационни и комуникационни технологии, и доколко те развиват 

уменията в интегриран вид. Най-диалогични, според тези скали, са 

комуникативният подход и обучението чрез сътрудничество. С най-висока 

технологичност се отличават конструктивистичните методи, съчетани с 

компютърно опосредствана комуникация. Второто практическо 

предизвикателство, върху което се спира глава първа, е съчетаването на 

интерактивен метод на учене, стремящ се към равнопоставен диалог, и 

изискванията на професионалната комуникация, която често не се отличава с 
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равнопоставеност. В предложения вариант на електронен курс се съчетават 

комуникативен подход и съдържателно-ориентирания подход на английския 

език за специални цели (ESP подход), като по-ниско интерактивен вариант на 

силната версия на комуникативния подход. Представени са модели на различни 

европейски университети за взаимодействие между ESP и CLIL (интегрираното 

учене на съдържание и език). Забелязана е тенденция към отпадане на ESP и 

замяната му с CLIL. Планирането на електронния курс по английски език е 

съобразено с българските условия, т.е., доминиране на ESP, ниско входно ниво 

по езика и необходимост от развиване, както на лингвистичната, така и на 

прагматичната компетентност.  

От тези практични проблеми се прави връзка с теориите за ученето и 

видовете учебни взаимодействия и се изпълняват първите планирани 

дисертационни задачи. Като обединяващо звено между комуникативни и 

съдържателно-ориентирани подходи се изтъкват функционалните и 

взаимодействени теории на учене, според които междуличностните 

взаимодействия способстват за усвояване на езика. Дискутирани са теории за 

взаимодействията в дистанционното и електронното обучение (Moore 1989; 

Hillman и др. 1994), също както и теории за взаимодействията между 

участниците в университетски курс (Laurillard 2002). Особено внимание се 

отделя на модела на комуникативна езикова компетентност, и по-конкретно, на 

прагматичния му компонент, набелязващ целите на обучението в диалогично 

(интерактивно) общуване. (Common European Framework of Reference for 

Languages 2006, 13). Изложени са схващания за интеракционната 

компетентност като част от прагматичната, и са конкретизирани елементите й 

(Young 2009; Galaczi 2010). Елементите на интеракционната компетентност 

намират приложение в създадения във втора глава модел на педагогическа 

интерактивност в компютърно подпомаган курс. От прегледа на тези теории, 

отново се преминава към конкретни практически въпроси по създаването на 

курса. Дефинирани са основни термини в информационните и 

комуникационните технологии. Познатите учебни подходи са свързани с 

характерните за тях технологии. Изводът е, че високо 
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интерактивните/диалогичните подходи обичайно се подкрепят от ниско 

интерактивни технологии (с недостатъчна обратна връзка и малък контрол от 

страна на потребителя, предназначени за индивидуална или подвойкова 

едновременна употреба). И обратно, високо интерактивните технологии 

подкрепят учебни подходи, отличаващи се с по-малка диалогичност. Това 

изглежда закономерно – недостатъците на метода да се компенсират от 

технологията.  

Моделите за електронни курсове са класифицирани, съобразно 

технологичната си интерактивност, педагогическия си подход или метод, и според 

организацията си (съотношението между електронни и присъствени занятия). Въз 

основа на класификациите се прави изводът, че най-подходящата за условията на 

агрономическия факултет на Лесотехническия университет курсова организация е 

смесено обучение от типа “Само някои събития са в традиционен формат” (Jara, 

Mohamed по Пейчева-Форсайт и др. 2011). Присъствените дейности в случая са 

диалогичните задачи. От гледна точка на предвидените взаимодействия и 

технологии подходящ е моделът на Мейс и Фаулър, допускащ съчетаване на 

бихейвиористични и конструктивистични подходи, в зависимост от нивото и 

целите на учещите. Курсовите технологии включват ниско интерактивно 

ръководство (без обратна връзка), онлайн упражнения с обратна връзка и 

виртуална учебна система (BrainHoney). Изяснени са подробно понятията задача, 

сценарий за сътрудничество (като вид подкрепа), и основни видове задачи. Идеи 

от сценариите на Алисън Кинг са заимствани в предложените в гл. 3.2.4.3 

механизми за балансиране на разговора (King 2008; King 1997 по Kollar, Fischer 

2006). Тези механизми са заложени в сценариите за подкрепа на диалогичните 

задачи. Във връзка с планираната пета дисертационна задача е направена 

класификация и оценка на наличните към момента интернет ресурси с 

агрономическа насоченост. Повечето от тези дейности, за съжаление, не се 

отличават с висока интерактивност, и не са предназначени за развиване на 

диалогичните умения. Дори да предвиждат диалог, той има спомагателна 

функция и за него не е структурирана подкрепа. Това е сериозно основание за 

създаване на собствена технология (тип ръководство) за едновременно 
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стимулиране на функционалната и социална комуникация, със сценарий за 

подкрепа на взаимодействията. 

В края на първа глава са разгледани типични проблеми в научните 

изследвания върху електронното обучение по английски език за специални 

цели и изследователските им методи. Резюмирани са резултатите от предишни 

разработки за влиянието на технологиите върху ученето на специализиран 

английски и развиването на диалогичните умения. Участниците в тях са с по-

високо езиково владеене от тези в настоящото изследване и работят в условия 

на компютърно опосредствана комуникация. В случаите на асинхронна 

комуникация, изследваните технологии са форум или имейл, а при синхронната 

– аудио-конферентна връзка или чат. Повечето задачи са свободни дискусии за 

които не се предвижда структурирана подкрепа. По-подробни сведения за вида 

на подкрепата при онлайн комуникацията дават Сатар и Йозденер (Satar, 

Özdener 2008) и Чен и Белкада (Chen, Belkada 2004), а за подкрепата, 

предвидена в дизайна на CD-ROM – Лорилард (Laurillard 2001). Получените 

резултати са сравнени в заключението с резултатите от емпиричното 

изследване и използвани за проверка на общата хипотеза. 

 

Втора глава: Теоретично проучване и моделиране на понятието 

интерактивност 

 

Втора глава разглежда теоретични модели на технологична и 

педагогическа интерактивност. Теоретичният и принос към дисертацията е в 

доразвиване на идеята за двете нови скали в Модела за анализ на учебните 

методи. Интерактивната скала, отчитаща дали методите стимулират монологично 

или диалогично говорене, вече има точни деления, възприети от модела на 

педагогическа интерактивност на Бючамп и Кениуел (Beauchamp, Kennewell 2010). 

Деленията на тяхната скала са съответно – нулево (монолог от страна на 

преподавателя, отсъствие на явно диалогично говорене); авторитарно (полемичен 

диалог с доминиране на преподавателя, или някой по-самоуверен ученик); 

диалектично (подтикващо, търсещо отговори говорене); диалогично (включва 
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кумулативните и изследователските диалози). Доразвитата скала е ценен 

инструмент за интерпретиране на резултатите от проведеното диалогично 

обучение. На фиг. 2а и 2б е предложен нов, авторски модел на педагогическа 

интерактивност в компютърно подпомаган курс по английски.  
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ВИДОВЕ 

ЗАДАЧИ 

КАТЕГОРИИ 

НА ИНТЕРАК-

ТИВНОСТТА 

СВЪРЗАНИ С ТЯХ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ИНТЕРАКТИВНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

(ЦЕЛ НА 

ОБУЧЕНИЕТО) 

ОЦЕНКА НА ИНТЕРАКТИВНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

(Измерване и кодиране чрез системата за 

изследване на речта CHILDES (MacWhinney 

2012 ) 

 Обмен на 

факти 

 Обмен на 

мнения 

 Взаимно 

интервю 

1) Участие 

2) 

Сътрудничест-

во (реципроч-

ност, равно- 

поставеност) 

 

 

 

 

3) Контрол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Адаптивност 

обратна връзка) 

5) Критично 

мислене 

1) Средна продължител-

ност на изказванията 

 

2) Средна разлика между 

продължит. на изказва- 

нията и средна разлика 

между бр. определени 

размени и речеви актове 

 

 

3. 1 Фактологични 

въпроси 

3. 2 Изказвания 

доразвиващи собствена 

тема 

3. 3 Иницииране на нова 

тема 

 

 

 

4. Изказвания 

доразвиващи тема на 

партнъора 

5. Въпроси за мислене 

 

1 – чрез отчитане средния брой думи на 

участник (команда MLT (средна дължина на 

репликата)  

2 – чрез отчитане средната процентна 

разлика между броя думи на събеседниците 

и средната разлика между броя на 

зададените от всеки въпроси, инициираните 

теми, развитите собствени теми и развитите 

теми на партньора 

 

3. 1 – чрез измерване честотата на 

зададените фактологични въпроси 

3. 2 – чрез измерване честотата на 

твърденията, доразвиващи собствена тема. 

 

3. 3 – чрез измерване честотата на въпросите 

и твърденията, иницииращи нова тема. 

Равномерното им разпределение показва 

равностоен контрол над разговора. 

 

4 – чрез измерване честота на твърденията и 

въпросите, доразвиващи тема на другия. 

Големият им брой говори за висока 

интерактивна компетентност. 

5 – чрез измерване честотата на въпросите 

за мислене (Как ..? Защо …?) 

 

Фигура 2а. Първа част на модел на педагогическата интерактивност в компютърно 

подпомаган курс по английски език 
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ВИДОВЕ 

ЗАДАЧИ 

КАТЕГОРИИ 

НА 

ИНТЕРАК-

ТИВНОСТ-

ТА 

ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ИНТЕРАКТИВНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

ОЦЕНКА НА ИНТЕРАКТИВНАТА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

(Измерване и кодиране чрез системата 

за изследване на речта CHILDES 

(MacWhinney 2012 ) 

 

ДВОЙКИ ОБУЧАВАНИ С ОБЩО 

РЪКОВОДСТВО/СЦЕНАРИЙ 

 

УЧЕБНО 

СЪДЪРЖАНИЕ 

(+ИКТ) 

ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНИКИ (МЕХАНИЗМИ ЗА 

БАЛАНСИРАНЕ НА РАЗГОВОРА) 

ПОДКРЕПА НА 

УЧЕБНИТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Текст 

Аудио 

Видео 

Тест 

Педагогическа 

симулация 

МБР (вариант А) – отговаряне на въпрос, задаване 

на същия и въвеждане на нов въпрос 

МБР (вариант Б) – (при трима и повече студенти) 

отговор на въпрос и задаване на същия въпрос на 

следващия събеседник. Последният пита първия. 

Следващият нов въпрос се въвежда от втория 

студент в поредицата 

МБР (вариант В) – отговаряне на въпрос и 

въвеждане на нов 

МБР (вариант Г) – първият студент задава серия 

въпроси, вторият само отговаря. След това смяна 

на ролите. 

 

Диалогови сценарии и 

компютърни 

ръководства с 

вградени механизми 

за балансиране на 

разговора 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ 

 

Фигура 2б. Втора част на модел на педагогическата интерактивност в компютърно 

подпомаган курс по английски език 

Първата част на модела обхваща участниците в курса, техните задачи, 

приоритетна цел (придобиване на интерактивна компетентност), индикаторите на 

интерактивната компетентност и количествените им изражения. Втората част на 

модела описва ролите на преподавателя и видовете учебно съдържание, вариантите 
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на подкрепа (сценарии) и вградените в нея интерактивни техники (механизми за 

балансиране на разговора). 

 

Трета глава: Методология и организация на изследването 

 

Трета глава е посветена на подхода на дисертационния труд – изследване 

в действие – и неговите три етапа. Конкретизирани са изследователските 

въпроси, хипотези, и свързания с тях концептуален модел: 

          Изследването в действие е сложно понятие, което се третира по различен 

начин от различни автори. Някои го определят като подход (Allwright, Bailey 

1991; O’Brien 1998), а други като метод (Бижков 2007; Cohen, Manion 2005). 

Възприемането му като подход допуска реализация чрез различни 

изследователски методи, като експеримент, квази-експеримент или изследване 

на отделен случай. Според метода Образователният комитет на САЩ разделя 

действените изследвания на описателни и експериментални (Lauer 2004). 

Експерименталното изследване в действие е сред най-разпространените 

педагогически изследвания в днешно време (Bielska 2011). To прилича на 

експеримент, но рядко демонстрира типичните за него характеристики като 

контролна група и произволно групиране на изследваните в експериментална и 

контролна група. Липсата на произволно групиране и провеждането на 

експеримента или квази- експеримента само в рамките на един клас или 

училище се считат за ограничения на действения подход по отношение на 

генерализирането на резултатите върху цялата популация и осигуряването на 

външна валидност (Lauer 2004). 

Дизайнът на действените изследвания определя методите за събиране на 

данни. За описателните изследвания те са количествени, а за 

експерименталните – качествени. Валидността при използване на качествените 

методи се осигурява чрез триангулация, а при количествените – чрез 

представителност на изследваните лица, сравняване на групи между които няма 

значими различия в началото, и прилагане на подходящи статистически методи 

за анализ на данните (Cohen, Manion 2000, 105).  
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Макар проведеното действено изследване да има експериментален 

характер, за осигуряване на валидността е осъществена триангулация на 

методите за събиране на данни според матрицата на трите И-та (the tree E-s). 

При нея методите за събиране на данни спадат към три различни категории 

(изживяване, изпитване и изследване) (Mills 2003 по Ary, Jacobs, Razavieh 

2010). В първата категория са методи, записващи по различен начин опита на 

преподавателя изследовател, като наблюдение, аудио или видео запис. В 

категорията на методи за изпитване влизат интервюто, анкетата и 

стандартизираните тестове. Към третата категория са методите за търсене и 

преглед на налична информация за обучаваните, учебните програми и 

материали.  

 Триангулацията на методите в настоящата дисертация се осъществява 

при съчетаване на представители на всяка от тези категории, т.е. 

транскрибирани аудиозаписи, входящи и изходящи тестове и търсене на 

литература за сходни изследвания на влиянието на компютърните технологии 

върху диалогичните умения. 

 Хипотезите на експерименталното изследване, изложени в увода, тук 

получават конкретно развитие, а концептуалният модел на фиг. 3 

систематизира влиянията, обект на цялостното изследване. 

H 1 Интерактивният медиум (технология или печатен сценарий) оказва 

влияние върху интерактивността на учебните взаимодействия, чиито показатели са 

нивото на участие, изразено в брой думи и реплики на член от двойката, нивото на 

контрол, изразено в среден брой на инициираните нови теми (TIN) и зададените 

фактологични въпроси (QN), нивото на критично мислене, изразено в средния брой 

на доразвитите собствени теми (DOT), и нивото на равнопоставеност/реципрочност 

на участниците, представено като разликата в броя думи на членовете на двойката 

(в проценти) и между броя на развитите от тях теми на партньора (DPT) и 

зададените специални въпроси (QN). 

Субхипотези:  

H 1. 1. Нивата на показателите на интерактивността и представянето в двете 

групи преди обучението нямат значими различия. 
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H 1. 2. В края на обучението групата, подпомагана от ръководство в SCORM 

формат (ЕГ), има по-високи стойности на показателите на интерактивност, 

отнасящи се до участието и контрола, и по-ниски стойности на показателите, 

отразяващи равнопоставеността и представянето, отколкото групата, подпомагана 

от печатен сценарий (КГ). 

H 1. 3. В края на обучението двете групи имат по-високи стойности на 

показателите на интерактивност, отнасящи се до участието и контрола, и по-ниски 

стойности на показателите, отразяващи равнопоставеността и представянето, 

отколкото преди него (диалог 1). 

H 1. 4. По време на обучението (диалози 2, 3 и 5) групата, подпомагана от 

ръководство в SCORM формат (ЕГ) има по-високи стойности на показателите на 

интерактивност, отнасящи се до участието и контрола, и по-ниски стойности на 

показателите, отразяващи равнопоставеността (средни разлики между брой думи 

(%), TIN, DOT, DPT и QN) и представянето (брой грешки), отколкото групата, 

подпомагана от печатен сценарий (КГ). 

H 1. 4. 1. По време на обучението средната процентна разлика между броя 

думи на събеседниците в ЕГ, при работа с ръководството е d < 10%. 

H 1. 4. 2 . По време на обучението средната разлика между TIN, DPT, DOT и 

QN на събеседниците в ЕГ при работа с ръководството е d < 2. 

H 2 Видът на задачата (обмен на факти, обмен на факти и мнения или 

взаимно интервю) оказва влияние върху показателите на интерактивността и 

представянето. 

H 2. 1. Показателите на интерактивността, отнасящи се до участието и 

контрола са по-високи, а показателите, отразяващи равнопоставеността и 

представянето – по-ниски, при изпълнение на задачата в диалог 3 за обмен на факти 

и мнения (Ф и М), отколкото, отколкото при задачата в диалог 2 – обмен на факти 

(Ф). 

H 2. 2. Показателите на интерактивността, отнасящи се до участието и 

контрола са по-високи, а показателите, отразяващи равнопоставеността и 

представянето – по-ниски, при изпълнение на задачата в диалог 5 – взаимно 
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интервю (ВИ), отколкото при задачата в диалог 3 – обмен на факти и мнения (Ф и 

М). 

 
 

Фигура 3. Концептуален модел на изследването 

Както се вижда от концептуалния модел, първо се проверяват хипотези 

1.1, 1.2 и 1.3, относно въздействието на медиума върху интерактивността и 

представянето, а после хипотези 2.1 и 2.2, за въздействието на задачата върху тях. 

От получените резултати се правят изводи за влиянието на независимите 

променливи върху диалогичните умения на обучаваните студенти и сравнения с 

предишни изследвания по темата.  

Участниците в изследването са две групи студенти по агрономство в 

Лесотехническия университет през учебната 2013/2014 г. Всяка група се състои от 

10 студенти. КГ (редовни студенти) се обучава традиционно, а за диалозите 

получава подкрепа от печатни интерактивни сценарии. ЕГ (задочни студенти) се 

обучава в електронен курс, като диалозите се провеждат в присъствени занятия. 

Двойките работят на общ компютър с интерактивни ръководства, включени в 

Интерактивност на учебните 
взаимодействия – 

1) Участие 
2) Контрол 
3) Равнопоставеност 

Представяне 

1) Брой грешки 

Вид на медиума –  
1) Интерактивно 
ръководство 
2) Принтиран сценарий H 1.1., 1.2.; и 1.3. 

H 2.1.и 2.2. 

Вид на задачата 
1) Обмен на факти 
2) Обмен на факти и мнения 
3) Взаимно интервю 

Диалогични умения на обучаваните 
на ниво А2 

Преглед на 
литературата 

Хипотеза на 
цялостното 
изследване 
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разделите на курса. За осъществяване звукозаписи на диалозите и използването им 

за изследването, е получено писменото разрешение на всички участници. 

Подготовката на материалите в първия етап реализира дисертационни 

задачи 3,4,6,9 и 11. Тя започва с проучване на потребностите на 

професионалната комуникация (преглед на учебни планове и учебници за 

специалност Агрономство) и създаване на езиков профил за професионалния 

сектор агрономство, изобразен в таблица 1. 

Таблица 1. Ситуационни категории и дескриптори за професионалния сектор 

агрономство 

Сфера Професионална, Агрономство и растителна защита 

Места ферма, оранжерия, селскостопанска аптека, лаборатория, фирма, 
министерство, агенция, търговско изложение 

Институции държавни и международни фирми, образователни институции, 
агенции за студентски бригади, бюра по труда, застрахователни 
агенции 

Личности тракторист растениевъд, консултант, агрометеоролог, лаборант, 
лозар, винар  

Предмети селскостопанска и транспортна техника, изкуствени торове и 
препарати за растителна защита, лабораторна техника, фирмена 
документация, бизнес планове 

Явления/процеси вегетативни и производствени процеси, природни бедствия, 
патофизиологични процеси 

Действия инструкции, разораване, засяване, напояване, присаждане, 
прибиране на реколта, борба с плевели, природни бедствия, болести 
и вредители, кандидатстване за субсидии, защита и мерки за 
безопасност 

Текстове Метеорологични прогнози, телевизионни репортажи, статии, 
разговори с институции 

 

Профилът определя насоките в учебната програма за курса. Подготовката 

обхваща сравнение на характеристиките на подходящи задачи за социална 

комуникация, като ролева игра и симулация. Симулацията се избира като 

основна дейност във всички диалози. Тя съдържа и характеристики на 

педагогическите задачи, целящи практикуване на определени граматични 

структури и интерактивни техники (механизми за балансиране на разговора). 

Предложените механизми за балансиране на разговора са три основни 

варианта. Варианти А и Б са за обмен на факти или мнения, различни за 

различните участници. При тях, след отговор на въпрос, всеки участник задава 

същия въпрос, и след това въвежда нов. Вариант В е свързан с обмен на факти. 
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Говорещият тук, не повтаря въпроса на събеседника, а след даване на отговор, 

въвежда нов въпрос. Вариант Г е характерен за задачата взаимно интервю. При 

него се обменят описания или хронологични разкази. С цел да не се нарушава 

логиката и последователността на разказите, първо единият студент влиза в 

ролята на интервюиращ, а другият на интервюиран. След това ролите се 

сменят. 

В подготвителният етап, след изпробване на различни системи за 

електронно обучение, е избрана създадената от Agilix Labs. BrainHoney. 

Предимствата й за конкретния курс по английски език се изразяват в постоянна 

и безплатна сървърна поддръжка, възможност за качване на файлове в SCORM 

формат, лесна регистрация на преподавателя, без инсталиране на софтуер, и 

лесната регистрация и дерегистрация на студенти, без посредничество на 

администратор. След проучване възможностите на различни видове софтуер за 

създаване на учебно съдържание, за генериране на компютърните ръководства 

в SCORM беше избрана програмата CourseLab 2.4.  

Вторият етап на изследването е намесата, изразяваща се в претест, 

експериментално обучение и посттест. Фиг. 4 показва обобщен модел на 

емпиричното изследване.  

 

 
Фигура 4. Модел на емпиричното изследване 

Транскрибирането и кодирането на диалозите във втория етап от 

цялостното изследване се извършва чрез системата за анализ на речта CHILDES 

(Child Language Data Exchange System). Тази система за обмен на данни за детска 

Диалогично 
учене с 
печатни 
материали Претест – 

аудиоза-
пис на 
диалог 1 

Експеримен-
тални двойки 
–  присъствени 

Контролни   
двойки – 
присъствени  

Диалогично 
учене 
в електронен 
курс с 
интерактивно 
ръководство 

Посттест – 
аудиозапис 
на диалог 6 
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реч е създадена от Брайън Макуини и Катрин Сноу през 1984 г., във връзка с 

едноименен проект (MacWhinney 2014). Тя възниква като колекция от аудио, видео 

записи, и транскрибирани записи на детски разговори, документиращи усвояването 

на родния език. По-късно в нея са интегрирани следните компютърни програми за 

изследване на речта: 

 CHAT (Codes for Human Analysis of Transcripts), съкращение на “кодове за 

човешки анализ на транскрибирани записи” – програма за транскрибиране в 

системата CHILDES. Всички транскрибирани записи в системата са във формат 

CHAT. 

 CLAN (Computerised language analysis) – програма за различни автоматизирани 

анализи на транскрибираните данни, като измерване честотата на определени 

единици, измерване средна дължина на изказване, интеракционни и 

морфосинтактични анализи. 

Системата CHILDES се прилага не само за изследване на детската реч, но и  

на речта на възрастни, изучаващи чужди езици (Warschauer 1996b; Iwashita и др. 

2008; Mehotcheva 2007). За нуждите на конкретното изследване, предлаганите в 

програмата списъци с кодове на видове речеви актове и грешки, са обогатени с 

допълнителни собствени кодове за речеви актове и грешки.  

 

Четвърта глава: Анализ на резултатите 

 

В четвърта глава на дисертацията са анализирани резултатите от 

емпиричното изследване.  

Входното и изходното равнище на двете изследвани групи са сравнени 

чрез два различни метода за събиране на данни –тестове за входно/изходно 

ниво и дискурсивен анализ на транскрибираните звукозаписи (Приложения 1-

12). Резултатите от тестовете са обработени чрез програмата SPSS. 

Дискурсивният анализ и сведенията за честотите на избраните индикатори се 

получават чрез програмата CLAN, а след това са обработени статистически 

чрез EXCEL. 
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Според Държавните образователни изисквания нивото на езиково владеене 

при завършване на XII клас в непрофилираните гимназии се очаква да бъде В1 и 

входящият тест е съставен за това ниво (Държавни образователни изисквания за 

учебно съдържание по чужд език, 2014). Граматичните и лексикални единици в 

него са съобразени с указанията за подготовка за теста на Кеймбридж РЕТ 

(Preliminary English Test), съответстващ на ниво В1. За отнасяне на получения брой 

точки към това, или съседните нива на Общата европейска референтна рамка за 

езиците, е консултирано ръководството за разработване и оценяване на тестове, 

публикувано от Асоциацията на изпитните центрове в Европа (Manual for 

Language Test Development and Examining for Use with the CEFR, 2011). Първите, 

чиито резултат е до 10 % по-малък от максималния, спадат към ниво В1. 

Следващите, с резултат до 30 % по-малък от най-ниския за В1, са в ниво А2. 

Следващите, с резултат до 30 % по-нисък от прага за А2, са в ниво А1. За 

конкретния входящ тест максималният брой точки е 28. Ниво В1 – от 25 до 28 

точки, ниво А2 – от 24 до 17 точки, ниво А1 – 16 до 11 точки. Сравнението на 

резултатите на фиг. 5 показва, че няма статистически значима разлика между 

средните резултати в двете групи, както преди, така и след края на обучението. 

Преобладаващото ниво в тях е А1. Тестът за входно и изходно ниво е един и същ.  

Промяна на нивото в края на обучението не се наблюдава, тъй като 

продължителността му е един семестър за КГ и два семестъра за ЕГ. ЕГ се състои 

от студенти задочно обучение и същия брой часове се разпределя в два семестъра. 

Сходството на резултатите между двете групи в края на обучението показва, че 

двете медии (сценарии и ръководство) са имали сходно въздействие. Въздействието 

е положително, тъй като и при двете групи има статистически значимо повишение 

на резултатите, въпреки запазване на общото ниво на езиково владеене. 
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Фигура 5. Резултати от входящ и изходящ тест за ЕГ и КГ 

 

Статистическият анализ на данните от програмата CLAN е извършен чрез 

t-теста на Стюдънт за проверка на равенството на две средни в две генерални 

съвкупности, когато информацията е получена от две независими извадки. При 

изследване влиянието на медиума, сравняваните извадки са ЕГ и КГ. При 

изследване влиянието на задачата се сравняват постиженията на една и съща група 

(ЕГ или КГ) в различни диалози. Те отново са разгледани като независими извадки, 

поради различното групиране на студентите в двойките при различните диалози.  

Първият изследователски въпрос, зададен в гл. 3. 2. 1. гласи:  

Имат ли влияние видът на медиума и видът на задачата върху 

интерактивността, изразенa като индивидуално участие (брой думи и реплики на 

участник)? 
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Средният брой думи в двете групи за всеки от шестте диалога е даден на 

фигура 6. 

 
Фигура 6. Среден брой думи за ЕГ и КГ в диалозите 

 

Вторият изследователски въпрос в гл. 3.2.1. е:  

Имат ли влияние видът на медиума и видът на задачата върху 

интерактивността, изразена като контрол (брой зададени въпроси от участник)? 

Средният брой QN в двете групи, за всеки от шестте диалога, може да се 

проследи на фигура 7. 
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среден брой QN
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Фигура 7. Среден брой въпроси за ЕГ и КГ в диалозите 

Третият изследователски въпрос, зададен в гл. 3. 2. 1. е:  

Имат ли влияние видът на медиума и видът на задачата върху 

интерактивността, изразена като реципрочност на двамата участници (минимална 

процентна разлика между брой думи и минимална средна разлика между брой 

реплики, TIN, DOT, DPT и QN на събеседниците)? 

Средната разлика (в %) между броя думи в двете групи за всеки от шестте 

диалога е дадена на фигура 8. 
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Фигура 8. Средна разлика в % в броя думи на събеседниците в двете групи 

 Средните разлики между броя TIN, DOT, DPT и QN на събеседниците са 
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Фигура 9. Средна разлика между брой TIN на събеседниците в двете групи 
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средна разлика между брой DOT

3,0

3,6

1,2

6,2

0,2 0,4

3,2 3,2
2,8

6,2

0,6

2,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

диалог 1 диалог 2 диалог 3 диалог 4 диалог 5 диалог 6

ЕГ

КГ

 
 

Фигура 10. Средна разлика между брой DOT на събеседниците в двете групи 

 

 
Фигура 11. Средна разлика между броя DPT на събеседниците в двете групи 
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средна разлика между брой QN
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Фигура 12. Средна разлика между броя QN на събеседниците в двете групи 

 

Четвъртият изследователски въпрос, зададен в гл. 3. 2. 1.е: 

Имат ли видът на медиума и задачата влияние върху количествените 

резултати от обучението, изразени в индивидуален брой грешки?  

Средният брой грешки в двете групи, за всеки от шестте диалога, се вижда на 

фигура 13. 
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Фигура 13. Среден брой грешки за ЕГ и КГ в диалозите 

 

Обобщение на проверките на хипотезите е дадено в таблица 2.  

Таблица 2. Равносметка на резултатите от емпиричното изследване 

 

ХИПОТЕЗИ СЪДЪРЖАНИЕ БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ 

ХИПОЕЗИ 

H 1. 2. Относно по-силния ефект на технологията 
върху показателите на интерактивността и 
постиженията (Диалог 6) 

Д 6 

ЕГ – 6/15 

H 1. 3. За преимуществото на двете интерактивни 
медии по отношение на тези показатели. 
(Диалог 6) 

Д 6 
ЕГ – 9/15;  
КГ – 4/15 

H 1.4. За преобладаващото влияние на 
технологията върху интерактивността и 
постиженията (диалози 2, 3 и 5). 

Д 2 – 3/15  
Д 3 – 8/15 
Д 5 – 5/15 

H 2.1. За преимущественото влияние на задачата 
Ф и М пред Ф върху интерактивността и 
успеха. 

Д 2 и 3  
9/15 за ЕГ 
3/15 за КГ 

H 2.2. За преимущественото влияние на задачата 
ВИ пред Ф и М върху интерактивността и 
успеха. 

Д 3 и 5 
10/15 за ЕГ 
10/15 за КГ 
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Технологията ръководство има предимство пред сценария, само в 

комбинация със задачата обмен на факти и мнения. В другите случаи тя не оказва 

очакваното въздействие върху показателите на интерактивността. Възможни 

причини за това са ниската интерактивност на технологията, не предоставяща 

обратна връзка. Това води до несанкционирано нарастване на грешките. 

Нарушенията на заложените механизми за балансиране на разговора също не се 

сигнализират на студентите и те не коригират представянето си. 

Сравнението показва, че хипотезите относно влиянието на задачата върху 

интерактивността се потвърждават в по-голяма степен, особено за ЕГ, отколкото 

тези за влиянието на технологията. Взаимното интервю се оказава задачата 

стимулираща най-голямо участие и равнопоставеност. Обменът на факти и мнения 

е с много близки показатели. Друг извод, направен в хода на анализа на резултатите 

е, че нарастването на участието води до нарастване на броя грешки на участник, 

независимо какъв е медиумът. Съвместното действие на двата изследвани фактора 

успешно стимулира участниците да задават въпроси, инициират нови теми, 

доразвиват собствени и на събеседника теми. Това са признаци за повишена 

интерактивна и прагматична компетентност, съдържаща уменията за диалогично 

говорене. Прагматичната кометентност е не само важен критерий за оценка на 

устните изпити на Оксфорд и Кеймбридж, но и залог за смислено и 

удовлетворяващо всички участници общуване. Изследванията върху нея имат 

важен принос в областта на чуждоезиковото преподаване и научни разработки, 

където вниманието по-често е концетрирано предимно към лингвистичната 

компетентност.  

Резултатите от проведеното изследване не претендират за валидност за 

цялата популация на студентите по агрономство в Лесотехническия университет. 

Редица ограничения на изследването, като малкия брой изследвани лица, 

променливия състав на експерименталната група, и еднократното изпробване на 

повечето изследвани задачи, не позволяват да се правят обобщения. Все пак, може 

да приемем, че резултатите са валидни за изследваните групи, поради обективното 

измерване  на показателите, извършена от системата за анализ на речта CHILDES.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата дисертация имаше за цел създаването на електронен курс по 

специализиран английски развиващ диалогичните умения, и установяване на 

влиянието му върху интерактивността на учебните взаимодействия. Съгласно 

концептуалния модел в гл. 3.3.1., беше изследвано влиянието на основно за 

курса учебно средство – SCORM ръководство, върху индикаторите на 

интерактивността и представянето. Въздействието на ръководството е сравнено 

с влиянието на аналогичен хартиен сценарий за подпомагане на диалога в 

контролната група. Изследвано е също влиянието на три вида педагогически 

симулации върху избраните индикатори. Основните задачи на дисертацията са 

реализирани със създаването на курс в системата за електронно обучение 

BrainHoney и провеждане на обучение с ръководствата (в експерименталната 

група) и сценариите (в контролната група).  

Отправна точка за определяне на измерваните индикатори е предложеният 

в гл. 2.2. модел на педагогическата интерактивност в компютърно подпомаган курс 

по английски език. Главните категории на интерактивността според него са 

участието, равнопоставеността, контрола, адаптивността и критичното мислене. 

Индикаторите за изразяването им почти съвпадат с индикаторите на 

интерактивната компетентност. Участието се изразява с брой думи и реплики, 

контролът – с брой фактологични въпроси (QN), брой инициирани нови теми (TIN) 

и брой развити собствени теми (DOT), адаптивността – с брой развити теми на 

партньора (DPT), а критичното мислене – с брой въпроси, започващи с “Как?” и 

“Защо?”. Равнопоставеността е по-особена категория, тъй като тя се изразява чрез 

съотношения между вече измерени индикатори на двамата събеседници. 

Равнопоставеността на участието се представя като разлика между изразените в 

проценти думи на всеки събеседник, а равнопоставеността на контрола – като 

разлика между броя QN, TIN, DOT и DPT на двамата. Тази категория, подобно на 

концептуализираната от Ричард Янг в гл. 1.2. интеракционна компетентност, не е 

индивидуална характеристика на обучавания, а на двойката говорещи (Young 2009) 

Eдинственият изследван индикатор на представянето, съгласно концептуалния 
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модел в гл. 3.3.1., е общият брой грешки на участник (граматични, лексикални 

семантични и т.н.). Индикаторите на участието, адаптивността и критичното 

мислене са категории, отнасящи се за всеки отделен студент. Само 

равнопоставеността се отнася за двойката. Друга особеност при хипотезите е, че 

постулират, като благоприятно въздействие от обучението, увеличаване 

стойностите на броя думи и реплики и броя QN, TIN, DOT и DPT на участниците, 

но намаляване на броя грешки, и изразяващите равнопоставеността разлики QN1- 

QN2, TIN1- TIN2, DOT1- DOT2 и DPT1- DPT2. Поради характеристиките на 

сценариите и ръководствата, включващи стартови думи за въпроси за мислене като 

“Защо?” и “Как?”, при кодирането на въпросите не се прави разграничение между 

тях и обикновените фактологични въпроси, започващи с “Колко?” “Къде?” и т.н. 

Кодирана е само една група въпроси – тези, които започват с въпросителна дума 

(QN). Индивидуалният брой TIN, DOT и DPT също не е разглеждан, макар че 

резултатите може да се видят в таблиците в четвърта глава. Причината за това е, 

че в модела в гл. 2.2 са заложени голям брой индикатори, но при статистическите 

сравнения, средните им стойности за двете групи не показват интересни и 

значими различия. Ролята им е главно като изразители на равнопоставеността 

между събеседниците. Част от проверяваните хипотези са свързани със 

стойностите на средните разлики в двете групи. Приема се, че средна процентна 

разлика между броя думи на говорещите – d = 10% е сравнително малка и 

приемлива стойност. Част от хипотезите прогнозират намаляването й след 

намесата до d < 10%. За приемлива разлика между индикаторите QN, TIN, DOT и 

DPT на събеседниците се приемат стойности на QN1- QN2, TIN1- TIN2, DOT1- 

DOT2 и DPT1- DPT2, d = 2. Някои от хипотезите предполагат свеждането на тази 

разлика след намесата до d < 2. Без да се променя модела на интерактивността в 

2.2., за целите на изследването той се ограничава до параметрите, зададени в 

концептуалния модел в гл. 3.3.1. Проследено е влиянието на независимите 

променливи въху три от петте категории на интерактивността – участие, контрол 

и равнопоставеност. От трите индикатора на контрола е разгледан само броя QN, 

поради това резултатите не дават основание за категорични заключения за 

контрола. Най-много са измерените индикатори на равнопоставеността, базирани 
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на данни за брой QN, TIN, DOT и DPT. Почти всички хипотези относно намаляване 

на стойностите им след намесата и респективно, увеличаване на 

равнопоставеността се потвърждават, и може да се приемат за валидни поради 

триангулацията на данните. В случаите, в които са измерени разлики, по-големи от 

желаните стойности, те често се дължат на несъобразяване със сценариите и 

заложените в тях механизми за балансиране на разговора.  

Една от водещите хипотези на изследването е: 

H 1. 2. В края на обучението, групата, подпомагана от ръководство в SCORM 

формат (ЕГ) има по-високи стойности на показателите на интерактивност, свързани 

с участието и контрола, и по-ниски стойности на показателите на 

равнопоставеността и представянето, отколкото групата, подпомагана от печатен 

сценарий (КГ). 

Потвърждават се шест от петнайсетте субхипотези на H 1. 2.  

Сходна по съдържание е хипотеза H 1. 4, прогнозираща по-силното влияние 

на компютърното ръководство, отколкото на печатния сценарий, по време на 

обучението (диалози 2, 3 и 5). За диалог 2 са потвърдени три от петнайсет 

субхипотези, за диалог 3 – осем от петнайсет, а за диалог 5 –пет от пенайсет.  

Друга водеща хипотеза е: 

H 1. 3. В края на обучението (диалог 6) двете групи имат по-високи 

стойности на показателите на интерактивност, отнасящи се до участието и 

контрола, и по-ниски стойности на показателите, отразяващи равнопоставеността и 

представянето, отколкото преди него (диалог 1).  

При проверка на тази хипотеза, за ЕГ се потвърждават девет от петнайсет 

субхипотези, а за контролната – само четири от петнайсет. Ръководството влияе най 

– добре върху показателите на интерактивността в диалози 6 и 3, където задачата е 

обмен на факти и мнения. В останалите случаи няма значими разлики между 

въздействието на хартиения сценарий и компютърното ръководство. 

Следваща водеща хипотеза е: 

H 2. 1. Показателите на интерактивността, отнасящи се до участието и 

контрола са по-високи, а показателите, отразяващи равнопоставеността и 

представянето (брой грешки) – по-ниски, при изпълнение на задачата в диалог 3 за 
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обмен на факти и мнения (Ф и М), отколкото, отколкото при задачата в диалог 2  

обмен на факти (Ф). Тук за ЕГ се потвърждават осем от петнайсет субхипотези, 

докато за КГ само три от петнайсет.  

 Третата водеща хипотеза е: 

H 2. 2. Показателите на интерактивността, свързани с участието и контрола са 

по-високи, а показателите на равнопоставеността и представянето (брой грешки) – 

по-ниски, при изпълнение на задачата в диалог 5 – взаимно интервю (ВИ), 

отколкото при задачата в диалог 3 – обмен на факти и мнения (Ф и М).  

Резултатът е потвърждаване на десет от петнайсет субхипотези и за двете 

групи. 

 Хипотезите относно влиянието на задачата върху интерактивността се 

потвърждават по-убедително за ЕГ, в сравнение с тези за влиянието на 

технологията. Взаимното интервю стимулира най-голямо участие и 

равнопоставеност. Обменът на факти и мнения е с много близки показатели до 

взаимното интервю. Съвместното действие на двата изследвани фактора (медиум и 

задача) успешно стимулира участниците да задават въпроси, инициират нови теми, 

доразвиват собствени и на събеседника теми. Това са признаци за повишена 

интерактивна и прагматична компетентност, включваща уменията за диалогично 

говорене.  

Проведеното експериментално изследване, освен с ниското ниво на езиково 

владеене на участниците, се отличава и с ниско технологичен медиум. 

Компютърното ръководство компенсира липсата на обратна връзка с работа по 

двойки. Разговорът между тях се подпомага чрез писане. По начин на употреба 

ръководството прилича на използвания от турската изследователка Йозденер 

текстов чат. При него писането също се реализира в присъствени занятия. В нейния 

случай, двамата участници са физически разделени в различни лаборатории, за да 

се постигне автентичност. В нашето изследване те работят на обща клавиатура, 

могат да си дават обратна връзка и така, донякъде, да съкращават времето за 

изчакване на отговор. Макар и наподобяващ чат, финалният разговор между 

партньорите се записва чрез звукозаписващо устройство. По нататък се 
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транскрибира и анализира звукозаписа, а не въвеждания от участниците текст, тъй 

като той не се съхранява никъде.  

Независимо от съществените различия по отношение на нивото на 

обучаваните и технологиите, получените резултати, отнасящи се до 

интерактивността на взаимодействията, потвърждават досегашните изследвания. 

Работата с технологията повишава участието и равнопоставеността на 

събеседниците. Доколкото съществуват различия в резултатите, те се дължат и на 

различните цели на изследванията. Разработките, цитирани в гл. 1.5.6. се 

интересуват от влиянието на технологиите върху усвояването на езика и 

лексикалната и граматична сложност на изказа. Целите на нашето изследване са 

насочени предимно към количествените характеристики на диалога – 

продължителността на изказванията и равномерното им разпределение. 

Въз основа на сравнението на получените резултати с досегашните 

разработки може да заключим, че се потвърждава общата хипотеза на дисертацията 

за положителното въздействие върху диалогичните умения на начинаещите 

студенти, на ниско интерактивната технология, съчетана с високо интерактивна 

задача. 

Ограниченията на изследването са по отношение на малкия брой изследвани 

лица и еднократното изпробване на някои от задачите. Задачата взаимно интервю 

беше изпробвана в диалози 4 и 5, но поради нестандартния сценарий, предвиждащ 

само един от участниците да инициира нови теми, резултатите не бяха взети под 

внимание. Макар и житейски правдива, зададената ситуация би довела до 

опорочаване на резултатите. Като слабост може да се приеме твърде подробният 

шаблон, попълван от студентите в сценария и ръководството, като подготовка за 

диалога. Това ги изкушава да довършват изреченията по най-краткия начин, без 

стремеж към оригиналност. Несъобразяването на участниците с изискванията за 

работа също опорочава резултатите, например, в случаите когато шаблоните не се 

попълват самостоятелно, а се преписват неколкократно, от първата изявила се 

двойка в групата. Това води го значително сходство в диалозите на цялата група.  

Това е първият завършен цикъл на изследването в действие. За втората 

поредица от стъпки планиране – действие – рефлексия и ревизия ще бъде 
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необходима промяна в хипотезата, като се постави ударение на критичното 

мислене в модела на интерактивността и се предложи по-подробното му 

операционализиране. Предвижда се и по-широко прилагане на тестове за 

диалогичните умения, при използване на скалата за качествена оценка и 

самооценка  на диалога, предложена в гл. 3.2.4.4. 
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

          Основните приноси на дисертационния труд на тема: “Интерактивността в е-

обучението по английски език за специални цели” са в обогатяване на теорията 

и практиката на преподаването по английски език със следните разработки: 

 Създаване на модел на педагогическа интерактивност. Някои от категориите в 

него – участие, контрол, адаптивност и критично мислене са заимствани от 

универсалния модел на Симс (Sims 1999). Компонентът равнопоставеност е 

добавен въз основа разработките на Ван Лир, Е. Галаци и Р. Янг (Van Lier, Matsuo 

2000; Galaczi 2010; Young 2013). 

 Дефиниране на термина интерактивен метод на обучение и обогатяване на 

съществуващия Модел за анализ на учебните методи (Шопов 2008) с две нови 

измерения за определянето на методите – диалогично и технологично. Въз основа 

на обогатения модел и новата дефиниция популярни методи за преподаване на 

английски език са класифицирани на високо и ниско интерактивни. 

 Разграфяване на скалата за интерактивност на метода съобразно теорията на 

Бючамп и Кениуел (Beauchamp, Kennewell 2010) чрез следните деления – 

нулева интерактивност (монолог от страна на преподавателя, отсъствие на 

явно диалогично говорене); авторитарна (полемичен диалог с доминиране на 

преподавателя или някой ученик); диалектична (подтикващо, търсещо 

отговори говорене); диалогична (включва кумулативните и изследователските 

диалози); синергична (конструктивно говорене, при което взаимно се създават 

нови идеи). Така може конкретно да се каже какъв тип явен диалог стимулира 

методът, претендиращ за интерактивност. 

 Обобщаване на дефинициите на ключови термини, описващи електронното 

обучение. 

 Съставяне на професионален езиков профил за сектор агрономство според 

зададените в ОЕРР ситуационни категории. 

 Създаване на дейностно-ориентирана учебна програма за курс по английски 

език за специални цели, целяща развиване на диалогичните умения. 
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 Дизайн на задачи от типа “педагогическа симулация” за стимулиране на 

междуличностната и професионалната комуникация.  

 Дизайн на подкрепа, структурираща участието в диалозите, във вид на 

сценарии за сътрудничество. 

 Изработване на интерактивни техники, наречени механизми за балансиране на 

разговора. Те целят постигане на равномерно разпределение на участието, 

контрола, и критичното мислене на двамата събеседници. Техниките са в 

основата на печатните сценарии и SCORM ръководствата за електронния 

курс. 

 Създаване на SCORM ръководства с безплатната програма CourseLab 2.4. 

 Създаване на електронен курс в безплатната, но добре поддържана, и с 

разнообразни функции, платформа за електронно обучение BrainHoney. 

 Провеждане на обучение (шест диалога) с използване на механизмите за 

балансиране на разговора, с цел усъвършенстване на интерактивната и 

прагматична компетентност и прилагане на изучавани граматични структури 

и професионална терминология. 

 Подбор и проучване на начина на работа с безплатната програма CLAN за 

транскрибиране, кодиране и анализ на звукозаписите на диалозите. 

 Транскрибиране, кодиране и анализ на данните. Установяване на леко 

преимущество на компютърното ръковoдство пред аналогичния хартиен 

сценарий във въздействието върху показателите на интерактивността и  

  представянето. Задачата взаимно интервю се асоциира с най-добри стойности  

на измерваните показатели. 

Получените положителни резултати ни дават основание да препоръчаме 

споменатите безплатни програми и виртуална система за създаване на 

електронни курсове, не само по чужди езици. Това би повишило значително 

качеството и ефективността на електронното обучение, особено с оглед на 

минималните финансови разходи и спестеното време. Това важи в голяма 

степен за системата за електронно обучение Брейнхъни. За разлика от 

използваните за нуждите на цял университет Мудъл или Блекборд, тя не 

изисква администратор. Преподавателят сам генерира пароли и регистрира 
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студентите в курса. Ориентацията в нея е по-бърза и лесна, отколкото в 

споменатите платформи. 

Препоръчваме не особено познатата у нас програма CLAN, за нуждите на 

анализа на съдържанието на записани разговори. Първоначално създадена за 

изследване на детската реч, днес тя широко се използва в научните разработки 

в областта на чуждоезиковото обучение.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

IVANKA NATOVA 

INTERACTIVITY IN ESP E-LEARNING 

The PhD thesis presents a one-semester long action-research study, examining the 

impact of printed collaborative scripts and interactive tutorials, based on these scripts, on 

the interactivity of learners’ dialogues. It proposes a model of pedagogical interactivity, 

aiming to increase the interactive competence of ESP students and enable them to conduct 

symmetrical interpersonal and professional conversations. A course syllabus was created 

using simulation dialogues as finishing tasks for every unit. An e-learning course was 

designed and hosted in the virtual learning environment BrainHoney. The simulations 

were built into SCORM tutorials, generated by CourseLab authoring tool. A quasi-

experiment was designed to estimate the effect of the interactive scripts, as well as the 

effect of three types of tasks – fact exchange, opinion exchange and reciprocal interviews 

– on the indicators of interactivity and performance. The data was transcribed and coded 

with the system for speech analysis, CHILDES. The impact of the interactive media on 

pedagogical interactivity and performance turned out to be less significant than the effect 

of different kinds of tasks. The reciprocal interviews stimulate the greatest participation. 

The increased participation, however, increases the number of different kinds of errors. 

The study’s contribution is in proposing tasks and scripts for developing interactive and 

pragmatic competence. It also focuses on the less researched area of pragmatic 

competence. It is of key importance for Oxford and Cambridge oral exams but is often 

neglected in research in favour of the linguistic competence.  
 


