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Abstract: Intelligence, Aptitude and Personality as Learners’ Differences in Foreign Language 

Learning:  Understanding the ways students differ from one another, is one of the main emphases in the 

field of foreign language learning. Individual learners’ differences vary to a great extent and their relationship 

to language learning is complex. The article has examined the intelligence, personality and aptitude as 

individual differences and their effect in foreign language acquisition area.  
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1. УВОД  

Всички деца успешно усвояват майчиния си език, дори и впоследствие нивото 

им на интелектуално развитие да варира. Това е в пълен противовес на изучаването 

на чужд език, където способностите за усвояване на езика варират в огромна степен 

и понякога дори изключително интелигентни хора изглежда са неспособни да усвоят 

чужд език, което често се приписва на липсата на способност за владене на това 

умение. ‘Докато някои индивиди имат по-добър контрол върху родния си език от 

други, всички хора достигат минимални стандарти на усвояване поне на един език и 

могат свободно да го използват. В случаите, когато се изучават чужди езици, има 

различия в умението да се борави свободно с тях, от липсата на каквото и да било 

знание до способност свободно да се използва езика’ [Segalowitz, 2003].  

Една съществена разлика в усвояването на роден и чужд език се открива в 

степента на нивото на владеене на езика, постигнато от учениците. Факторите, които 

се посочват като причини за това различие са много. Сред тях са възрастта, 

интелигентността, способността да се изучава чужд език, мотивацията, отношението 

към езика, стратегиите на учениците, индивидуалността им и др. Поради обширната 

тематика, в настоящата статия ще се постави акцент върху някои от тях, и по 

специално на интелигентността, индивидуалността и способността да се изучава 

чужд език. 

 

2. ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА В ПРОЦЕСА НА УСВОЯВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

Интелигентността е ключово индивидуално различие в усвояването на чужд 

език. Въпреки че често не се прави разлика между интелигентността и способността 

да се учи чужд език, съществуват достатъчно факти, които налагат да се търси 

разлика между тях.  

Сложността на проблематиката, засягаща въпроса къде е небходимо да се 

постави границата между интелигентност и способност, се обуславя от тенденцията 

тези два термина да се използват по един взаимозаменяем начин. Когато пише за 

способността да се учи език, Stenberg [2002] твърди, че е необходимо да се 

‘установят връзките между компонентите на способността да се учи език и 

компонентите на общата интелигентност като средство за по-добро разбиране на 

първото.’ С други думи, установяването на ясната разлика между двата феномена 

ще доведе до правилното им разбиране.  

От историческа гледна точка съществува противоречие дали интелигентността 

най-добре се концептуализира като неделимо, цялостно умение, като серия от 

независими способности или като йерархия от способности [Stenberg, 2002].  

Повечето тестове за интелигентност я разглеждат като цялостна способност 

или заложба, но също така и като серия от относително независими, по-специфични 

способности. Основната позиция на  Carroll [1993] се изразява в това, че макар 

компонентите на способността да се учи език и тези на интелигентността без 
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съмнение се припокриват до известна степен, ‘в способността да се учи чужд език 

изглежда се съдържа специална когнитивна дарба или група от дарби, които са до 

голяма степен дори напълно независими от интелигентността.’ Gardner и Lambert 

[1972], Dörnyei и Skehan [2003], Stenberg [2002] откриват ‘връзка между способността 

и интелигентността, но доста ниското съотношение на вариране и от двете страни 

предполага значителна степен на независимост. Следователно може да се приеме, 

че интелигентността и способността са свързани една с друга и способността да се 

учи чужд език може да се състои от специфични компоненти от интелигентност, 

които са особено приложими към учебни ситуации’ Dörnyei и Skehan [2003].  

Провеждани са много изследвания чрез стандартизирани IQ тестове, за да се 

оцени ролята на интелигентността като критерий в усвояването на чужд език. Това 

означава, че интелектуалните способности на учениците могат да се определят от 

гледна точка на представянето на група от подобни тестове [Lohman, 2000]. 

Информацията, получена от последните, е смислена и съдържателна, тъй като IQ 

резултатите имат доста силно влияние при вземането на решения, свързани с 

обучението и образованието. Това е защото ‘повечето стандартизирани IQ  тестове 

са проектирани да различават от академична гледна точка успешните и 

неуспешните ученици, като дават подходящи индекси за академични постижения’ 

[Lohman, 2000].  

Lohman обяснява това по следния начин: ‘понеже резултатите от тези тестове 

се намират в голямо съотношение с резултатите от тестове за постижения, при по-

подробен анализ тези резултати предполагат, че учениците с различни академични 

способности са еднакво или почти еднакво способни да усвоят някои комуникативни 

аспекти от чуждия език.’ Lohman смята, че е много полезно да се разгледат 

начините, по които се изучават роден и чужд език. На практика, всички деца 

притежават умения за свободна, междуличностна комуникация на родния си език. 

Следователно, изглежда логично децата да са мотивирани да научат родния си език 

за комуникативни цели, отколкото лингвистични. Това значи, че чуждоезиковите 

програми са по-ефективни, ако имитират условията, при които се изучава роден 

език, което позволява на учениците да използват своите вродени способности за 

езиково обучение [Lohman, 2000].  

Интелигентността е един от онези елементи, които се включват към 

когнитивния стил. Според Garlick [2002] общата интелигентност се състои от 

различни специфични способности като вербална и пространствена. 

Изследователят насочва вниманието си към влиянието на средата, което е до 

голяма степен отговорно за развитието на интелекта. Ackerman и Heggestad [1997] 

изследват връзката между личността и когнитивните променливи. Те откриват, че 

корелацията между тях не е много голяма. От това може да се заключи, че 

‘личността оказва малко влияние върху тестовете за интелигентност и 

способностите’ [Garlick, 2002].  

Никога не е лесно да се определи предварително нивото на чужд език, до което 

може да достигне определен ученик. ‘Критериите на вербалната интелигентност 

показват доста висока позитивна корелация с успеха на първоначалните нива на 

владеене на езика (напр. elementary level); но от друга страна коефицентите са 

винаги достатъчно ниски, за да покажат ясно, че са включени и други фактори, и 

чрез тестовете, определящи способността да се учи чужд език, също не може да се 

посочи предварително евентуално достигане до определено ниво’ [Hulstijn & Ellis, 

2005]. Stenberg [2002] също се съгласява, че по отношение на чуждия език общите 

критерии за интелигентност не са гарант за успех. Lohman [2000] посочва, че 

‘когнитивните променливи на склонността за учене на език и интелигентността се 

идентифицират като значителни и статистически независими корелати на 

постиженията по чужд език.’ Той също така акцентира, че ‘интелигентността може да 

е в по-слаба връзка с постиженията на по-младите ученици, отколкото на 
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възрастните... Докато интелигентността може да е в силна зависимост с 

грамотността по чужд език, тя може да не е свързана с уменията за междуличностна 

комуникация по чуждия език (умения за говорене и слушане с разбиране)’ Lohman 

[2000].  

Според Pimsleur [цит. в Kenyon & McGregor, 2004] интелигентността е 

значителен фактор в процеса на овладяване на чужд език. Той отбелязва, че 

‘областите, които най-много са изследвани, са интелигентността и способността да 

се говори роден език. Но за тях е най-добре да се мисли като за единствен фактор 

на вербална интелигентност. По този начин, последната е най-значителният фактор, 

който допринася за постиженията по чужд език – около 20%. Все още остават обаче, 

80%, представени от други фактори (напр. мотивацията), които също оказват 

влияние върху или имат позитивна връзка с постиженията по чужд език.’  

Lightbrown и Spada [1993:36-37] свързват интелигентността и усвояването на 

чужд език по следния начин: ‘Различни изследователи доказват връзката между 

интелигентността и чуждия език. През годините много изследния, използващи 

различни IQ тестове и различни методи за оценяване на ученето на език, откриват, 

че нивата на интелигентност са добро средство да се предскаже какви успехи може 

да постигне определен ученик в усвояването на чужд език. Други изследния 

показват, че интелигентността може по-неоспоримо да се свърже с определени 

видове способности за владеене на чужд език, отколкото с други. Тези открития 

предполагат, че интелигентността е до голяма степен свързана с онези умения, 

които се използват при официалното учене на чужд език, т.е. в учебните часове, 

докато е много по-малко вероятно тя да оказва влияние върху начините, по които се 

развиват уменията за вербална комуникация. Интелигентността изглежда е мощен 

фактор, когато ученето се осъществява в класните стаи, и по-специално, когато 

обучението е стандартизирано в рамките на официалните учебни програми.’  

Следователно може да се заключи, че интелигеността е необходим, но при 

всички положения недостатъчен фактор за усвояването на чужд език. Тя се свързва 

с определени аспекти от свободното владеене на чужд език, като дотолкова е 

необходимо да се свърже със склонността за учене на чужд език, доколкото и с 

общите когнитивни умения. Следователно тя оказва видимо влияние върху успеха 

по чужд език, особено в контекста на класната стая. Но от друга страна, съществуват 

и други условия, които трябва да се изпълнят, за да могат учениците пълноценно да 

използват интелигентността си при усвояването на чужд език.  

 

3. СПОСОБНОСТ ЗА УЧЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

Предполага се, че способността за учене на език е ‘една от централните 

индивидуални различия’ в тази област Dörnyei и Skehan [2003]. Тя се приема за най-

последователната и логична предпоставка за успеха при усвояването на чужд език 

[Skehan, 2002]. Основава се на някои личностни характеристики, оказващи влияние 

върху ученето на език [Carroll, 1993]. Тази способност или потенциал е един от най-

добрите индикатори за успешното усвояване на чужд език. Теоретично погледнато, 

възможно е да съществува способност за учене на чужд език без някога тя да се 

развие и приложи в практиката, ако обстоятелствата никога не поставят ученика в 

подходящ контекст или ако ученикът е слабо мотивиран да учи чужд език.  

Често термините умение, способност и интелигентност са взаимозаменяеми 

във всекидневната реч и научните им дефиниции се изгубват поради популярната 

им употреба [Skehan, 2002]. В психологията умението се прилага към различни 

елементи, които включват мисленето и обработката на информацията. Учените 

правят разлика между умението и способността по отношение на практиката, но 

за целите на ученето на език, тези термини се използват като синоними, когато се 

прилагат в образованието [Skehan, 2002; Dörnyei и Skehan, 2003]. Докато 

способността по принцип се използва във връзка със специфична област на изява, 
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интелигентността има по-общо значение; тя не е специфична за определена 

дисциплина, но по-скоро е свързана с всички области от ученето.  

Концепцията за способността да се учи език произтича от всекидневието, 

където някои хора изглежда имат дарба или нюх за езици, а при други този усет 

липсва. Това води до някои заключения, свързани с преподаването на чужд език. 

Ако съществува подобно нещо като способност за учене на език, необходимо е 

преподавателите да решат дали езикът да се преподава на всички или само на тези, 

притежаващи тези естествени способности.  

Skehan [2002] определя способността да се учи чужд език като ‘емпирично 

развит, оперативен (работещ) конструкт (идея), който предсказва степента на учене 

на език в клас от индивида спрямо другите индивиди.’ Тази способност измерва 

уменията на учениците да запомнят материала на чуждия език, да се справят с 

фонетичните аспекти на езика, да правят граматичен анализ на изреченията и да 

идентифицират моделите и връзките, които обхващат значението или граматичните 

форми. За да постигнат това, изследователите създават тестове за измерване на 

тази способност, за да им помогнат да предскажат заложбите, свързани с чуждия 

език.  

Carroll [цит. в Skehan, 2002] създава фундаментален труд относно способността 

за учене на език – Modern Language Aptitude Test (съвременен тест за способността 

за учене на език), известен като MLAT, който според Skehan е един от най-важните и 

поучителни начини да се идентифицира способността за учене на език.  Този тест се 

използва, за да се измери умението да се учи език. Carroll идентифицира четири 

независими компонента на способността за учене на език. Това са: (1) умение за 

фонетично кодиране; (2) чувствителност към грамтиката; (3) умение за индуктивно 

учене на език; (4) механична памет (учебна дейност) за чуждоезиковите материали. 

Този възглед, състоящ се от четири компонента е сбор от умения, които по-скоро 

взети заедно, отколкото поотделно, формират общ критерий на способността за 

учене на език, като общото ниво на умения по езика определя нивото на успех в 

класната стая  

Умение за фонетично кодиране или асоциацията звук-символ, е умение да се 

прави връзка между звук и символ. Позволява в дългосрочната памет да се 

идентифицират и съхранят нови езикови звуци.  

Чувствителността към граматиката обхваща умението да се разпознават 

граматичните функции на елементите и думите в изречението.  

Механичната памет е умение, включено в създаването на връзки между 

думите от родния и целевия език и последващото запаметяване на асоциации 

между звукове и значения. Това е съществено за способността да се учи чужд език, 

защото хората се различават по ефективността, с която правят такива връзки, което 

впоследствие променя скоростта на натрупване на лексикални запаси и цялостни 

постижения.  

Умението за индуктивно учене на език се определя като умение да се 

изследва чуждоезиковият материал, вследствие на което да се идентифицират 

модели на съответствия и връзки, включващи значенеито или граматичната форма. 

С други думи, да се правят заключения от лимитирани данни.  

Широко използван в наши дни е и Language Aptitude Battery (LAB) (батарея, 

измерваща способността за учене на език), създадена от Pimsleur [цит. в Kenyon & 

McGregor, 2004]. Батареята акцентира върху способностите за индуктивно учене на 

език заедно със слуховите умения. Според Pimsleur способността за учене на език 

се състои от аналитични и слухови умения.  

Ackerman [2003] твърди, че способността не предсказва по добре обоснован 

начин евентуалните постижения на учениците. Според Ackerman, това се 

осъществява от мотивацията, която оказва влияние върху способността. Факт е, че 

тестовете за измерване на способността да се учи език оформят мнението, дори и 
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на преподаватели, че съществува специален талант за учене на чужди езици. А 

дали определен човек има или няма такъв талант, може да се разкрие от подобен 

тест.  

Dörnyei и Skehan [2003] дискутират някои критики, отправени към способносттта 

да се учи език. Основната от тях е, че в процеса на учене на език са много по-важни 

други компоненти. Изследователите достигат до различни заключения. Според 

Gardner [1985] това е мотивацията; Hubbard [1975] се фокусира върху 

индивидуалността/личността; Pimsleur [1966] приема като факт, че вербалната 

интелигентност и мотивацията са двете най-важни променливи в тази област; 

Clement [1977] гледа на постижението като обусловено от два фактора: 

интелигентност-способност и отношение-мотивация. При все, че всеки от тези 

изследователи има причина да твърди, че определено индивидуално различие 

доминира над другите, различни изследвания показват, че ‘способността най-

успешно може да предскаже определен успех в ученето на език’ Dörnyei и Skehan 

[2003].  

Друга съществена критика е, че способността е фиксирана, вродена и 

относително трудно може да се промени в някаква значителна степен. Тук е важно 

да се отбележи, че способността се определя ‘по отношение на стандартите и 

степента на учене, а не по отношение на някои хора, които не са способни успешно 

да изучават чужд език’ Dörnyei и Skehan [2003]. На практика добре е 

преподавателите по чужд език да познават капацитета на учениците си, за да могат 

да проектират часовете си по ефективен и подходящ за потребностите на учениците 

си начин. Информацията относно способността за учене на език на учениците е 

желателно да се използва, за да се увеличат до най-голямата възможна степен 

овладяването на език от учениците и да се повиши напредъка им.  

 

4. ВРЪЗКАТА НА ИНДИВИДУАЛНОСТТА С ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖД ЕЗИК 

Индивидуалността се отнася до цялостното впечатление, което човек оказва 

върху другите. Смята се, че някои личностни характеристики оказват влияние върху 

процесите на учене на чужд език. Това са когнитивен стил, екстровертност-

интровертност, навици за учене, способност за поемане на риск, задръжки, 

сфера на зависимост/независимост, самоуважение, памет.  

Хората се различават по начините, по които реагират в различни ситуации. 

Тези различия са компоненти на когнитивния стил, чиито действителни 

характеристики функционират в различни области и оказват влияние върху 

начините, по които хората разбират, мислят, запаметяват или решават проблемите 

си. Той е свързан с начина и точността на възприемане на информация, с 

целенасоченото поведение, с фокусиране на вниманието. Помага да се организира 

емоционалният опит – видове и интензитет на емоциите и справянето с тях. Skehan 

[1998] смята, че е по-подходящо когнитивният стил да се нарича ‘личен стил’ тъй 

като хората се различават по отношение на личността, интелигентността и 

социалното си поведение. Според Skehan [1998] когнитивният стил на индивидите 

определя различни психологични ориентации, оказващи влияние върху реакциите 

им в определени ситуации. В образованието е важно да се познават разликите в 

когнитивните стилове, тъй като те са съществени за интелектуалните и 

академичните постижения на хората. 

Според Dörnyei и Skehan [2003] екстровертите (които са социални и 

импулсивни) ‘лесно се разсейват от ученето, поради това, че не могат да се 

концентрират за по-дълго време.’ А интровертите от своя страна, показват по-

високи резултати в академичните постижения от екстровертите. 

Wakamoto [2009] смята, че екстровертите, или по-социалните ученици са по-

склонни да говорят, да се присъединяват към групи, да вземат участие в часовете и 

по желание, да използват езика извън класната стая. Това означава, че те ‘ще се 
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възползват максимално от дейности в и извън класната стая, тъй като притежават 

подходящите личностни характеристики за учене на език, което се осъществява най-

вече чрез неговото използване.’  

Екстровертният, социален, ориентиран към хората, ученик има по-голям достъп 

до автентична комуникация. Това може да се дължи на факта, че неговата 

мотивационна ориентация се базира на интерактивността и той постоянно ще търси 

възможности за лично взаимодействие. Интровертният тих ученик, от друга страна, 

е склонен да обръща внимание върху академичната страна на ученето на език, да 

постига по-добри резултати във връзка с академични езикови умения. Неговата 

мотивационна ориентация може да не го предразполага към взаимодействие до 

същата степен.  

Позовавайки се на данните от различни изследвания, че интровертите имат по-

големи академични постижения от екстровертите, Wilson и колегите му [1990:58] 

смятат, че ‘е възможно по-способните деца да станат по-интровертни и обратното. 

Възможно е също екстровертните деца да изостават с развитието на академичните 

умения, а интровертните да постигат бърз прогрес.’  

Pimsleur [цит. в Kenyon & McGregor, 2004]] разглежда връзката между навиците 

за учене и ученето на език. Той окрива, че ‘учениците със значителни постижения 

пишат домашните си работи, изучават лексиката в контекст, всекидневно и 

своевременно подготвят уроците си.’ Като се вземе предвид това, може да се 

заключи, че навиците за учене на учениците са фактор за успешното учене на чужд 

език.  

Entwistle и Entwistle [цит. в Wakamoto, 2009] провеждат изследване относно 

връзката между индивидуалността, методите за учене и академичните постижения. 

Резултатите показват, че успешните ученици не са екстровертни в голяма степен, но 

методите им за учене и мотивацията са на сравнително високо ниво. Това показва, 

че съществува ясно изразена връзка между методите за учене, интровертността и 

стабилността. Изглежда, че най-успешните ученици са стабилни интроверти, 

използващи подходящи методи на учене.  

В обобщение е трудно да се изведат еднозначни изводи по отношение на 

интровертите и екстровертите, тъй като резултатите от различни изследвания 

показват, че и двата типа могат да са успешни ученици. ‘Като резултат може би е 

необходимо да приемем, че насочеността на личността към външния или вътрешния 

свят, или с други думи казано, диадата екстроверт-интроверт има своите 

положителни черти и от двете страни. И всякакви прояви на крайности могат да 

работят срещу някои аспекти от развитието на целевия език’ [Skehan, 1989:104-105].  

Поемането на риск е друга характерна, когнитивна, личностна променлива на 

индивидуалността. Учениците, които изпитват известни опасения по отношение на 

срещани от тях неясноти или неоределености при ученето на език, често не се 

осмеляват да поемат рискове. Обикновено те позволяват задръжките им напълно да 

вземат превес над ученето [Ely, 1986]. Това означава, че тези, които избягват 

поемането на рискове сами си поставят прегради или се блокират от 

действителната или очакваната критика от другите. 

В чуждоезиковото обучение ‘се предполага, че тенденцията да се поемат 

рискове се асоциира с по-голям успех в усвояването на езика’ Dörnyei и Skehan 

[2003]. Изследователският анализ предполага, че е ‘полезно за учениците, 

изучаващи чужд език, да поемат умерени и разумни рискове като отгатване на 

значението, основаващо се на предварителното знание и опит да се говори на езика, 

въпреки вероятността да се допуснат случайни грешки, отколкото изобщо да не се 

поемат рискове или те да са крайни, или да почиват на неоснователни възможности’ 

[Oxford, 1992:38]. ‘Успешният ученик е по-вероятно да използва съществуващата си 

езикова система до краен предел, като се опитва да рискува в ситуации, при които 
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обратната връзка е смислова, показателна, навременна и значима’ Dörnyei и Skehan 

[2003].  

В изследване, което провежда във връзка с поемането на риск в 

чуждоезиковото обучение, Ely [1986] достига до заключението, че ‘съществува 

връзка между желанието да се поема риск и участието по желание в учебните 

часове.’  

Друг аспект на индивидуалността са задръжките. Смята се, че ‘те 

възпрепятстват поемането на рискове, така необходими за постигане на напредък в 

ученето на език’ [Lightbrown & Spada, 1993:38].  

Сферата на зависимост е когнитивен стил, който се приема за сърцевина на 

когнитивните стилове и е от практическо значение за ученето на език. Учениците, 

които принадлежат към типа сфера на зависимост, разчитат на информацията, 

предоставена от външния свят и получават познанията си в цялостни аспекти. 

‘Смята се, че този тип ученици са личностно ориентирани и се интересуват от 

другите хора. Те са дружелюбни, отзивчиви и общителни. За разлика от тях, тези, 

които принадлежат към сферата на независимост, обикновено зависят от 

собствените си знания, сами анализират проблемите си, по-сдържани са и са 

ориентирани към целта’ [Dörnyei и Skehan, 2003].  

Във връзка с другите аспекти на индивидуалността учениците, спадащи към 

типа сфера на зависимост, приличат на екстровертите – с висока степен на 

общителност. Те предпочитат да участват в ситуации, при които междуличностното 

общуване е неизбежно, сами търсят контакти с други хора, и се ангажират с 

вербално взаимодействие. Това води до по-голяма комуникативна компетентност, 

по-голяма съобразителност и изобретателност по време на разговор и съответно 

развитие на езика чрез взаимодействие [Skehan, 1998]. А тези с тип сфера на 

независимост приличат на интровертите – с ниска степен на общителност. 

Проведени са различни изследвания, разглеждащи връзката между сферата на 

независимост и успеха при ученето на език. На базата на получените данни, Dörnyei 

и Skehan [2003] заключават, че съществува малка, незначителна връзка на 

зависимост между тях.  

Самоуважението също се приема за личностна променлива, оказваща влияние 

върху ученето на език. Самоуважението, или вярата в себе си, се определя като 

преценка за собствената стойност, усещане за ефективно взаимодействие със 

средата, в която се движи индивида [Oxford, 1992:36]. Това предполага, че 

индивидът притежава известна степен на контрол. Ако самоконтролът на човек 

зависи от външни фактори (като съдба, късмет, шанс и др.) вместо на вътрешни, то 

той ще има проблем със самоуважението си. Oxford [1992] предлага учителите да се 

опитват да развиват самоуважението на учениците в часовете. Това може да стане 

като им се помогне да оценяват реалистично и позитивно напредъка си.  

Паметта е решаваща за ученето на чужд език, тъй като тя е ключът към 

усвояването на лингвистични умения. Способността ученикът да разбира, говори и 

пише езика, зависи от уменията му да разпознава и възстановява информацията, 

съхранена в паметта. Всеки индивид има различен капацитет на запаметяване. 

Някои хора се нуждаят от много практика, за да успеят да запомнят определена 

информация, докато други запомнят, както изглежда, без да полагат съществени 

усилия.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разгледаните три индивидуални различия на учениците във връзка с 

изучаването на чужд език, оказват влияние върху усвояването му. Изследването на 

тези променливи не е лесно. Това отчасти се дължи на липсата на ясни 

формулировки и методи за измерване на индивидуалните характеристики, както и на 
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факта, че тези характеристики на учениците не са напълно независими една от 

друга. 

Идентификацията и класификацията на различните индивидуални променливи 

е проблематична, тъй като не е възможно директно да се наблюдават. 

Процесът на изучване на чужд език в учебните часове е зависим от фактори, 

свързани със самия ученик, с учебната среда, включително и с учителя и 

взаимодействието между тях. За да бъдат най-ефективни, учителите по чужд език 

трябва да разбират кои са учениците им. Това означава да могат да разбират 

разликите в индивидуалните характеристики на учениците си като мотивация, 

толерантност към неясноти, поемане на риск, коопериране, интелигентност, 

способност, стратегии за учене на език и др. Учителите трябва да разбират тези 

съществени, свързани с ученето различия на техните ученици, за да могат по-добре 

да адаптират преподаването и/или материалите към потребностите им [Oxford, 

1992:43]. По този начин учителите ще постигат съответното ниво на сложност за 

създаване на възможности за успех както и да поощряват вътрешния интерес към 

ученето на чужд език.  
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