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Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита 

пред научно жури в състав на Катедрата по английска филология на 

2.12.2019 г. 

 

Дисертантката е дикторант в самостоятелна форма на обучение по 

Германски езици (Съвременен английски език) към Катедрата по 

английска филология. 

 

Трудът е в обем от 237 страници. От тях 27 страници са 

библиография и 25 страници приложения. Библиографията обхваща 

364 източника – 3 на български език и 361 на английски език. 

Приложения от 1 до 3 съдържат информация за различни етапи на 

изследването - въпросник, таблица с подробни резултати и 47 

кратки рефлективни есета, използвани за корпусното изследване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 

9.03.2020 г. от 13.30 часа в зала………, корпус …… на ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. 

 

Материалите по защитата са на разположение в стая 107 в Ректората 

на ШУ „Епископ Константин Преславски. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Влиянието на езика и културата върху индивидуалните стиловете на учене 

на студентите като централна тема на тази докторска дисертация поставя 

ударение върху взаимосвързаността между трите основни компонента: 

език, национална култура и стилове на учене, които оказват въздействие 
върху академичната успеваемост и общуването между обучаемите 

посредством английски език като основно средство за обучение и 

комуникация в комплексния дискурс на мултикултурното висше 
образование. Изборът на темата се основава на дългогодишната 

педагогическа практика на автора, свързана с преки наблюдения върху 

различията в индивидуалните стиловете на учене и комуникативните 
особености в междукултурната комуникация между студенти и 

преподаватели като резултат от техния културен и социален произход. 

Дисертационният труд е насочен към изследване на взаимодействието 

между процесите свързани с човешкото познание и  културния произход, 
езика и стиловете на учене в контекста на англофонните университети и 

англицизирането на висшето образоване. 

1. Взаимовръзката между език, култура и познание в дискурса на 

англофонните университети 

Взаимосвързаността на езика с културата произтича от факта, че те влияят 

на мисленето на хората, което е различно при източните и западните 
когнитивни модели на обработка на информацията (Масуда и Нисбет, 

2001, 2006; Ойзерман, Куун, и Kемелмайер, 2002). Традиционно, 

западният свят интерпретира познанието като събирателен термин 

отнасящ се до широкия мисловен процес на човешкия ум, обикновено 
свързан с рационални интелектуални разсъждения и логика чрез знания 

придобити от физическата среда и изразени чрез езика. Предвид 

тенденцията за приемане на английския език като средство за обучение 
(АСО) и използването му като Lingua Franca (АЛФ1), във все по-голям 

брой англофонни университети в страни, в които английският не е 

национален език, възниква въпросът как глобалният език на висшето 

образование (Коулман, 2006), носещ характеристиките на 

                                                
1 (АЛФ) Английски език като Lingua Franca 
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индивидуализъм и рационално и критическо мислене, влияе върху 

институционалната конкурентоспособност на висшето образование, 
върху ролята на преподавателите и очакваното поведение на студентите 

като ключови компоненти за академичен успех и развитие на 

необходимите компетенции и умения в по-колективистични общества с 

холистично мислене. Актуалността на проблема, свързана с 

интензивния процес на интернационализация на висшето 

образование в Европа, следва да се интерпретира също и по 

отношение на налагащите се промени в съдържанието на учебните 

програми, методологията на преподаване и учене и практиките на 

оценяване, не само в англофонните университети, но и в 

националните образователни институции в световен мащаб, за 
адекватно приспособяване към все по-конкурентната образователна 

среда. Използването на английски като средство за комуникация и обмен 

на информация в междукултурна среда на обучение предполага размяна 

на нагласи, възприятия и очаквания, оформени в различна географска 
среда и в различни социални роли. В контекста на междукултурното 

образование, тези социални роли могат да се изразят в контрастиращи 

възприятия за социална йерархия между преподаватели и студенти, в 
неадекватно дефиниране на целесъобразността на учебния план и 

съдържанието на обучението, в значителни различия в предпочитанията 

за стил на възприемане и обработване на информация, както и в 
очакванията за специфично комуникативно поведение между 

преподаватели и студенти (Хофстеде, 1986, стр. 303). В този смисъл, като 

основен инструмент за комуникация, езикът представлява културни 

категории, чиято проява в обучението провеждано на чужд език може 

да способства за развитието на интеркултурна сензитивност и 

компетентност.  Взети заедно, тези резултати предполагат, че езикът 

трябва да се разглежда като един от основните инструменти за 

приспособяване към дадена среда и повдига въпроса за 

взаимовръзката между култура, език и познание. Разбирането на 

разликите в предпочитанията на студентите към определен стил на учене, 

на различията във възприятията за езика и културата в учебната среда и 
очакванията за специфични комуникативни практики могат да осигурят 

по-адекватни инструменти за академично обучение и оценка, като по този 

начин насърчават прилагането на ефективни стандарти и подходи за 
улесняване на педагогическите дейности. Анализът и заключенията от 

най-новите научни изследвания в областта допринесоха за 
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разбирането на учебния процес като сложно явление, включващо 

различни когнитивни, физиологични и емоционални компоненти, 

влияещи върху индивидуалната реакция при взаимодействието с 

околната среда. Все още малко на брой, сравнителните изследвания в 

областта на стиловете на учене до този момент са предоставили важни 

доказателства за значителни разлики между източната и западната 
култура в процеса на обучение, наред с други фактори като пол, възраст, 

ниво на образование и избор на професионално направление, които също 

оказват влияние върху индивидуалното предпочитание към конкретен 
стил на учене (Бармейер, 2004; Джой и Колб, 2009; Рамбурут и 

МакКормик, 2001; Фридланд, 2002; Холтбрюге и Moр, 2010; Ямазаки, 

2005). Биха могли да бъдат направени някои общи предположения по 
отношение на вероятната връзка между познавателните способности на 

студентите и уменията им за усвояване на нови знания, както и  

индивидуалното отношение към заобикалящия ги свят.  

2. Глобализацията като предизвикателство пред висшето 

образование  

Интензивният технологичен прогрес през последните две десетилетия и 

достъпът до информация способстваха акселерацията на глобални 
миграционни процеси и улесниха придвижването на големи групи от 

млади хора търсещи по-добри възможности за работа и образование извън 

собствените си държави. В тази връзка, актуалността на темата се свързва 
с радикалната трансформация на образователния климат в страните в 

Европа и необходимостта от задълбочена ревизия на традиционните 

образователни системи. Пряката свързаност на проблема с 

професионалната подготовка и международната 

конкурентоспособност на университетите налага разработването на 

адекватни политики в областта на висшето образование в отговор на 

предизвикателства  на XXI в. От тази гледна точка, е от изключителна 
важност ефективното въвеждане на иновативни техники в преподаването 

по начин, който интегрира различни стилове на учене (Де Вита, 2001). Тъй 

като АСО предполага естествен конфликт между различните нагласи, 

възприятия и очаквания и справянето с културните бариери в 
комуникацията може да бъде насърчавано чрез развитие на сензитивност 

и познаване на чуждите културните ценности (Коен, Броуди и Сапон-

Шевин, 2004).  
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3. Основни цели и задачи на изследването 

Основната теза на изследването е: 

Културната среда, в която са израснали и обучавани 

студентите, е вероятно да оказва влияние върху 

предпочитанията им към определен стил на учене и върху 

възприятията им за използването на езика в контекста на 
мултикултурното висше образование. Следователно, процесът 

на приспособяване към новите академични изисквания и 

практики, свързани с АСО и АЛФ, носещи индивидуалистичните 
характеристики на западния културен модел, може да се окаже 

пречка за студенти, родени и израснали в  по-колективистични 

източни общества. 

Първата основна цел цел на проучването е да изследва вероятното 

ниво на влияние на националната култура върху индивидуалните 

стилове на учене и да идентифицира евентуални тенденции в степента 

на влияние, която дадени културни измерения биха могли да окажат 

върху предпочитанията на студентите от различни културни групи 

към определени стилове на учене. Друга цел е да се проучат 

индивидуалните възприятия на студентите за трудностите, свързани 

с културните и езиковите различия в мултикултурна и многоезична 

среда, и тяхното отражение върху междуличностната комуникация и 

обмена на информация. За да получи по-устойчива надеждност и 
валидност на доказателствата, изследването на темата за хипотетична 

взаимовръзка  между културата, езика и стиловете на учене, се основава 

на емпирични данни от две представителни извадки, анализирани в 

отделни проучвания проведени в същия образователен контекст, а 
именно, на влиянието на културния произход върху предпочитанията на 

международните студенти към определени стилове на учене (П1) и на 

индивидуалните възприятия за влиянието на езика и културата като 
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предпоставки за проблеми в комуникацията при използването на АСО 

(П2)2. Конкретните  задачи за осъществяване на поставените цели са: 
• Да се открият емпирични доказателства за предпочитанията на 

международните студенти към специфични начини на мислене и стилове 

на учене; 

• Да се идентифицират отличителни когнитивни модели, свързани с 
определени предпочитания към стилове на учене в резултат на културни 

влияния; 

• Да се проучат практически подходи на обучение за ефективно 
преодоляване на културните разлики в стиловете на учене; 

• Да се открият емпирични доказателства за въздействието на културния 

произход и родния език върху възприятията на студентите за 
предизвикателствата в процеса комуникация и трансфер на информация 

чрез АСО и АЛФ; 

• Да се изследват и анализират последиците от предизвикателствата и 

проблемите в общуването чрез АСО и АЛФ върху академичните 
постижения и комуникативната компетентност на студентите; 

• Да се проучат ефективни образователни подходи, които биха могли да 

бъдат използвани за изграждане на продуктивна комуникационна среда. 
 

4. Структура и обем на дисертацията 

Дисертационният труд се състои от 6 части, списък на таблици и фигури, 
на използваните съкращения, използваната литература и приложения. 

Уводната част първа включва седем раздела. Представя се основната 

изследователска тема, нейната актуалност и значимост, основните 

цели и тезата, върху която се основава анализът на проблема. Прави се 
кратък преглед на взаимосвързаността между език, култура и стил на 

учене в процеса на интернационализация и англикализация на висшето 

образование, като се подчертава необходимостта от промени в учебните 
програми и методиката на преподаване, за справяне с институционалната 

конкуренция, културните разлики в стиловете на учене и възприятията на 

                                                
2 В рамките на този автореферат, съкращенията П1 и П2 ще бъдат 

използвани за обозначаване на двете проучвания като основен източник 

на емпирични данни за изследването.  
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студентите за образователни и комуникативни практики. Посочват 

основните цели и задачи на изследването, последвани от кратко описание 
на структурата на дисертацията. Теоретичната основа на изследването, 

представена в част втора прави систематичен преглед на съответните 

теории, модели и доказателства от предишни изследвания за 

взаимовръзката между култура, език, стилове на учене и 
междукултурна комуникация на качествено ниво, с цел идентифициране 

на конкретни зависимости и тенденции свързани с въздействието на 

културния произход върху предпочитанията за определени стилове на 
учене и очакванията за комуникативни предизвикателства при 

използването на АСО и АЛФ. Търсят се надеждни доказателства 

подкрепящи конкретни педагогически практики  и информация в полза на 
преподавателите, участващи в учебния процес, с оглед на стратегиите за 

подобряване на учебните програми и за прилагането на ефективни 

подходи за стимулиране на по-продуктивно възприемане и обработване 

на нова информация. Част трета представя участниците в 

изследването, с подробности за техния културен произход, роден език, 

продължителност на обучение и образователна програма в 

конкретния контекст. Очертават се главните теми, теоретичният модел 
на Колб (1984) за стиловете на учене и въпросника на Колб, използван за 

идентифициране на разликите в предпочитаните стилове на учене между 

културните групи в рамките на общата извадка. Концепцията за културата 
се въвежда чрез модела на Хофстеде (1980), предоставящ емпирична 

информация за културните норми и ценности на различни страни и 

Проекта GLOBE, разработен от екипа на Хаус (Хаус, Хангес, Джавидан, 

Дорфман и Гупта, 2004) представен като теоретична база за формиране на 
културните групи, използвани за идентифициране на различията между 

групите и тенденциите в предпочитанията към конкретни стилове на 

учене. Акцентира се върху проблематиката свързана с английския 

език като средство за обучение и общуване, отнесена към неговите 

характерни дискурсивни маркери за минимизиране на социалната 

несправедливост и неравенството, което може да доведе до проблеми с 

декодиране на информация от студенти, чиито социални ценности 
включват съобразяване с групови решения и съобразяване със строгата 

социална йерархия. В част трета се формулират и централните 

изследователски въпроси и се дефинират основните хипотетични 
твърдения. Обосновават се и се развиват работните хипотези за П1 и П2, 

последвани от методологията и подходите, използвани за изследването на 
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проблематиката. Обясняват се причините за избор на методи на 

изследване и изследователски процедури предприети за П1 и П2, 

както и подходът за интерпретиране на резултатите от двете 

проучвания и заключенията за евентуалното културното влияние 

върху стиловете на учене и индивидуалните възприятия за проблеми 

в междукултурна комуникация чрез АСО и АЛФ в академична среда. 
Резултатите от изследването са представени в част четвърта. Дават се 

подробни резултати от експерименталните изследвания в П1 и П2. 

Въз основа на количествените и качествените констатации се 

обобщава широк спектър от фактори, влияещи върху процеса на 

обучение и общуване в АСО. Част пета представя критичен преглед и 

оценка на обобщените научни доказателства от П1 и П2 в съответствие с 
основните теоретични концепции, заложените хипотези и централната 

теза. Разглеждат се причините за различията във възприятията за 

употребата на езика, неговите прагматични аспекти и бариерите в 

интеркултурната комуникация. Дискутира се влиянието на 

отделните културни измерения върху стиловете на учене и 

предизвикателствата пред студенти и преподаватели. Анализират се 

специфичните характеристики на българската култура, като компонент от 
дискурса на мултикултурната образователна среда и влиянието и върху 

процеса на адаптация на международните студенти. Заключителната 

част обобщава изводите от дискусията на базата на резултатите от 
изследванията. Представят се практически предложения за 

преодоляване на културните различия във възприятията и стиловете 

на учене чрез създаване на учебна среда следваща принципите на 

теорията за учене чрез преживяване (Колб, 1984). 

ЧАСТ ПЪРВА 

Уводната Част първа се състои от 7 раздела въвеждащи темата на 

дисертационния труд. В раздел първи се представя значимостта на 

проблема в исторически план. Раздел втори поставя  темата за 

връзката между езика, културата и познанието в контекста на 

образованието и конструктивизма. Образователната среда свързва 

културната принадлежност с формирането на предпочитанията към 
специфичен начин на учене чрез конкретен социален опит, придобит в 

културно дефинирани ролеви системи, чиято основна функция е преноса 

на знания в общността от поколение на поколение (Хофстеде, 1986). 
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Раздел трети разглежда предизвикателствата пред съвременните 

висши училища, свързани с нуждата от радикални промени в 

учебните програми и педагогическите подходи в резултат на 

глобализацията и технологичното развитие на средствата за 

комуникация. Обръща се внимание и на необходимостта от по-

задълбочено разбиране на интеркултурната комуникация, при която се 
изисква по-често взаимодействие на чужд език, което води до прилагане 

на нови знания и по-нетрадиционни стратегии за учене. Раздел четвърти 

представя обобщен поглед върху някои основни концепции в обекта 
на изследването чрез поглед върху предишни изследвания по темата.  

Приема се, че езикът като социално обусловено явление, зависи от 

социалната ситуация и в същото време има обратен ефект върху нея 
(Феърклаф, 1992), като по този начин създава социална промяна, която от 

своя страна се отразява на дискурса. Това мнение предполага, че езиковата 

компетентност и езиковата осведоменост трябва да се изследват в 

съответствие със социалния контекст. В същия раздел се посочват 
емпирични изследвания, базирани на концептуалните рамки, разработени 

от Колб (1984) и Хофстеде (1980) за идентифициране на отличителни 

модели на учене, формирани под влиянието на специфични културни 
ценности и норми (Гилд, 1994). Дава се кратка информация за 

взаимосвързаността между културата и езика през призмата на 

концепцията на Хол (1966, 1977) за различията между източните култури 
с висок контекст на комуникация и западните, с нисък контекст на 

комуникация, която помага да се разберат различията във вербалното и 

невербалното изразяване на културните вярвания чрез езика и 

поведенческите модели на международните студенти в образователния 
контекст на АСО. Раздел пети въвежда централната теза на 

изследването. Уточнява се целта на изследването, насочено към 

идентифицирането на конкретни отговори в подкрепа на някои 
противоречиви, но важни въпроси, с оглед използването на АСО и АЛФ 

като основни инструменти за обучение и общуване в среда, в която 

английският не е роден език. Поставя се въпросът дали студентите с 

еднакъв културен произход демонстрират еднакви предпочитания за стил 
на учене и ако е така, как стиловете могат да бъдат разпознати. Най-

важният въпрос, касаещ професионалистите в образователния сектор, 

цели да стигне до определени педагогически изводи (Гилд, 1994, с. 16), за 
вероятното културно въздействие върху възприятията на студентите за 

езика, културата и комуникативните проблеми в контекста на АСО. 
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Раздел шести уточнява целите и задачите на изследването. От 

социолингвистична гледна точка се подкрепя твърдението, че езикът 
се развива в зависимост от конкретни социални условия. Пояснява се 

целта на изследването да проучи връзката между езика и културата и 

тяхното влияние в процеса на познание и комуникация чрез АЛФ и АСО 

в контекста на международен университет по мениджмънт, 
функциониращ в Югоизточна Европа, (България) както и да предостави 

доказателства за културно отличителни модели на учене и нагласи в 

дискурса на мултикултурното обучение. Представя се и един от 
възнамеряваните приноси на изследването, чиито  констатации целят да 

допринесат за събиране на емпирични доказателства за използването на 

АСО и АЛФ в програмите по бизнес мениджмънт на англофонните 
университети, и по-конкретно чрез идентифициране на доказателства за 

потенциално културно въздействие върху индивидуалните предпочитания 

за стилове на учене, очакванията за специфични подходи на обучение и 

целесъобразен план на действие в подобни образователни ситуации. 
Посочва се, че изследването има за цел да допринесе за приложимостта на 

модела за учене чрез преживяване в рамките на мултикултурния 

образователен дискурс. Раздел седми очертава структурата и обема на 

дисертацията. 

ЧАСТ ВТОРА 

Част втора се състои от 6 раздела, които представят основните 
теоретични концепции и модели. Разглежда се общата концепция за 

стиловете на учене, която включва разбирането на личността и нейните 

психологически черти като стабилна структура, свързана с личните 

предпочитания към стиловете на учене. Описват се някои общоприети 

модели за изследване на стиловете на учене, както и предложеното от 

Касиди (2004) сходство в основните концепции, което улеснява по-

всеобхватен и практически изследователски подход при подбора и 
прилагането на подходящи инструменти. Приема се, че стиловете 

съществуват, но е вероятно те да се променят до известна степен под 

влияние на конкретни преживявания и приспособяване към конкретна 

среда. Представя се информация за теорията и модела на Колб (1984) за 

учене чрез преживяване и личния опит като източник на обучение и 

развитие. Разискват се основните постулати в подхода на Колб. Моделът 

на обучение на Колб е представен чрез цикъл на обучение, който описва 
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процеса на обучение като ориентация към четири противоположни 

полюса: активен и рефлективен, конкретен и абстрактен, които са 

свързани с начина, по който индивида възприема и преобразува 

информация, за да разреши определени конфликти. Основният 

теоретичен принцип се изразява чрез четиристепенен цикъл, в който 

конкретното преживяване дава идеи за размисли и наблюдения. 
Осмислянето на рефлективните наблюдения се трансформира в 

абстрактни понятия, водещи до действие. Представят се четирите 

основни стила на обучение, предложени от Колб: дивергентен, 
асимилативен, конвергентен и акомодативен, които се прилагат за 

разбиране на влиянието на културния произход върху индивидуалните 

стилове на учене. Разяснява се предназначението на практическия тест за 
самооценка предложен от Колб и се обръща внимание на ученето чрез 

преживяване, при което трябва да се изграждат пространства за учене, 

които създават усещане за сигурност на обучаващите се. Представя се 

твърдението, че знанието се създава чрез трансформиране на опит и 
предпочитанията към стилове на учене се свързват с избора на 

образователна област и склонност към конкретен дисциплинарен предмет 

(Де Вита, 2001; Колб и Колб, 2013; Лашли и Барън, 2011; Ямазаки, 2005; 
Ямазаки и Кайес, 2007). В раздел четвърти се обсъжда свързаността 

между езика и културата в контекста на дискусията за стиловете на 

учене, изразяваща се в 2 основни форми на познание: социална форма, 
която се изгражда чрез абстрактно разбиране, закодирано в езика и 

символите на културата, и индивидуална форма на знание, обоснована 

върху декодирания конкретен опит, улеснен от степента на придобитите 

социални знания. В раздел пети се представя концепцията за културата 

и нейната роля в образователен контекст. Приема се разбирането на 

Хофстеде, Хофстеде и Минков (2010), че хората носят със себе си 

изградени модели на усещане, мислене и действие, които се 

възприемат през детството и научаването на нови неща в живота на 

възрастните, изисква „отучване“ на подсъзнателно възприетите 

модели. Представя се глобалното изследване на Хофстеде и неговия 

модел за културната класификация от 1980, предлагайки четирите 
основни измерения, чрез които могат да се сравняват културите: властова 

дистанция; индивидуализъм/колективизъм; мъжественост/женственост и 

избягване на несигурността. Дава се информация за допълнително 
добавените към таксономията 2 измерения - за дългосрочна/краткосрочна 

ориентация и задоволяване/ограничаване на нуждите (Хофстеде и Бонд, 
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1988; Хофстеде, 1991; Хофстеде, 2001; Хофстеде, Хофстеде и Минков, 

2010). В контекста на изследването се разглежда контрастът между 
характеристиките на обучението, повлияно от западната култура и 

осъществявано чрез английски като основен език за комуникация и 

културните специфики на обучаемите, които в мнозинството си 

принадлежат към източни култури. Подчертава се ниската степен на 
избягване на несигурността в западните култури поставящи акцента на 

обучението върху практическото приложение на знанията и личния опит, 

а не върху теоретичните обяснения. Най-значителното твърдение е в 
действието, което води до особено желан резултат и индуктивно мислене, 

за разлика от източните обществата с високо избягване на несигурността, 

които са склонни да прилагат по-дедуктивен подход при решаване на 
проблеми и вземане на решения. Приема се разбирането, че в общества 

с по-висока степен на властова дистанция и колективизъм, се очаква 

учителят да бъде авторитетен експерт в своята област. Студентите не 

се насърчават да вземат собствени решения и се очаква подходът на 

обучение и преподаване да бъде ориентиран към учителя, а не към 

обучаемия. В тази връзка се подчертава контрастът между основните 

участници и образователните подходи, заложени в обучението през АСО, 
предполагащо повече лична инициатива и пряко участие. Представят  се и 

основните културни измерения, предложени в проекта GLOBE и неговото 

приложение в междукултурните изследвания. Обяснява се 
разпределението на изследваните страни в обособени културни групи 

според деветте културни измерения в проекта (Хаус и др., 2004). В раздел 

шести се обсъжда подходът за тълкуване на езика като инструмент за 

социална комуникация и основен компонент на културата, който 

трябва да се разграничава от неговата биологично вродена природа и 

функцията му на автоматично възприето средство за комуникация в 

социалната група. Посочва се, че концептуалното споразумение за езика 
е основано на консенсуса за несъзнателната му проява, извън човешкия 

контрол, което е характерно до известна степен и за неезиковия израз на 

културата. В тази връзка се изтъква и задълбоченото проучване на Гонтие 

(2009) за произхода на социалния подход в когнитивната лингвистика, 
където се прави изводът, че езикът е инструмент за социална 

комуникация. Обсъжда се концепцията за английски като Lingua Franca, 

първоначално предложена от Дженкинс през 1996 г., подчертава се 
значението на английския език като средство за комуникация между 

участници в комуникацията с различен роден език и се акцентира върху 
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идеята за АЛФ като „идея за общност в противовес на другостта“ 

(Дженкинс, 2000, с. 11). В тази връзка,  намесата на родния език в 
общуването е приемлива поради интеркултурния характер на английския 

език и неговата основна цел да улесни междукултурната комуникация в 

АСО. По този начин се смесват различни езикови форми като 

резултат от комуникативните нужди на родните езици, които оказват 

въздействие върху изразяването чрез чужд език въз основа на 

специфични прилики, които не се развиват в общ език за социална 

комуникация (Моранен, 2012). Въпреки флуидния характер на 
комуникацията чрез АЛФ, родните норми на прагматиката често се 

изразяват в културния дискурс, провеждан на английски език и така 

взаимодействието между арабски и руски, или бразилски и китайски 
студенти се маркира с прагматични кодове привнесени от родния език. 

Посочва се непредсказуемостта на АЛФ, която трябва да се тълкува 

по отношение на нивото на владеене на английски, способността за 

превключване на езиковите кодове и промяната на езиковите форми 

в различни прагматични ситуации, както и мотивацията за учене от 

други двуезични или многоезични участници в процеса на общуване. 

(Грамков Андерсен, 1993, с. 108). С оглед на това, ключов аспект на 
нашето разбиране за английския език като средство за комуникация в 

междукултурното образование изглежда взаимосвързаността между езика 

и културата на две различни нива: oбщо и диференцирано. Посочва се 
интерпретацията на Ризагер (2005) за психологическите и когнитивни 

характеристики на връзката между култура и език на общо ниво, в 

зависимост от физиологични фактори, които правят културата и езика 

неразделни. Диференцираната гледна точка, позволява разглеждането на 
феномена култура – език като социално развит конструкт, включващ 

разновидности на културни и езикови изрази на ценности, символи, 

идеологии, музика и други социално развити практики. Прави се извод, че 

търсенето на културни проекции върху езика на диференциран ниво 

може да се базира на концепцията за Languaculture, въведена от Агар 

през 1994, за езика и културата като единно цяло, функциониращо в 

различни вариации в интеркултурния дискурс на вербалната 
комуникация (Ризагер, 2005, с. 190). В раздел щести се разглежда и 

определението за АСО на Диарден (2014, с. 2). „Използването на 

английския език за преподаване на учебни предмети в държави или 

юрисдикции, където първият език на мнозинството от населението не 

е английски“ поставя под въпрос неговата ефективност и насочва 
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вниманието към предизвикателствата в процеса на общуване, които се 

изправят пред студенти и преподаватели. Изтъкват се резултати от 
мащабно проучване (Диарден, 2014), което установява липсата на яснота 

по отношение на наложените норми и стандарти за владеене на езика 

и стратегиите за преподаване, включително квалификацията на 

преподавателите и по-нататъшното им професионално развитие. 
Позитивни възприятия и отношение към очакваните ползи от АСО са 

открити в няколко проучвания, с акцент върху ползите за културната 

информираност, ключовата роля на английския език като 

международен език за модернизиране на обществото, увеличаване на 

възможностите за професионална кариера, по-качествено овладяване 

на езика и увереност за обучение в чужбина (Диарден, 2014). Езикът като 
ключово предизвикателство се представя чрез количествен доклад за 

изследване на езиковите, културните и педагогическите 

предизвикателства в 28 европейски държави, в който Кого и Уестърхолм 

(2013) обръщат внимание на някои противоречиви констатации за 

нивото на владеене на езика на студентите, идентифицирани чрез 

международно признати езикови тестове (IELTS, TOEFL и 

стандартите, определени от CEFR) и поставят въпроса за точното 

идентифициране на езиковия капацитет за работа в академични 

условия. Бьоркман (2011) прави опит да изясни ефективността на 

прилагането на английския език като средство за преподаване в 

светлината на прагматичните стратегии, използвани за комуникация 

от чуждестранни студенти и преподаватели, предлагайки някои 

важни заключения. Друго предизвикателство, което се изтъква е 

когнитивното натоварване, свързано с преподаването и ученето чрез 
английски език като втори език и негативно влияние върху 

самоувереността, което води до нежелание и липса на мотивация както за 

студентите, така и за преподавателите. Посочва се, че студентите 
функционират по-ефективно на неформално ниво, докато техните 

академични уменията се възприемат като ограничени от преподавателите. 

От друга страна, езиковите способности на преподавателите се 

възприемат като по-ефективни във формална академична среда. Това 
разминаване в отношението и възприятията предполага необходимостта 

от по-систематично проучване на областта на културните и 

педагогическите аспекти на обучението и преподаването чрез АСО. В 
същия смисъл се посочва, че факторите, за които се смята, че влияят на 

педагогическия процес, възникват не само от специфично културно 
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многообразие, но и от академичния подход и методология, възприети 

в конкретна институция за висше образование. Справянето с 
предизвикателствата пред АСО е обект на редица проучвания. Вицел 

(2003) установява положителна връзка между по-високото ниво на 

владеене на английски език и справянето със социално-прагматични 

проблеми, а не с общи граматически въпроси. Отбелязва се значимостта 
на възприемането на комуникативен подход в преподаването и 

обучението като задължително условие за смесване на основните 

компоненти на комуникативната компетентност, включвайки граматична 
точност, социолингвистично познаване на правилата функциониращи при 

използването на езика и стратегическата компетентност, свързана с 

комуникативното стратегия за използването на  вербални и невербални 
компенсаторни механизми, използвани в случай на граматически или 

социолингвистичен проблем (Канале и Суейн, 1980, с. 27). Взема се 

предвид моделът на Барна (1994) за осмисляне на различните 

възприятия за предизвикателства в комуникацията пред 

международните студенти. Западните културни атрибути на 

комуникацията според Барна, са скрити под повърхностното сходство 

в стила на обличане, в ритуалите за поздрав и използването на 

английски език за социализиране и липсата на социолингвистична и 

стратегическа компетентност на английски език може да доведе до 

неразбиране и неудовлетвореност в процеса на интеркултурна 

комуникация поради защитна реакция и оттегляне, свързани с по-

високи нива на тревожност и стрес. Барна приема, че предположенията 

за сходство, езиковите разлики, погрешните невербални интерпретации, 

стереотипите, склонността към оценяване и високите нива на тревожност 
могат да се смесят в културен шок и по този начин да предизвикат 

погрешно тълкуване на средата като застрашаваща (с. 343). В раздел 

шести се разглежда концепцията за интеркултурната комуникация 
през теоретичните постановки на Хол (1966, 1977). Той изследва 

общуването в междукултурен контекст и културно свързаното поведение 

от гледна точка на пространство и време като два основни аспекта 

отразяващи се на междукултурната комуникация. Като предимно 
подсъзнателната, невербална комуникация, според Хол, доминира над 

словесното изразяване, но и двете зависят от културата и контекста. Така 

културните групи  могат да се сравняват според отношението им към 

пряк или по-косвен начин на изразяване. В нисък контекст 

съобщенията са по-често словесно кодирани, докато във висок 
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контекст, съобщенията разчитат на контекста и символиката 

свързана с него. Колективистичните общества обикновено проявяват 

характеристики на висок контекст като безопасен начин за запазване 

на репутацията (Гудикунст, Мацумото, Тинг-Тууми, Нишида, Ким и 

Хейман, 1996; Хол, 2003). Ниско-контекстуалните съобщения са 

кратки и се фокусират върху вербалните компоненти в резултат на 

по-гъвкави и отворени взаимоотношения с по-малка зависимост от 

принадлежността към групата. В контекста на западните култури, 

обучението се концентрира върху практическото обучение и личния 
опит, а не върху теоретичните обяснения. Като процес на бързо 

идентифициране на символи, подредени в конкретна структура, 

комуникацията се интерпретира според очакванията на хората (Тинг-
Тууми и Чанг, 2012) и може да причини проблеми при използването на 

езика заради различни стилове на изразяване и различни ценности, 

следователно договарянето на смисъла трябва да включва изясняване 

на идентичността, съдържанието и взаимоотношенията, които се 
случват в специфичен физически и психологически контекст. В тази 

връзка, се налага ясно разграничаване между език и култура като 

източници на грешки в комуникацията. Разграничаването на 
когнитивните и културните модели в този смисъл, трябва да се основава 

на индивидуалната концепция за Аз-а и групата, което би могло да доведе 

ситуация, в която културно кодираната информация не отговаря на 
културно специфичните очаквания на получателя и подателят може да 

бъде разбран погрешно или да бъде разтълкуван неправилно поради 

неправилно декодиране на съобщението, следователно намерението на 

подателя остава неизразено (Тодорова, 2014, с. 16). Посочва се 

стратегическата роля на английския като глобален език привличащ 

вниманието на изследователите с различията в характеристиките на 

дискурса, които отразяват културните вариации на ценностите и 

нормите, влияещи върху процеса на обучение и възприемането на 

образователните практики в конкретен контекст. Корпусните 

изследвания от социолингвистична гледна точка според Хайланд (2009) 

могат да допринесат за разбиране на проекциите на социалната 
идентичност, възприятията, очакванията чрез отразената лична езикова 

позиция и характер (с. 13). Хората възприемат социалната реалност по 

различни начини, което ги кара да конструират и изразяват конкретни 
концепции в различни форми, представящи променливия характер на 

социалните практики, засягащи дискурса. Интеркултурната комуникация 
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като обект на проучване със средствата на корпусната лингвистика 

(Байбър, Конрад и Репен, 1998; Хандфорд, 2014), изследва концепцията за 
културната идентичност като фиксиран параметър, а не излязъл от 

дискурса. Предполага се, че използващите английски като втори език 

вероятно прехвърлят предишния си опит в процеса на езиково 

изразяване, като по този начин избягват използването на 
идиоматични изрази. Представят се въпроси, свързани с прагматично-

лингвистичната употреба на езика в контекста на АСО и АЛФ. Такъв вид 

комуникация налага разбиране на взаимовръзката между езика, културата 
и личността, участваща в интеркултурното общуване. Използването на 

английски език като Lingua Franca предполага специфични познания за 

културните различия в индивидуалните очаквания за стандартите за 
комуникация и езиковите  норми. Подчертава се тезата на  Йейтс (2010, 

с. 288) че, споделен културен произход и езикови устройства биха 

означавали споделен избор на прагматични функции, базирани на 

споделено разбиране на контекстуалните фактори. Каспър и Ройвър 
(2005) и Кук и Лидикоут (2002) посочват владеенето на езика като 

проблем при употребата му като допълнително средство за общуване, тъй 

като участниците в комуникацията може да не са напълно наясно със 
скритите ефекти на някои езикови аспекти и нужните умения за 

функционалното му използване. Посочват се няколко проучвания на 

видове речеви актове, а именно изразяването на молба, при които Блум-
Кулка и Хаус (1989) и Лин (2009) идентифицират тенденция към по-

косвени, индиректни форми на изразяване сред англоезични участници в 

сравнение с голям брой представители на други езици. Мърси и Уилсън 

(2001) твърдят, че в египетския арабски език искреността на 
комплиментите не е важен компонент, както би могъл да бъде в западните 

култури. Този вид различия в комплимента може да предизвика смущение 

в мултикултурния образователен контекст, тъй като някои студенти могат 
да възприемат комплимента като неискрен и арогантен (Чен, 1993). 

Маркерите на дискурса представляват важна междуезикова 

информация, улесняваща разбирането на социопрагматиката. 

Информираността и разбирането на прагматичните правила обаче не 

са достатъчни за ефективното функциониране в нов контекст. 

Продуцирането на възнамерявани речеви актове, форми на обръщение и 

различни характеристики на дискурса предполага необходимостта от 
специфична граматическа компетентност, която сама по себе си не може 

да гарантира успешно кодиране. Изхождайки от това разбиране, се 
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поставя въпросът как уменията за прагматична продуктивност могат да се 

развият в не-англоезичната среда на АСО. Бардови-Харлиг и Хартфорд 
(1993) и други изследователи се съгласяват, че придобиването на 

прагматични умения трябва да разчита на улесняване на контекста 

на учене чрез възможност за разнообразни социално-културни 

преживявания и фокусиране на вниманието към новите прагматични 

знания. 

 

             ЧАСТ ТРЕТА 

 

Методиката на изследване, хипотезите и характеристиките на профила на 

участниците в двете отделни проучвания, се представят в част трета, която 
се състои от 4 раздела. В раздел първи се описват характеристиките на 

участниците в П1. Използвайки качествени и количествени методи на 

проучване с дисперсионен анализ на основните променливи, П1 има за цел 

да проучи влиянието на националната култура върху индивидуалните 
предпочитания за стилове на учене на представителна извадка от 

международни и български студенти в I, II и III курс, включвайки студенти 

в редовна форма на обучение и студенти обучаващи се по програма 
Еразъм. Извадката се състои от типични данни на генералната съвкупност, 

представлявайки две основни бакалавърски програми по управление на 

бизнеса и хотелиерството със средна възраст 22 години и пропорция от 
61% жени и 39% мъже. Мултикултурната извадка от 88 студенти от 28 

държави е взета от популация от около 150 обучаващи се във висшето 

училище. Обемът на окончателната извадка се свежда до 72 респонденти 

от 19 държави, разделени в шест културни групи: Източна Европа, 

Близък Изток, Подсахрска Африка, Латинска Америка, Южна Азия 

и Западна Европа.  Моделът на Хофстеде е приложен за сравняване на 

националните културни параметри на участниците, а именно, висока 
срещу ниска властова дистанция (ВД), индивидуализъм срещу 

колективизъм (ИК), избягване на несигурността (ИН), мъжественост 

срещу женственост (МЖ) и дългосрочната срещу краткосрочна времева 

ориентация (ВО). Първоначалният сравнителен анализът на резултатите 
доказва висока степен на ВД (84%) и ниска степен на ИК (21%) за цялата 

извадка, като демонстрира хомогенен културен профил на участниците с 

предположението, че по-голямата част от участниците биха очаквали 

формален стил на комуникация, подход на обучение ориентиран към 

преподавателя и групови дейности без индивидуалната изява. Дава се 
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информация за участниците във второто изследване. Подчертава се 

фокусът върху идентифицирането на културно повлияни модели на 
възприятия за езика и културата, и потенциалните очаквания за 

междукултурни комуникационни бариери в контекста на използването на 

английски език като основен език за обучение. 47 студенти са в първата 

година на обучението си, от които 27 по програма Еразъм + и 20 
редовно записани студенти. Информантите допринесли за събирането на 

писмени материали за изграждането на корпуса за целите на П2 са 

студенти в програми по мениджмънт на международния бизнес и 
хотелиерството (22 мъже и 25 жени) от 20 държави, с възрастов диапазон 

от 18 до 24 годишна възраст. Разпределението в 4 културни подгрупи 

(Източна Европа, Западна Европа, Африка и Близък Изток, 
Конфуцианска и Южна Азия) е основано на индексите на ВД и ИК 

според модела на Хофстеде и дистанцията между географските региони и 

ориентацията им към специфични културни ценности, според Хаус и др. 

(2004). Описани са 10 езикови групи според родния език на информантите 
за по-задълбочено разбиране на културното разстояние и разликите с 

английския език, използван като средство за комуникация (италиански, 

германски, славянски, албански, египетски, Нигер-Конго, тюркски, 
монголски, китайски и виетски) и 20 национални езика . От 47 студенти 5 

са двуезични. Съобщава се за трима, използващи  вариант на английски 

като първи език (зимбабвийски и нигерийски). В раздел втори се 

разясняват обектът и предметът на изследването, като се подчертава 

невъзможността да се използва един общ език в рамките на учебната 

група и се поставят въпроси за ефективността на комуникацията в 

мултикултурната класна стая, предизвикателствата свързани с обмена на 
информация чрез английския като чужд език и  влиянието на различните 

културни и познавателни модели на участниците в процеса (Гонтие, 2009). 

Поставя се ударение на познавателните аспекти на процеса на учене, а 
именно възприемането и обработването на информация  чрез 

преживяване, наблюдение, осмисляне и практическо действие. Прави се 

връзка с целта да се получат емпирични данни за индивидуалните 

предпочитания на международните и българските студенти, свързани 
с четирите стила на учене чрез въпросника на Колб (вариант M1) и се 

обясняват съотношенията между двата дихотомни конструкта в модела на 

Колб (абстрактна концептуализация, АК – конкретно преживяване, 

КП и активно експериментиране, AE – рефлективно наблюдение, РН). 

Обръща се внимание и на подходът за установяване на разлики в 
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предпочитанията за стилове на обучение между културните подгрупи в 

рамките на общата извадка. Прави се предположение свързано с предимно 
колективистичният профил на участниците, който е вероятно да корелира 

с обща ориентация към РН и КП. Културните различия се поставят в 

контекста на индивидуалистичната, ниско-контекстуална 

образователната среда на АСО, изискваща специфични умения за учене 
и специфични образователни подходи. Посочват се евентуални разлики в 

стиловете на учене съобразно различията в концепцията за време, 

пространство, формалност на общуване, групова ориентация, цели на 
обучение и регулиране на процеса, вербални и невербални модели на 

изразяване (Tомас, 1995). Тъй като ВД е свързана със степента на очакване 

за йерархична организация, толерантност към неравенството, вземане на 
решения и подчинение, а английският език като средство за обучение и 

общуване ще изразява дискурсивни маркери за минимизиране на 

социалната несправедливост и неравенството, това противопоставяне 

може да доведе до проблеми в комуникацията при декодиране на 
информацията от участници, чиито социални ценности се основават на 

групово решение и строга йерархия. Езикът се представя като 

комплексно явление, което не може да бъде разбрано чрез просто 

познаване на речника и синтаксиса, а като инструмент за социална 

комуникация и придобиване на смисъл в междуличностните отношения, 

което изисква осъзнаване на сложния му характер (Свалберг, 2007). 
Акцентира се върху комуникативния подход в преподаването и 

обучението като задължително условие за развиване на комуникативната 

компетентност (Канале & Суейн, 1980, с. 27). Дискурсивният анализ се 

посочва като метод за анализ на оценката и сравнението на ефекта от 
възприятията за езика и културата върху очакванията за специфичен стил 

на комуникация в четирите културни групи. Разяснява се процедурата за 

събиране на данните за основния корпус, като резултат от кратки 

рефлективни есета с обем до 300 думи, написани във формална учебна 

среда по време на писмен изпит за оценка на знанията в задължителен 

курс по бизнес комуникации. Изграден е  специализиран мини корпус от 

13 896 думи, отговарящ на въпросите на изследването. Отбелязва се, че 
студентите са насърчени да използват личния си опит в интеркултурната 

комуникация и съответните формални знания. Лингвистичните 

доказателства за различията във възприятията за културата и езика са 
сравнени паралелно с всяка от четирите групи и два допълнителни 

електронни корпуса (British Academic Written English Corpus и the English 
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Web Corpus). Обосновават се основните изследователски хипотези и 

очакваните резултати от двете проучвания. Приема се, че езикът се 
проявява несъзнателно и извън човешкия контрол, включвайки 

нелингвистичното изразяване на културата. Следователно, 

интерпретацията, споделянето на информация и придаването на смисъл са 

очевидно повлияни от индивидуалните очаквания на базата на културните 
възприятия в процеса на комуникация и на бърза идентификация на 

символи, подредени в конкретна структура (Tинг-Tууми и Чанг, 2012). 

Основавайки се на основната теза на изследването, се задават 3 
централни въпроса, а именно: 

 Има ли културния произход влияние върху стиловете на учене на 

международните студенти във висшето образование в контекста 

на АСО и ако има, могат ли да бъдат идентифицират специфични 
общи модели на стилове на учене при студенти от една и съща 

културна група? 

 Кои са най-характерните възприятия на студентите за 

междукултурните бариери в комуникацията в многоезична и 

мултикултурна среда на обучение? 

 Какви са последиците от комуникативните проблеми върху 

академичните резултати и поведението на студентите? 

Освен основните изследователски въпроси, се поставя и първата 

централна хипотеза основана на теоретичния модел на Колб, според 
който тези, които демонстрират предпочитание към КП, са също 

сензитивни към междуличностните взаимоотношения. Ориентацията 

към АК се свързва с предпочитание към използването на теоретични 
модели при възприемането на информация и способности за логически и 

систематично мислене. На базата на тези разсъждения се формулира 

следното хипотетично твърдение: Основна изследователска хипотеза 

1: Съществува значителна разлика между културните групи в 
предпочитанието им към възприемане на информацията чрез 

абстрактна концептуализация и конкретно преживявавне и в 

предпочитанията им за трансформиране на информацията чрез 
активно експериментиране рефлективно наблюдение. Теорията на Хол 

за висок и нисък контекст се използва за обосноваване на втората 

централна хипотеза, с твърдението, че приспособяването и обучението в 

нова система  би било по-проблематично за международни студенти, 
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чиито идентичности се сблъскват в по-голяма степен с елементите на 

новия дискурс, предадени чрез средствата на английския като основен 
език за комуникация. Основна изследователска хипотеза 2: 

Възприятията свързани с несигурността при използване на езика и 

интерпретацията на културата, както и очакванията за 

комуникационни бариери в образователния процес чрез АСО ще бъдат 
по-значително изразени при студенти израснали в култури с по-висока 

степен на колективизъм и йерархична обществена организация. 

Вниманието се насочва към различията в прагматичните аспекти на 

езика и към взаимоотношенията между учител – студент и студент – 

студент от гледна точка на теоретичните постановки на Хофстеде, 

които подкрепени с емпирични доказателства за установени 

тенденции от Колб и Колб (2005), се използват за обосноваване на 

хипотетичните твърдения заложени в П1: 

П1 Хипотеза 1 (а): Студентите от общества с по-висока степен на 

колективизъм ще демонстрират ориентация към възприемане на 
информация чрез АК в сравнение със студентите от по-

индивидуалистични култури, които ще изразяват предпочитание към 

КП.  
П1 Хипотеза 1 (б): Студентите от общества с по-висока степен на 

колективизъм ще демонстрират предпочитание за трансформиране на 

информация чрез AЕ в сравнение с студенти от по-индивидуалистични 
култури, които ще покажат по-силно предпочитание към РН. 

П1 Хипотеза 2 (а): Студентите от общества с по-голяма степен на 

властова дистанция ще демонстрират предпочитание за възприемане 

на информация чрез АК в сравнение със студенти от общества с по-
малка степен на властова дистанция, които ще изразяват 

предпочитание за възприемане на информация чрез КП.  

П1 Хипотеза 2 (б): Студентите от общества с по-голяма степен на 
властова дистанция ще демонстрират предпочитание за 

трансформиране на опит чрез РН в сравнение със студенти от 

общества с по-малка степен на властова дистанция, които ще 

изразяват предпочитание за трансформиране на информация чрез AE. 
П1 Хипотеза 3 (а): Студентите от общества с по-висока степен на 

избягване на несигурност ще демонстрират предпочитание за 

възприемане на информация чрез АК в сравнение със студенти от 
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общества с по-ниска степен на избягване на несигурност, които ще 

изразяват предпочитание за възприемане на информация чрез КП.  
П1 Хипотеза 3 (б): Студентите от общества с по-висока степен на 

избягване на несигурност ще демонстрират предпочитание за 

трансформиране на информация чрез РН в сравнение със студенти от 

общества с по-ниска степен на избягване на несигурност, които ще 
изразяват предпочитание за трансформиране на информация чрез AE. 

П1 Хипотеза 4 (а): Студентите от по-женствени общества ще 

демонстрират предпочитание за възприемане на информация чрез КП в 
сравнение със студентите от по-мъжествени култури, които ще 

показват предпочитание към АК.  

П1 Хипотеза 4 (б): Студентите от по-женствено общества ще 
демонстрират предпочитание за трансформиране на информация чрез 

AE в сравнение със студентите от по-мъжествени култури, които ще 

показват предпочитание към РН. 

П1 Хипотеза 5 (а): Студентите от общества с по-дългосрочна времева 
ориентация ще демонстрират предпочитание за възприемане на 

информация чрез АК в сравнение със студенти от по-краткосрочно 

ориентирани култури, които ще показват предпочитание към КП.  
П1 Хипотеза 5(b): Студентите от общества с по-дългосрочна времева 

ориентация ще демонстрират предпочитание за трансформиране на 

информацията чрез РН  в сравнение с по-краткосрочно ориентирани 
култури, които ще проявяват предпочитание към AE. 

Изразяването на идентичност и културно въздействие върху 

комуникацията чрез АЛФ и доказателствата за разговорните практики 

между използващите английски като втори език в Европа показват, че 

идентичността на участниците е свързана с техния роден език и 

културен произход (Кого, Грунди, Перианова, Цурикова, & Уудфийлд, 

2005). Като се вземат предвид горните констатации и доказателствата от 
литературния обзор за културно въздействие върху идентичността на 

участниците в междукултурната комуникация, се предполага, че: П2 

Хипотеза 1: Ще има значително културно разграничение във 

възприятията на международните студенти за комуникационни 
бариери, свързани с езиковите и културните различия. Приема се, че 

различията във възприятията за езика ще бъдат идентифицирани като 

най-важният комуникационен блок от студентите, поради факта, че 
използването му е свързано със съзнателен процес. Така се твърди, че: 

П2 Хипотеза 2: Езикът ще бъде възприет като основна бариера в 
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процеса на комуникация от международните студенти в 

мултикултурна среда на обучение. П2 Хипотеза 3: Бариерите, свързани 
с несъзнателните предположения за сходство, стереотипизация, 

склонност към оценяване и културен шок, ще имат по-малко значим 

ефект върху възприятията на студентите за комуникационните 

бариери. Раздел четвърти, секция първа представя общата 

методологията на изследването. Приема се моделът на конвергенция 

на триангулационния смесен метод (Кресуел, Плано Кларк, Гутман, & 

Хансън, 2003) с цел събиране на допълващи се данни от двете отделни 
проучвания, в опит да се направи сравненителен анализ на 

количествените и качествени резултати отнасящи се до различни аспекти 

на основната теза. Цялостен критически анализ на мултикултурния 
образователен дискурс (Ван Дайк, 2011; Феърклаф, 2013) се прилага във 

връзка със социокогнитивните проблеми отнасящи се до 

диалектическата връзка между  език и култура в нейната социална 

експресия на власт и идеология, следвайки етапите на крититически 
анализ на дискурса предложен от  O’Реган и Бецел (2016). Обяснява се 

изследователският метод и процедурата в П1, основана на 

въпросника на Колб и съответния теоретичен модел. Средните 
индивидуални стойности на възприемане на информацията (АК-КП) и 

трансформиране (AE-РН) се изчисляват, за да се установят 

предпочитанията на студентите към конкретните стилове на обучение в 
културните групи. Обяснява се следващата фаза на  изследването, при 

която всички страни се прегрупират според пет от измеренията в модела 

на Хофстеде: ВД, ИК, МЖ, ИН и ВО, по начин, който позволява да се 

комбинират сходни резултати между държави от различни културни 
групи, но с близки стойности от различните измерения. За установяване 

на статистически значима разлика между средните стойности за AК - КП 

и AE-РН в петте културни групи, се прилага еднопосочна ANOVA при α 
<0, 05. Посочва се ключовото значение на разпознаването на социалното 

разнообразие от езици и идентичности изразени чрез конкретни фразови 

модели в интеркултурната комуникация. В тази връзка, се изтъква 

целта на корпусното изследване (П2) да идентифицира важна 

социално-прагматична контекстуална информация за 

възприятията и очакванията на студентите по отношение на стила и 

проблемите на общуване в междукултурната комуникация чрез 

проучване на колокационното поведение на тематичните думи език 

и култура в изследвания корпус със сравнителен анализ на резултатите 
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от културните подгрупи, чрез профилиране на честотата на ключовите 

думи и дискурсивна прозодия. Подчертават се основните съображения, 
които са направени в процеса на планиране на корпусното изследване в 

интеркултурната комуникация (Ханфорд, 2015), с осигуряване на 

подходящ размер на малък корпус от 13 896 думи и съответно 

академично съдържание, отразяващо социално-прагматичния контекст 
на изследването за представителна стойност на корпуса. Колекция от 

ръкописни есета на студентите е преобразувана в електронен формат с 

цел генериране на езиков корпус в платформата Sketch Engine (достъпна 
на https://www.sketchengine.eu/), която е широко използван инструмент за 

анализ на особеностите на културния дискурс. Посочва се избраният 

нормативен референтен британски уеб корпус (enTenTen 2013), който се 
предлага на платформата. Четири мини подкорпуси са създадени 

допълнително, за да се направи диференциация между културните групи 

и да се намери доказателство за различия във възприятията на студентите 

за езика и културата. Функцията Word Sketch е използвана за откриване 
на колокати на ключовите думи език и култура в контекста и за 

проследяване на тематичен конкорданс, предоставящ информация за 

качествен анализ на локализирания смисъл чрез семантична прозодия на 
глагола чувствам, свързана с конкретни положителни или отрицателни 

значения. Впоследствие се използва качествен подход, основан на 

констатациите на корпуса, за да се проучат потенциалните последици от 
идентифицираните проблеми на комуникацията и начините за справяне 

с тях. Използва се инструментът за сравнение на корпуси, наличен в 

Sketch Engine, за да се направи разграничение между четирите 

подкорпуси (на Западна Европа (ЗЕ), Източна Европа (ИE), Африка и 
Близкия Изток (AБИ), Конфуцианска и Южна Азия (КЮA). 

Допълнителни контрастни доказателства са получени чрез сравнение с 

два британски корпуса (BAWE и enTenTen 2013). 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

 

В Част четвърта се анализират емпиричните доказателства от двете 

проучвания П1 и П2, предоставящи данни за значимо културно 

въздействие върху предпочитанията на международните студенти 

към специфичните форми на мислене и стилове на обучение, както и 

върху индивидуалните им възприятия и очаквания за езикови и 
комуникационни предизвикателства при обмена на информация в 

https://www.sketchengine.eu/
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мултикултурната класна стая. Изследването използва също качествен 

анализ на информация от предишни изследвания и фундаментални 
теоретични модели, за да придобие по-задълбочен поглед върху 

взаимовръзката между езика, културата и мисленето, така също и върху 

практическите подходи за преподаване и учене, които могат да бъдат 

използвани за  справяне с различията и за по-добро разбиране на 
последствията от предизвикателствата на комуникацията, отразяващи се 

върху академичните постижения на студентите и комуникативната им 

компетентност. Част четвърта включва четири раздела, които 

представят резултатите от изследването  според поставените основни 

въпроси и хипотези. Раздел първи обобщава резултатите от проучването 

на индивидуалните стилове на учене в цялата извадка и в отделните 
културни групи, основани на въпросника и модела на Колб. 

Дивергентният стил на учене демонстрира най-висока степен на 

ориентация в извадката (46,5%), с общо предпочитание към 

конкретни преживявания, разсъждения и наблюдение в процеса на 
възприемане и трансформиране на информация, характеризиращо се със 

сензитивност към междуличностните отношения, интуитивна ориентация 

и интуитивно вземане на решения. Чрез отклонение от обикновените 
решения дивергентите лесно намират алтернативи в ситуация на решаване 

на проблеми. Коментира се Акомодативният стил на учене, който 

отбелязва по-слаба ориентация от дивергентния (27,3%), но 

същевременно достатъчно висока във всички групи, за да подкрепи 

схващането, че мениджмънтът като професионално направление 

привлича хора с предпочитания за учене от конкретен опит. 

Акомодаторите се адаптират към нови ситуации чрез действия и поемане 
на риск, променяйки с готовност първоначалните си планове, в случай че 

не са достатъчно предизвикателни. Раздел втори представя 

емпиричните данни от сравнителния анализ на съотношенията на 
модалностите в двата конструкта на модела на Колб.  Обяснява се 

подхода за сравняване на средните стойности в двата конструкта с цел 

идентифициране на определени тенденции за възприемане на информация 

(АК-КП) и трансформиране (AE-РН) на информация. Значителната 

разлика между групите се установява с дисперсионен анализ чрез 

еднопосочна ANOVA. Общото сравнение между културните групи 

показа значителни разлики с висока стойност на разпределението, F = 
2.667, и вероятност по-малка от .05 (p = .38). Анализират се средните 

показатели и стандартното отклонение в сравнение с установените 
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гранични стойности (4.3 за АК-КП и 5.9 за AE-РН) в подкрепа на 

първоначалните констатации за отличителна наклонност към конкретни 
преживявания при възприемане на информацията във всички групи и 

особено за групата представляваща западна Европа с µ = -7,44. Посочват 

се резултатите от дисперсионния анализ на съотношението между AE-

РН, които не показват значителна разлика между културните групи и 
при приблизително еднакво съотношение на стойностите, се прави извод, 

че няма значима разлика между групите. Най-важната констатация в 

резултат на тази част от изследването е, че  културният произход оказва 

значително влияние върху възприемането на информация и има слаб 

ефект върху обработването й. Основавайки се на твърдения в предишни 

проучвания, се стига до заключение, че процесът на възприемане на 

информация е свързан с културната принадлежност, докато 

трансформирането на новите знания е вероятно свързано с 

индивидуалните когнитивни особености и професионалната 

ориентация. Обяснява се, че анализът на въздействието на културните 
измерения върху предпочитанията за стил на учене е осъществен чрез 

сравнение на стойностите категоризиращи културния произход според 

пет измерения от модела на Хофстеде в предварително обособените 
подгрупи и стойностите измерващи предпочитанията към конкретен стил 

на обработване и възприемане на информацията. Обобщените 

хипотетични предположения се свързват с очаквания за склонност към 
възприемане на опит чрез конкретно преживяване при представителите на 

по-индивидуалистични култури  и чрез абстрактна концептуализация при 

по-колективистичните. Установява се, че най-индивидуалистичната 

подгрупа в извадката демонстрира най-високата средна стойност и най-
ниското стандартно отклонение в AК-КП континуума (M = 7, 44, SD = 6, 

04) сред останалите по-колективистични в мнозинството си подгрупи, 

което описва много по-голямо предпочитание за конкретен опит. Прави 

се заключение, че са намерени доказателства подкрепящи хипотеза 1 

(a) с F стойност на разпределението = 306.09 и α <0,05. Чрез по-нататъшно 

наблюдение на средните стойности при AE-РН и стандартното им 

отклонение се показва обща склонност към рефлективно наблюдение, с 
известни разлики при две подгрупи, следвайки определена тенденция за 

ориентация към рефлективно наблюдение с намаляване на степента на 

индивидуализъм, частично подкрепяйки хипотеза 1 (b). В заключение, 
се приема, че ИК оказва значително въздействие върху 

предпочитанието на студентите по мениджмънт към възприемането 
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на информация и има частично влияние върху трансформирането на 

опита. Следвайки същата процедура на дисперсионен анализ, хипотеза 2 

(а) е частично доказана, а 2 (б) напълно отхвърлена, предоставяйки 

свидетелство за противоположна тенденция. Установява се 

сравнително силно въздействие на ВД върху процеса възприемане на 

опит, с ясно предпочитание за конкретни преживявания при намаляване 
на степента на ВД и обратно. Властовата дистанция също показа 

значителен ефект върху процеса на трансформация на опит, при който по-

ниската дистанция се свързва с по-изразено предпочитание за 
рефлективно наблюдение. Представят се резултатите от анализа на 

ANOVA (F = 975.33, p-value <.01, α <0.05), предоставящи доказателства за 

отхвърляне на хипотеза 3 (а) и значително влияние на ИН върху 
възприемането на опит, с интересно наблюдение върху паралелно 

увеличаване на степента на ИН с предпочитанието към КП. Обяснява се, 

че дисперсионният анализ подкрепя хипотеза 3 (b), предоставяйки 

доказателства за значителна разлика в средните стойности при AE-РН 
(F = 900.58, p-стойност <.01, α <0,05), което потвърждава, че степента на 

ИН оказва силно влияние върху предпочитанието за трансформиране на 

информацията. Хипотеза 4 (а) за влиянието на МЖ върху процеса на 

възприемане на информация е подкрепена от доказателствата получени 
чрез сравнителния анализ, който показа убедителна значимост на 

резултата (F = 796.62, p-value <.01, α < 0.05). Подчертава се, че въпреки 

малките разлики между средните стойности на обработване на 

информацията в отделните групи, специфичният модел на тяхното 
разпределение подкрепя предположеното твърдение със значимост на 

резултата (F = 683.62, p-стойност <.01, α <0,05), което води до заключение, 

че степента на мъжественост оказва относително сериозно въздействие 
върху процеса на преобразуване на информацията по предвидения начин, 

дори тя да е по-ниска от влиянието й върху възприемането на 

информацията. Дисперсионният анализ на влиянието на ВО върху 
възприемането и обработването на информацията показа висока 

значимост на резултатите, но с нерегулярно подреждане на средните 

стойности, което води до заключение, че въпреки статистическата 

валидност, ВО няма пряко влияние върху предпочитанието към стила на 
учене и значителната разлика между средните стойности може да се 

дължи на професионалната ориентация, културния произход и 

личностните черти. В раздел четвърти се представят резултатите от 
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корпусното проучване. Уточняват се направените предположения за 

значителен културен контраст във възприятията и за езика като основна 
бариера в комуникацията, за разлика от неосъзнатите предположения за 

сходство, стереотипизация, склонност към оценяване и културен шок, 

които биха били с по-малко значение в междукултурната комуникация. 

Определянето на ключови думи и фрази разкрива тенденция към по-
висока честота на изразни елементи, свързани с езиковите бариери, 

съответстващи на темата, а именно, използването на английски като 

средство за обучение и за общуване, ниво на владеене на английски език, 
произношение, роден език и неразбиране на езика, са сред най-често 

посочваните проблеми. В тази връзка, езиковите бариери се приемат 

като основна пречка в общуването, с което се доказва твърдението в 
хипотеза 1. Токъните, които се класифицират като ключови думи, 

свързани с културата като предполагаем проблем в процеса на 

комуникация, показват по-ниска стойност на keyness за културни 

различия,  културен произход, стил на комуникация и религия. Представят 
се доказателства за бариерите в интеркултурната комуникация според 

модела на Барна, фиксирани в конкретни ключови думи и термини в 

честотните списъци, като аз, ние, те, член на групата, лошо настроение, 
разлика, другите, стереотипи, предразсъдъци, език на тялото. В 

съответствие с хипотеза 2 се приема, че има убедителни доказателства 

за комуникационни бариери свързани с несъзнателните 

предположения и техния по-малко значим ефект върху възприятията 

на студентите за проблеми в общуването. Чрез функцията Word sketch 

за контрастиране на честотните стойности се анализира 

колокационното поведение на тематичните думи, свързани с 
възприемането на културата и езика в корпуса на извадката. Пояснява 

се прилагането на теста за значимост, базиран на функцията за вероятност, 

който измерва типичността на съвместна употреба (LogDice) на 
колокатите и основната дума въз основа на техните честоти, както и на 

честотата на колокацията като цяло. Обяснява се функцията на 

коефициента на вероятност за регистрация (G2), приеман като значим при 

стойности по-високи от 6,6 и p <0,01. С доказателство за по-висок 
коефициент на вероятност , се посочва, че данните от сравнителния 

анализ, демонстрират стабилна тенденция за по-силни колокации на език 

- говоря език, езикът е бариера, езикът на тялото, използвам език, роден 
език. Анализът на колокациите на култура показа относително по-

малък брой елементи с висока степен на колокационна сила, като 
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културата е факт, култура и/или език, културен шок, културен контакт. 

Анализира се наблюдението на сравнителните данни от измерването 

на различията между мини-корпусите представляващи отделни 

културни групи. Изтъква се най-значимата опозиция между двете групи 

на Aзия и Близък изток (АБИ) и Конфуцианска и Южна Азия (КЮА) 

последвани от различията между КЮА и групата представляваща западна 
Европа (ЗЕ), с най-малка степен на различие между КЮА и източна 

Европа (ИЕ). Сравнението с британските корпуси (BAWE enTenTen13) 

констатира най-голяма разлика с КЮА. Противно на очакванията, се 
отбелязва разграничение между BAWE и ЗЕ. Най-ниска степен на 

контраст се посочва при резултатите от сравнението между EE и 

enTenTen13; EE и BAWE, и между EE - WE. Като цяло, КЮА демонстрира 
най-устойчивата тенденция към различие между културните групи, което 

осигурява допълнителна подкрепа за потвърждаване на хипотеза 3, а 

именно, че езиковата и културната неяснота могат да бъдат изразени по-

значително при студенти от по-колективистични и йерархични общества, 
какъвто е случаят със студентите от Южна Азия и Далечния Изток. 

Анализират се разлики в моделите на колокация с цел 

разграничаване на възприятията между групите чрез допълнително 
изследване на граматически свързани категории за определяне на 

колокати на култура и език. Автоматичното обобщение на най-стабилните 

модели за колокация е получено чрез функцията Word Sketch Difference с 
акцент върху пет специфични граматически категории, език/култура и 

/или; езикът/културата е…; модификатори на език/култура; глаголи 

употребявани с език/култура и притежателни местоимения 

употребявани с език/култура. Анализът на enTenTen 2013 показва 
абсолютна честота от 3 056 673 за думата език и 2 634 994 за култура. 

Генерираните категории на колокация предоставят следните сурови 

данни: култура и/или история, език, изкуство, традиция, религия, 
общество, обичай; културата е явление, основа, влияние, вяра, 

модификатори на култура - американска, популярна, западна, 

корпоративна, родна; глаголи с култура - влияят, вдъхновяват, оформят, 

доминират, развиват, определят, отразяват; притежатели на културата 
-  компания, държава, организация, регион. Език и/или култура, говор, 

английски, диалект; езикът е бариера, диалект, умение; модификатори на 

език - тяло, английски, чужд, програмиране, роден, знак; глаголи с език - 
научавам, означавам, отнасям се, тълкувам; притежатели на език - 

Шекспир, устав, ученик, мирянин. Обяснява се процедурата за намиране 
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на колокати в същите категории при всяка културна група, които се 

представят и анализират поотделно. В цялостното обобщение на 

контрастивния анализ между културните групи се прави заключение, 

че езикът се възприема като по-съществена бариера от културата в 

процеса на обучение и общуване, като се акцентира върху 

предизвикателствата за студентите от Конфуцианска и южна Азия, 

които демонстрират най-висока степен на културно различие и 

възприятия от всички  групи. Обяснява се целта на анализа на дискурсна 

прозодия на глагола чувствам, която се прилага за идентифициране на 
допълнителни доказателства свързани с емоционалната нагласа на 

студентите. Чувствам се появява 21 пъти в пробния корпус, с 

положителни и отрицателни колокати, споменати от общо 17 информанти, 
45% представляващи групата на Източна Европа, 20% - Западна Европа, 

41% - Азия и Близък изток и 20% - Конфуцианска и Южна Азия. 

Наблюдението на семантичното поведение на колокатите показа 

тенденция към по-неутрален или смесен дискурс, с по-голям диапазон на 
отрицателно охарактеризирани елементи и по-малко елементи, носещи 

положителна конотация, въпреки това цялостният профил на чувствам 

като възлова дума, показва доста балансирана проекция на емоционални 
формулировки в малко по-положителна прозодична посока, поради по-

високите стойности на типичност при съвместна употреба (LogDice) на 

положителните колокати, проявяващи по-висок коефициент на 
вероятност от негативните. Представя се кратко обобщение на 

количествените резултати от тестовете и техният анализ, които 

потвърждават всички заложени хипотези и предоставят значително 

доказателство за тенденция на възприемане  на вербалните и 

невербални аспекти на езика като най-важна бариера в 

комуникацията, осъществявана на английски език.  

ЧАСТ ПЕТА 

 

Първи раздел на част пета разглежда възприятията на студентите, 

свързани с езика като основно предизвикателство, като дискутира 

проблема от гледна точка на теоретичните постановки и модела на Барна, 
който акцентира върху емоционалния баланс в процеса на обучение и 

експлицитния подход на обучение за осъзнаване на причините за 

комуникативните проблеми. Посочва се, че изследването е показателно 

по отношение на обвързването на нивата на тревожност със 
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способността за самоизразяване в АСО, демонстрирайки 

доказателства за относително емоционално равновесие в контекста 
на  мултикултурната образователна среда. Подчертава се, че въпреки 

ограничения период на междукултурен обмен, студентите очевидно са 

успели да развият известна чувствителност към околната среда, вероятно 

поради неформалната комуникация извън класната стая и груповите 
дейности свързани с обучението. Обръща се вниманието към 

индикациите за осъзнатост на проблема от страна на участниците, 

свързано с мотивация за подобряване на езиковата компетентност, за 

разлика от прагматичната компетентност, необходима за ефективна 

комуникация, която на този етап очевидно остава неосъзната. 

Експериментът не открива конкретни доказателства за възприятия, 
свързани с използването на специфични стратегии за учтивост, познаване 

на дискурса и способността за адекватна промяна на речта, което изисква 

развиването на стратегическа компетентност, необходима за 

функциониране в международен контекст. Подчертава се констатацията 
подкрепяща мнението, че хибридизацията на родния език и езика 

използван за комуникация се прилага като по-безопасна стратегия за 

поддържане на собствената групова идентичност, позволяваща обмен на 
информация без фиксирани норми и израз на нагласи и възприятия, което 

превръща АЛФ в инструмент за макросоциализация и развитие на 

стратегическата компетентност. Във втори раздел се дискутира 

повтарящата се тема за забелязване на скритите компоненти на 

дискурса в конкретния контекст, специфичния словесен или 

невербален стил на изразяване, заедно с въздействието на културния 

произход, които са основните фактори, влияещи върху социално-
познавателните нагласи на студентите и способността да забелязват 

социокултурни различия в образователния конгломерат от различни 

културни идентичности. Взаимодействието на контекста на учене и 
спецификата на задачите, свързани с индивидуалната мотивация, стил на 

учене и способности, оказва влияние върху формирането на нови 

ментални представи, улесняващи овладяването на чуждия език. Не е 

изненадващо обаче, че очевидното индивидуално предразположение към 
по-имплицитно или изрично обучение може да повлияе на вниманието и 

да бъдат забелязани специфични особености на учебния дискурс в 

резултат на индивидуални вариации в познавателния стил и обработката 
на информация. В заключение, въз основа на резултатите от 

изследванията се приема, че развиването на социолингвистична и 
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стратегическа компетентност като по-сложни нива на 

комуникативната компетентност е свързано със сложен процес на 

обучение, поради подсъзнателните механизми на вербалната и 

невербалната комуникация, засягащи индивидуалните възприятия, 

комуникативното представяне и придобиването на нови знания. 
Трети раздел разглежда културите като различни системи от социални и 
ментални кодове и поставя фокуса върху мултикултурно образование като 

феномен, който се характеризира с разнообразие от стиловете на учене, 

свързани с различни понятия за време, пространство, формалност, групова 
ориентация, цели на учене и регулиране на процеса, различни вербални и 

невербални модели на изразяване. Тъй като културните фактори 

безспорно влияят върху представянето на студентите, те могат да доведат 
до неудовлетворяващи академични резултати поради културни бариери, 

не позволяващи ясно изразяване чрез езика, (Томас, 1995) което може да 

доведе до негативни нагласи и нежелание за участие в интеркултурна 

комуникация поради различия в кодирането и декодирането на съобщения 
в АСО, в зависимост от подхода на участниците към възприемане и 

интерпретиране на информация. В този смисъл се акцентира върху 

отношението към собствената идентичност в контекста на външната 
среда, в която се провежда обучението чрез АСО. Контекстуалният 

дискурс на българската среда се характеризира с взаимозависимост между 

членовете в социалната група, споделяне на социална отговорност и 
представа за себе си като „Ние”, което предполага известна съпротива 

срещу приемането на чужденци в групата. Цитира се изследване на 

Минков (2011), в което България се измерва висок процент (36%) на 

възприятието за национално превъзходство. Предвид високата степен на 
зависимост от групата и толерантността към несправедливостта, 

българското обществото може да се разглежда като нетолерантно и 

отхвърлящо другостта. На това основание може да се направи 
предположение, че международните студенти могат да се чувстват 

застрашени в образователната среда, обаче, както твърди Минков, 

негативните възприятия могат да бъдат намалени чрез пряка 

комуникация, опознаване на другите и учене от  тях. Дискутира се 
процесът на приспособяване към средата и различните академични 

изисквания и практики, свързани със западна образователна система, 

които могат да бъдат изключително затрудняващи за студент, роден и 
израснал в по-колективистично общество. Обръща  се внимание на 

резултатите от изследването, които показват определени индикации 
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на безпокойство, свързани с приспособяването на студентите към 

външната среда, характеризираща се с висока степен на 
колективизъм, несигурност и нетолерантност към различието. 

Въпреки че демонстрира малко по-положително отношение към околната 

среда, анализът на резултатите от корпусното изследване също показва 

очевидна тенденция към по-негативна перспектива. Споменава се, че 
цялостният културен профил на участниците в П1 и П2 се свързва с по-

висока степен на ВД, което предполага йерархична социална организация, 

послушание и ориентиран към учителя модел на образование. За разлика, 
много по-ниската степен на ВД, изразена в английския език като средство 

за обучение, би била свързана усещане за повече равенство, изразяващо се 

в обучението чрез очакване за инициатива, кодирана на езика. Посочва 

се, че констатациите, направени в изследването, се потвърждават от 

доказателствата, предложени от Хофстеде по отношение на по-

високите нива на ВД в източноевропейската културна група, 

средиземноморските страни, Азия и Африка, които показват 

склонност към активно експериментиране в обучението и насоченост 

към обучаемия. По този начин доказателствата за отвореност към нов 

опит и въображение, необходими за кариера в мениджмънта, доведоха до 
извода, че индивидуалистичните дискурсни характеристики на 

английския език вероятно не са толкова съществена причина за стрес и 

тревожност при ученето в комуникацията. Отбелязва се, че 
характеристиките на  участниците и в двете проучвания могат да бъдат 

свързани с избягването на конфликти и с очакване преподавателите да 

бъдат експерти в своите дисциплини, поради високата степен на ИН в 

културния им произход. Тук следва да се изтъкне, че, противно на 

очакванията, резултатите от изследванията показват ориентация 

към по-индивидуалистичен тип мислене и по-ниска степен на 

невротизъм при възприемането на информация, което би могло да се 

обясни чрез личностните специфики и безопасната среда за обучение, 
поддържана от преподавателите и училищната политика. Дискутира се по-

ниската степен на мъжественост в културния произход на участниците, с 

очакване за несигурност, свързана с употребата на езика, вземането на 
решения и решаването на проблеми. Тази презумпция беше в последствие 

илюстрирана в емпиричните резултати, подчертавайки необходимостта от 

сътрудничество и консенсус в рамките на учебната група. Коментират се 
и различията в степента на ориентация към миналото, настоящето и 

бъдещото, предполагащи различни очаквания за подход на обучение и 
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различно отношение към как и защо. Отбелязва се, че въпреки липсата на 

категорични емпирични доказателства за влияние на ВО, изненадващо се 
наблюдава обща ориентация към конкретен опит, очевидно свързан с 

образователните интереси. Четвърти раздел предлага по-обстоен поглед 

върху предпочитанията на студентите за възприемане и обработване на 

информация чрез сравнение на резултатите с други общоприети 
психометрични модели. Установява се, че дивергентният стил като най-

предпочитан от студентите по мениджмънт, се свързва с мислене, 

повлияно от дясната половина на мозъка, която има отношение към 
въображението и емоциите. Следващият предпочитан стил, 

акомодативният, също се контролира от дясната половина на мозъка, 

както и от лявата долна част, която е отговорна за последователното 
мислене. Споменава се склонността на дивергентния тип да се интересува 

от културен опит и знания, с професионален интерес към психология, 

езици, социални услуги и изкуствата. В работна среда дивергентите 

предпочитат групови дейности и обратна връзка. Въз основа на тези 
твърдения се прави заключение за дивергентния стил като най-адаптивен  

към непозната среда, което може да се използва като обяснение за 

сравнително лесното приспособяване на международните студенти към 
българската среда. Тъй като българските участници както в П1, така и в 

П2 са по-голяма част от анкетираните, се обобщава, че българските 

студенти проявяват доминантна ориентация към дивергентен стил на 
учене, както и международните. Дискутира се склонността на 

дивергентния тип към различно мислене, което се свързва с отрицателна 

емоционалност в случай на необходимост от справяне с твърде много 

данни и анализи, липса на лична обратна връзка, липса на гъвкавост и 
участие, стриктни срокове и организация на времето. Въпреки това, не е 

възможно да се правят категорични заключения, тъй като е необходима 

значителна по-нататъшна изследователска работа за установяване на 
конкретни тенденции. В същия раздел се прави обстоен анализ на 

резултатите от изследването в светлината на различни доказателства от 

предишни изследвания, с извод, че не може да се генерализира 

конкретен модел на културно диференцирани стилове на учене, 

отнасящ се до всички членове на дадена национална култура, а 

специфични модели на въздействие могат да бъдат определени само в 

рамките на дадена изследователска извадка от сходна възраст и 
сходни професионални интереси, функциониращи в същата среда. В 

раздел пети се дискутират възприятията на студентите за 
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предизвикателствата в комуникацията, осъществявана чрез английски 

език. Използва се модела на Хол за висок и нисък контекст (1976, 1977) в 
комуникацията, с разбирането, че разликата между западните и източните 

стилове на общуване предполагат потенциално противопоставяне между 

по-аналитичното западно мислене и директната комуникация срещу 

източния холистичен и индиректен стил на общуване. Характеристики 

на по-нисък контекст се идентифицират в групата представляваща 

Западна Европа, а връзката с процеса на комуникация се разглежда като 

предаване на знания и информация. Асоциацията с европейската 
идентичност се свързва с индивидуалистична концепция за собственото 

си аз и по-рационални решения могат да се търсят в случай на културен 

конфликт, тъй като културата се разглежда като факт. Посочват се 
резултатите от групата на Конфуцианска и Южна Азия, 

демонстриращи високо-контекстуална ориентация към 

отношението, рефлективното мислене и оценяване на  постиженията 

в ученето. Концепцията за смирение и запазване на лицето предполага по-
пасивен подход при общуването с други култури, при което езикът се 

разглежда като абстрактно и статично понятие (международен и 

съществуващ, чрез глагола съм) с изразена чувствителност към 
невербалните сигнали, като тон на гласа, който би имал критична роля за 

поддържане на отношенията с членовете на групата. В раздел шести се 

обсъждат предизвикателства пред студентите и преподавателите в 
процеса на обучение и преподаване чрез АСО. Обръща се внимание 

върху изучаването на английски като чужд език в страната на произход, 

често свързвано с прилагането на конкретни стратегии и подходи на 

преподаване, които отразяват познавателните модели на културата. 
Свободното изразяване на мисли и мнения в мултикултурната група 

засилва контрола върху процеса на общуване и стимулира  

самостоятелното мислене, което предполага различия не само на ниво 
езикова компетентност, но и на емоционално ниво, поради 

предположението, че някои студенти биха се почувствали неудобно. 

Подчертава се друго сериозно предизвикателство, което може да възникне 

в резултат на различията в символиката на родния език. Така например, 

студент, чийто роден език е китайски, ще изпита по-значителни 

трудности при изучаването и използването на английски, в сравнение 

със студент, чийто роден език е испански и приетата по-рано система 

от езикови категории има повече кореспонденция с английския език 
(Дe, Бoeрс и Де, 2010). В това отношение, може да се приеме 
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предложението на Коулман (2006) за използването на английски език като 

основен език на преподаване, което може да има отрицателно въздействие 
върху самоувереността и мотивацията за академични постижения поради 

когнитивното претоварване в двуезичната комуникация. По същата 

причина съществува голяма възможност преподавателите да избягват 

прагматични стратегии във вербалната комуникация, за разлика от 
международните студенти, които участват в групови дискусии. Тези 

предпочитания могат да имат обратен ефект върху нивото на формалност 

в комуникацията, където студентите биха функционирали по-ефективно в 
неформална среда, за разлика от техните преподаватели, които се чувстват 

по-уверени във формално обучение. В този смисъл се посочва  (Лън, 

Фишър и Уорд, 2010) че по-високото ниво на владеене на английски език 
като втори език корелира с открито изразено мнение и критично мислене 

в класната стая. В случай на по-голяма кореспонденция между родния 

език и английския, трябва да се очаква по-свободна комуникация и 

критично мислене от студенти от латино-европейската, германската и 
скандинавската културни групи поради сходството между техните 

езикови системи. Следователно, ангажирането на всички студенти в 

процеса на обучение и насърчаването на развитието на критическото 
мислене като основна предпоставка за професионално развитие, трябва да 

се разглежда не само от културна гледна точка, но и от езикова 

перспектива. Коментират се чувството за принадлежност към групата и 
личните взаимоотношения и противоречието с по-настойчивия израз, 

вграден в английския език, който може да предизвика културната 

чувствителност към различни ценности и норми. Заключава се, че в 

образователна среда, използваща английския език за обучение, студент от 
по-колективистична култура с висок контекст на комуникация вероятно 

ще срещне затруднения в самостоятелната подготовка и прилагането на 

технологии, груповото представяне, академичното писане, решаването на 
проблеми и следването на инструкции поради ниско-контекстуалното 

естество на езика, което води до неразбиране. Изтъква се, че е важно 

образователните институции, които използват АСО, да поддържат 

специфична културно-ориентирана стратегия за преподаване и учене, 
която да отговаря на нуждите на културното разнообразие от студенти и в 

същото време да отчита местната среда. В раздел седми се дискутират 

предизвикателствата произтичащи от прагматичните специфики на 
английския език като Lingua Franca.  Разглежда се контекстът на 

англофонното образование, базирано в среда използваща друг език за 
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комуникация. Употребата на прагматични знания и придобиването на 

прагматична компетентност се поставя като основен въпрос в 
международния университет, тъй като засяга пряко и двата процеса, на 

обучение и преподаване, като по този начин влияе върху академичната 

ефективност на обучаемите. Въз основа на обширен преглед на 

класическите теоретични модели и концепции, основани на западната 
рационалност на мисълта, се подчертава, че идеята за разделение Изток –  

Запад може да изглежда противоречива от междукултурна прагматична 

гледна точка. Проблемът се дискутира във връзка с няколко обширни 
проучвания, разглеждащи прагматични аспекти на междукултурната 

комуникация и представящи доказателства за взаимосвързаност между 

речевите актове и изразяването на културната идентичност на 
участниците в процеса на комуникация. Коментира се несъгласието от 

страна на източната прагматична школа, изразяваща съмнения и 

скептицизъм, свързани с рационалността на западните теоретични 

модели, които не съответстват на източната философия. Посочват се 
доказателства от изследвания, като китайската представа за уважение, 

скромност, доброта и уважително поведение, която е в контраст с 

индивидуалистичната, експресивна англоезична култура в множество 
сравнителни проучвания за отправяне на покани, даване на подаръци, 

комплименти, телефонни разговори и други речеви актове. Дават се 

примери от изследвания на отхвърляне и приемане на комплименти, които 
показват значително по-различен подход в разделението Изток – Запад с 

много по-сложен и церемониален процес, състоящ от няколко етапа на 

Изток и по-висока степен на директност на Запад. Различия са установени 

и при изразяване на молба, чрез императиви по пряк начин на Изток и чрез 
косвени езикови структури на Запад. Предлагането на подаръци е 

установено като най-силното доказателство за разликата в разделението 

Изток – Запад. Изтъква се ролята на  носителите на езика като важен 
фактор за развитието на прагматичната компетентност и моделирането на 

знания на студентите. В тази връзка за англофонните университети може 

да е проблематично да се справят със задачата за интегриране и 

осигуряване на преподаватели, чийто роден език е английски. Освен това, 
като се имат предвид констатациите, че международните студенти са 

склонни да правят свой собствен избор на езикови действия, за да изразят 

идентичността си чрез АСО, като по този начин създават собствен език, 
можем да заключим, че липсата на пример от носител на езика може да 

повлияе на самооценката в учебната среда, както и на свързаните с нея 
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прагматични възгледи и възприятията за конкретни комуникативни 

практики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Обобщение на резултатите от изследването 

 
1.1. В отговор на първия основен изследователски въпрос, свързан с 

потенциалното въздействие на културата върху стиловете на обучение, 

това проучване предостави ясни доказателства за значително въздействие 
на културното влияние върху предпочитанията на студентите да 

възприемат информация чрез конкретен опит. Установи се, че процесът на 

трансформация на информацията чрез рефлекторно наблюдение е само 
частично повлияна от културата .Характеристиките на личността и 

изборът на образователната област се разглеждат като вероятни фактори, 

които оказват по-голямо влияние върху процеса на трансформиране на 

информация. 
1.2. Проучването на свързаността между културния произход и 

познавателните способности предостави убедителни доказателства за 

влияние на културата върху процеса на възприемане на информация и 
незначителен ефект върху процеса на  трансформиране на информацията 

в мултикултурния контекст на обучението .  

1.3. Емпиричните резултати показаха значително разграничение 
между културните групи по отношение на използването на езика и 

комуникативните практики. 

1.4. В изследването се доказа, че езикът несъзнателно отразява 

културните схващания и придаването на смисъл е повлияно от особените 
културни възприятия на участниците в процеса на обучение и 

комуникация. 

1.5. Въз основа на горните констатации беше направено заключение, 
че основните фактори, влияещи върху индивидуалните предпочитания 

към стилове на обучение, са културните характеристики, личностните 

черти и професионалната специализация. Културното въздействие влияе 

най-силно влияе върху склонността на студентите към конкретен опит, а 
професионалната специализация към рефлективно наблюдение, което 

идентифицира ясно предпочитание към дивергентно и акомодативно 

мислене и учене. 
1.6. Във всичко културни групи беше установен модел на изразено 
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културно въздействие върху стиловете на учене, демонстрирайки основна 

ориентация към дивергентен стил, с изключение на латиноамериканската 
група, която показа предпочитание към асимилативен стила на учене. 

1.7. Анализът на културното въздействие върху стиловете на учене 

доказа най-силно въздействие на степента на Индивидуализъм, 

частичното въздействие на Властовата дистанция и частично влияние на 
мъжествеността върху възприемането на информация. Беше установено, 

че трансформацията на информация се влияе частично  от Избягването на 

несигурността, частично от Индивидуализма и незначително от 
Мъжествеността. Като цяло, Индивидуализмът демонстрира най-

убедителните статистически доказателства за въздействие върху 

предпочитанията за стилове на обучение.  
1.8. Във връзка с втория основен въпрос поставен в това изследване,  

беше установена тенденция във възприятията на студентите за 

междукултурните бариери в комуникацията по отношение на 

използването на езика, нивото на владеене на английски език, 
произношението, родния език, неразбирането на езика, културния 

произход и стиловете на комуникация. 

1.9. Беше установено, че индивидуалистичният западен модел на 
дискурса в обучението чрез английски език контрастира до голяма степен 

с очакванията на студентите за по-формално изразяване и разпределение 

на образователните роли. Факторите, влияещи върху академичните 
постижения, изглежда са свързани с различна степен на отрицателно 

въздействие върху взаимоотношенията между студенти и преподаватели, 

очакванията на студентите за групова работа, разбирането за 

самостоятелна подготовка, възприятията за времето и практическия 
подход към дейностите в класната стая. 

 

Резултатите от изследването предоставят доказателство за тенденция 

към възприемане на владеенето на английски език като основен 

проблем в обучението чрез английски език, с една непредвидена 

констатация, че езикът на тялото има малко по-значително въздействие 

върху възприятията на студентите от вербалния език. Тези резултати 
могат да бъдат обяснени чрез разбирането, че както вербалният, така и 

невербалният език съдържат ясно различими атрибути, които са 

самоосъзнати. Наблюдаваните последици от проблемите на 
комуникацията върху академичните постижения и поведението на 

студентите, които са във фокуса на третия основен въпрос на тази 
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дисертация, дадоха резултати, които потвърждават констатациите от 

предишни изследвания в областта. Потенциалните последици бяха 
очертани в три отделни групи във връзка с използването на езика в 

мултикултурната класна стая, с ефекта от използването му върху 

познавателните умения и стиловете на учене, както и върху процеса на 

междукултурна комуникация във формална и неформална среда. От 
анализа възникнаха няколко важни въпроса, сред които: 

- влиянието на родния език в използването на английски за 

обучение;  
- възприемането на академичните умения на студентите като 

ограничени и неразвити от страна на преподавателите;  

- липсата на адекватни стратегии за преподаване и неясни подходи 
за оценяване, които увеличават несигурността на студентите;  

- трудности, свързани с външната среда, които влияят върху 

развитието на езиковите умения;  

- неясна представа за необходимостта от насърчаване на съзнателен 
процес за преодоляване на езиковите трудности, които изискват 

концентрация и забелязване на проблемите; 

- липса на стандарти за прилагане на изискванията за ниво на B2 на 
английски език като условие за успешни резултати от обучението 

и насърчаване на академичното писане; 

- ограничения в процеса на кодиране и декодиране на съобщенията 
и вербалното взаимодействие; 

- различия в разбирането за активно слушане;  

- очакванията за следване на академични правила, съобразяването с 

критериите за оценка и емоционалната ангажираност в личните 
взаимоотношения; 

- очакваното ниво на формалност. 

2. Учене чрез преживяване в педагогическата практика 
Тъй като повечето хипотези в настоящото изследване бяха подкрепени от 

статистическия анализ, беше възможно да разгледаме някои аспекти на 

тези резултати в практическия контекст на концепцията за ученето чрез 

преживяване. Оказа се, че гъвкавото прилагане на абстрактни понятия 
придобити чрез нов опит поражда процеса на учене. Стигнахме до извода, 

че развитието на знания може да бъде успешно само в случай, че учащият 

се преминава през четирите етапа на цикъла на обучение. Новото 
преживяване, свързано с действие, трябва да се наблюдава и осмисля, 

което води до абстрактни заключения и нови идеи. Тези идеи 
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впоследствие се тестват на практика чрез нов опит (реализация на идеи). 

Този интегриран процес включва всяка стъпка за възприемане и 
трансформиране на нова информация. Според Колб (1984), цикълът може 

да бъде достъпен на всеки от четирите етапа, но ефективното обучение се 

случва само ако учещият логично следва цикличната последователност, 

следователно един предпочитан стил сам по себе си не е достатъчен за 
постигане на ефективност на обучението. Серията упражнения 

ориентирани към учене чрез преживяване  доказа, че обучаемите 

могат да учат самостоятелно чрез размисъл върху личния си опит, 

така че ролята на учителя се свежда до насърчаване на 

интелектуалните дейности. Емоционалната интелигентност като най-

съществен компонент от  лидерските умения, може да се подобри в 
класната стая чрез интердисциплинарно включване на практика, свързана 

с наблюдение като рефлективни есета и групови дейности. Всичко това 

създава климат на съвместно обучение и „психологически безопасна“ 

(Пауъл и Кусума-Пауъл, 2015) среда. Фокусирането на вниманието към 
социалната справедливост чрез реални случаи на дискриминация и 

неравенство в класната стая, насърчава критичното мислене и активно 

социално поведение. Важно приложение на модела на Колб е свързано със 
способността на преподавателите да идентифицират стилове на учене, 

последвани от проектиране на учебни дейности по начин, който най-добре 

подхожда и ангажира всички учащи в рамките на опитния цикъл на 
обучение, за да се провокират техните познавателни способности. 

Разработването на модули за културна осведоменост както за студенти, 

така и за преподаватели може да бъде интегрирано в учебната програма и 

институционалните програми за обучение чрез тестове за самооценка, 
подходящи дискусии и ангажиращи дейности. Важно приложение на 

ученето чрез преживяване се открива в междукултурната комуникация. 

където чувствата на несигурност и безпокойство е по-вероятно да 
възникнат от неправилно общуване поради различие в представите за 

езиково изразяване. Различни възприятия за фонология, значение на 

думите, връзка между студенти и преподаватели, очаквана 

формалност, самоизразяване и приоритет на учене, различна 

концепция за време и очаквания за по-контролирано или по-

независимо обучение (Вицел, 2003) могат да бъдат преодолени в 

безопасна среда за учене. Разпознаването на видимите и невидимите 
признаци на културните разлики изисква развитие на адекватна 

комуникативна и прагматична компетентност като основен компонент на 
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процеса на използване на английски език по подходящ начин в конкретна 

социална и академична среда от всички участници. С оглед на това е 
нужно да се разбере, че ефективното използване на АСО в академичната 

среда не зависи единствено от езиковата компетентност (познаване на 

граматиката, лексикалните структури и фонетиката на английския език), 

но и от сензитивността на участниците към ситуацията и специфичните 
социолингвистични познания за културно вградените езикови функции в 

речевите актове (Бахман и Палмър, 1996). В този смисъл намираме за 

полезно позоваването на хипотезата за забелязване на Шмид, като 
приемем, че ако преподавателите успеят да привлекат вниманието на 

студентите, те ще могат да интегрират външните и вътрешните фактори, 

контролиращи учебния процес и взаимодействието в контекста на 
ученето. Съзнателното забелязване на вече възприети характеристики на 

контекста би довело до по-високо ниво на размисъл и разбиране, свързани 

с развитието на решаване на проблеми и критично мислене. Взети заедно, 

няколко важни педагогически заключения могат да бъдат направени във 
връзка с развитието на прагматична и комуникативна компетентност в 

мултикултурната класна стая: 

- Създаване на балансиран контекст, който подпомага 
затвърждаването на повтарящ се социокултурен опит; 

- Осигуряване на формални и неформални отзиви от преподаватели 

и студенти в групата; 
- Привличане на вниманието на студентите към нови прагматични 

функции и специфично езиково поведение; 

- Привличане на вниманието на студентите към социокултурните 

различия и начините за справяне с тях; 
- Повишаване на самосъзнанието и разбирането на собственото 

езиково поведение; 

- Прилагане на несъзнателен косвен подход за ангажиране на 
студентите в групова работа; 

- Прилагане на директен подход и явни стратегии чрез 

специализирани курсове и материали насърчаващи рефлективно 

осмисляне; 
- Създаване на автентичен контекст на обучение чрез онлайн 

комуникация с носители на езика, гост-лектори или представители 

на бизнеса. 
В заключение, междукултурната комуникация в АСО предполага 

осъзнато разбиране на мултикултурния дискурс и за англофонните 
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университети е важно да обмислят прилагане на адекватни образователни 

стратегии и явни подходи за насърчаване и улесняване на развитието на 
социолингвистичните и стратегически компетенции на студентите. 
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     СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

„ВЛИЯНИЕТО НА ЕЗИКА И КУЛТУРАТА В СТИЛОВЕТЕ НА 

УЧЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ“ 

 
Този дисертационен труд е резултат от мотивацията на автора да проучи 

по-задълбочено взаимовръзката между културния произход и езика и 

тяхното влияние върху стиловете на учене на студентите в дискурса на 
английски език като средство за обучение в мултикултурната среда на 

международен университет, функциониращ в България. 

1. Резултатите от проучването допринасят към дискусията по темата 
като показват убедителни емпирични доказателства за влиянието 

на културата върху предпочитанията на международните и 

българските студенти по бизнес мениджмънт при възприемането 

на нови знания. 
2. Основавайки се на емпирични доказателства, се прави 

заключение, че въздействието на културния произход върху 

обработването на информация е значително по-слабо изразено, в 
сравнение с процеса на възприемане, което може да се разглежда 

като особен принос към все още слабо развитата тема за 

диференцирането на културното влияние върху двата когнитивни 
процеса. 

3. Анализът на културното въздействие върху възприемането на 

нови знания предостави доказателства за силно влияние на 

степента на индивидуализъм, проявен чрез културната 
принадлежност, частично въздействие на дистанцията от властта 

и сравнително слабо влияние на мъжествеността. Обработването 

на информацията се влияе от избягването на несигурността, 
частично от степента на индивидуализъм и съвсем слабо от 

мъжествеността. Като цяло, индивидуализмът демонстрира най-

убедителните емпирични доказателства за влияние върху 

предпочитанията за стилове на обучение. Същественият принос на 
това заключение може да бъде отнесен към изграждането на 

спокойна и сигурна среда на обучение и към избора на 

педагогически подход в колективистична образователна среда, 
който би следвало да интегрира конкретни преживявания за по-



49 

 

ефективно възприемане на информацията и възможност за 

наблюдение, стимулиращо обработването и.  
4. Приносът на дисертационния труд може да бъде отнесен и към 

направеното заключение, че културния произход, личностните 

характеристики и професионалната ориентация са основните 

фактори, които оказват влияние върху предпочитанията към 
конкретен стил на учене. Педагози и изследователи в сходна 

образователна среда биха могли да са възползват от направеното 

твърдение за вероятна връзка между културния произход и 
конкретното преживяване и между професионалния избор и 

рефлективното наблюдение. 

5. С оглед на централната теза на дисертацията, наблюдението и 
сравнителният анализ на данните от мини-корпусите, 

представляващи отделните културни групи, показа значителни 

разлики във възприятията на студентите за езика и културата. Като 

принос към изследванията в когнитивната лингвистика и 
междуезиковата прагматика могат  да бъдат посочени 

емпиричните доказателства за най-значителна дистанция между 

двата мини-корпуса, Азия и Близък изток – Конфуцианска и Южна 
Азия, втората по степен значителна диференциация се проявява 

при мини-корпусите на Конфуцианска и Южна Азия – Западна 

Европа. Най-малка културна разлика се отчита при сравнението на 
Конфуцианска и Южна Азия и Източна Европа. Тъй като 

настоящото изследване е поставено в контекста на източно-

европейската култура, приносът на това доказателство може да се 

интерпретира от гледна точка на очевидно сходните ценности 
между азиатските и източно-европейските ценности. 

6. Сравнителният анализ на контраста между колективистичните, 

високо-контекстуални характеристики на културната 
принадлежност на участниците и индивидуалистичния дискурс, 

заложен в културните параметри на английския език, показа най-

висока степен на различие между мини-корпуса на Конфуцианска 

и Южна Азия и двата британски корпуса BAWE и enTenTen13. 
Следваща по значимост разлика се открива между BAWE и мини-

корпуса на Азия и Близкия Изток. Тези емпирични доказателства 

потвърждават централната теза на дисертацията и допринасят за 
по-задълбочено разбиране на културните и езиковите разлики 

между източната и западната култура в контекста на употребата на 
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английски език като средство за обучение и Lingua Franca. 

7. Сравнителният анализ между двата британски корпуса и мини-
корпуса на Западна Европа, представляващ информанти основно 

от Франция, Испания и Португалия, неочаквано демонстрира по-

голяма разлика, отколкото тази между британските корпуси и 

Източна Европа, което показва по-добра езикова и прагматична 
компетентност на студентите от Източна Европа в сравнение със 

студентите от Латинска Европа, въпреки че френският, испанският 

и португалският език кореспондират в много по-голяма степен с 
английския език. Приносът на това доказателство може да бъде 

свързан с твърдението в предишни проучвания, че развитието на 

езиковите умения способства развитието на критическо мислене, 
стратегическа компетентност и по-лесно преодоляване на 

културните различия, което би било от полза за обучението чрез 

английски, както и за обучението по английски като чужд език. В 

частност, това доказателство също може да допринесе за 
разбирането на добрите професионални качества и стандарти на 

обучението по английски език в българските училища.  
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