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УВОД
В процеса на учене във всяка една сфера човешкото
съзнание е ангажирано с редица когнитивни процеси и умения,
без които целите на това учене не могат да бъдат постигнати или
резултатите не са достатъчно добри. Наред с когнитивните
процеси, които стоят в основата на мисловната и аналитична
дейност, в процеса на обучение голяма роля играят
индивидуалните характеристики и различия, интелектуалните
способности, мотивацията, вътрешните убеждения и нагласи,
емоционалното състояние, социалната и образователната среда.
Осъзнаването на влиянието на всички тези елементи и
съзнателното въздействие върху тях имат за цел да предизвикат
положителни промени в процеса на учене, да го улеснят и
подобрят резултатите от него независимо от областта на
познание, в която са насочени усилията за учене. Това лежи в
основата на метакогнитивното познание.
Метакогницията е определяна в най-синтезиран и
обобщен смисъл като „мислене за мисленето“ или „знание за
знанието“ (Андерсън 2002: 3). Нейната същност се свежда до
самопознанието и използването на знанията за когницията
изобщо и за собствените когнитивни процеси и възможности и до
това как тези знания могат да се използват за ефективно
структуриране, планиране, управление и контролиране на
индивидуалния процес на учене в най-общ аспект.
Метакогницията е обект на изследване от различни
научни направления и с различни цели. През последните няколко
десетилетия обсегът на проучването и приложението на
метакогнитивното познание и метакогнитивните стратегии в
образователния контекст се разширява, включвайки все повече
аспекти. Към обстойно изследваните по-рано във времето четене,
метапамет,
писане,
решаване
на
проблеми/задачи,
саморегулиране и метаразбиране, се добавят стратегии за
разбиране, математика и природни науки, индивидуални
различия, начини за преподаване и измерване на метакогницията,
а в контекста на педагогическата психология акцентът на
изследванията е върху саморегулираното обучение.
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Чуждоезиковото обучение е само една от многобройните
сфери на познание, където метакогницията може да намери
приложение и да бъде обект на изследване, поради универсалната
ѝ същност. Тази отличителна характеристика на този феномен
дава възможност за трансфер на вече усвоени и приложени
успешно в дадена област метакогнитивни стратегии и умения в
други области на познанието.
Интердисциплинарните
изследвания
свързват
педагогическите и методическите науки с психологията на
развитието, както и с психологията на изучаването на чужди
езици и метакогницията, като един сложен психологически
конструкт, може да се възприеме като корелация между тези
научни направления.
Чуждоезиковото обучение е една от образователните
сфери, чието развитие е доста динамично през последните
десетилетия поради необходимостта от владеенето на поне един
чужд език в съвременния глобален свят на комуникации. Освен
като необходимост, доброто ниво на владеене на чужд език е
широко възприемано и като задължително условие за
осъществяване на контакти и общуване с представители на други
култури и етноси с различни цели. Въпреки налагането на
английския език като международен език за комуникация или
lingua franca, горното твърдение е валидно и за останалите чужди
езици, които се изучават в България, най-популярни сред които
са немски, руски, френски, испански и италиански език.
Образователните усилия на специалистите в областта на
чуждоезиковото обучение са насочени, от една страна, към
изучаването на факторите, които оказват най-голямо влияние
върху усвояването на даден чужд език (включително в изкуствена
среда), а от друга страна – към разработването и прилагането на
различни съвременни методи и подходи за оптимизирането на
процеса на обучение по чуждия език.
В България от години интересът към изучаването на
английски език е много голям и по тази причина чуждият език е
задължителен предмет от учебната програма и изучаван от
учениците от 1 до 12 клас на средните училища и студентите във
висшите училища. В част от тях учениците започват да го

7

изучават в първи клас, като обучението е предвидено в рамките
само на вербален курс. От втори до дванадесети клас учениците
продължават да изучават английски език с различна степен на
интензивност, като това обучение продължава и в
университетското образование. Толкова дълъг период на
обучение по езика е благоприятен и подходящ за въвеждането на
обучение по метакогнитивно познание и стратегии наред с
неговото езиково съдържание. Тези стратегии могат да бъдат
разделени на две групи – общи и специфични за изучаваната
област на познание. Планирането, наблюдението, контролът и
оценяването са универсални умения, чрез които учещите се
управляват, насочват, регулират и контролират своето учене, а
пример за специфични умения е подборът на стратегии за
разбиране при четенето на текст. Метакогнитивните стратегии
могат да се включат в обучението по чужд език постепенно и
съобразно възрастта и зрелостта на учещите се.
Поради факта, че обучението по чужд език е широко
застъпено в учебните програми на предучилищните, средните и
висшите учебни заведения в България, и тъй като е задължителен
предмет/дисциплина в повечето от тях, то е доста продължителен
във времето процес. Социалната и комуникативна природа на
чуждоезиковото обучение, неговата продължителност и
възможността за по-доброто опознаване на учещите се от страна
на преподавателя му предоставят условия да им помогне да
осъзнаят собствения си потенциал за учене и да ги подтикне да
направят по-обективна и задълбочена самооценка на
индивидуалните си знания, способности и умения. Освен
комуникативния подход в процеса на обучението по чужд език
акцент е поставен до голяма степен и върху индивидуалния
подход към обучаемите, който може да повлияе за промяна или
опит за модифициране на техните общи атрибутивни убеждения
относно отношението им към ученето и конкретно изучаването
на чуждия език, които често са погрешни и пряко въздействат
върху мотивационните им нагласи. Осъзнаването на силните и
слабите страни, на обективните и субективните причини за
затрудненията и добрите им постижения, може да помогне на
учещите се да променят начина, по който подхождат
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стратегически към решаването на евентуални проблеми в процеса
на учене, и поведенческия им модел и да ги ориентират към
възприемането на саморегулаторни практики, целящи да ги
превърнат в независими и самостоятелни ученици/студенти. В
този контекст чуждоезиковото обучение е подходящ фундамент
за интегрирането на метакогницията и метакогнитивните
стратегии, чиито позитивни резултати са доказани от множество
емпирични изследвания.
Няколко
фактора
определят
актуалността
на
изследването:
1. Темата на изследването е актуална, тъй като се търсят
нови и алтернативни методи за оптимизиране на изучаването на
чужди езици, предвид силно изразения интерес към тях и
търсенето на начини за най-ефективното им усвояване.
2. Друг аргумент в подкрепа на актуалността на темата е
тенденцията към интердисциплинарен подход в научните
изследвания, който спомага за взаимодействието между
различните научни направления с цел предлагането на
алтернативни и новаторски интерпретации на вече изследвани
проблеми.
3. Актуалността на изследването се определя също и от
факта, че научните разработки на български език по темата са
много малко на брой.
За теоретична основа на настоящото изследване са
използвани научните разработки на Н. Андерсън (2002, 2003,
2004), П. Афлърбак и Б. Чо, (2008, 2009, 2010), А. Бандура (1994),
Л. Бейкър (2005, 2008, 2009), Дж. Борковски (1996, 2000), A.
Браун (1978, 1987), М. Вийнмън (1999, 2006), Х. Вос (2001), Дж.
Джейкър и С. Парис (1987), Н. Джоузеф (2006, 2009), А.
Ефклайдс (2008), С. Израел (2007, 2008), A. Кайзер и Р. Kайзер
(2009, 2015), Ч. Корнолди (1987, 2010), Д. Кун (2000, 2004), Кр.
Маккормик (2003), A. Кориат (2007), А. Литвинов и Т. Иволина
(2013), Р. Оксфърд (2003), T. Нелсън и Л. Нарънс (1994), Р.
Стърнбърг (2003, 2014), С. Тобайъс и Х. Еверсън (1998, 2002),
Дж. Флавел(1975, 1976, 1979, 1987), Д. Хакър (1998), Х. Хартмън
(2002), K. Шрам (2006, 2008), Дж. Шроу и Д. Мошмън (1995), Б.
Зимерман (2002) и др.
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Целта на изследването е да се изясни същността на
метакогницията и метакогнитивните стратегии в обучението по
чужд език (английски език) и да се установи познават ли
студентите когнитивните и метакогнитивните стратегии и
доколко ги използват в процеса на обучение в академична среда.
Тя се декомпозира в следните задачи:
1.
Да се представи теоретична рамка на научните
изследвания
върху
метакогницията,
метакогнитивните
компоненти и начините за измерване на метакогницията.
2.
Да се предложи дефиниция на понятието
метакогниция.
3.
Да се представи преглед на теоретичните
изследвания на метакогницията в образованието с акцент върху
саморегулираното учене, метакогницията в обучението по чужд
език и четенето на роден и чужд език.
4.
Да се изследва доколко студентите са запознати с
понятието „метакогниция“ и метакогнитивните стратегии, които
могат да бъдат използвани в чуждоезиковото обучение и поконкретно при умението четене на чужд език.
5.
Да се изследва степента на използване на
стратегии от страна на студентите при изучаването на чужд език
и по-конкретно при четенето като базисно умение.
Понятието метакогниция възниква преди повече от 40
години. Оттогава до днес то е обект на многобройни изследвания.
От около 20 години учени от много страни работят конкретно
върху метакогницията в изучаването на втори/чужд език с
основно внимание, насочено към умението четене и когнитивни и
метакогнитивни стратегии при четенето на чужд език. Съществен
научен принос за тези изследвания имат Н. Андерсън, К. Шрам,
Л. Жанг, Ч. Тамракса, Р. Хентер, Х. Таваколи, M. Хабибиан и др.
В българската научна литература разработките върху
метакогницията са много малко, като се откроява
дисертационният труд на Вася Делибалтова „Музеи, образование
и метакогниция“, а темата за метакогницията в обучението по
чужд език не е разработена.
Основни методи на изследването са следните: в първа
глава на дисертационния труд, в която се представят
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дефинициите, теоретичните постановки на метакогницията и
нейните особености, е използван теоретичен анализ, а във втора
глава е представен анализ на емпиричното изследване, чиито
основни методи са ескпертна оценка и анкетен метод.
Използавани са и статистически методи за обработка на данните.
Статистическият анализ е извършен чрез програмата SPSS 15. 0.
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ПЪРВА ГЛАВА: ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА
ЗА МЕТАКОГНИЦИЯТА И МЕТАКОГНИТИВНИТЕ
СТРАТЕГИИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ
1. Кратка история на възникването на метакогницията
Историческите корени на понятието метакогниция в
процеса на овладяване на знания могат да бъдат проследени още
от древността. Известната фраза на Сократ „Аз знам, че нищо не
знам“, която е пример за знание за собственото познание и
самооценка, както и Декарт и неговото известно размишление,
изпълнено със съмнение, за това как неговите спомени и
усещания могат да бъдат различни от действителните или че
може да греши относно тях, всъщност са метакогнитивни
размисли. По-късно се появява и понятието рефлективно
мислене, въведено от Дж. Дюи от началото на XX век. Според
него, човек научава повече от размишленията си върху
преживяванията си и опита от тях, отколкото от самите
преживявания (Танър 2012: 113, по Дюи 1933).
Научните изследвания върху концепта метакогниция
датират от средата на 70-те години на XX в. , когато той се
появява за първи път, и се свързват с имената на учените Дж.
Флавел, Х. Уелмън и А. Браун. Въпреки, че тяхната заслуга за
въвеждането на понятието метакогниция е световно призната, те
не са първите учени, изследвали феномените, които по-късно са
дефинирани като метакогнитивни. Още в началото на XX в.
изследователи на когнитивните механизми и процеси при четене
доказват значението на мониторинга и регулирането на
процесите на индивидуалното разбиране при четене на текст.
Учените, изследващи паметта и паметовите процеси изучават
чувството за притежаване на знания (термин, въведен от Дж.
Харт през 1965 г.) и мониторинга на паметта още през 60-те
години на XX в. Моделите за обработка на информация от 70-те
години включват системи за изпълнителен контрол, които
регулират основни когнитивни процеси (Бейкър 2009: 2).
Няколко учени и техните теории очертават насоката за
развитието на метакогнитивната област. Тези личности оказват
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изключително влияние както върху когнитивните психолози и
работата им в лабораторна среда, така и върху педагозите и
структурирането на обучението в учебна среда. Двамата учени,
чиито имена се открояват като основоположници на теорията за
метакогницията, са швейцарският психолог Ж. Пиаже и руският
психолог Л. Виготски. Техните теории за мисленето у децата
включват идеи, които по своята същност имат метакогнитивен
характер.
В своята статия „Въведение: метакогницията като
свързващо звено“1 Л. Сън разглежда метакогницията като
своеобразен мост между научните сфери на когнитивната и
педагогическата психология и проследява оформянето и
развитието на метагокнитивното направление в техния контекст.
Тя определя Ж. Пиаже като вероятно най-влиятелния учен в
областта на психологията особено през 70-те и 80-те години на
XX в. , известен най-вече с класифицирането на различните етапи
на когнитивно развитие от ранна детска възраст до периода на
юношеството. Л. Сън обобщава, че същността на тази
класификация е, че детето учи в резултат на реорганизирането и
разсъждението върху знанието, натрупано във всеки етап,
включително осъзнаването на допуснатите грешки (Сън 2007: 5).
Силният интерес на Дж. Флавел към теорията на Ж.
Пиаже е в основата на конструирането на понятието
метакогниция. Научният труд на Дж. Флавел „Психология на
развитието на Жан Пиаже“2, публикуван в началото на 60-те
години на XX в. се смята за най-обстойното представяне на
теоретичните разработки на Пиаже на английски език.
Значително повлиян от неговата теория, Дж. Флавел фокусира
изследванията си върху оценяването на способностите, които
децата притежават, да разбират какво знае друг индивид. Дж.
Флавелсъщо насочва изследванията си върху развитието на
паметта у децата. Той открива, че те трябва да осъзнаят
1

Оригиналното заглавие на статията е “Introduction: A Metacognition
Bridge”- преводът е мой
2
Оригиналното заглавие на книгата е “The Developmental Psychology of
Jean Piaget” – преводът е мой

13

понятието памет и да разберат същността на паметта, преди да
могат в действителност да развият умения за прилагането на
паметови процеси или тяхното подобряване. Висшето знание за
проумяването на концепцията на паметта той официално нарича
метапамет. С въвеждането на термина метапаметта и
метакогницията се превръщат в обекти на обширно и
многоаспектно проучване (Сън 2007: 6).
Л. Виготски е другият учен, чиято социокултурна теория
има съществен принос за концептуализацията на метакогницията.
E. Папалеонтиу-Лука представя накратко фундаменталните
компоненти в неговата теория и го определя като „родоначалник
на метакогнитивната теория“ (Папалеонтиу-Лука 2003: 12).
Неговите изследвания върху прехода от външно регулиране към
саморегулиране у децата оказват значително влияние върху
метакогнитивната теория. Основна теза в научните му разработки
е твърдението, че социалното взаимодействие играе главна роля
за появата и развитието на по-висши мисловни функции. Тези
функции се наблюдават първо на интерпсихологическо, а покъсно на интрапсихологическо ниво като продукт на процеса
интериоризация. Децата първоначално извършват множество
когнитивни действия в социална среда, водени от подкрепата на
възрастни (родители, учители) и чрез взаимодействието си с
връстници. По-опитните възрастни носят отговорността за
определянето
на
целите,
планирането
на
дейности,
разпределянето на вниманието и т.н. Постепенно отговорността
за тези изпълнителни процеси е предадена на детето, което става
все по-способно да регулира своите когнитивни дейности. Този
преход на регулирането от страна на други индивиди към
саморегулиране се смята за отличителна черта на
метакогнитивното развитие в началото на XXІ в. (Бейкър 2009:
2). Чрез процеса на интернализация децата придобиват
способността да си осигуряват сами подкрепа при справянето с
различни когнитивни задачи. Така те не само се научават как да
се справят самостоятелно с дадена задача, но и как да подходят
към нови проблеми и задачи в процеса на учене и постепенно
стават все по-независими мислещи и учещи индивиди. И както E.
Папалеонтиу-Лука обобщава, децата се научават как да учат
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(Папалеонтиу-Лука 2003: 13). Друг акцент в изследванията на
Виготски със значение за метакогнитивната концепция, който E.
Папалеонтиу-Лука посочва, е влиянието на неговата теория за
езика върху мисленето, посредничеството и насочването на
когнитивните усилия на индивида.
E. Папалеонтиу-Лука също подчертава, че много теми,
които са обект на обсъждане в съвременните изследвания върху
метакогницията, са неделима част от теорията на Виготски за
когнитивното развитие и неговият новаторски принос към
метакогнитивната
теория
е
без
съмнение
безспорен
(Папалеонтиу-Лука 2003: 13).
В началото на 70-те години на XX в. научните усилия на
Дж. Флавел, Хенри Уелмън и Ан Браун са съсредоточени върху
изследване на развитието на метапаметта, която по-късно В.
Шнайдър дефинира като метакогнитивно познание за паметта и
неговото влияние върху изпълнението на паметовите процеси и
операции (memory performance) (Шнайдър, 2010: 2). Шнайдър
анализира създадената през 1975 г. и ревизирана две години покъсно от Дж. Флавели Х. Уелмън таксономия на метапаметта,
която включва две основни категории: чувствителност
(sensitivity) и променливи (variables). Двамата учени допускат, че
тези категории се застъпват и си взаимодействат (Флавел,
Уелмън 1975: 2). Първата категория се отнася до вътрешното,
несъзнателно поведенческо познание за това кога възниква
необходимост от използването на паметта. Шнайдър асоциира
тази категория с формираните впоследствие определения за
процедурното
метакогнитивно
познание.
Категорията
променливи се отнася до експлицитното, съзнателно и
фактическо познание за значението на променливите задача,
личност и стратегия по отношение на изпълнението на процеси
и операции на паметта. Тази категория по-късно е известна като
декларативно познание (Шнайдър, 2010: 2). Таксономията на
метапаметта може да се разглежда като теоретична основа на покъсно оформената цялостна концепция за метакогницията. Дж.
Флавел смята, че метапаметта не може да бъде изолирана от
знанието за други аспекти на съзнанието и я класифицира найобщо като метакогниция (Флавел , 1979: 906).
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Интересът на А. Браун към метакогницията е отразен за
първи път в нейните изследвания върху паметовите процеси и поспециално върху уменията на децата да оценят готовността си за
тест на паметта с прости материали като картинки на често
срещани предмети. Постепенно този интерес се превръща в
изследване на ролята на метакогницията при изучаването на
учебни материали и разбирането на прочетен текст (Бейкър 2009:
1). В. Шнайдър твърди, че от ранните изследвания, проведени от
Дж. Флавел и колегите му, може да се придобие впечатлението,
че в голяма степен метакогнитивното развитие е завършено до 8
или 9-годишна възраст. За да опровергае тази теза, А. Браун
предлага повторно разглеждане на концепта за метапаметта, като
насочва вниманието върху процедурната метапамет и
обработката на текст при децата. Проучванията, проведени от
Браун и колегите ѝ, показват, че метакогнитивните способности
се развиват доста бавно през ранните ученически години и че
съществува възможност за усъвършенстването им дори при
подрастващите и възрастните (Шнайдър 2010: 3, по Браун и кол.
1983).
Ранните научни изследвания очертават два вида
метакогнитивно познание – декларативно и процедурно.
Приблизително десетилетие след появата на понятието
метакогниция, през 1986 С. Парис и Е. Ока въвеждат още един
компонент на метакогнитивното познание – условно
метакогнитивно познание. То е съсредоточено върху
способността на децата да оправдаят или обяснят решенията си,
свързани с определени паметови дейности. За разлика от
декларативния метапаметов компонент, акцентиращ върху „да
знаеш това“, условният метапаметов компонент се отнася до „да
знаеш защо“. А. Браун и колегите ѝ подчертават значението на
процедурния метапаметов компонент, който се изразява в
способността на децата да наблюдават, контролират и
саморегулират поведението си, свързано с паметта. Този
компонент се отнася до „да знаеш как“ и играе важна роля при
сложни когнитивни задачи като разбирането и запаметяването на
текстови материали (Шнайдър 2010: 4).
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Последвалите многобройни теоретични разработки
разширяват обхвата на понятието. Пресли, Борковски, Шнайдър и
колеги изследват декларативния и процедурния компонент на
метакогницията при разработването на теоретичен модел, който
подчертава динамичните взаимовръзки между стратегии,
мониторингови способности и мотивация (напр. Пресли,
Борковски и О’Съливан 1985; Пресли, Борковски и Шнайдър
1987, 1989). Така след подробни изследвания М. Пресли и
колегите му предлагат обстоен модел – Модел за добра обработка
на информация – който свързва аспекти на процедурното и
декларативното
метакогнитивно
познание
с
други
характеристики на успешната обработка на информация. Според
този модел сложната метакогниция е тясно свързана с
индивидуалната употреба на стратегии, знания в дадена област,
мотивационна ориентация, общи познания за света, обща култура
и автоматизирана употреба на ефикасни учебни процедури
(Шнайдър 2010: 5).
Разграничението между декларативно и процедурно
метакогнитивно познание се разглежда и е прието както от
психологията на развитието, така и от педагогическата
психология; резултати от емпирични изследвания показват, че
двата компонента са взаимосвързани и си влияят взаимно.
Първоначално разработени от психолозите на развитието,
концептуализациите на метакогницията се различават в някои
аспекти от разработените модели на явлението от отделните
видове психологически науки като педагогическа психология,
социална психология, възрастова психология и т.н. Така
например в областта на когнитивната психология акцентът в
теоретичните изследвания пада най-вече върху процедурния
компонент и по-точно върху взаимодействието между
мониторинг и самоконтрол (Шнайдър 2010: 5, вж. Кориат 2007;
Нелсън 1996). Концептуализации на метакогницията в сферата на
педагогическата психология отнасят процедурния и декларативен
компонент към понятието саморегулиране (напр. Ефклайдис
2001; Шънк и Зимерман 1998).
В. Шнайдър обощава, че актуалността на концепта
метакогниция като обект на изследване в толкова голям спектър
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от научни направления се дължи основно на факта, че
метакогницията е от съществено значение за разсъждаването в
ежедневни ситуации, при преценките в научното мислене, както
и при социалните взаимотношения (Шнайдър 2010: 6).
2. Дефиниции на понятието „метакогниция“
Представянето на универсална дефиниция на понятието
„метакогниция“ е твърде амбициозна задача, тъй като
метакогницията е обект на изследване от различни научни
направления и с различни цели – психология на развитието, с
акцент върху теорията на съзнанието; експериментална и
когнитивна психология, при които акцентът е върху концепта
„метапамет“; и педагогическа психология, с фокус върху
саморегулираното обучение (Ефклайдис 2008: 277). Въпреки че
съществуват множество определения на понятието метакогниция,
повечето гравитират около „знание за знанието“ или „мислене за
мисленето“, които най-общо и в най-основни линии изразяват
същността ѝ. Възоснова на тези формулировки, дефинициите се
разширяват и конкретизират в контекста на научното
направление, чийто обект на изучаване са метакогницията и
нейните аспекти.
Концептът „метакогниция“ се свързва с името на
американския психолог Дж. Флавел, който въвежда термина за
първи път в научните си разработки от 70-те години на ХХ в. Те
служат за основа на многобройни теоретични и емпирични
изследвания, проведени от редица учени от целия свят през
следващите десетилетия.
Според оригиналната дефиниция на Дж. Флавел
„метакогницията се отнася до познанията на един индивид
относно собствените му мисловни процеси или всичко, свързано
с тях, т.е. свойствата на информацията и данните, отнасящи се до
ученето. Например проява на метакогниция (метапамет,
метаучене, метавнимание, метаезик или каквото и да е) е, ако
забележа, че срещам по-големи затруднения да науча А от Б; ако
осъзнавам, че трябва да проверя отново В, преди да го приема за
факт; ако ми дойде на ум, че трябва да огледам много внимателно
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и подробно всяка отделна алтернатива при изпълнение на каквато
и да е задача с няколко алтернативни отговора, преди да реша кой
е най-добрият отговор; ако осъзнавам, че не съм сигурен какво
точно се иска от мен да направя; ако усещам, че е по-добре да
отбележа Г, защото може да го забравя; ако ми хрумне да
попитам някого за Д, за да се уверя дали съм го разбрал. Подобни
примери могат да бъдат безкрайни. Във всеки вид когнитивен
пренос може да се наблюдава разнообразие от дейности за
обработка на информация. Метакогницията се отнася, наред с
други неща, до активно наблюдение и контрол и последователно
регулиране и режисиране на тези процеси във връзка с
когнитивните обекти или данни, върху които те въздействат,
обикновено за постигане на конкретна цел“ (Флавел 1976: 232).
В по-късни свои разработки по концепта за
метакогницията Дж. Флавел описва модел за когнитивен
мониторинг (наблюдение и контрол), включващ действията и
взаимодействията на четири групи явления: а) метакогнитивно
познание (metacognitive knowledge); б) метакогнитивно
преживяване (metacognitive experience); в) цели (или задачи)
(goals or tasks); г) действия или стратегии (actions or strategies)
(Флавел 1979: 906).

Той дефинира метакогнитивното познание като
индивидуално познание за света, което се отнася до хората като
мислещи същества, и за разнообразието от техните когнитивни
задачи, цели, действия и преживявания. Това познание се състои
както от познания и вярвания за факторите, влияещи върху
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процесите и резултатите от когнитивната дейност, така и от
схващания на индивида за собствената му същност, околните
като извършители на когнитивни действия, а също и общи
епистемологични представи и когнитивни универсалии. Според
него метакогнитивното познание може да се определи като
универсални познания и схващания за човешкия ум и начина, по
който той функционира, както и познания и убеждения за
собствените когнитивни качества и умения. Това познание се
обогатява с опознаването на заобикалящата ни действителност
чрез опита и знанията, които са съхранени в дългосрочната
памет. Част от метакогнитивното познание се определя като
декларативно (да знаеш това), а друга част като процедурно (да
знаеш как). Например при запомнянето на телефонен номер всеки
човек индивидуално избира начина, по който да го направи.
Основните фактори, които Дж. Флавел определя още като
„променливи“ (variables) и които оказват влияние върху
протичането на когнитивните процеси и резултатите от тях, са
личност, задача и стратегия/подход. В категорията личност
(person variable) попадат индивидуалните особености и различия,
убежденията за собствените и чуждите качества и умения,
свързани с ученето. При протичането на когнитивните процеси
влияние върху личността оказват и универсалните възприятия за
учене и памет. По отношение на променливата личност Дж.
Флавел очертава три подкатегории: интра-индивидуална, интериндивидуална и универсална. Първата обхваща познанието и
убежденията за собствените, както и на друг човек, способности,
интереси, склонности, нагласи и т.н. Пример за подобно
убеждение е собствената преценка на индивида, че е добър в
решаването на математически задачи, но не се справя толкова
добре по отношение на усвояването на чужди езици. Интериндивидуалната подкатегория предполага сравнение между
двама индивиди и техните когнитивни способности, например
преценката на един индивид, че е по-умен от свой приятел.
Универсалната подкатегория представя универсалните аспекти на
човешкото познание и психология. Тук Дж. Флавел изтъква
значението на социалното влияние върху формирането на
общоприетите схващания и вярвания за ученето. Задачите (task
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variables) са също променлива категория. Естеството на задачата
е определящ фактор за подхода на индивида към нея на базата на
собствените му познания. Тази променлива категория обхваща
познанието за вариативния характер на задачите. Натрупването
на опит при справянето със задачи от различен характер изгражда
механизъм, определящ кои задачи изискват повече усилие или
повече време за решаване.
Последната категория
стратегия/подход (strategy variables) е вариативна, тъй като
предварително поставената цел в когнитивната дейност изисква
избор на подходяща стратегия/подход, зависеща от интенцията на
индивида. Дж. Флавел поставя акцент върху разграничаването на
когнитивните от метакогнитивните стратегии. В своето развитие
индивидът научава и усвоява когнитивни стратегии с цел
постигане на познавателен напредък и метакогнитивни стратегии,
с помощта на които да котролира и направлява този напредък
(Флавел 1987: 22-23).
Метакогнитивното познание на практика се отнася до
взаимодействието между тези фактори и комбинирането на два
или трите вида променливи. Комбинация от трите фактора е
например „може да повярваш (за разлика от брат си), че можеш
да предпочетеш стратегия А (пред стратегия Б) при задача Х (в
контраст със задача Y)“ (Флавел 1979: 907).
Друга голяма група явления в модела на Дж. Флавел са
метакогнитивните преживявания. Според дефиницията му,
метакогнитивно преживяване, може да бъде всяко съзнателно
когнитивно или афективно преживяване, което е директно
свързано с изпълнението на текуща когнитивна дейност или
ситуация (Флавел 1979: 908; Флавел 1987: 24). Метакогнитивните
преживявания могат да повлияят на метакогнитивното познание
и да бъдат причина за промени в него. Това може да се изрази
чрез добавяне, изтриване или ревизиране на информация. Този
вид преживявания могат да окажат ефект върху когнитивните
цели и задачи, метакогнитивното познание и познавателните
действия и стратегии. Под влияние на метакогнитивни
преживявания един индивид може да промени целите и
действията си, да изостави предпочетена стратегия и да избере
друга. Не на последно място, метакогнитивните преживявания
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могат да активират използването на стратегии за постигане както
на когнитивни, така и на метакогнитивни цели. В ситуация, при
която даден индивид изпитва несигурност, че не знае някакъв
учебен
материал
достатъчно
добре
(метакогнитивно
преживяване), може да предприеме когнитивната стратегия да
прочете отново текста. Преговаряйки го наум и задавайки си
въпроси доколко го е усвоил, той/тя всъщност прилага
метакогнитивна стратегия с цел оценяване на знанията си. С
други думи, когнитивните стратегии имат за задача да спомогнат
за натрупване на определени знания, а метакогнитивните – да
управляват и контролират този процес (Флавел 1979: 909).
Друг съществен и основен елемент от метакогницията е
контролът върху познавателната дейност. Той обхваща стратегии,
които се използват за постигане на когнитивни цели, като
планиране на подхода към определена задача, оценяване на
извършваните действия при изпълнението ѝ, и промяна на
тактиката/подхода в случай на появили се затруднения в процеса
на справяне със задачата. Смята се, че тези метакогнитивни
умения играят роля в множество когнитивни дейности като
вербален обмен на информация, разбиране при четене, внимание
и памет (Шнайдър 2010: 56).
Относно метакогнитивните умения А. Литвинов и Т.
Иволина с основание отбелязват, че в много научни разработки се
подчертава разликата между метакогнитивни умения и
метакогнитивни знания. Според тях знанията не обезпечават
автоматично активирането на съвкупност от действия,
необходими за адекватно решение на дадена задача. Като пример
двамата учени посочват, че даден учещ се се може да знае, че
трябва да състави план на подхода си към дадена задача, но
въпреки това да не го прави, което на практика се забелязва доста
често (Литвинов и Иволина 2013: 60)
Друг учен, който работи в научните области психология
на развитието и педагогическа психология и се свързва с
въвеждането на понятието метакогниция, е А. Браун.
Първоначално нейният научен интерес е фокусиран основно
върху когнитивните процеси на четене и разбирането на прочетен
текст, но постепенно той се измества и се насочва към изследване
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на ролята на метакогницията в тези процеси. В началото на 80-те
години на XX в. в научна разработка тя въвежда метакогницията
в контекста на изследванията върху четенето и така допринася за
развиването на една от сферите на научен интерес в контекста на
метакогнитивната теория със солиден корпус от научни
разработки.
Дефиницията, която тя
предлага
е
следната:
„метакогницията се отнася до разбиране на познанието,
разбиране, което може да се отрази или при ефективното
използване на въпросното познание, или чрез ясното му
описание“ (Браун 1987: 65). Метакогницията, според нея, изисква
способността за вглъбяване в собственото представяне и
разграничаване на собствената перспектива от тези на други
индивиди (Браун 1978: 6). За разлика от Дж. Флавел, А. Браун
предлага модел на метакогницията, който включва две обширни
категории: 1) познание/знание за когницията (knowledge of
cognition), което се изразява в осъзнаване на собствените
когнитивни способности и действия и 2) регулиране на
когницията (regulation of cognition), което се осъществява с
помощта на саморегулаторни механизми, контролиращи текущия
процес на учене и/или решаване на даден проблем.
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А. Браун определя познанието за когницията като
изразимо (възможно за формулиране), стабилно, често възможно
погрешно и по-късно развиващо се познание, което мислещите
индивиди притежават относно собствените си когнитивни
процеси. Това познание може да послужи за размисъл и
ретроспекция при текущи когнитивни процеси и съответства на
традиционната концепция „да знаеш това“. Регулирането на
когницията включва действия за регулиране и мониторинг на
ученето. Тези процеси обхващат действия, насочени към
планиране и предшестващи похода към проблем/задача
(предвиждане на резултати, определяне на отделните стъпки);
мониторингови действия (наблюдение, тестване, преглеждане и
промяна в стратегиите за учене) по време на процеса на учене; и
проверка на резултатите (оценка на резултатите от
стратегическите действия според критерии за ефикасност и
ефективност). Според представения модел характеристиките на
действията по отношение на регулирането на когницията са –
 относително нестабилни;
 незадължително формулируеми (понякога фактът,
че знаеш как да направиш нещо, не означава, че
действията ти са напълно осъзнати);
 относително независими от възрастта (т.е. зависят
от задачата/проблема и конкретната ситуация).
А. Браун въвежда и термина „състояние на автопилот“,
като изтъква, че опитните учещи се (например четящите)
наблюдават и контролират разбирането и запаметяването на
текста и оценяват напредъка си спрямо учебната цел до такава
степен, че тези действия се автоматизират. Този термин до
известна степен обяснява защо учещи се, които прилагат
метакогнитивно познание и умения в учебни ситуации, понякога
го правят неосъзнато и не могат да опишат своето
метакогнитивно познание (Браун, 1987: 67-68).
За разлика от модела на Дж. Флавел, при който знанието,
мотивацията и афектът се обединяват и включват в
метакогницията, моделът на Ан Браун и колектив акцентира
върху изпълнителните процеси и стратегии като планиране,
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мониторинг, преговор и отстраняване на пропуски в разбирането
при четене на текст. Този модел подчертава важността на
контрола, който се упражнява или се упражнява неуспешно върху
опити за когнитивни дейности.
През 90-те години на XX в. Т. Нелсън и Л. Нарънс
разработват теоретичен модел на метакогницията, в чиято основа
е концептът за метапамет. Този модел представя алтернативен
подход, тъй като разграничава метакогнитивния мониторинг от
метакогнитивния контрол. Двамата изследователи описват
метакогницията като взаимодействие между две нива на
обработка на информация – ниво на обекта (object level) и метаниво (metalevel).

Това взаимодействие се осъществява с помощта на
процесите контрол и мониторинг в зависимост от посоката на
информационния поток между двете нива (Нелсън и Нарънс
1994: 11). Нивото на обекта или нивото на когнитивните процеси
се отнася до специфични компоненти на когнитивната функция,
които Шимамура, анализирайки модела на T. Нелсън и Л.
Нарънс, определя като „разпознаване на обекта, фонологично
кодиране, пространствена репрезентация и семантична
обработка“ (Шимамура 2008: 373). Тези компоненти са
наблюдавани и контролирани от компоненти или „процесори“ на
мета-нивото, които получават информация от нивото на обекта.
Функцията на метанивото е да даде оценка на състоянието на
активираност на нивото на обекта и въз основа на тази оценка да
инициира подаването на обратна връзка (Шимамура 2008: 373).
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При процеса контрол метанивото модифицира нивото на
обекта, но не и обратното. Информацията, насочена от
метанивото към нивото на обекта може да промени състоянието
на процеса. Това може да провокира възможно действие на
нивото на обекта, като 1) да се инициира действие; 2) да се
продължи действие или 3) да се прекрати действие.
При процеса мониторинг метанивото получава
информация от нивото на обекта. Това може да промени модела
на ситуацията на метанивото. Противоположното не се случва,
т.е. нивото на обекта не притежава модел на метанивото (Нелсън
и Нарънс 1994: 12).
Моделът на T. Нелсън и Л. Нарънс разглежда
мониторинга (в този случай използван единствено в смисъл на
„наблюдение“) и контрола като паралелно протичащи процеса в
контекста на три линейни последователни процеси на паметта –
усвояване, запаметяване и извличане (acquisition, retention and
retrieval). Тъй като мониторингът представлява преценки,
наблюдавани в различните етапи на обучението, може да се
определи като пасивен процес. Контролът, от своя страна, има
активен характер, предвид природата на компонентите му, които
представляват действия за насочване и управление на
когнитивните процеси.
Шимамура подчертава, че T. Нелсън и Л. Нарънс насочват
своя модел най-вече към видовете когнитивни процеси, които са
от значение за ученето. Двамата учени открояват четири
метакогнитивни
преценки
(metacognitive
judgements),
дефиниращи по-подробно метакогнитивния мониторинг по време
на различните етапи в процеса на усвояване на нови знания.
1)
Преценки за лекота на ученето (Ease-of-learning (EOL)
judgements ) – тези преценки се наблюдават преди или в началния
етап на процеса на усвояване. Те се определят като предвиждания
относно какво би било лесно и/или трудно за научаване както по
отношение на самия учебен материал или негови компоненти,
така и по отношение на стратегиите, които биха улеснили
ученето/усвояването в най-голяма степен.
2)
Преценки за ученето (Judgements of Learning (JOL)) – те
се появяват преди или по време на учене като предвиждания
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относно бъдещо представяне на тест върху наскоро усвоен
учебен материал. Тези преценки са пример за метакогнитивен
мониторинг по време на усвояването, при които учещите се
преценяват степента, до която наскоро представената
информация е научена. Такъв мониторинг може да предположи,
че материалът не е усвоен добре и по-задълбочено учене би било
уместен подход.
3)
Чувството за притежаване на знания (Feeling of Knowing
(FOL)) се появява преди или по време на усвояването и
представлява преценки относно това дали трудни за запомняне
елементи от учебния материал са усвоени и/или ще бъдат
съхранени в паметта за следващ тест/проверка.
4)
Увереност при припомнени отговори (Confidence of
retrieved answers) – появява се по време на работата върху
задачата за припомняне и е преценка за пълнотата на отговора.
Мониторингът на собствените знания след полагане на тест може
да бъде преценен чрез ретроспективен анализ на чувствата за
успех (или провал), които Шимамура посочва като рейтинги на
увереността (confidence ratings) (Шимамура 2008: 374).
Наред с представените дотук модели на двамата
пионери в изследването на метакогницията Дж. Флавел и А.
Браун и алтернативния модел на T. Нелсън и Л. Нарънс, се
представя и един по-съвременен модел – йерархичният модел на
С. Тобайъс и Х. Еверсън.
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Тяхната представа за метакогницията е съвкупност от три
компонента – знания за когницията, наблюдение/мониторинг на
собствените познавателни процеси и процеси на учене и контрол
върху тези процеси. Двамата учени организират компонентите на
метакогницията
в
йерархична
структура,
в
която
метакогнитивното умение за мониторинг/наблюдение на
знанието е определено като предпоставка за активиране на
останалите
метакогнитивни
умения.
Дефиницията
за
мониторинг/наблюдение на знанието е способността на индивида
да разграничи какво знае и какво не знае. Научният интерес на С.
Тобайъс и Х. Еверсън е фокусиран основно върху
мониторинговия аспект на метакокницията, тъй като те твърдят,
че прецизното наблюдение е от решаващо значение в процеса на
учене и учебната среда, където учещите сетрябва да се справят с
усвояването на голямо количество нови знания. „Ние вярваме, че
наблюдението над предишно учене е фундаментален или
необходим като условие метакогнитивен процес [. . . ]. Ако
учениците/студентите не могат да разграничат това, което знаят
от това, което не знаят, от тях едва ли може да се очаква да
приложат усвоени метакогнитивни действия като реалистично
оценяване на собствения си процес на учене или съставянето на
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план за ефективен контрол върху този процес“ (Тобайъс и
Еверсън 2002: 1)
Друга дефиницията за метакогницията е на Дж. Джейкъб
и С. Парис. Тя е многопластова и е формулирана в хода на
техните научни изследвания върху процесите на четене и учене
при децата. Затова и примерите, които посочват в подкрепа на
теоретичните си разработки, са свързани с метакогницията в
контекста на механизмите за четене и разбирането при четене. На
първо място те определят метакогницията като „всякакво
познание за когнитивни състояния или процеси, което може да
бъде споделено между индивиди“ (Джейкъб и Парис 1987: 258).
Двамата учени поясняват, че познанието за когницията може да
бъде демонстрирано, споделено, изучавано и обсъждано. Според
тях определящата характеристика на метакогницията е, че тя
може да бъде общодостъпна. За разлика от представените по-горе
дефиниции в тази е включен и социален елемент.
В унисон с традиционния подход към определяне на
компонентите на метакогницията, Дж. Джейкъб и С. Парис я
разделят на две основни категории, които наричат 1) самооценка
на когницията и 2) самоуправление на мисленето. Самооценката
на когницията се отнася до статичното оценяване на знанията на
един индивид в дадена област или относно определена задача.
Това може да бъде оценка на собствените способности или
познания, а може да включва преценка на задачата или
обмисляне на стратегии, които да бъдат използвани. Оценките на
мисленето се подкатегоризират на декларативно, процедурно и
условно познание.
Предложените подкатегории на мисленето от Дж.
Джейкъб и С. Парис се определят от Г. Шроу и Д. Мошмън като
основни видове метакогнитивно познание. Декларативното
познание се отнася до знанията „за“ нещата. То включва
познания за собствените възможности на даден индивид като
учещ се и за това какви фактори оказват влияние върху решаване
на когнитивни задачи. Декларативното познание обхваща
осъзнаването, че запознатостта с дадена тема и предварителните
познания по нея влияят върху скоростта и разбирането при
четене на текст или знанието, че повторното прочитане на текст
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улеснява паметта (Шроу и Мошмън 1995: 352; Джейкъб и Парис
1987: 259). Учещите се различават по отношение на качеството
на декларативното си познание в зависимост от множество
фактори, влючващи възраст и способности (Маккормик 2003: 80)
Процедурното познание се отнася до осъзнаване на
мисловните процеси, знанията на индивида за прилагането на
процедурни умения, т.е. да знае „как“ да подходи към дадена
задача и какви стратегии да използва при решаването на проблем
(Шроу и Мошмън 1995: 352).
Пример за прилагане на
процедурно познание при четенето на текст е подборът при
използването на различни когнитивни стратегии – как да се
прегледа текст, как да се използва контекст, как да се обобщава
или как се да определи основната идея в него. Процедурното
познание на умелите учещи се е по-добре организирано, поточно, по-ефективно и по-автоматизирано в сравнение с
процедурното познание на неумелите (Маккормик 2003: 80).
Осъзнаването на когнитивните процеси, включени в мисленето, е
фундаментален аспект на метакогницията (Джейкъб и Парис
1987: 259).
Условното познание е знание за това „защо“ и „кога“ да
бъдат предприети различни когнитивни действия. То е свързано с
условията, които оказват влияние върху процеса на учене, като
защо дадена стратегия е ефективна, кога е подходяща и кога
трябва да бъде приложена (Джейкъб и Парис 1987: 259).
Условното познание на успешните учещи се предполага
гъвкавост и комбинативност при техния избор и прилагане на
различни стратегии.
Редица научни изследвания подкрепят тезата, че
справящите се добре учещи се притежават декларативно,
процедурно и условно познание за когницията. Много учени
смятат, че метакогнитивното познание се оформя рано и
продължава да се развива до юношеска възраст. Приема се, че
възрастните имат по-задълбочени познания за собствените си
когнитивни умения от децата, както и че могат да опишат тези
познания много по-добре.
Метакогнитивният контрол, наричан още изпълнителен
контрол (executive control) е вторият фундаментален аспект на
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метакогницията. Браун идентифицира регулирането на
когницията с изпълнителен контрол (1987). Изпълнителният
контрол включва селективно внимание и работна памет,
разрешаване на конфликти, откриване на грешки и смяна на
задачите (Шимамура 2000: 374). Той е представен по различни
начини от множеството учени. Тезата на Дж. Джейкъб и С. Парис
за втория компонент на метакогницията, който те определят като
самоуправление на мисленето, обхваща динамичните аспекти на
трансформирането на знанието в действие. Тази теза се различава
от модела на А. Браун за регулиране на когницията, тъй като
дейностите на саморегулираното мислене се изразяват в три
изпълнителни процеса (executive processes): планиране, оценка и
регулиране. Планирането се определя като селективно
координиране на когнитивни средства за постигане на
когнитивна цел. Вторият процес на самоуправление е оценката.
Като пример Дж. Джейкъб и С. Парис посочват, че учещите
семогат да преценят степента на разбиране при четене, като
направят пауза, перифразират, отговарят на въпроси или
обобщават информация от текста. Оценката на мисленето е
текущ процес, съпътстващ когнитивните процеси във всяка
област на познанието. Третият аспект е регулирането. То се
изразява в изискването към индивида да наблюдава и контролира
(да упражнява мониторинг върху) напредъка и след това да
ревизира и модифицира плановете и стратегиите си в зависимост
от степента на тяхната ефективност. Саморегулирането позволява
на учещия се да се приспособи към променящите се изисквания и
измерения на задачата, както и към ситуации на успехи и
неуспехи (Джейкъб и Парис 1987: 259).
Регулирането на когницията Г. Шроу и Д. Мошмън
определят като „метакогнитивни действия, които спомагат за
контрола върху мисленето и ученето“ (Шроу и Мошмън 1995:
354). Те разглеждат подробно трите умения за осъществяване на
процеса на регулиране на когницията: планиране, мониторинг
(наблюдение и контрол) и оценяване. Планирането обхваща
подбор на подходящи стратегии и разпределението на средства
(като време и внимание), използването на които влияе върху
изпълнението на дадена задача. Мониторингът се отнася до
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осъзнаването на степента на разбиране и справяне с текущата
задача. Г. Шроу и Д. Мошмън твърдят, че умението за
наблюдение и контрол върху текущия процес на работа върху
задача се развива бавно и е доста слабо развито у децата, а и у
някои възрастни. То може да бъде доразвито с подходящо
обучение и практика. Оценяването се изразява в преценка на
резултата от обучението на даден индивид и регулаторните
процеси, протичащи по време на обучението. Типични примери
отразяват преоценката на целите и изводите на даден обучаем
(Шроу и Мошмън 1995: 355).
Интересно наблюдение е, че планирането, мониторингът
и оценяването могат да бъдат разглеждани и анализирани както
като умения, така и като процеси. Ако бъдат усвоени и
усъвършенствани като умения, те лесно могат да бъдат
приложени в едноименните процеси, които са смятани за
съществени при ефективното решаване на проблем или
изпълнение на когнитивна задача.
В свое изследване върху съвременните теории за
интелигентността и в частност за „успешната интелигентност“ Р.
Стърнбърг представя планирането, мониторинга и оценяването
като метакомпоненти или процеси на изпълнението на дадена
задача (executive processes) – да се планира действие, да се
упражнява контрол над предприетото действие и да се оцени
направеното. Като примери за метакомпоненти той посочва
разпознаване на съществуването на проблем, определяне на
природата на проблема, решение каква стратегия да се използва
за справянето с него, наблюдение и контрол (мониторинг) върху
решаването му, и оценяване на използваната стратегия след като
проблемът е решен (Стърнбърг 2003: 36). Р. Стърнбърг посочва
метакомпонентите като една от характеристиките на успешната
интелигентност, които той определя като способност на индивида
да се приспособява, променя и избира среда, в която да постигне
собствените си цели, както и целите на своите общество и
култура. Успешната интелигентност включва също и умението
му да разграничи силните от слабите си страни и да намери начин
да се възползва от предимството на силните си качества и в
същото време да измисли как да компенсира и коригира
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слабостите си. Тази концепция за успешната интелигентност се
преплита с идеята за метакогницията и нейната функция за
анализиране на собствените възможности и умения и умелото им
и ефективно изполване при когнитивни дейности от различен
характер.
Моделът за успешната интелигентност включва още два
вида компоненти – компоненти на изпълнението (performance
components), които привеждат в действие инструкциите на
метакомпонентите и компоненти за придобиване на знания
(knowledge-acquisition components), които се използват за
усвояване на умението за решаване на проблеми или просто за
натрупване на декларативно познание (Стърнбърг 2003: 36).
Въпреки различния подход за анализиране на контрола и
регулиране на когницията, които са разглеждани като умения,
стратегии и процеси, мнозинството изследователи са на мнение,
че компетентността за регулиране има положителен ефект върху
успешно изпълнение на задача и напредъка в процеса на учене в
много аспекти, като по-качественото използване на когнитивни
ресурси, например вниманието, по-добрата употреба на различни
стратегии или осъзнаването на пропуски в разбирането на
прочетен текст.
Д. Хакър анализира теоретичната концепция на Р. Клуе,
който въз основа на модела на Дж. Флавел очертава двe основни
характеристики, присъщи на „дейности, приемани за
метакогнитивни: 1) мислещият субект има някакво познание за
собственото си мислене и за мисленето на други индивиди; 2)
мислещият субект може да наблюдава и регулира посоката на
собственото си мислене, т.е. може да действа като активен агент
(causal agent) на собственото си мислене“ (Клуе 1982: 202). Р.
Клуе свързва първата характеристика с декларативното познание
– „съхранена информация в дългосрочната памет“, а втората
характеристика с процедурното познание – „съхранени процеси в
дадена система“. По този начин Р. Клуе предлага по-детайлно
разграничение между когнитивно и метакогнитивно. Съхранената
информация в дългосрочната памет и съхранените процеси в
дадена система могат да се наблюдават както на метакогнитивно,
така и на когнитивно ниво. Р. Клуе смята, че на когнитивно ниво
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съхранената информация може да представлява просто познание
на индивида в определена сфера от действителността, например
знания по математика, социални взаимоотношения, лична
история. Този вид съхранена информация Д. Хакър определя като
не-метакогнитивно
декларативно
познание.
Съхранените
процеси, според Р. Клуе могат да се състоят просто от процеси за
вземане на решения, насочени към решаването на специфичен
проблем. Тях Д. Хакър окачествява като не-метакогнитивно
процедурно познание и като пример той посочва процеса на
решаване на конкретна математическа задача като намиране на
обиколка на триъгълник (Хакър 1998: 9).
Метакогнитивното процедурно познание според Р. Клуе
се изразява в процесите, които „наблюдават/контролират подбора
и прилагането на процесите за решаване на проблеми и регулират
курса на дейността по решаването им“ (Клуе 1982: 204). Той
използва термина „изпълнителни процеси“ (executive processes),
за да обозначи този вид процедурно познание, като ги обособява
в два вида, които включват контролирането и регулирането на
други мисловни процеси и следователно съответстват на
термините „метакогнитивни стратегии“ и „метакогнитивни
умения“, въведени и използвани респективно от Дж. Флавел и А.
Браун. Изпълнителните контролиращи процеси са тези,
„насочени към придобиването на информация относно процесите
на мислене на индивида“ (Клуе 1982: 212). Те обхващат
решенията, които спомагат за 1) идентифициране на текущата
задача; 2) проверка на текущия напредък по изпълнението на
задачата; 3) оценяване на напредъка и 4) предвиждане на
резултата от този напредък. Изпълнителните регулаторни
процеси Р. Клуе определя като „регулиране на посоката на
мислене на индивида“ (Клуе 1982: 212). Те включват решения,
които помагат да 1) се разпределят ресурсите на индивида за
текущата задача; 2) да се определи редът на стъпките, които да
се предприемат за нейното изпълнение; 3) да се определи
интензивността или 4) скоростта, с които индивидът да работи по
задачата.
С този анализ на концепцията на Р. Клуе, изследователят
Д. Хакър подчертава общото разграничение между декларативно
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и процедурно познание, както и по-подробното разграничение
между метакогнитивните и не-метакогнитивни характеристики на
двата вида познание (Хакър 1998: 10). Хакър смята, че
способността индивидите да контролират и регулират своето
мислене, както и кога и как го правят, зависи от задачата,
изискванията, наложени от нейното естество, от знанието им
относно задачата и видовете когнитивни стратегии, които могат
да приложат спрямо нея. Не по-малко важен е начинът, по който
индивидите се оценяват като саморегулиращи се организми,
които Р. Клуе посочва за „агенти на собственото си мислене“
(Клуе 1982: 222). Например много хора са убедени, че не са
добри при решаването на словесни математически задачи, тъй
като смятат, че не могат да се справят с каквато и да е задача от
този вид, те са слабо мотивирани да опитат да я решат и дори
още по-слабо мотивирани да контролират и регулират опитите
си. Много хора също така са завладени от стрес и притеснение,
когато трябва да се изявят пред група връстници, при което е
почти невъзможно да контролират и регулират представянето си.
Така може да се заключи, че самооценката на собствените
афективни състояния води до по-нататъшни оценки по
отношение на задачата, нейните изисквания, знанието,
необходимо за изпълнението и стратегиите за постигането на
тази цел (Хакър 1998: 10).
Идеята за преценка на собствените възможности и
потенциал е отразена в концепцията на други двама учени – С.
Парис и П. Виноград, чиято дефиниция „обхваща две съществени
черти на метакогницията – самооценка и самоуправление на
когницията“ (Парис и Виноград 1990: 17). Самооценката се
отразява в личните разсъждения и преценки за собствените
знания и възможности. Д. Хакър добавя, че самооценката
включва още афективните състояния на индивида по отношение
на знанията, способностите, мотивацията и особеностите му като
учещ се (Хакър 1998: 11). Самоуправлението, от своя страна, се
отнася до „метакогниция в действие“, т.е. мисловните процеси,
които помагат за ръководенето на когнитивни аспекти при
решаването на проблеми“ (Парис и Виноград 1990: 18).
Фокусирането върху самооценката и самоуправлението на
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когницията допринася за концептуализацията на учещите се като
индивиди, които да бъдат активни участници в управлението на
конструирането на собствените си знания.
Д. Хакър обобщава компонентите, върху които е
фокусирана метакогнитивната теория: а) ролята на осъзнаването
и изпълнителното управление на собственото мислене; б)
индивидуалните различия в самооценката и управлението на
когнитивното развитие и ученето; в) знанието и изпълнителните
способности, които се развиват чрез опита и г) конструктивното и
стратегическо мислене (Хакър 1998: 20 по Парис и Виноград
1990).
Друг поглед върху явлението метакогниция предлага
италианският учен Чезаре Корнолди. С цел да представи
различните аспекти на метакогнитивното познание, той въвежда
термина метакогнитивно отношение (metacognitive attitude),
който се отнася до емоционално положителното отношение на
индивида към собственото съзнание и възможността за
разбирането и ефективното му използване. Метакогнитивното
отношение е общата тенденция у индивида да развива рефлексия
за същността на когнитивната си дейност и да обмисля
възможности за разширяване и използване на тази рефлексия.
Виждането на Корнолди включва разграничение между
метакогнитивно познание, специфично метакогнитивно познание
и метакогнитивно отношение (Корнолди 2010: 266). Той смята, че
склонността към мислене за дадена задача, което представлява
метакогнитивно разбиране на задачата и използването на
метакогнитивното познание, съществуващо преди и развито по
време на работата върху задачата, е повлияна от
метакогнитивното отношение. Тъй като последното се развива с
възрастта, връзката между метакогнитивното познание и
неговото прилагане за завършване на задачи също се развива с
възрастта, освен ако не е автоматизирано. Това се подкрепя от
факта, че корелацията между специфичното метакогнитивно
познание и когнитивното поведение се увеличава с възрастта.
Специфичното метакогнитивно познание представлява знанията,
засягащи специфични аспекти на когнитивното функциониране (
Корнолди 1987: 140).
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Корнолди споделя общоприетото сред мнозинството
учени схващане относно понятието метакогниция, че то се
свързва с познание за функционирането на ума, наречено
метакогнитивно познание и метакогнитивни процедури. Между
тези два компонента съществува силна взаимовръзка –
метакогнитивното познание може да се разглежда като вторичен
продукт на когнитивната компетентност или като фактор, който
оказва силно влияние върху когнитивната реализация чрез
метакогнитивните
процедури.
Според
Ч.
Корнолди
метакогнитивното познание на един индивид е сложна система,
включваща различни видове отношение, познание и емоции,
засягащи функционирането на съзнанието като цяло и в частност
собственото съзнание. Метакогнитивното познание оказва
влияние и върху подбора и изполването на специфични стратегии
и контролни процеси, а тази функция, от своя страна, влияе върху
представянето ( Корнолди 2010: 266).
A. Кориат разглежда метакогницията като част от
съзнанието и самосъзнанието. Определението му за нея е
следното: „метакогницията засяга изучаването на това какво
хората знаят най-общо относно когницията и в частност относно
собствените си когнитивни и паметови процеси, както и как да
приложат това познание при регулиране на обработката на
информация и поведението си“ (Кориат 2007: 290). Интересен е
фактът, че A. Кориат разделя когнитивните и паметови процеси,
като отделни компоненти на метакогницията. A. Кориат твърди
още, че в основата на изследването на метакогницията лежи
„възгледът за човека като активен организъм, разполагащ с
арсенал от когнитивни операции, които може да прилага за
постигането на различни цели“. Субективните схващания и
субективните чувства отчасти обуславят избора на стратегия и
регулирането на тези операции (Кориат 2007: 292).
Един от основните въпроси в теорията за метакогницията,
поставен от редица учени, е доколко метакогницията е
съзнателен процес и кои от дейностите за регулиране на
когницията протичат на съзнателно или несъзнателно ниво.
Изследвайки връзката между съзнание и метакогниция, която
често се отразява в поведението, A. Кориат предлага модел

37

(crossover model), при който метакогницията има съществена
роля на посредничество между несъзнателните и съзнателните
детерминанти за обработка на информация. Метакогнитивните
преценки се смятат за допирна точка между експлицитните и
имплицитните процеси. A. Кориат разграничава два режима на
опериране: експлицитно-контролиран режим, който е в основата
на повечето от ежедневните ни дейности и имлицитноавтоматичен режим. При първия поведението се основава на
съзнателна преценка на наличните възможности и съзнателен и
контролиран избор на най-подходящ начин на действие. При
втория влияние върху поведението могат да окажат различни
фактори, регистрирани на ненапълно съзнателно ниво, които
направляват поведението директно и автоматично без
посредничеството на съзнателен контрол (Кориат 2007: 315).
Някои учени, като T. Нелсън например твърдят, че
метакогницията трябва да бъде съзнателна, за да представя
обработка на информация на по-високо ниво. Други, като
Вийнмън и колектив, допускат, че несъзнателната обработка е
метакогнитивна по природа, ако например възгледите за
собствената същност на индивида са вкоренени, устойчиви и
ясни или ако дейността за самопроверка се е превърнала в един
добър навик за регулиране на когнитивните дейности. Вийнмън и
колегите му смятат, че много процеси на оценяване и
самонаблюдение протичат на фона на текущи когнитивни
процеси, т.е. несъзнателно (Вийнмън 2006: 6, Нелсън 1996).
A. Ефклайдис анализира съзнателния и несъзнателния
аспект на метакогницията, като защитава тезата, че е трудно да
бъдат разглеждани отделно, тъй като не протичат
последователно. Съзнателният характер на метакогницията се
оспорва от ранните изследвания върху метапаметта, които
показват, че индивидите наблюдават и контролират когнитивната
си дейност, без да осъзнават, че го правят. Ефклайдис посочва
като примери в подкрепа на тази теза чувството за притежаване
на знание, което инициира използването на стратегия без нейния
съзнателен подбор (Ефклайдис 2008: 281, по Рийдър & Шън
1996) или случаите, при които децата задават въпроси, за да
разберат прочетен текст без да осъзнават, че имат пропуски в
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процеса на разбиране (Ефклайдис 2008: 281, по Робинсън 1983).
Формирането на метакогнитивни чувства, според A. Кориат и
Леви-Садот, също е основано на несъзнателни, евристични и
дедуктивни процеси (Ефклайдис 2008: 281, по Кориат и ЛевиСадот 1999).
Според A. Ефклайдис когнитивните процеси са
съпроводени от несъзнателен имплицитен мониторинг, който
може да доведе до имплицитен контрол като увеличаване на
усилието, забавяне на обработката на информацията или
повторна обработка. Ако имплицитното регулиране не успее,
процесът на мониторинг достига съзнателното ниво под формата
на метакогнитивни чувства, които насочват вниманието към
възможен пропуск в обработката на информация (Ефклайдис
2008: 281). Анализът на съзнателния и несъзнателния аспект на
метакогницията е част от концепцията на A. Ефклайдис за
феномена,
която
включва
три
основни
компонента:
метакогнитивно познание, метакогнитивни преживявания и
метакогнитивни умения. Метакогнитивното познание тя определя
като
декларативно
познание,
съхранено
в
паметта.
Метакогнитивните преживявания се изразяват в това какво
индивидът изпитва и осъзнава, когато се сблъсква със задача и
обработката на информацията, свързана с нея. Метакогнитивните
умения се отнасят до съзнателния контрол, който хората имат
върху собствените си когнитивни процеси.
В изследването на A. Ефклайдис са описани четири
характеристики на феномена метакогниция. На първо място тя е
многоаспектна, тъй като, от една страна, съществуват
метакогнитивни преживявания и метакогнитивно познание, които
са свързани с мониторинга на когницията, и контролни процеси,
които се различават от този мониторинг. Контролната фунция
включва започване и прекратяване на когнитивна обработка на
информация и използване на когнитивни стратегии, но също така
метакогнитивни стратегии като планиране, оценяване и т.н.,
определяни също като метакогнитивни умения (Ефклайдис 2008:
278). Втората характеристика на метакогницията според A.
Ефклайдис е, че тя е явление на съзнателно ниво, тъй като
индивидът напълно осъзнава процесите на контрол и
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наблюдение. На трето място се посочва, че метакогнитивното
наблюдение и метакогнитивния контрол са строго ограничени в
рамките на саморегулирането на когницията. И на последно
място, метакогницията е напълно инидивидуален феномен, при
който други индивиди не вземат участие (Ефклайдис 2008: 278).
Сама по себе си метакогницията може да бъде разглеждана като
строго индивидуална, както твърди A. Ефклайдис, тъй като у
всеки индивид тя е развита в различна степен, но
метакогнитивните умения са обект на въздействие и развитие и в
този смисъл може да се преме, че тя може да се повлияе от
различни субекти и техните интервенции.
A. Ефклайдис смята, че метакогнитивните преценки,
наред с метакогнитивните чувства и познанието за спецификата
на текущата задача, са трите компонента на метакогнитивните
преживявания. Последните са дефинирани като взаимодействие
между индивида и задачата, представата му за естеството на
задачата, за плавността на когнитивната обработка, за
напредването към поставената цел, за извършваното усилие и
резултата от когнитивната обработка. Метакогнитивните
преживявания могат да бъдат кратки и продължителни, напълно
или отчасти съзнателни, прости или сложни по състав. Те могат
да се появят преди, по време на или след когнитивно усилие и
най-често в ситуации, които стимулират задълбочено и
внимателно
мислене
и
предоставят
възможности
за
предизвикване на размишления и чувства относно собственото
мислене (Папалеонтиу-Лука 2003: 15).
Метакогнитивните преценки могат да бъдат продукт
както на аналитични, така и на неаналитични процеси за разлика
от метакогнитивните чувства, които са неаналитични по природа.
Някои от метакогнитивните чувства, изучавани подробно в
изледванията върху мета-паметта, са чувство за притежаване на
знания (feeling of knowing), чувство за познатост (feeling of
familiarity), чувство за увереност (feeling of confidence). Към тях
A. Ефклайдис добавя и чувството за трудност (feeling of
difficulty), изучавано в контекста на решаването на проблеми
(problem-solving), което е сред чувствата от съществена важност
за саморегулирането на усилията. Метакогнитивните преценки
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включват преценка за ученето, оценка на разходването на усилия,
преценка за времето, което е нужно или изразходвано, както и
преценка за правилността на решението на текущата задача. Тези
преценки са обвързани с чувствата за трудност и увереност.
Познанието за спецификата на текущата задача се различава от
други метакогнитивни преживявания заради аналитичния си
характер. То се състои от информация за задачата, когнитивните
процедури, които се прилагат при подхода към нея, както и
метакогнитивно познание, което индивидът извлича от паметта
си, за да обработи задачата, например метакогнитивно познание
относно задачи и процедури, които е използвал в миналото,
сравняване на текущата с други задачи и подхода към тях и т.н.
(Ефклайдис 2008: 279).
Обособявайки метакогнитивните умения като трети,
основен компонент на метакогницията, A. Ефклайдис ги
определя като преднамерена употреба на стратегии (т.е.
процедурно познание) за контрол на когницията. Тези стратегии
обхващат стратегии за ориентация, стратегии за планиране,
стратегии за регулиране на когнитивната обработка, стратегии за
мониторинг на изпълнението на планираните действия, стратегии
за оценяване на резултата от обработката на задачата (Ефклайдис
2008: 280 по Вийнмън и Елшаут 1999).
Според A. Ефклайдис, метакогнитивното познание
непрекъснато се обогатява, актуализира и разграничава чрез
интегрирането на информацията, постъпваща от мониторинга на
когницията на съзнателно ниво посредством няколко фактора:
наблюдение на собствените поведение и действия и поведението
и действията на други и резултата при справянето със
специфични задачи в различен контекст; осмислянето на
собствените метакогнитивни преживявания; комуникацията и
взаимодействието с други индивиди и на последно място,
използването на езика, което позволява да се предаде вербално
същността на индивидуалните представи на други хора, да се
размишлява, да се направят изводи и да се установят връзките
между вътрешните състояния и наблюдаваното поведение и
резултатите от действията. Езикът и размишленията позволяват
на индивидите да анализират и сравняват субективните си
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умствени състояния и познания с тези на други хора и по този
начин да формират експлицитни теории за познанието и
когницията (Ефклайдис 2008: 279).
Схващането за формирането на подобни теории е много
сходно с идеята на Г. Шроу и Д. Мошмън, че учещите се
изграждат индивидуални теории за когницията си и доколко
добре развити са тези структури на познанието. Тези теории са
определени като „систематични структури/рамки, които се
използват за обясняване и насочване на когницията,
метакогнитивното познание и регулаторните умения“ (Шроу и
Мошмън 1995: 351). Двамата учени разграничават три вида
теории – подразбиращи се (tacit), неформални (informal) и
формални (formal) метакогнитивни теории. Подразбиращите се
теории са придобити или конструирани без ясно съзнание.
Неформалните теории са фрагментарни. При тях индивидът има
някаква първична представа за метакогнитивното си познание, но
тези формирани възгледи и предположения все още не са
интегрирани и обяснени в ясна теоретична структура.
Формалните теории са „добре систематизирани описания на
феномена, включващи експлицитни теоретични структури“
(Шроу и Мошмън 1995: 361). Като примери за формални теории
Г. Шроу и Д. Мошмън посочват триархичната теория за
човешката интелигентност на Р. Стърнбърг в областта на
когнитивната психология, както и създадения от M. Пресли и
неговите колеги учени В. Шнайдър и Дж. Борковски (1987) модел
за ползвател (в случая учещ се) на добри стратегии (Good Strategy
User). Метакогнитивното познание на такъв учещ се е
интегрирано и експлицитно. Шроу и Мошмън допускат, че
учещите се развиват метакогнитивни теории чрез културата,
индивидуалното развитие и взаимодействието и общуването с
връстниците си.
П. Пинтрик разглежда метакогнитивното познание в
контекста на ученето, преподаването и оценяването като основни
елементи на процеса на обучение. Според него метакогнитивното
познание включва знания за общи стратегии, които могат да
бъдат използвани за различни задачи, знание за условията, при
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които да бъдат използвани тези стратегии, знание за тяхната
степен на ефективност и себепознание.
Въпреки че също е изградена въз основа на модела на Дж.
Флавел, концепцията на Пинтрик се различава в терминологичен
план от разглежданите до този момент концепции на други учени
по предложената алтернативна класификация на видовете
метакогнитивно познание. Тя включва стратегическо познание
(Strategic knowledge) или знания за общи стратегии за учене и
мислене; познание за когнитивни задачи, включващо
контекстуално и условно познание (Knowledge about cognitive
tasks), както и кога и защо да се използват споменатите по-горе
различни стратегии; и на последно място, себепознание (Selfknowledge), свързано с когнитивните и мотивационните
компоненти на представянето (при изпълнението на дадената
задача) (Пинтрик 2002: 219). Последният вид метакогнитивно
познание съответства на категорията личност в модела на Дж.
Флавел и включва познания за собствените силни и слаби страни.
П. Пинтрик определя осъзнаването на обема и
дълбочината на собственото познание като важен аспект на
себепознанието. Въпреки това той подчертава, че точността на
себепознанието е характеристиката, която се оказва от решаващо
значение за ученето. Липсата на себепознание може да бъде
ограничение за ученето. Ако учещите се не осъзнават, че не са
запознати с някои аспекти на фактическото, концептуалното или
процедурно познание, има вероятност да не положат усилия да
придобият или усвоят нови знания. За учещи се, които не
притежават знания за собствените си силни и слаби страни е потрудно да се адаптират към различни ситуации и да регулират
ученето си в тях (Пинтрик 2002: 222).
П. Пинтрик изтъква, че освен общото себепознание,
индивидите притежават убеждения относно своята мотивация.
Тези убеждения включват възгледи за способността на индвидите
да се справят с дадена задача (преценка за собствената
ефективност – self-efficacy), целите за изпълнението на задачата
(научаването на нещо или просто получаването на добра оценка),
както и интересът към задачата и степента на важност, която тя
има за тях (силен интерес и подчертана важност срещу слаб
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интерес и незначителна важност). Въпреки че тези убеждения
относно мотивацията обикновено не се смятат за когнитивни
модели, съществуват много теоретични разработки в подкрепа на
значението на взаимовръзките между възгледите на учещите се за
мотивацията, тяхната когниция, усилия и ученето. Важно е, че е
еднакво необходимо учещите се да придобият знания както за
собственото си познание и когнитивни умения, така и за
мотивацията си. Много често учителите се опитват да окуражават
обучаемите си и така да им вдъхнат увереност в собствените
възможности, като им предоставят позитивна, но не винаги
точна, а понякога и подвеждаща обратна връзка. Увереността и
себепознанието не са равнозначни понятия. Много посъществено е обучаемите да имат или да получат с помощта на
учителите си точни разбирания и преценки за (нивото на)
знанията си, отколкото преувеличена и неточна представа за
себепознанието си.
Някои
обучаеми
действително
придобиват
метакогнитивно познание чрез опита си и с възрастта, но броят на
тези, които не успяват, е значително по-голям. П. Пинтрик
споделя тези наблюдения въз основа на резултатите от работата
със студенти в колеж. Той и неговите колеги учени констатират
големия брой студенти с много оскъдно метакогнитивно
познание, знание относно различни стратегии, различни
когнитивни задачи и най-вече точна преценка за себе си и
знанията си. Предвид факта, че от обучаемите, които
продължават образованието си в колеж или университет се
очаква да бъдат по-добри и успешни обучаеми като цяло,
нуждата от експлицитно обучение в средния курс, засягащо
придобиване на метакогнитивно познание, е очевидна. Общи
стратегии за мислене и решаване на проблеми/математически
задачи могат да бъдат преподавани в контекста на обучението по
роден и чужд език, математика, природни науки, социални науки,
изкуство, музика и физическо възпитание (Пинтрик 2002: 223).
На основата на подбраните и подробно разгледани погоре дефиниции, които са концептуално сходни, но се различават
в терминологичен план, може да се представи обобщено
определение на термина метакогниция.

44

Под метакогниция следва да се разбира отворена,
динамична и променлива система от знания, умения,
отношения, мотивационни нагласи и лични убеждения
относно собствените когнитивни способности и процеси. Тя
се поддава на модифициране и развитие и се детерминира от
различни фактори като напредване на възрастта,
натрупването на опит, целенасочена външна интервенция,
стохастични фактори и общото влияние на социалната и
културната среда на индивида.
2. 1. Когниция и метакогниция
Един от проблемите при разбирането на термина
„метакогниция“ е да се определи кое е когнитивно и кое
метакогнитивно. Както посочват О’Мали и Шамът, „това, което
е метакогнитивно за един изследовател понякога е приемано
за когнитивно от друг“ (О’Мали и Шамът 1990: 144). Тъй като
терминът „метакогниция“ съдържа в себе си думата „когниция“,
връзката между двете явления е факт. Въпреки че някои учени ги
противопоставят, те не могат да бъдат напълно разграничени,
както и да функционират отделно. Според Дж. Флавел
метакогницията и когницията се различават по отношение на
съдържание и функция, но не и по форма и качество, т.е. и двете
могат да бъдат верни или не, придобити и забравени и т.н.
(Флавел 1979: 906).
По отношение на съдържанието когницията включва
обекти, хора, събития, природни и физични явления, знаци и т.н.,
умения за използване на информацията за тях и информация за
конкретни задачи. Съдържанието на метакогницията включва
знанието, уменията и информацията за когницията.
По отношение на функцията когницията работи за
решаване на проблем и води когнитивната дейност до желан
резултат, докато метакогнитивната функция е наблюдението и
регулирането на когнитивните усилия на индивида при
решаването на проблем или изпълнението на задача (Вос 2001:
27).
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Друг поглед върху разграничаването на когниция и
метакогниция е тезата на М. Вийнмън и колегите му. Те смятат,
че разделянето на двете явления е изключително трудно, тъй като
те са взаимосвързани и взаимозависими. Много е трудно да
притежаваш достатъчно метакогнитивно познание за собствените
си компетентности в дадена област без значително когнитивно
познание, специфично за тази област, като знания за
прилежащи/свързани понятия и теории, присъщи трудности в
областта. Що се отнася до метакогнитивните умения, индивидът
не може да се заеме с планиране без да провежда когнитивни
дейности, като да предприеме определени стъпки за решаване на
проблем и следва тяхната последователност (Вийнмън и кол.
2006: 5).
M. Вийнмън и колегите му определят метакогницията
като сбор от самоинструкции за регулиране на изпълнението на
задача, а когницията като двигател/средство за прилагането на
тези самоинструкции (Вийнмън и кол. 2006: 6). От своя страна,
тези когнитивни дейности са обект на метакогницията в текущите
процеси на мониторинг и оценяване. Този кръгообразен процес
на взаимодействие между метакогнитивни и когнитивни
дейности прави разграничаването им трудно при оценката на
метакогницията. Метакогницията не се вижда или чува по време
на изпълнението на задача. Може да бъде наблюдавана при
вербализиране на самоинструкциите, напр. „Не зная какво значи
тази дума“ или „Нека да започнем стъпка по стъпка“.
В подкрепа на тази теза е твърдението на К. Маккормик,
че когнитивните умения улесняват изпълнението на дадена
задача, а метакогнитивните умения спомагат за регулирането на
нейното изпълнение (Маккормик 2003: 81).
В свое изследване върху метакогницията Дж. Ливингстън
съпоставя когнитивните и метакогнитивните стратегии. Нейната
теза се състои в това, че метакогнитивните и когнитивните
стратегии могат да се припокрият, тъй като една и съща
стратегия, като задаването на въпроси, може да бъде разглеждана
както като когнитивна, така и като метакогнитивна, в зависимост
от целта, с която се прилага. Например един индивид може да
използва стратегия за задаване на въпроси към самия себе си,
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докато чете текст като средство за получаване на знания
(когнитивна стратегия) или като начин за мониторинг върху
четенето (метакогнитивна стратегия). Тъй като когнитивните и
метакогнитивните
стратегии
са
тясно
свързани
и
взаимозависими, всеки опит да бъдат изследвани отделно пречи
за изграждането на цялостната представа за тяхната същност.
Знанието се смята за метакогнитивно, ако е използвано
активно в стратегически план, за да осигури постигането на
поставена цел. Само притежаването на знание относно
собствените когнитивни силни и слаби страни и естеството на
задачата, без активното използване на тази информация за
ръководене на ученето, не се определя като метакогнитивно
познание (Ливингстън 2003: 4).
Метакогницията като по-висш вид мисловна дейност
може да се засили или стимулира активно, ако обучаемият
осъзнае или получи помощ, за да получи по-ясна представа за
потенциала на собствените си мисловни способности и умения.
Това е пример за саморефлекторна дейност, целта на която е
съзнателно да се селектират тези когнитивни умения и навици,
които да съдействат максимално за изпълнението/справянето с
текуща мисловна задача или решаване на даден проблем. В
контекста на процеса на учене, тази рефлекторна и
самоанализираща дейност може да помогне на обучаемия да
разбере какви умения и способности са от съществена важност за
процеса на усвояване, но които той/тя не притежава или у когото
те не са достатъчно добре развити.
Наред с когнитивните процеси, които стоят в основата на
мисловната и аналитичната дейност, в процеса на обучение
голяма роля играят индивидуалните характеристики и различия,
интелектуалните способности, мотивацията, нагласите и
афектите. Динамиката на мотивацията и когнитивното познание
като компоненти на метакогницията са придружени от
вариращата величина на емоционалните нагласи и ефекта от
тяхното проявление върху резултата от съответната когнитивна
дейност. Вътрешната и външната мотивация, както и
способността за овладяване и контролиране на емоциите и
състоянията на афект, които съпътстват процеса на учене и които
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често оказват положително или отрицателно влияние върху него,
също играят съществена роля. Под афект в науката се разбира
според тълковния речник „1. Емоционално състояние, което
протича твърде силно и бурно и може да бъде свързано с
изгубване на волевия контрол; 2. Силно преживяване, силно
чувство“ (Български тълковен речник, 1973: 35). В речника по
психология дефиницията на афект е следната: „Афект: емоция,
която се появява бързо, протича бурно и обикновено бързо
отзвучава. Най-често тази емоция се възбужда от впечатления
или поводи, които застрашават или стимулират интересите и
протребностите на личността“ (Дилова и кол. , 1989:36). Друга
дефиниция предлага речника по психология на Л. Десев, според
която афект е „силен, не много продължителен, но бурно
протичащ емоционален процес с взривен характер, относително
кратко емоционално преживяване, неподчинено на съзнателен
волеви контрол и съпроводено с ярко изразени външни
(експресивни) движения. Обикновено се предхожда от
действието на неочакван дразнител или стимул, към който
човешката психика не може веднага да се приспособи. А. могат
да бъдат с положителен или отрицателен ефект за хората“ (Десев
1999: 59). В контекста на образователната среда афектът е
емоционалното състояние, което се трансформира под
въздействие на различни обективни фактори (напредък или
изоставане, подобряване/влошаване на учебната среда) и
субективни фактори (промяна в преценката за собствените
възможности, положителна или отрицателна промяна в
отношенията с останалите участници в процеса на обучение,
нереалистични очаквания/разминаване между очаквания и реални
резултати, чувство на несигурност и неудовлетвореност и др.).
Осъзнаването на влиянието на всички тези елементи и
съзнателното въздействие върху тях имат за цел да предизвикат
положителни промени в процеса на учене и индивидуалните
нагласи спрямо него, да го улеснят и подобрят резултатите от
него.
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2. 2. Измерване на метакогницията
Постепенно след многобройните изследвания върху
видовете метакогнитивно познание, природата и регулирането на
изпълнителните процеси, саморегулирането и начините за
прилагане и усвояване на метакогнитивни стратегии в
обучението, фокусът на внимание в научните изследвания е
изместен върху логичния въпрос какви са начините за измерване
на ефективността от използването на тези стратегии в процеса на
усвояване на знания от различни области. Това се оказва доста
голямо предизвикателство пред учените, тъй като усвояването и
развитието на метакогнитивните умения, от една страна, е
продължителен и динамичен процес, който съпътства
когнитивното развитие, а от друга, е „чисто индивидуален
феномен“ (Ефклайдис 2008: 278).
В. Делибалтова посочва, че поради факта, че
метакогницията е комлексно и абстрактно понятие и не
съществува общоприета/универсална дефиниция за нея,
инструментите за измерване на резултатите са „относителни и
пригодни само в контекста, в който са разработени“ (Делибалтова
2015: 101).
Друга причина за трудността при измерването на
резултатите от прилагането на метакогнитивни стратегии в
обучението и оценяването на постигнатия напредък е степента на
автоматизиране на метакогнитивните умения. Тъй като някои
процеси протичат несъзнателно, проследяването и анализирането
на техните механизми се оказва трудно. А. Браун твърди, че
регулаторните процеси, включително планиране, мониторинг и
оценяване, могат да бъдат несъзнателни или непостоянни в много
учебни ситуации, причина за което е, че те са трайно
автоматизирани, особено при възрастните. Тя посочва още, че
някои от тези процеси се развиват без съзнателно
осмисляне/рефлексия и това също създава трудност за тяхното
обяснение и описанието на начина, по който протичат (Браун
1987: 81).
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Научните
разработки
върху
оценяването
на
метакогницията са доста обширни и разнородни, тъй като
разглеждат явлението от различни перспективи. Поради
взаимната обвързаност на различните и аспекти, често е
невъзможно метакогницията да бъде изследвана емпирично в
изолация (Хаселхорн 1992: 43).
Пръвоначално множеството емпирични изследвания са
посветени на оценяването на метапаметта. В. Шнайдър прави
преглед на методите, използвани за оценяване на видовете
метапамет – декларативна и процедурна. Повечето критерии за
декларативната памет при децата са включени в интервюта с
въпросници. Един от най-ранните и известни анализи на
интервюта върху деклартивната памет е проведен от Кройцер,
Ленърд и Флавел през 1975 г., в който учените оценяват знанията
на децата относно променливите – личност, задача и стратегия
във връзка с използването на паметта в различни ситуации
(Шнайдър 2010: 58). В. Шнайдър посочва, че процедурите,
включващи в структурата си интервюта и анкети, са подобрени
впоследствие. Те се открояват и като най-използваните техники
за описание и оценяване на метакогнитивното развитие. В.
Шнайдър изтъква, че проблемите при оценяването на
декларативната памет по тези начини са породени от
надеждността на тези вербални отчети за индивидуалното
представяне, с които деца в по-ранна възраст могат да срещнат
сериозни затруднения. За да бъдат избегнати подобни проблеми,
са предпочетени други процедури като записани на видео
илюстрации на паметови стратегии. В такава процедура,
разработена от Джъстис (1985, 1986), на децата са показани на
видеозапис различни паметови стратегии, (напр. разглеждане,
назоваване, повторение и групиране на обектите). След
разглеждането и назоваването на стратегиите, децата успяват да
ги сравнят по двойки (Шнайдър 2010: 58).
В. Шнайдър посочва, че критериите за оценяване на
метакогницията трябва да бъдат съобразени с възрастта и тяхната
степен на сложност да бъде различна съответно при деца на поголяма възраст и юноши.

50

Колкото до критериите за процедурната метапамет, които
той описва, те се характеризират с присъствието на паралелна
паметова дейност. Децата и юношите имат за цел да преценят
паметовото си представяне преди, по време на и след работата си
върху задача за памет. Най-изследваният вид процедурна
метапамет е самонаблюдението, което се изразява в оценяването
на собствения напредък (Шнайдър 2010: 59, по Браун и кол.
1983; Шнайдър и Локъл 2002).
По-късно въпросниците разширяват обсега си отвъд
изследването на паметта и метапаметта и обхващат по-мащабно и
други метакогнитивни компоненти.
Една от сравнително ранните във времето анкети е
съставена през 1993 от П. Пинтрик и колегите му с
наименованието Въпросник за мотивирани стратегии за учене
(Motivated Strategies for Learning Questionnaire – MSLQ) с цел
оценяване на мотивационните ориентации на студентите, учещи в
колеж, и използването на различни стратегии за учене
(когнитивни и метакогнитивни), предназначени за курс в колеж
(Пинтрик и кол. 1993, 801).
В своя научен труд К. Гама представя в синтезиран вид
таблица с други видове техники, използвани за оценяване на
метакогницията, както и някои от техните предимства и
недостатъци. Освен тях К. Гама посочва и обръща специално
внимание на други два метода, като им дава по-подробно
описание:
списък с критерии за/описание на метакогнитивната
осъзнатост (MAI – Metacognitive Awareness Inventory), разработен
от Г. Шроу и Р. Денисън през 1994 година;
способност за мониторинг на знанията (KMA – Knowledge
Monitoring Ability), създаден от С. Тобайъс и Х. Еверсън през
1996 година.
Първият метод представлява въпросник, състоящ се от 52
въпроса, които са свързани със знанието и регулирането на
когницията и са подразделени в осем компонентни процеса;
съдържа добре формулирани твърдения.
Вторият е метод за оценяване на способността на
студенти в колеж да наблюдават и контролират знанията си
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(KMA – Knowledge Monitoring Ability). Идеята на двамата учени е
да отнесат резултатите от оценяването към обучението и общото
академично представяне на студентите в колеж (Тобайъс и
Еверсън 2002: 70).
В своето изследване С. Тобайъс и Х. Еверсън посочват, че
обикновено оценките на метакогницията разчитат или на изводи
от представянето на обучаемите в учебна среда, или на рейтинги,
основани на интервюта на ученици/студенти, на които са
задавани въпроси относно техните познания и когнитивни
стратегии за обработване на информация, както и на анализи на
протоколи за мислене на глас (think-aloud protocols) (Тобайъс и
Еверсън 2002: 69).
В по-късно изследване двамата учени сравняват
предложения от тях метод с други методи за оценяване,
включващи отчети за индивидуалното представяне. Тяхното
заключение е, че инструментът за способност за мониторинг на
знанията оценява компонентите на метакогницията, които са потясно свързани с обучението в учебна среда, отколкото отчетите
за индивидуалното представяне (Гама 2004: 21).
M. Вийнмън и колегите му също представят анализ на
разнообразните методи за оценка на метакогницията, възприети
от учените – въпросници/анкети (Пинтрик и де Грут 1990; Томас
2003), интервюта (Зимерман и Мартинес-Понс 1990), анализи на
протоколи за мислене на глас (think-aloud protocols) (Афлърбак,
2000; Вийнмън, Елшаут и Гроен 1993), наблюдения
(Вийнмън&Spaans, 2005), стимулирано припомняне (stimulated
call) (срвн.. Ван Хаут Уолтърс 2000), онлайн регистриране в
компютърен файл дневник (on-line computer - log file registration)
(Вийнмън и кол. 2004), и регистриране на очните движения (eyemovement registration) (Кинунен и Ваурас 1995) (Вийнмън и кол.
2006: 8). Вийнмън и колегите му подчертават, че всички тези
методи имат своите предимства и недостатъци. Като пример те
посочват, че анкетите са подходящи за провеждане в големи
групи, докато протоколите за мислене на глас изискват
индивидуално оценяване. Също така е необходимо да се
определи много прецизно кой метод е най-подходящ и ефективен
за вида метакогнитивно познание или умение, което е обект на
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оценяване. Често се допуска, че дадена метакогнитивна дейност
или определена употреба на стратегия могат да бъдат оценени с
помощта на анкети, но се оказва, че резултатите рядко
съотвестват на действителните поведенчески критерии по време
на изпълнението на задачата. (Вийнмън 2006: 7 по Вийнмън 2005;
Вийнмън, Принс и Верхей 2003). Вийнмън и колегите му правят
ясно разграничение между офлайн и онлайн методите за
оценяване. Офлайн методите се прилагат или преди, или след
изпълнението на задачата, докато онлайн оценките се получават
по време на изпълнението на задачата. Учените смятат, че онлайн
методите са по-предсказуеми по отношение на ученето в
сравнение с офлайн методите, дори когато последните са
администрирани в ретроспективен план спрямо изпълнението на
задачата (Вийнмън 2006: 7 по Вийнмън 2005). Тъй като се
наблюдава несъотвествие между разнообразните методи за
оценка и с цел то да бъде избегнато, все още съществува
необходимост от разработване на по-универсални методи, които
тепърва предстои да бъдат създадени и изследвани.
Друг емпиричен инструмент, разработен и тестван от
група холандски и белгийски учени под формата на
анкета/въпросник,
е
насочен
към
измерването
на
метакогнитивното познание, метакогнитивното регулиране и
метакогнитивната адекватност сред студенти, наречен Списък на
критериите за представа за независимо учене (Awareness of
Independent Learning Inventory – AILI). За разлика от по-рано
разработените и известни анкети MSLQ and MAI (вж. по-горе),
които са насочени към проучването на най-важните компоненти
на
метакогницията,
метакогнитивното
познание
и
метакогнитивното регулиране, AILI включва и метакогнитивната
адекватност, която нито една от посочените две анкети не
измерва. Учените смятат, че този компонент може да добави
информация към общата картина за метакогницията на
студентите и да повиши използваемостта/практичността на
анкетата (Майър и кол. 2013: 35). Според A. Врът и Ф. Орт тази
анкета служи за оценяване и на метакогнитивните преживявания,
които двамата учени определят като компонент на
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метакогницията, получил сравнително слабо внимание (Врът и
Орт 2008: 126).
Проблемът за оценяването на метакогнитивното развитие
е особено важен и актуален в образованието, тъй като
ефективността
на
интегрирането
и
прилагането
на
метакогнитивни стратегии в обучението в различни области на
познанието е от съществено значение за резултатите от него. Това
е причината да се търсят възможно най-функционални методи за
оценяване на ефекта от използването на тези стратегии.
2.3. Други насоки/аспекти в изследването на метакогницията
Други направления в контекста на метакогницията, в
които са насочени интересите на учените, са развитието на
метакогнитивните способности, индивидуалните различия и
саморегулираното обучение. Въпросите, които се асоциират с
аспекта развитие на метакогницията, обхващат проследяването на
етапите и възрастовите граници на формиране на
метакогнитивното познание, факторите (условията и субектите),
които оказват влияние за това, както и дали някои от
метакогнитивните компоненти се развиват по-рано или по-късно
в сравнение с останалите. Този аспект е тясно свързан със
влиянието на индивидуалните различия върху формирането на
метакогнитивното мислене.
Не на последно място е саморегулираното обучение,
което е предмет на широк интерес от педагогическата
психология.
Представените дотук кратка история и тенденции в
научните изследвания на метакогницията са малка част от
богатия корпус от научен материал върху понятието.
Универсалността и многоаспектният му характер позволяват то
да бъде изследвано от множество гледни точки и с разнообразни
цели от различни области на познанието.
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3. Психологически аспекти на метакогницията
Метакогницията, като комплексен феномен и обект на
изучаване от различните направления на психологията, е
изследвана заедно с когницията и психичните процеси,
протичащи при когнитивни дейности от различен характер.
Въпреки очертаните вече различия между тях, когницията и
метакогницията са тясно свързани. Придобиването на
метакогнитивно познание е фактически невъзможно без
притежаването на достатъчно когнитивно познание и даден
индивид не може да използва метакогнитивни умения, без първо
да е ангажиран в когнитивна дейност (Барзилай и Зохар 2014: 19).
Следователно психичните процеси, които лежат в основата им, са
сходни.
Ч. Корнолди посочва, че различни когнитивни теории се
фокусират върху когнитивни понятия като скорост на
обработване на информацията, внимание, работна памет,
капацитет за учене, изпълнителни функции и метакогниция,
които частично се застъпват, въпреки че са различни по своята
същност (Корнолди 2010: 258). Той разглежда метакогницията в
контекста на два вида основни когнитивни умения за учене,
които обособява в две групи – процеси, изискващи слаб
когнитивен контрол, и процеси, изискващи засилен когнитивен
контрол. Като пример той посочва, че метакогницията има посилно влияние върху контролираните процеси на четене с
разбиране, писане и решаване на задачи, отколкото върху
основни процеси като декодиране на текст, ортография и
пресмятане. Последните са прогресивно автоматизирани. Ч.
Корнолди изтъква, че автоматизацията е характерна черта за
процесите, изискващи слаб контрол. Но в резултат на редовна
практика частична автоматизация се наблюдава и при процесите,
изискващи засилен контрол. И двата вида процеси се наблюдават
дори на еднакви нива на практика особено при четенето, което,
на различни етапи на учене, включва едновременно умения,
изискващи по-слаб и по-силен контрол, като декодирането и
разбирането. В синтезиран вид тезата на Ч. Корнолди предполага,
че дори в ранен етап на учене декодирането, ортографията и
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пресмятането са по-повлияни от специфични когнитивни
процеси, отколкото от метакогницията, докато тя участва пряко в
процесите на разбиране на текст, писмено изразяване и решаване
на задачи, както на ниско, така и на високо ниво на познание.
(Корнолди 2010: 271, по Корнолди и Оукхил 1997).
Основните
психични
процеси
в
основата
на
метакогницията, които са фундаментални и за когнитивните
дейности, са памет, внимание (и концентрация), мислене и
възприятие. Те имат важно значение за мониторинговия и
регулаторния компонент на метакогнитивното познание. Паметта
и метапаметта са обстойно изследвани за ролята им съответно в
когнитивните и метакогнитивните процеси. Това се дължи на
факта, че паметта и метапаметта имат важно значение и за трите
вида метакогнитивно познание – декларативно, процедурно и
условно, и участват при решаването на когнитивни задачи от
различно естество.
Ч. Корнолди споделя възгледа на множество учени, че
паметта, и в частност работната памет, имат особено значение за
метакогницията и между тях съществува взаимовръзка. Той
твърди, че ефективната метакогниция е особено важна във
въздействието си върху централните контролни процеси на
работната памет. Следователно образователните усилия имат
решаващо значение, ако са насочени към висшите контролни
процеси на работната памет и метакогницията. Друга важна
причина, която Ч. Корнолди изтъква за значението на
образователните импликации на метакогницията, е, че
обичайните житейски събития, както и традиционните културни
и образователни усилия не гарантират непременно развитието на
метакогницията ( Корнолди 2010: 274)
Останалите психични процеси са съществени за
регулирането на когницията и контрола върху мисловните
дейности. M. Берън и колегите му посочват в увода на „Основи
на метакогницията“3, че „точно както когницията обхваща много
повече от чисто епистемни процеси, метакогницията се отнася не
3

Оригиналното заглавие на книгата е “Foundations of Metacognition” –
преводът е мой.
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само до рефлексивни епистемни състояния, – да знаеш, че знаеш
или дали знаеш – но до всички процеси, които контролират и
наблюдават различните когнитивни функции. Обсегът на
метакогницията не се ограничава до метапаметта и свързаните с
ученето рефлективни състояния, а се простира до възприятието,
мотивацията, емоциите и възбудата“ (Берън и кол. 2012: 2).
Рефлексията като важен психологически процес, при който
индивидът проявява способност да осъзнава психическото си
състояние, да анализира и оценява своите мисли, преживявания и
действия, се откроява като основно средство за развитието на
метакогницията (Карпов и Скитяева 2005: 96).
Освен в контекста на тясната си взаимовръзка с
когницията метакогницията следва да бъде разглеждана и в
контекста на аспекта развитие, който е една от нейните основни
характеристики. Този аспект е широко и детайлно изследван.
Тезата, че метакогницията се развива с възрастта и натрупания
опит, e подкрепена от множество учени психолози.
Д. Кун посвещава статията си „Метакогнитивно развитие“
на аспекта развитие на метакогницията и посочва, че тя се
появява в ранните години и следва курс на развитие, през който
става по-ясно изразена, по-силна и оттам по-ефективна, тъй като
започва да функционира все повече под съзнателния контрол на
индивида (Кун 2000: 178).
В друга своя статия Д. Кун пояснява, че метакогницията
се заражда, когато децата за първи път осъзнаят собствения си ум
и/като различен от ума на друг индивид. Но метакогнитивните
умения, както и много други интелектуални умения, обикновено
не се развиват до желаното ниво (Кун 2010: 270).
Последното твърдение се споделя и от Р. Гарнър и П.
Александър, които отбелязват, че както децата, така и
възрастните често не успяват да упражнят ефективен мониторинг
върху когнитивните си действия, т.е. не успяват да констатират
дали разбират съобщение или намират решение на
проблем/задача (Гарнър и Александър 1989: 144). Въз основа на
изследванията си върху паметта, разбирането и вниманието на
децата Р. Гарнър и П. Александър твърдят, че „знанието за
знанието“ се развива с възрастта и опита. Някои от техните
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изводи са, че по-големите деца в сравнение с по-малките, са поспособни да планират, когато се подготвят за извличане на
информация от паметта, както и отчитат психологически фактори
като концентрацията, която е толкова важна за вниманието,
колкото някои външни фактори като шума на обкръжаващата
среда. Също така по-малките деца в повечето случаи не са
способни да посочат стратегия, която биха могли да приложат
при неразбиране на съобщение или прочетен текст (Гарнър и
Александър 1989: 144).
M. Вийнмън и колегите му проследяват метакогнитивното
развитие, цитирайки множество учени, които също са го
изследвали. На базата на тези изследвания се открояват няколко
възрастово обвързани етапа, като за начален екипът от учени
посочват теорията на съзнанието (Theory-of-Mind), която се
формира приблизително на възраст между 3 и 5 години (Вийнмън
и кол. 2006: 7, по Флавел 2004; Локъл и Шнайдър). В годините
след това започват да се развиват метапаметта и
метакогнитивното познание, чието развитие продължава през
целия живот (Алескандър, Кар и Шваненфлугел 1995).
С. Израел посочва същия възрастов период като начален
етап в появата на метакогнитивни стратегии. Нейната теза гласи,
че дори в предучилищна и начална училищна степен децата вече
развиват метакогнитивни стратегии чрез задаването на въпроси.
Когато родителите им четат истории/приказки, те често задават
въпроси на децата относно книгата, а децата на свой ред също
питат. Понякога въпросите им могат да изглеждат без връзка, да
са неуместни спрямо текста, но децата се опитват да поставят
съдържанието на историята в контекста на основата на техните
лични преживявания или знания. Децата активират схема, която
има значение при развитието на метакогнитивни стратегии, и
като се връщат към свои предишни преживявания и/или
разсъждават върху тях, те развиват метакогнитивно мислене
(Израел 2007: 9).
По отношение на развитието на езика
Клепикова посочва, че формирането на метакогнитивните
способности се осъществява на по-късен етап от други
когнитивни способности и е едно от условията за формиране на
езиковите способности (Клепикова 2008: 156).
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Метакогнитивните умения се появяват между 8 и 10годишна възраст и се развиват през годините след това (Бърк
2003; Вийнмън и Спаанс 2005; Вийнмън и кол. 2004). M.
Вийнмън и колегите му отбелязват, че някои метакогнитивни
умения като мониторинга и оценяването се развиват напълно на
по-късен етап в сравнение с други, например планирането. Други
техни наблюдения относно метакогнитивните умения засягат
отношението между тези умения и интелектуалната способност
на индивида. Като споделят и цитират тезата на Р. Стърнбърг
учените твърдят, че метакогнитивните умения не могат да бъдат
смятани за равни на интелектуалните способности въпреки
тяхната взаимовръзка с когнитивните процеси. Те споменават за
наличието на редица доказателства, че освен интелектуалната
способност метакогнитивните умения допринасят за успеха при
учене. Може да се направи заключението, че достатъчното ниво
на метакогниция може да компенсира възможна когнитивна
ограниченост у учещите се (Вийнмън и кол. 2006: 8).
M. Вийнмън и колегите му цитират изследване на П.
Александър и група учени (Александър и кол. 1995), което
показва, че метакогнитивното познание се развива през
ученическите години в „монотонна, постепенно нарастваща
права“, паралелно на развитието на интелектуалните способности
на учещи сете. Влиянието на интелигентността нито се засилва,
нито отслабва през годините. Изводът на M. Вийнмън и колегите
му е, че интелигентността дава единствено начален старт на
учещите се в метакогницията, но няма по-нататъшно въздействие
върху курса на нейното развитие (Вийнмън и кол. 2006: 8).
Тезата на Ч. Корнолди за връзката между
интелигентността и метакогницията се състои в това, че
басизната интелигентност е повлияна от три основни променливи
–
опит,
култура/културно
влияние
и
метакогниция.
Метакогницията той определя като най-решаваща от трите
променливи, тъй като тя засяга най-съществените компоненти на
интелигентността и може директно да допринесе за по-добра
способност за контрол върху операциите на работната памет
(Корнолди 2010: 274).
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А. Карпов и И. Скитяева очертават две основни причини
за научния интерес към проблема за отношението между
метакогницията и интелекта. Първата е все още неразрешения
спор дали съществува „метакогнитивен интелект“ като особен
тип интелектуална надареност или метакогнитивните компоненти
формират различно ниво в структурата на интелекта. Като втора
причина двамата учени посочват разминаването в становищата за
мястото на метакогницията в общата структура на интелекта
(Карпов и Скитяева 2005: 100).
Според А. Литвинов и Т. Иволина, съществуват три
различни модела, които описват връзката между интелектуалните
умения и метакогнитивните умения. Двамата учени ги представят
като показатели, които могат да прогнозират успеха в учебната
дейност. В първия модел, метакогнитивните умения се
разглеждат като проява на интелектуални способности или като
неразделна част от комплекса от методи на интелектуалното
действие.
Във втория модел се противопоставят интелектуалните и
метакогнитивните способности в контекста на
идеята за
различния прогностичен потенциал на интелекта и когнитивните
действия и дори им се приписват различни начини на проявление
в поведението на индивида.
Третият модел съчетава всички гореспоменати възгледи
за връзката между интелекта и метакогницията. В този смесен
модел се изразява идеята за определена връзка между интелекта и
метакогницията, като на когнитивния компонент се придава
особено значение, освен това му е отредена водеща роля в
прогнозирането на успеха на учебната дейност (Литвинов и
Иволина 2013: 61).
Друг интересен аспект на метакогнитивните умения,
който M. Вийнмън и колегите му разглеждат, е степента на
тяхната приложимост и универсалност. Те изказват хипотезата,
че метакогнитивните умения първоначално се развиват в отделни
области и по-късно се превръщат в общи умения, които могат да
се трансферират в различни сфери на познанието. Все още
процесите, които са в основата на този трансфер на приложение
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от една област в друга, са обект на бъдещо изследване и анализ
(Вийнмън и кол. 2006: 8).
В подкрепа на тезата, че метакогницията се развива
паралелно с развитието на когнитивните умения и натрупването
както на общ житейски, така и на практически опит в учебна
среда, може да се направи заключението, че потенциално
съзнателно и целенасочено въздействие чрез определени
образователни практики може да подобри метакогнитивните
способности на даден учещ се и в по-късен етап на учене. С други
думи, не може да се смята, че ако метакогнитивните умения и
стратегии не са достатъчно развити в учебната среда на
училището, те не биха могли да бъдат подобрени и
усъвършенствани на по-късен етап от обучение, какъвто е
учебният курс в университетска среда. Въпреки че според
мнозинството учени придобиването на метакогнитивно познание
и умения е дълъг процес, всякакви образователни усилия и
интервенции за тяхното усвояване и подобряване могат да имат
цялостен положителен ефект върху учебния подход на
обучаемите.
В заключение може да се посочи, че както не съществува
единодушно становище сред учените относно дефиницията на
метакогницията, така има и различни схващания по отношение на
това кои психични процеси оказват най-съществено влияние при
формирането и развитието на метакогнитивното познание.
4. Метакогницията в образованието
Образованието е една от сферите, в които метакогницията
получава задълбочено внимание като обект на изследване. През
последните няколко десетилетия обсегът на нейното проучване и
приложение в образователния контекст се разширява,
включвайки все повече аспекти. Към детайлно изследваните порано във времето четене, писане, решаване на проблеми/задачи,
саморегулиране и метаразбиране, се добавят стратегии за
разбиране, математика и природни науки, индивидуални
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различия, саморегулирано учене, начини за преподаване и
измерване на метакогницията.
Друг образователен контекст, в който са изследвани
метакогницията и саморегулираното учене е професионалното
развитие (Weiterbildung) в Германия, което е насочено към
обучение на възрастни. Нужно е да се отбележи, че значително
малък дял в изследванията на метакогницията имат тези,
посветени на възрастните хора. В своето проучване немските
учени A. Кайзер и Р. Кайзер си поставят за цел да изследват
какви метакогнитивни компетентности притежават възрастните
хора в зависимост от социални показатели като възраст, пол и
образование, както и какви индивидуални и личностни
променливи играят роля при усвояването на метакогнитивни
компетентности (Кайзер и Кайзер 2009: 2). Двамата
изследователи работят по проект, наречен mekoFUN, който е
замислен в рамките на политиката за социалния и трудов пазар.
Проектът има за цел да оцени устойчивостта на разработения и
метакогнитивно обоснован в множество предишни проекти
подход за учене и преподаване т.нар. Нова Дидактика (Die Neue
Didaktik) за тази специална, разглеждана като проблемна и
застрашена от ексклузия (изключване, напр. разделяне на ниско и
високо калифициране; социална ексклузия – разделяне на
обществото на бедни и богати) целева група (групата на ниско
квалифицираните) с цел тяхната реинтеграция. Учените си
поставят за задача да изследват дали обучението по тази
експериментална програма по Нова дидактика за обучаеми с
ограничени умения показва по-добри учебни резултати от
конвенционалните методи на обучение (Кайзер и Кайзер 2015:
38).
Независимо от образователния аспект, в който
метакогницията може да бъде разглеждана, всеобщото мнение,
споделяно от учените, е, че развитието на метакогнитивните
способности на даден обучаем може да подобри неговото
обучение и по тази причина се подчертава значението на нейното
интегриране в образователните практики.
Като причина за популярността на метакогнитивния
подход в образованието Д. Дънлоски, Дж. Хакър и A. Грейсър
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посочват, че основните компоненти на метакогницията могат да
бъдат приложени в почти всякаква задача, с която даден обучаем
се заема. Например метакогнитивните компоненти включват а)
знание и убеждения за когницията; б) мониторинг на когницията
и в) регулиране на когницията. Първият компонент се състои от
понятия като Аз-ефективност4 (self-efficacy) или степента, до
която човек вярва, че може успешно да изпълни дадена задача.
Индивидуалните различия по отношение на Аз-ефективността
могат да допринесат за успеха на обучаемия в различни сфери.
Освен това обучаемите могат да наблюдават, контролират и
регулират текущата си работа върху каквато и да е задача,
изискваща когнитивна дейност или усилие (Дънлоски, Хакър и
Грейсър 2009: 3).
За целта на настоящото изследване образователните
аспекти, в които метакогницията ще бъде разгледана, включват
саморегулираното учене като обект на педагогическата
психология, чуждоезиковото обучение и четенето като основно
умение във всички сфери на обучението, но по-специално
четенето на роден, както и четенето на чужд език.
4. 1. Саморегулиране и саморегулирано учене
В научната литература в областта на психологията
понятията метакогниция, саморегулиране (self-regulation) и
саморегулирано учене (self-regulated learning) често са
разглеждани заедно. Понякога изглежда много трудно да се
постави ясно разграничение между тях и поради различните
интерпретации на тяхната същност, пред учените все още стоят
въпроси като например дали метакогницията е част от
саморегулирането, дали саморегулираното учене е част от
саморегулирането, или дали саморегулирането е по-чувствително

4

Преводът на термина е заимстван от преведеното на български език
издание на „Педагогическа психология“ на Роберт Стърнберг и Уенди
Уилямс (2014).
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към околната среда от метакогницията, която е повече личен
фактор (Шънк 2008: 465).
Преди да се направи преглед на теоретичните опити за
разграничаване на същността на трите понятия, е необходимо да
се отбележи, че тъй като те са чужди термини, има разминаване в
превода на едно от тях на български език. Например в
българските научни изследвания терминът self-regulation се
среща преведен като „саморегулация“ и като „саморегулиране“
(Терзиева, Радонова 2015: 110). В настоящото изследване този
термин ще бъде използван с преводен вариант на български
„саморегулиране“, тъй като думата „регулация“, от която е приет
вариантът „саморегулация“, има по-различен смисъл на
български
език
и
значението
и
е
по-абстрактно.
„Саморегулиране“ е отглаголно съществително, което отразява
както процеса, така и резултата от регулираща дейност и в
контекста на образователните практики е по-приемлив.
M. Вийнмън и колегите му твърдят, че някои учени
(Браун, Клуе) смятат саморегулирането за вторичен компонент на
метакогницията, докато други (напр. Уинър, Зимерман)
разглеждат саморегулирането като понятие с по-висш статут
спрямо метакогницията (Вийнмън и кол. 2006: 4). Ф. Уинър
представя саморегулираното учене като „метакогнитивнонаправлявано поведение, при което учещите се адаптивно
регулират своята употреба на когнитивни тактики и стратегии
при изпълнението на задачи“ (Уинър 1996: 327).
В своето изследване върху метакогницията К. Маккормик
прави разграничение между метакогниция и саморегулиране
(Маккормик, 2003: 81). Тя цитира Дж. Борковски, чието име се
свързва с изследвания върху саморегулирането, който описва три
взаимосвързани аспекта на метакогницията – знание, преценки и
мониторинг и саморегулиране. К. Маккормик посочва също, че
възгледите на Дж. Борковски съответстват на категориите на Дж.
Флавел за личност, задача и стратегия. Преценките и
мониторингът се отнасят до процесите, които протичат по време
на извършването на някаква задача, като чувство за знание или
мониторинг на разбирането. Саморегулирането се отнася до
адаптирането на умения и стратегии към променящите се
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изисквания. Борковски също твърди, че саморегулирането
представя най-висшето ниво на метакогнитивна дейност
(Борковски, 1996: 392).
К. Маккормик излага и тезата на Б. Зимерман, според
която саморегулирането „включва повече от метакогнитивно
познание и умение, то включва чувство за Аз-ефективност и
активно лично участие, както и мотивационни и поведенчески
процеси, чрез които тези убеждения за собствените способности
да бъдат приложени“ (Маккормик, 2003: 81 по Зимерман 1995:
217). К. Маккормик отбелязва, че даден обучаем може да има
добре развито метакогнитивно познание, но да не е способен да
се саморегулира в специфичен контекст. Цитирайки отново Б.
Зимерман, тя определя саморегулираното учене като
„способността на даден индивид да мобилизира, насочва и
поддържа своитe усилия с цел обучение“ (Маккормик 2003: 81 по
Зимерман 1995: 217).
Г. Шроу и колегите му представят различна концепция от
тезата на К. Маккормик. Те смятат, че саморегулираното учене се
състои от три главни компонента – когниция, метакогниция и
мотивация. Когницията включва умения, необходими за
кодиране, запаметяване и извличане на информация от паметта.
Метакогницията включва умения, които помагат на обучаемите
да осъзнават, наблюдават и контролират когнитивните си
процеси, а мотивацията включва убеждения и нагласи, които
оказват влияние върху използването и развитието на
когнитивните и метакогнитивните умения. Учените посочват, че
всеки от тези компоненти е необходим, но сам по себе си е
недостатъчен за саморегулиране. Например дори даден обучаем
да притежава когнитивни умения, ако не е мотивиран да ги
използва, той не би могъл да постигне същите резултати като
обучаем, който едновременно притежава когнитивни умения и
мотивацията да ги използва (Шроу, Крипен и Хартли 2006: 112,
по Зимерман 2000). Също така онези обучаеми, които са
мотивирани, но не притежават необходимите когнитивни и
метакогнитивни умения, често не успяват да достигнат високи
нива на саморегулиране (Шроу, Крипен и Хартли 2006: 112).
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За да могат метакогницията и саморегулирането да се
осмислят като аспекти на човешкото поведение, учене и
развитие, е необходимо те да бъдат поставени в широкия
контекст на всички човешки дейности, характерни за всички
възрасти и етапи на развитие. От своя страна, саморегулираното
учене, според повечето дефиниции, е ограничено до обучаеми в
различен образователен контекст (Фокс и Риконченте 2008: 374).
Разгледани в хронологичен план, трите понятия са
свързани, тъй като възникват едно след друго и всяко като
продължение на предходното - след метакогницията, понятието
саморегулиране се появява, когато Л. Бейкър и A. Браун
разделят компонентите на метакогницията на знание за
когницията (мониторинг) и саморегулаторни механизми за
планиране, мониторинг, ефективност, проверка, преговор и
стратегии за оценка (Ладжоа 2008: 470). А. Бандура, който
включва саморегулирането в своята социална когнитивна теория
за човешкото поведение, разглежда саморегулирането като
процес на въздействие върху външната среда чрез задействане на
функциите за самонаблюдение, самооценяване и реакция към
себе си (self-reaction). Той определя саморегулирането като
упражняване на влияние върху собствените мотивация, мисловни
процеси, емоционални състояния и модели на поведение
(Бандура 1994:2).
В същността на теорията на А. Бандура лежи идеята за
реципрочния детерминизъм, според която ученето е резултат от
индивидуални фактори, фактори на обкръжаващата среда и
поведенчески фактори. Личните фактори включват убежденията
и нагласите на обучаемия, които оказват влияние върху ученето и
поведението. Факторите на обкръжаващата среда включват
качеството на преподаване, обратната връзка от преподавателя,
достъп до информация и помощ от връстници и родители.
Поведенческите фактори включват резултатите от предишно
представяне. Според реципрочния детерминизъм всеки от тези
фактори влияе на останалите (Шроу, Крипен и Хартли 2006: 112).
След публикуването на труда на А. Бандура
саморегулирането продължава да се развива. Изследванията се
пренасят в образователен контекст и това повишено внимание
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към саморегулирането допринася пряко за появата на нов термин
- саморегулирано учене (Динсмор, Александър и Локлин 2008:
394). Въз основа на работата на А. Бандура, Б. Зимерман
определя саморегулираното учене като процес, при който
обучаемите активират и поддържат мисленето и поведението си
системно ориентирани към постигане на учебните си цели (Шънк
2008: 465).
В своя по-ранна статия Б. Зимерман проследява в
исторически план промяната в гледната точка на учените
психолози и педагози относно причините за успехите и
неуспехите на обучаемите в процеса на учене. Тази постепенна
промяна във възгледите води до появата на идеята за
саморегулирането в процеса на учене.
През XIX в. неуспехите в ученето са приписвани на
лични ограничения в интелигентността или старанието. От
учениците се очаква да преодолеят тези индивидуални
ограничения, за да имат полза от учебната програма в училище.
В началото на XX в. темата за индивидуалните различия
в образователния контекст привлича широк интерес.
Реформаторите в образованието от това време като Д. Дюи, Е. Л.
Торндайк и М. Монтесори предлагат различни начини да се
промени учебната програма, за да се адаптира към
индивидуалните различия на учениците, например групирането
им според възраст и способности, обогатяване на работата по
даден предмет с цел включване на упражняване на практически
умения и др. Въпреки всички тези забележителни усилия,
училищната програма остава твърде ограничена и недостатъчно
гъвкава, за да задоволи психологическите нужди на всички
ученици.
С появата на понятието метакогниция и научните
изследвания върху него се оформя нова перспектива относно
индивидуалните различия на обучаемите. Недостатъците в
тяхното учене се обясняват с липса на метакогнитивна осъзнатост
на индивидуални ограничения и неспособност за компенсирането
им. Изследователите в областта на социалната когнитивност се
интересуват от социалното влияние върху развитието на
саморегулиране у децата. Учените изучават въпроси като ефекта
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от моделите, които учителят предлага и обучението на
учениците, насочено към поставянето на цели и самонаблюдение
(Зимерман 2002: 65). В резултат на тези изследвания, учените
обясняват индивидуалните различия в ученето с липса на
саморегулиране. Б. Зимерман посочва, че тази перспектива се
насочва към това какво обучаемите трябва да знаят за себе си, за
да се справят със своите недостатъци в усилията си да учат, като
например ученик с дислексия, който знае как да използва
определена стратегия за четене. Учителят също трябва да знае
силните и слабите страни на учениците си в процеса на учене, но
по-важната цел е да им помогне да ги осъзнаят и да придобият
стратегическо познание за корективни действия в случай на
неуспех (Зимерман 2002: 65).
Г. Шроу и колегите му посочват, че според социалнокогнитивната
перспектива
за
саморегулираното
учене
индивидите се научават да се саморегулират, като преминават
през четири нива на развитие: наблюдение, имитиране,
самоконтрол и саморегулиране (Шроу, Крипен и Хартли 2006:
112). Първите две нива подчертават, че ученето разчита на
външни социални фактори, тъй като нивото на наблюдение се
фокусира върху модели, а ученето на нивото на имитацията –
върху социално насочване и обратна връзка. За разлика от
първите две, в следващите две нива в хода на своето развитие
обучаемите разчитат все повече на вътрешни, саморегулиращи
умения. При нивото на самоконтрол обучаемите създават
вътрешни стандарти за приемливо представяне и поставят свои
изисквания към себе си посредством позитивна самооценка. На
последното ниво на саморегулиране индивидите притежават
твърди убеждения за своята ефективност, както и богат репертоар
от когнитивни стратегии, които им помагат да саморегулират
ученето си (Шроу, Крипен и Хартли 2006: 112).
Друга дефиниция на саморегулираното учене предлага М.
Боукартс. Тя го определя като комплексно понятие поради
няколко причини: първо, то позволява на изследователите да
опишат разнородните компоненти, които са част от успешното
учене; второ, да обяснят реципрочните и повтарящи се
взаимодействия между различните компоненти; и трето, да
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свържат ученето и постиженията пряко с индивидуалната
същност на даден обучаем, т.е. неговите цели, мотивация, воля и
емоции. M. Боукартс посочва, че подобно на метакогницията
саморегулираното учене е обект на изследване в различни научни
направления и всяко от тях концептуализира понятието по
различен начин. Тя очертава три корпуса на изследване, които са
допринесли за формирането на разбирането за саморегулираното
учене: 1) изследвания върху различните стилове на учене, 2)
изследвания върху метакогницията и стиловете за регулиране и
3) теориите за собствената личност, включващи и поведението,
насочено към постигане на цели. M. Боукартс обобщава, че
саморегулираното учене се отнася до поредица от реципрочно
свързани когнитивни и афективни процеси, които въздействат
съвместно върху различни компоненти от системата за обработка
на информация (Боукартс 1999: 447).
Саморегулираното учене подчертава нарастващата
автономност и отговорност на обучаемите да поемат контрол над
собственото си учене (Парис и Виноград 1990: 5). В основата на
саморегулираното учене е идеята за обучаемия като инициатор и
агент на собствената си дейност в образователен контекст.
Способностите на учещите се да се саморегулират се развиват
постепенно, като източник на въздействието и обратната връзка
се преместват отвън навътре (Уддин 2013: 109).
Д. Шънк и Б. Зимерман в подробния си научен анализ
разглеждат саморегулирането от пет теоретични перспективи,
между които оперантна теория, теория за обработка на
информация, теория за развитието, теория на социалния
конструктивизъм и социално-когнитивна теория. В тази
теоретична рамка са разгърнати изследвания, които представят
саморегулиращите процеси и тяхното функциониране по време
на учене. От гледна точка на теорията за обработка на
информация Д. Шънк и Б. Зимерман посочват, че
саморегулирането е в най-общи линии равнозначно на
метакогнитивната осъзнатост, която включва знание относно
задачата (какво трябва да се научи, както и кога и как да се
научи) и самопознание на собствените възможности, интереси и
нагласи. Саморегулираното учене, от своя страна, изисква от
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обучаемите да притежават знание относно изискванията на
задачата и относно своите лични качества и стратегии за нейното
изпълнение. Саморегулиращите действия, определени още като
метакогнитивни, са видове контролни процеси под ръководството
на обучаемите, които улесняват обработката на информация
(Шънк и Зимерман 2003: 61).
Б. Зимерман твърди, че саморегулирането в процеса на
учене не е личностна черта, която отделни обучаеми притежават
или не. То включва селективната употреба на специфични
процеси, които могат да бъдат адаптирани към всяка учебна
задача по лична преценка. Нивото на учене у даден обучаем
варира на базата на присъствието или отсъствието на тези
саморегулиращи процеси (Зимерман 2002: 66).
Структурата и функционирането на саморегулиращите
процеси могат да бъдат илюстрирани с два модела – моделът на
Ф. Уинър и A. Хадуин и моделът на Б. Зимерман.
В модела на саморегулираното учене, представен от Ф.
Уинър и A. Хадуин, то се разгръща в четири рекурсивни и
незадължително последователни фази. Според този модел
метакогницията в саморегулираното учене се изразява в двата
процеса, които съпътстват когнитивните дейности при работата
по дадена задача – метакогнитивен мониторинг и метакогнитивен
контрол.
Първата фаза е определяне на задачата. На този етап
обучаемите се запознават с предстоящата задача в контекст на
възможности и ограничения. Някои от тях са външни, като
предоставеното време за изпълнение или потенциална помощ от
съученик. Други са вътрешни, като знания по темата,
мотивираност за работа по задачата, предвиждане на
последствията при успешно или неуспешно справяне с нея,
ограничен капацитет и тактики и стратегии, с които обучаемият
разполага за работа по нея. В тази фаза на саморегулираното
учене обучаемите могат да бъдат заети с метакогнитивен
мониторинг, ако проверяват собственото си разбиране на
задачата. На по-късен етап е възможно да променят или изяснят
задачата, докато работят по нея. Те упражняват и метакогнитивен
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контрол, ако потърсят информация, в случай че параметрите на
задачата са неясни и смятат, че да ги изяснят, си струва усилието.
Втората фаза Ф. Уинър и A. Хадуин определят като
поставяне на цели и изготвяне на план. Тук метакогницията
оформя защо и как да се подходи към задачата. В тази фаза
обучаемите са интензивно, но имплицитно ангажирани да
преценят ползата от различните варианти за цели и планове,
които те предвиждат, че могат да им помогнат за справяне със
задачата.
Третата фаза е действителното ангажиране със задачата.
С напредване на работата по нея един метакогнивно активен
обучаем използва когнитивните си умения, като ги прилага за
задачата паралелно с метакогнитивни умения. Това се изразява в
проверка на качеството на получения резултат спрямо
стандартите, определени във втората фаза.
Последната фаза включва оценяване на работата по
задачата с цел подобряване на постиженията по бъдещи подобни
задачи (Уинър 2011: 21).
За разлика от модела на Ф. Уинър и A. Хадуин, моделът
на Б. Зимерман, включва три циклични фази, всяка от които се
състои от по две основни групи процеси: фаза на преднамереност
(the forethought phase), която се отнася до процесите и
убежденията, предхождащи усилията за учене; фаза на
изпълнението (the performance phase), която се отнася до
процесите по време на поведенческото изпълнение, и
саморефлексия/размишляване върху собственото си представяне
(self-reflection). Тя се отнася до процесите, които се наблюдават
след всяко усилие за учене (Зимерман 2002: 67).
Двете основни групи процеси, които са включени в
първата фаза, са анализ на задачата и самомотивиране. Анализът
на задачата се състои от поставяне на цел и стратегическо
планиране. Цитирайки А. Бандура, Б. Зимерман посочва, че
самомотивирането е резултат от убежденията на обучаемите
относно ученето, като убежденията за собствената ефективност,
които засягат индивидуалната способност за учене и очакванията
за личните последици от ученето (Зимерман 2002: 68 по Бандура
1997). Стратегическото планиране като аспект при анализа на
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задачата се отнася до предварителни действия, предприети за
постигане на целите. Тези действия включват адаптиране към
средата и избор на учебни стратегии. Планирането се влияе от
убеждения,
свързани
със
самомотивирането/вътрешната
мотивация. Обучаем с висока самооценка, положителни
очаквания спрямо резултата от усилията и интерес към задачата е
по-мотивиран да я завърши успешно, за разлика от обучаем,
ангажиран със същата задача, който има ниска самооценка, слаб
интерес и очаквания за успех (Спрус и Бол 2015: 248).
Процесите във фазата на изпълнението също попадат в
две основни групи: самоконтрол и самонаблюдение.
Самоконтролът се отнася до ефективното използване на
подбрани в първата фаза специфични методи и стратегии. Сред
ключовите методи на самоконтрол Б. Зимерман откроява
самоинструктиране, фокусиране на вниманието и стратегии,
подходи към задачата. Самонаблюдението се отнася до
записването на лични събития или експериментиране с цел да се
открият причините за тези събития. Например обучаемите често
са инструктирани да си записват времето/времевите граници, в
които извършват дадена дейност, за да имат представа колко
време прекарват в учене.
Последната фаза включва двете групи процеси на
саморефлексия – самопреценка и реакция съм себе си. Форма на
самопреценката е самооценяването, което се отнася до
сравненията между самонаблюдаваните изпълнения на задачи с
някакъв стандарт, като например предишно индивидуално
представяне, нечие друго представяне или някакъв общоприет
стандарт за представяне. Що се отнася до реакцията, насочена
към собствената личност, тя може да намери израз в чувствата за
самоудовлетворение и позитивен афект по отношение на
собственото изпълнение на дадена задача. Повишеното чувство
на самоудовлетворение води до засилване на мотивацията, а
пониженото – подкопава по-нататъшните усилия за учене
(Зимерман 2002: 68, по Шънк 2001). Реакциите, насочени към
себе си, също се изразяват в адаптивен или защитен отклик.
Защитните реакции се отнасят до усилията да се защити
собственият имидж чрез отдръпване и избягване на възможности
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за учене и представяне. Адаптивните реакции се отнасят до
нагласите, целящи да повишат ефективността на индивидуален
метод на учене като модифицирането на неефективна стратегия
за учене.
Б. Зимерман подчертава, че изследванията върху
използването на саморегулиращи процеси от обучаемите в
количествено и качествено измерение показват същественото им
положително влияние за много добри постижения в академична
среда. Той отбелязва изводите от изследванията, според които
саморегулиращите процеси могат да бъдат усвоени и могат да
доведат до повишаване на мотивацията и постиженията на
обучаемите (Зимерман 2002: 69).
Р. Славин отбелязва, че „подобно на всяко умение,
уменията за саморегулирано учене вероятно ще останат
ограничени до една ситуация или контекст, освен ако не се
прилагат в множество ситуации“ (Славин 2004: 212).
Т.
Доусън
описва
характерните
черти
на
саморегулиращите се учещи, които подхождат към учебните
задачи с увереност, старание и находчивост; наясно са, когато
знаят и не знаят даден факт или притежават определено умение;
проявяват инициатива да потърсят нужната информация и
предприемат необходимите стъпки да я усвоят, намират начин да
успеят дори когато срещнат препятствия; гледат на ученето като
систематичен и управляем/регулируем процес;
поемат
отговорност за резултатите си; и на последно място, наблюдават
и контролират ефективността на учебните си методи или
стратегии. Т. Доусън обобщава, че освен метакогницията,
мотивацията и поведението са разглеждани като компоненти на
саморегулираното учене (Доусън 2008: 5).
Й. Янкулова също представя обстоен преглед на
основните характеристики на саморегулиращите се учещи се.
Освен качествата и уменията, които те притежават, за да могат
успешно сами да регулират процеса на учене, тя посочва
адаптивно търсене на помощ като вид подход, към който те
прибягват в случай на евентуални трудности в учебната среда от
различен характер (Янкулова 2016: 292). Тук ролята на учителя е
значима както за преодоляване на възникналата трудност, така и
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за създаването и поддържането на учебна среда, в която
учениците да получават помощ, подкрепа и обратна връзка.
Според Б. Зимерман и други учени малко
учители/преподаватели подготвят ефективно своите обучаеми да
учат самостоятелно, въпреки че изследванията показват
недвусмислено значението на употребата на саморегулиращи
процеси от страна на обучаемите. Като причини Б. Зимерман
изтъква, че на обучаемите рядко се предоставя възможност да
избират задачата, върху която да работят, подхода към сложни
задачи или партньор, с когото да учат. Също така, малък брой
учители насърчават обучаемите си сами да си поставят
определени цели при учене или им преподават стратегии за
учене. Друга важна причина е, че обучаемите рядко са
подтиквани да оценяват собствената си работа или да преценяват
нивото на своята компетентност при нови задачи.
Преподавателите рядко преценяват убежденията на обучаемите
си относно ученето като нагласите за Аз-ефективност или
каузална атрибутивност (causal attributions), за да определят
когнитивните или мотивационните затруднения у обучаемите,
преди да станат проблемни (Зимерман 2002: 69). Всички тези
пропуски могат да се обяснят с влиянието на субективни фактори
на образователната среда като натоварената учебна програма и
големия брой обучаеми в класовете, което затруднява
прилагането на индивидуалния подход от страна на
учителя/преподавателя. Без подкрепа, както изтъкват Ф. Уинър и
Дж. Несбит в своята статия върху саморегулираното учене,
„много голям процент от обучаемите не биха успели да се научат
да учат“ (Уинър и Несбит 2009: 259).
Н. Джоузеф твърди, че чрез умението да мислиш
метакогнитивно, което е необходимо през целия живот,
обучаемите могат да бъдат научени да размишляват върху
собствените си процеси на учене, докато изпълняват дадени
учебни
задачи.
Метакогнитивното
съзнание
създава
саморегулираното учене, което позволява на обучаемите да
придобият интелектуална зрялост. Според нея успешните
ученици във всички класове са саморегулиращи се учещи се,
които оценяват знанията си и изучават когнитивните си процеси,
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а това са способности, придобиващи все по-голямо значение в
прехода на учениците от начална към прогимназиална и
гимназиална степен. Тъй като можещите ученици са способни да
мислят за собственото си мислене, те могат да проследят
напредъка си и да анализират ученето си (Джоузеф 2009: 100).
Н. Джоузеф посочва и причини за пренебрегването на
метакогнитивното обучение в училищна среда. Една от тях е, че
обучението е фокусирано по-скоро върху учебното съдържание,
отколкото върху стратегиите, използвани за да бъде то усвоено.
Освен това учебното време е от първостепенна важност, тъй като
учителите трябва да вместят в него учебната програма и
тестуването, така че наблягането върху учебни стратегии е
ограничено (Джоузеф 2009: 100).
Въз основа на богатия корпус изследвания върху
саморегулираното учене могат да се очертаят две насоки, в които
да се ориентират образователните усилия, за да могат
метакогнитивните (саморегулиращи) стратегии да се интегрират
успешно в процеса на обучение. Едната от тях е индивидуалното
осъзнаване на атрибутивните убеждения за собствените силни и
слаби страни и установяване на причините за евентуални
трудности или неуспехи при учене, а другата – значението на
интегрирането на стратегии в процеса на учене.
Дж. Борковски и колегите му подчертават, че важна част
от метакогнитивния модел по отношение на личната мотивация е
какво обучаемите възприемат като причини за своите успехи и
провали в училище. Учените посочват, че най-често изтъкваните
от учениците/обучаемите фактори са способностите, усилията,
отношението/нагласите (като интерес), физически фактори
(настроение, умора и др. ), трудността на задачата, помощ от
други, късмет. Също така, обучаеми, които смятат, че техният
прогрес в училище зависи изцяло от уменията на учителя, няма
да бъдат мотивирани да се превърнат в независими учещи се.
(Борковски и кол. 2000: 17).
Р. Стърнбърг и У. Уилямс също обвързват мотивацията с
начините, по които обучаемите си обясняват собствените успехи
и провали, както и тези на връстниците си. Учените разглеждат
тези обяснения и убеждения в контекста на атрибутивната теория
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и определят атрибуцията като „обяснение, посочващо причината
за определено поведение“ (Стърнбърг и Уилямс 2014: 533). Те
цитират Ф. Хайдър, който разработва атрибутивната теория и
според когото съществуват два основни типа атрибуции:
диспозиционни или лични, разглеждащи поведението на основа
на вътрешните характеристики на индивида, и ситуационни,
разглеждащи поведението, причинено от външни фактори, напр.
среда, събития или други хора (Стърнбърг и Уилямс 2014: 533).
В опита си да определят причините за своите успехи и
неуспехи в училище обучаемите/учениците често намират
извинения и нереалистични обяснения, което им пречи да бъдат
обективни в преценката си. Когато трябва да обяснят какво
поражда трудности или неуспехи, които срещат в процеса на
учене на чужд език например българските ученици/студенти
много често изтъкват причини, приписвани на външни фактори.
На първо място е личността на учителя/преподавателя, стилът и
подходът на преподаване, отношението му/и към тях самите, към
групата или към отделни обучаеми. Широко разпространеното и
дълбоко вкоренено убеждение, че личността и работата на
учителя са най-същественият фактор на влияние върху процеса
на обучение, пречи на осъзнаването на значението на
саморегулираното учене за индивидуалния напредък. Съществува
и друго схващане, че училището е мястото, където учениците
трябва да бъдат научени на почти всичко, така че ролята на
учителя е най-значима за положителния или отрицателен
резултат от усилията за учене. И така причините за неуспех и
липса на достатъчно познания в дадена област учениците
приписват на лошия късмет да попаднат на недостатъчно добър
учител според техните очаквания и убеждения.
Друга нерядко изтъквана причина за неуспех е трудността
да овладеят чуждия език поради изкуствената среда, в която се
изучава, и личното убеждение, че нямат естествен усет към езика
и/или изобщо не са добри в изучаването на чужди езици.
Последната причина често обяснява липсата на мотивация както
за полагане на усилия, така и за промяна в подхода към
преодоляване на тази трудност, която е възможно да съществува
единствено в резултат на погрешни убеждения за собствените
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способности и ефективност. Тези убеждения често са много
устойчиви, трудно се поддават на модифициране чрез
въздействие и могат да обрекат учебните занимания на неуспех.
Както Дж. Борковски и колегите му посочват, ако обучаемите
имат малки или никакви очаквания за успех, вероятно ще
положат минимални усилия при учене или е възможно дори
активно да избягват задачи, в чийто неуспех са убедени
(Борковски и кол. 2000: 18).
Липсата или недостатъчното полагане на усилия в
ученето е сред обективните причини за незадоволителните
резултати при усвояването на чужд език и не само, които рядко са
изтъквани. Както посочва Н. Джоузеф, успешното учене е
процес, който се реализира чрез практика, концентрация и усилие
(Джоузеф 2009: 101).
Дж. Борковски и колегите му също подчертават, че
усилията и функциите на стратегиите играят ключова роля по
отношение на аспекта развитие в метакогнитивната теория
(Борковски и кол. 2000: 18).
Възрастта се оказва ключов фактор за оформяне на
разбирането за способностите, усилията и функциите на
стратегиите, както и значението на всяко от тези понятия за
процеса на учене и резулататите от него. Определението на
децата за собствените им интелектуални способности става все
по-конкретно с преминаването им от начална към
прогимназиална степен и тогава се оформя представата за
способностите като устойчива характеристика. Едва в юношеска
възраст те са способни да разграничат напълно способности от
усилие и да концептуализират способността като обект, който не
се влияе от усилията. Последната теза може да се оспори, тъй
като хипотетично се допуска, че способностите се развиват, а
това се наблюдава като резултат от влиянието на определени
усилия, вложени за това развитие.
Дж. Борковски и колегите му посочват, че
разграничаването на използването на стратегиите от усилията
също може да се свърже с възрастта и че е особено важно да се
открие кога функциите на стратегиите се превръщат във водещ
фактор в мотивационните ориентации на обучаемите. Учените
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цитират изследване на Чан, според което разграничаването
между способности, усилие и влиянието на стратегиите не може
да бъде напълно осъзнато от обучаемите преди гимназиална
възраст (Борковски и кол. 2000: 22, по Чан и Мур 1994). Като
извод учените посочват, че учебната среда и опитът трябва да
покажат на обучаемите, че могат да придобият контрол върху
учебните си усилия и резултатите от тях, ако усвоят
саморегулиращи стратегии (Борковски и кол. 2000: 34).
Повечето
резултати
от
изследвания
върху
саморегулираното учене и метакогнитивното познание са
конструирани на базата на наблюдения върху ученето в
училищна среда и възможностите за развитието и интегрирането
на саморегулиращи стратегии при различните възрастови групи.
Значително по-малък обем изследвания са посветени на
метакогнитивното развитие на студенти или възрастни, при които
често се установява липса или неефективно използване на
метакогнитивни умения и стратегии.
В своето изследване върху корелацията между
академичните постижения и метакогнитивната способност на
студенти в колеж да преценяват знанията си, С. Тобайъс и Х.
Еверсън изтъкват значението на ефективните метакогнитивни
стратегии за успешното представяне на колежаните предвид
динамичната среда, която изисква от тях да придобият голям
обем нови знания и да прилагат умения за решаване на проблеми
по нови начини често за ограничено време. Правилното
наблюдение и контролът върху новия вид учене помага на
студентите с ефективни саморегулиращи/метакогнитивни
стратегии да се фокусират върху новото съдържание и да
приспособят своите учебни цели (Тобайъс и Еверсън 1998: 66).
Другите двама учени, които също са посветили свое
изследване на саморегулираното учене при студенти от колеж, са
П. Пинтрик и T. Гарсия. Те разглеждат в детайл
значението/ролята на Аз-схемите и мотивационните стратегии на
студентите и цитирайки Б. Зимерман (1989) и Л. Корно (1993)
изтъкват, че способността на обучаемите да контролират своите
мислене, мотивация и воля може да повлияе драматично на
ученето. Те изтъкват, че въпреки че способността за регулиране
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на когницията и волята е важна в образованието от 1-12 клас, тя е
дори по-важна за студентите. Не само защото по отношение на
аспекта развитие от тях се очаква вече да притежават
саморегулиращи и метакогнитивни способности, но и самата
академична среда им предлага повече избор и контрол и изисква
по-сериозно саморегулиране, мотивационен и волеви контрол
(Пинтрик и Гарсия 1994: 127).
Учебната среда в университета и ученето в този следващ
образователен етап, също могат да благоприятстват усвояването
и/или усъвършенстването на саморегулиращи умения, които са
особено необходими за академичното представяне. В контекста
на идеята за учене през целия живот всеки етап от учене и всеки
тип образователни практики могат да се обогатят и подобрят с
включването и усвояването на регулиращи/метакогнитивни
умения и стратегии и до известна степен могат да променят
подхода на обучаемите и резултатите от техните учебни дейности
и усилия.
4. 2. Умението четене
Четенето може да бъде определено като когнитивен
процес и ключово умение, което намира интензивно приложение
в широк спектър от дейности и сфери както в образователна
среда и контекст, така и в ежедневието. Като когнитивен процес
четенето спомага за усвояване на езика и обогатяване на
речниковия запас, за обмен на информация и идеи, общуване.
Като умение четенето може да се характеризира още като
практически усвоимо, социално, комуникативно умение и дори
като умение за ориентиране.
Много разработки в научната сфера са посветени на
четенето на първи/роден език, и на начините на усвояване според
възрастта и интелектуалното израстване на човека в различните
етапи от неговото развитие. Те анализират четенето като сложен
когнитивен процес и фундаментално умение от различни аспекти
– от гледна точка на психологическите процеси, съпътстващи
неговото усвояване и прилагане, в контекста на теорията на
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съзнанието и теориите за човешкото развитие, теориите за
обработка на информацията, в образователен аспект.
Съществува и богат корпус от изследвания върху
четенето на чужд език и механизмите и стратегиите за
усвояването му като умение и осъществяването му като
когнитивен процес.
4. 2. 1. Дефиниции на четенето
В научната литература съществуват схващания за
четенето, някои от които го разглеждат в много общ и
философски план, предимно в контекста на семиотиката и
текстолингвистиката.
В своята книга „Разбиране на четенето“5 Ф. Смит твърди,
че думата „четене“ се използва за всички дейности, при които
хората полагат усилие да проумеят и да си обяснят
обстоятелствата, и оригиналното значение на „четене“ е
„интерпретация“. „Ние разчитаме времето, човешките чувства и
намерения, […] следи на животни, карти, сигнали, знаци,
символи, стрелки, четем музикалните ноти, математически
символи, мисли, езика на тялото, четем между редовете и найвече – четем по лицата на хората“ (Смит 2004: 2). Що се отнася
до написан/напечатан текст, Ф. Смит посочва, че „четене“, когато
се използва, за да означи интерпретация на писмено
произведение, е просто специализирана употреба на думата“ и че
хората „четат“ постоянно от раждането си, което той нарича
„интерпретиращо преживяване“ (Смит 2004: 2). Тази перспектива
относно четенето го представя като универсално умение и се
доближава до виждането на У. Еко, че текстовете могат да бъдат
отворени в различна степен за многобройни интерпретации,
както и че четенето се отнася по-скоро до признаването на
отговора/отзвука на читателя като възможност, вградена в
стратегическия подход към текста (Eко 1981: 35).

5

Оригиналното заглавие на книгата е “Understanding Reading”;
преводът на заглавието е мой.
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Тезата на Д. Ески гласи, че без значение дали четенето е в
контекста на майчин или втори/чужд език, то може да бъде
разглеждано като психолингвистичен процес, социокултурна
практика и индивидуално поведение, тъй като всеки четящ е
едновременно: 1) представител на човешкия вид (в този смисъл
противопоставен на друг вид четящ, напр. компютър); 2) член на
мрежа от социокултурни групи; и 3) отделен индивид, до
известна степен уникален в когнитивно и афективно отношение
(Ески 2005: 566).
Значителна част от по-тесните дефиниции за четенето са
концептуално сходни без значение за езика, на който се чете, като
повечето го определят като „процес“, а не като умение.
Дефиницията на Ч. Алдерсън предлага разграничаване на
процеса на четене и резултата от този процес, продукта. Ч.
Алдерсън определя процеса като взаимодействие между текст и
читател и го характеризира като динамичен, променлив и
различен при един и същ читател, четящ един и същ текст по
различно време и с различна цел (Алдерсън 2000: 3). Д.
Макнамара и Дж. Малиано също определят четенето като
„динамичен процес, който варира като взаимодействие между
различни фактори“ (Макнамара и Малиано 2009: 78).
Разбирането на процеса на четене е важно за разбирането
на естеството на четенето, но това, както Ч. Алдерсън изтъква, е
трудно, тъй като четенето обикновено е личен, вътрешен и
мълчалив акт (Алдерсън 2000: 4).
Подобно виждане изразява и Ф. Шрайбър, който твърди,
че на различно ниво на съзнанието всеки четящ използва
познанията си за това какво е или не е четенето и как да подходи
или не към него. Тези умения и способности се нуждаят от
значително време и усилие, за да се развият както самостоятелно,
така и с чужди насоки и помощ. Въпреки че съществуват много
методи и техники, които могат да бъдат от полза, начинът, по
който всеки чете, времето, за което го прави, и степента, до която
се справя с разбирането на прочетеното, са индивидуални. Ф.
Шрайбър посочва също, че могат да ни четат, но няма как някой
да чете вместо нас, и се очаква всеки четящ да конструира
собствено значение и ментален образ в съзнанието си въз основа
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на своите лични умения, способности и опит (Шрайбър 2005:
216).
Н. Андерсън също определя четенето като процес, при
който четящите комбинират информация от текста и собствените
си общи знания, за да конструират значение с основна цел
разбиране на прочетеното. Той посочва, че комбинирането на
текст, читател, гладкост и стратегии определя същността на
четенето. В този смисъл познаването на характеристиките и
структурата на текста са нужни и в началния етап, когато децата
се научават да четат, и когато вече са усвоили това умение и го
прилагат в други сфери на човешкото познание.
Н. Колинс определя познанията за характеристиките и
структурата на текста като изключително важни особено при
четене с цел учене и необходимо условие за ефективно
използване на учебното време (Колинс 1995: 1).
Освен предложената дефиниция на четенето, Н. Андерсън
изтъква и значението на допълнителни фактори, които трябва да
се вземат под внимание при неговото изследване, като
социалната и културна среда и отношението към четенето в нея –
каква роля играе то в културната общност на четящия, каква роля
имат книгите вкъщи и дали четящият има добри примери в
лицето на родители и учители (Андерсън, 2004: 14).
Друг интересен аспект във виждането на Н. Андерсън за
четенето е, че човек се научава да чете само веднъж и щом вече е
усвоил четенето като умение на един език, той/тя не се учи как да
чете отново на друг език, а по-скоро се научава как да
трансферира усвоеното умение в нов контекст, на нов език
(Андерсън 2004: 13).
Идеята за трансфер на ученето се споделя и от А. Уендън.
Тя пояснява, че този вид трансфер се отнася до прилагането в
текуща задача на усвоени знания и умения, използвани при
извършването на предишна задача. Пример за такъв учебен
трансфер е ситуация, при която учещ се, вече усвоил умението
при четене да разбира/извлича значението от контекста, прилага
същата стратегия за разбиране по време на устна комуникация.
При трансфер на ученето метакогнитивното познание улеснява
уместния избор на възприети и вече използвани стратегии за
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постигане на учебни цели и/или за справяне с проблеми по време
на учене (Уендън 1998: 526).
К. Шрам посочва, че представата за конструиране на
значение е в основата на когнитивните определения за четенето и
тя го окачествява не като пасивен начин за получаване на
информация, а като активен процес на конструиране на значение
и натрупване на знания. Важна роля за това играят активирането
и използването на специфично предварително познание и
психолингвистичната обработка на информацията. К. Шрам
описва механизма на конструиране на значение на даден текст с
перцептивните и психолингвистичните процеси, които протичат
от първоначалното разпознаване на букви и думи чрез
синтактичен анализ и семантична обработка до създаването на
локална и глобална кохерентност (Шрам 2008: 231).
M. Маккиън и И. Бек предлагат близка дефиниция на
четенето от перспективата на моделите за обработка на
информация,
които
са
отнесени
първоначално
към
фундаменталните процеси на мислене и учене. Изследванията от
тази гледна точка очертават четенето като сложен мисловен
процес с различни, взаимодействащи си под-процеси (Маккиън и
Бек 2009: 7). Тази концепция се доближава до тезата на Грейб,
която гласи, че четенето включва група бързи, автоматични
идентификационни умения на ниско ниво и група умения за
разбиране/интерпретация на високо ниво (Грейб 1991: 383). А
според Х. Таваколи разбирането на прочетен текст е в резултат на
тези взаимодействащи си променливи, които функционират поскоро едновременно, отколкото в последователен ред (Таваколи
2014: 317).
Ф. Шрайбър посочва, че гладкостта при четене и
разбирането на четен текст са основен признак за грамотност, за
които се изисква успешното развитие и интегриране на няколко
интерактивни
процеса,
както
и
метакогнитивни
и
саморегулиращи стратегии. Сред посочените процеси са
фонологичен, ортографичен, морфологичен, семантичен и
лексикален. Резултатът от тази мащабна интеграция е висока
степен на автоматизация на акта на четене (Шрайбър 2005: 219).
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Друга концепция за четенето предлага Дж. Уолчик. Той
го определя като комплексна дейност и го разгдежда в три
аспекта. Първият аспект включва процеси, представляващи
дейности с потенциал да се превърнат във високо ефективни и
автоматизирани. Сред тях той откроява лексикални процеси,
свързани с идентифицирането на букви, разпознаване на думи и
превръщане на думи от визуална във фонологична форма.
Постлексикалните компоненти включват съчетаването на
значенията на думите за съставяне на твърдения, синтактичен
анализ на дадено изречение, комбинирането на твърдения в
изреченията. Вторият аспект се отнася до някои източници,
използвани при разбирането на текст, а именно внимание и
работна памет. Последният аспект на четенето е неговият
метакогнитивен (изпълнителен и стратегически) компонент.
Метакогнитивните стратегии включват поставяне на подходящи
цели на четенето, избор на стратегия за постигането им, проверка
дали са постигнати и предприемането на коригиращи действия в
случай, че не са (Уолчик 1994: 173).
Въпреки различните гледни точки, от които
изследователите анализират четенето, преобладава общата
концепция, че подходът към текста включва цял комплекс от
фактори, които са от значение и влияят както на процеса на
четене във всичките му измерения и аспекти, така и върху
резултата от него в краткосрочна и дългосрочна перспектива.
Поради сложната му природа четенето може да се
дефинира като процес, който протича по сходен начин при
повечето четящи и като умение, което има индивидуален
характер и се различава в степента си на развитие у
отделните индивиди в зависимост от тяхната възраст,
интелектуални
способности, образование, способност за
обработка на информацията и личните интереси, нагласи и
предпочитания.

84

4.2.2. Четене с разбиране и стратегии за четене с разбиране
Главната цел на четенето на текст е разбирането на
неговото съдържание. А. Синдуани и М. Шарма изказват
твърдението, че четенето в действителност е осъществено само
когато текстът е разбран. То протича посредством несъзнателна
стратегическа обработка, докато не се появи пробив в
разбирането, който двамата учени определят като „провал на
разбирането“ (Синдуани и Шарма 2013: 75). Подобно твърдение
изказва и K. Пападжа, която определя процеса на четене с
разбиране като „динамичен и стратегически“ (Пападжа 2014,
196).
В подкрепа на схващането, че четенето и разбирането на
прочетен текст са строго индивидуални и вътрешни действия, е
дефиницията, предложена от Дж. Ранди, Е. Григоренко и Р.
Стърнбърг. Според нея разбирането при четене е комплексен
процес, който освен труден за дефиниране, е не по-малко труден
за преподаване и оценяване. Учените посочват, че от десетилетия
изследователите се опитват да идентифицират процесите, които
опитните четящи използват, като целта е тези стратегии да се
предадат на начинаещи четящи (Ранди, Григоренко и Стърнбърг
2005: 21).
Въпреки че индивидуалните когнитивни процеси са
установени, все още не е ясно как тези стратегии работят
съвместно, за да допринесат за разбирането, и кои умения са
съществени за него. Като пример изследователите поставят
въпроса дали ако четящ не може да направи сбито обобщение на
даден абзац, това е знак за слабо разбиране на текста или липса
на умения за обобщаване. Според A. Грейсър, стратегия за
разбиране при четене е когнитивно или поведенческо действие,
което се прилага при определени контекстуални условия с цел
подобряване на някакъв аспект на разбирането (Грейсър 2007: 6).
П. Каръл и колегите и поясняват, че стратегиите за четене
са обект на интерес не само защото разкриват начините, по които
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читателите взаимодействат с написания текст, но също и как
употребата на различни стратегии е свързана с ефективното
четене с разбиране (Каръл, Гайдъсек, Уайз 2002: 229).
Й. Йанг предлага разграничение между стратегии за
четене и стратегии за мониторинг на разбирането, като отбелязва,
че и двата вида служат за улесняване на разбирането при четене,
но функционират по различен начин. Стратегиите за четене,
пояснява тя, помагат на четящия да разреши проблем с
разбирането на значенията на думи, докато стратегиите за
мониторинг на разбирането помагат при проблеми с разбирането
на смисъла на посланието зад думите. Използването на първия
вид стратегии може да помогне за буквалното разбиране на
текста, а вторият вид стратегии оценяват използването на
стратегиите за четене и увеличават възможността за успешно
разбиране на прочетеното. И двата вида могат да се прилагат
едновременно, но предлагат различни функции за решаване на
проблеми при четенето (Йанг 2006: 338).
Тази теза насочва към логичния преглед на
изследванията на четенето в контекста на метакогницията.
Всъщност, когато става дума за когнитивно действие и
преживяване каквото е четенето, се оказва много трудно то да
бъде разглеждано отделно от метакогнитивния компонент.
В. Шнайдър поставя изследванията на четенето в
хронологичен план. Преди въвеждането на понятието
метакогниция през 70-те години на XX в. , четенето традиционно
е приемано за когнитивна задача и изследванията, посветени на
него, са фокусирани върху когнитивните процеси като език,
памет и внимание, както и тяхното влияние върху уменията за
четене. След появата на метакогнитивната теория ограниченото
виждане за четенето като декодиране и разбиране е заменено с
гледната точка, че четенето е процес, включващ стратегическо
знание и действие, както и контрол на четящия върху
собствените му когнитивни действия (Шнайдър, 1988: 53).
Концептът метакогниция първоначално е въведен в
сферата на четенето от А. Браун (1980), която описва четенето
като процес, включващ стратегическо знание и действие. Тя
изказва предположението, че причината, поради която много
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деца не се справят успешно с четенето, е липсата на
метакогнитивна обработка. След появата на нейния научен
анализ изследванията върху четенето с разбиране се насочват
основно към стратегиите за разбиране (Уилямс и Аткинс 2009:
29).
Според С. Уилъуан обучаването в различни стратегии
цели да повиши метакогнитивността на учещите се в процеса на
учене. Това се осъществява посредством ролята на преподавателя
медиатор, който предоставя ясни обяснения и инструкции,
моделиране и различни поддържащи техники на обучение
(scaffolding) в помощ на учещите се, за да осъзнаят страгегиите,
които прилагат, да регулират употребата им в хода на четене, да
разбират съдържанието на текста и да упражняват мониторинг
над процеса на извличане на значение от него. Това обучение
изисква от преподавателите да осигурят учебна среда, в която
учещите се да прилагат стратегии и да мислят върху
когнитивните процеси по време на четене (Уилъуан 2013: 64).
С. Парис и Дж. Флукс изтъкват, че по-доброто разбиране
за естеството на стратегиите за четене, как те го улесняват и кога
и защо трябва да бъдат приложени, може да помогне на учещите
се да превъзмогнат евентуални трудности при четенето (Парис и
Флукс 2005: 122).
Употребата на стратегии и мониторинг на разбирането са
елементи на метаразбирането (metacomprehension). А. Синдуани
и М. Шарма го дефинират като осъзнаване на собственото
състояние на разбирането при четене. Това означава даден четящ
да знае кога прочетеното няма смисъл, какво да направи, за да
възстанови смисъла и да предприеме съответни действия за това.
Опитните четящи могат да установят пробив в процеса на
разбиране, което ги предупреждава да направят пауза и да
приложат съзнателни стратегии за възстановяване на
разбирането. Това учените определят като мониторинг на
разбирането, който окачествяват като метакогнитивно умение
(Синдуани и Шарма 2013: 75). Идеалният саморегулиращ се
мониторинг, изтъкват те, се осъществява, когато даден четящ
чете плавно и гладко до момент, в който констатира неуспех в
разбирането. Това те определят като когнитивен провал, тъй като
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процесът на обработка на информацията е нарушен, но в същото
време е и метакогнитивен успех, тъй като четящият е успял да
установи проблема с разбирането. Продължителният мониторинг
означава успешно четене. Както посочват С. Парис и колегите
му, „ключът към компетентността за четене е способността да се
откриват и отстраняват собствените/индивидуалните трудности в
разбирането“ (Парис и кол. 1983: 300).
В научната литература, посветена на четенето и
метакогницията, терминът „стратегии“ много често се използва
като синоним на термина „умения“ и разликата между тях е доста
неясна. Това е обяснимо, тъй като четенето, както и множество
други когнитивни процеси изискват употребата както на умения,
така и на стратегии. Също така се наблюдава терминологично
противоречие по отношение на това кои умения и стратегии са
когнитивни и кои метакогнитивни. Пример за това е понятието
„обобщаване“ (summarizing). M. Ахмади и колегите му определят
обобщаването като „когнитивна стратегия“ (Ахмади и кол. 2013:
236). То е включено и в Модела за реципрочно преподаване
(Reciprocal Teaching Model), създаден от A. Палинксар и А. Браун
през 80-те години на XX в. При него деца от седми клас работят в
малки групи и са обучавани да използват предвиждане
(predicting), изясняване (clarifying), обобщаване (summarizing) и
задаване на въпроси (questioning), определени от Л. Бейкър и Л.
Бийл също като стратегии, които са подбрани, тъй като имат
потенциал да спомогнат разбирането при четене, както и да
предоставят информация за това как протича процесът на
разбиране на текста (Бейкър и Бийл 2008: 789). A. Горджи
посочва модела на A. Палинксар и А. Браун за много ефективен
за подобряване на четенето с разбиране, но характеризира
четирите му основни компонента като „метакогнитивни умения“
и подчертава, че обучение по четене, в което те са включени, е
доказало по-добри резултати по отношение на разбирането,
отколкото обучение, в което не са явно изразени (Горджи 2002:
21) .
Х. Хартмън също класифицира обобщението като
метакогнитивно умение за четене наред с бързото преглеждане на
текста (skimming), актуализирането на съответни знания,
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създаването на ментални образи/представи, предвиждането,
задаването на въпроси към себе си, мониторинг на разбирането и
асоциирането на нова информация с вече съществуващи знания
по темата. Х. Хартмън определя модела на A. Палинксар и Браун
като учебна процедура, която е специално създадена да развие
четирите метакогнитивни умения: предвиждане, изясняване,
обобщаване и задаване на въпроси. Тя също така изразява
становището, че чрез този модел учещите се усвояват
способността да прилагат тези метакогнитивни стратегии
самостоятелно като саморегулирани учещи се (Хартмън 2002:
40). Фактът, че ги окачествява и като стратегии, и като умения,
звучи в подкрепа на схващането, че стратегиите постепенно се
превръщат в умения с времето чрез продължително и системно
прилагане.
П. Каръл и колегите и предлагат уточняване на разликите
между тези две понятия. Според тях, терминът „стратегии“
акцентира върху активното участие на четящия и реално
предприето действие, докато терминът „умения“ предполага
компетентността на четящия или само пасивни способности,
които не се задействат непременно (Каръл и кол. 2002: 229).
В статията си „Разясняване на различията между умения
за четене и стратегии за четене“6, посветена на терминологичното
уточнение и разяснение на двата термина, П. Афлърбак и
колегите му правят преглед на появата и употребата им и
предлагат своите дефиниции. Като причина за ясното
разграничение на понятията в научната литература те изтъкват
противоречието при използването им и нуждата от точно
концептуализиране в помощ на образователните практики и
политики по отношение на четенето (Афлърбак и кол. 2008: 364).
П. Афлърбак и колегите му определят стратегиите за четене като
„преднамерени/съзнателни, ориентирани към цел опити за
контролиране и модифициране на усилията на четящия да
декодира текст, да разбере думите и конструира значение от
текста“. Уменията за четене са автоматични действия, чийто
6

Оригиналното заглавие на статията е “Clarifying Differences between
Reading Skills and Reading Strategies”. Преводът е мой.
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резултат е декодиране и разбиране със скорост, ефективност и
гладкост, които обикновено протичат несъзнателно и без
контрол. Съзнателният контрол от страна на четящия,
целеносочеността и осъзнатостта са индикатори за стратегическо
действие (Афлърбак и кол. 2008: 368).
Метакогнитивното познание на даден четящ относно
четенето може да бъде повлияно от редица фактори, сред които
A. Карбалей изброява предишни преживявания, убеждения,
културно специфични учебни практики, а за четящи на език, за
които той не е роден/майчин, и достатъчна езикова
компетентност. Метакогнитивното познание за четенето може да
бъде използвано съзнателно или несъзнателно, когато четящият
се сблъска със специфична задача, и включва ясната представа за
разнообразие от стратегии за четене и че когнитивното начинание
четене се влияе от познаването на тези стратегии (Карбалей 2011:
7).
Дж. Уилямс и Г. Аткинс разглеждат метакогницията и
четенето от перспективата на теорията за развитие и отбелязват,
че в миналото в областта на изследване на четенето
метакогницията е разглеждана като компетентност, която се
развива на по-късен етап (Уилямс и Аткинс 2009: 30). В тази
концепция има смисъл, ако се вземат под внимание някои от
споменатите
по-горе
фактори,
които
влияят
върху
метакогнитивното познание, сред които предишното познание е
от особена важност за конструиране на значение при четене.
Както Дж. Уилямс и Г. Аткинс поясняват, много учени
дълго време са поддържали тезата, че малките деца не
притежават метакогнитивно познание или умения и че
метакогнитивното обучение е загуба на време. Едно от
възраженията срещу това обучение е основано на концепта за
изпълнителното функциониране (executive functioning), което
включва координирането на различни когнитивни процеси за
изпълнението на дадена задача. Аргументацията за това е, че
изпълнителното функциониране има ограничен капацитет, а
много педагози смятат, че първо трябва да се усвоят и
автоматизират умения на ниско ниво като фонологични знания и
декодиране преди изпълнителното функциониране и тогава да се
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посветят усилия на умения на по-високо ниво, като
метакогницията.
Дж. Уилямс и Г. Аткинс изтъкват, че горната теза е
опровергана от емпиричните изследвания, които показват, че
дори при деца на 4-годишна възраст се наблюдават прояви на
метакогнитивно познание и стратегии по време на четене.
Ранната работа върху развитието на метакогницията у малки деца
разчита предимно на данни от интервюта (Дж. Уилямс и Аткинс
2009: 30).
Също в контекста на теорията за развитие Л. Бейкър
отбелязва, че съществува важно разграничение между
компетентността на едно дете да използва дадена стратегия и
действителното ѝ използване. Тя твърди, че по-големите учещи
се са по-способни да използват стратегии, но дори и да знаят как,
твърде е възможно да не го правят, защото не са успели да
осъзнаят полезността на стратегиите или им липсва мотивация да
положат усилие за употребата им. Въпреки че изследванията
показват, че учениците от средния курс са когнитивно поподготвени да се възползват от обучение за метакогнитивни
стратегии от по-малките деца, тинейджърите могат да бъдат помалко отзивчиви предвид това, което Л. Бейкър определя като
установена разлика в развитието. В същото време се повишава
способността на учещите се да оценяват ученето и представянето
си, а вътрешната им мотивация намалява. Л. Бейкър подчертава
важността на системата за самооценка и ролята на мотивацията и
атрибутивните убеждения за постиженията, и че не е достатъчно
да се гледа на метакогницията като на единствен фактор за
влияние върху успеха на ученето (Бейкър 2005: 63). Това
твърдение на Л. Бейкър е в противоречие с дефиницията,
предложена по-горе, което е още едно доказателство, че
концептът е дискусионен, многоизмерен и в този контекст е
дефинитивно разнообразен.
Метакогницията в контекста на четенето може да играе
особено важна роля както за четящи в детска възраст, които се
учат да четат или изпитват сериозни затруднения, така и за
развитието на уменията за четене в по-късна възраст и най-вече
уменията за четене с цел учене.

91

В англоезичната научна литература изследванията
разглеждат четенето в две направления. В първата група
разработките са насочени към изучаване на когнитивните
механизми и стратегии, които са нужни на учещите се, за да се
научат да четат, а втората група – към уменията, нужни им, за да
четат, за да учат, а също така към усилията, нужни от страна на
преподавателите, за да превърнат умението да се научиш да
четеш в умение да четеш, за да учиш. Много учени посвещават
изследванията си на значението на метакогницията в процеса на
четенето с цел учене или академично четене. Б. Армбрустър и
колегите ѝ го наричат „особено важен вид четене“ и подчертават,
че най-фундаменталните задача, предназначение и крайна цел на
ученето чрез четене е извличането на смисъл от текста
(Армбрустър и кол. 1983: 9). В своя анализ учените представят
метакогницията при четенето с цел учене като съвкупност от
знание и контрол на четири променливи, както и начина, по
който те си взаимодействат, за да се осъществи ученето: текстът,
задачата, която трябва да се изпълни от учещия се,
характеристиките и стратегиите му за учене. Накратко изводите
от техното изследване са, че 1) при по-малките и по-неопитните
четящи се наблюдава дефицит както в знанието, така при
контрола на споменатите четири променливи; 2) развитието на
знанието предхожда развитието на контрола и 3) обучението за
метакогнитивни умения може да има положителен ефект върху
учебните резултати (Армбрустър и кол. 1983: 2).
С. Кейн и колегите ѝ също изтъкват значението на
метакогницията за четенето и особено за академично четене. В
своя анализ на метакогницията в четенето и ученето на
студентите в университетска среда те отбелязват, че уменията за
метаразбиране на много от тях могат да бъдат неразвити, което
рефлектира върху способностите им да преценят доколко
разбират или не разбират нещо (Кейн и кол. 2014: 517). От
съществено значение е да разбират какво четат и какво точно се
иска от тях при поставените им задачи, тъй като при влизане в
университета те се оказват ангажирани със сложни дейности,
включващи четене на друго ниво не само по отношение на
естеството на задачите, а и заради особеностите и специфичната

92

терминологията на съответната научна област. Сред тези задачи
са разграничаване на важна от неважна информация, определяне
на основната идея, перифразиране и обобщаване, правене на
изводи, заключения и прогнози, анализиране, синтезиране и
оценяване на информацията; интегриране на новите знания и
вече наученото (Кейн и кол. 2014: 517).
В подкрепа на казаното дотук, Л. Бейкър и Л. Бийл
отбелязват, че с преминаването от гимназиална към
университетска среда изискванията към студентите относно
четенето с разбиране се увеличават, като включват информация
от многобройни и многопластови текстове (Бейкър и Бийл 2008:
792). Поради тази причина се изтъква и нуждата от стратегии за
четене, тъй като тяхното използване позволява гъвкав подход при
четенето на разнообразни текстове с различни цели.
4. 2. 3. Видове стратегии за четене
Изследователите разделят стратегиите за четене основно
на две групи – когнитивни и метакогнитивни, но подобно на
липсата на категорично терминологично разграничение между
стратегии и умения, в научните анализи се наблюдава известна
неяснота относно това кои стратегии са когнитивни и кои
метакогнитивни.
M. Ахмади и колегите му правят общото разграничение
между двата вида, като изтъкват, че за разлика от когнитивните
стратегии, които са ограничени в приложението си до една област
на познанието, метакогнитивните обхващат много сфери. Според
тях когнитивните стратегии включват директно взаимодействие
със задачата, улесняват разбирането и могат да бъдат разделени
на следните елементи: разпознаване, използване на теми,
отгатване на значението от контекста, използване на речник,
водене на записки, създаване на образи, активиране на предишни
познания, обобщаване, използване на езикови подзсказки,
използване на текстови маркери, пропускане на трудните части и
повторение на думи и фрази (Ахмади и кол. 2014: 236).
Различна класификация на стратегии за четене е тази на
К. Моктари и К. Райкард, които създават въпросник MARSI
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(Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory), за да
проверят употребата на стратегии при четене на академични
материали. Те разделят стратегиите за четене на три групи:
глобални, стратегии за решаване на проблеми и стратегии за
подкрепа. Първият вид могат да се определят като общи,
преднамерени стратегии, насочени към поставяне на целта на
четенето, правене на предположения относно текста. Стратегиите
за решаване на проблеми са конкретни стратегии с цел
коригиране при възникнали проблеми с разбирането на
текстовата информация, напр. повторно прочитане за по-добро
разбиране. Последният вид осигуряват механизми за подкрепа
като използване на справочни източници, енциклопедии и
речници, особено при четене на чужд език. Тези три вида
стратегии си взаимодействат и имат важно влияние върху
разбирането на текста (Моктари и Райкард 2002: 253).
Сходна е класификацията на Р. Шиори и К. Моктари,
която включва отново три групи стратегии за четене:
метакогнитивни, когнитивни и стратегии за подкрепа. Те са
елементи на въпросник, наречен SORS (Survey of Reading
Strategies) и създаден на основата на MARSI. Р. Шиори и К.
Моктари
дефинират
метакогнитивните
стратегии
като
преднамерени, внимателно планирани техники, с които учещите
се контролират или управляват своето четене. Такива стратегии
са определяне на цел, преглед на текста за неговия обем и
организация или използване на помощни стредства, таблици и
цифри.
Когнитивните стратегии двамата учени определят като
действия и процедури, които четящите използват при директна
работа с текста, когато се появи проблем с разбирането на
информацията в текста. Примери за когнитивни стратегии са
промяна на скоростта на четене според нивото на трудност на
текста, отгатване на значението на непознати думи, прочитане на
текста или части от него с цел подобряване на разбирането.
Стратегиите за подкрепа включват основно механизми, които да
помогнат на четящия за разбирането на прочетеното, като
използването на речник, водене на записки, подчертаване или
оцветяване на части от текста (Шиори и Моктари 2001: 6)
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Х. Таваколи предлага друга гледна точка относно
метакогнитивните стратегии, що се отнася до четенето. Той ги
определя като самоконтролиращи и саморегулиращи се действия,
насочени към процеса и продукта на четенето. Те включват
възприятието на четящия за степента на разбиране на текста,
способността му да прецени когнитивните изисквания на
задачата и познанието за това кога и как да приложи специфична
когнитивна
стратегия
според
трудността
на
текста,
ситуационните ограничения и собствените когнитивни
способности. Х. Таваколи също подчертава, че метакогнитивните
стратегии помагат на учещите се да постигнат по-голяма
ефективност като им позволяват да индивидуализират своето
учене (по Таваколи 2014: 316; Бейкър и Браун 1984; Горджи 2001;
Хамдан, Джафар, Сайхс, & Атан 2010).
Според Н. Андерсън метакогницията на стратегиите за
четене може да бъде разделена на пет основни компонента: a)
подготовка и планиране за ефективно четене; б) решаване кога да
се използват дадени стратегии за четене; в) познание как да се
контролира употребата на стратегиите за четене; г) придобиване
на знание за управляване на различните стратегии; д) оценяване
на употребата на стратегиите за четене. Метакогницията не се
изразява в нито един от петте елемента сами по себе си. Те
взаимодействат помежду си и за да изрази по-ясно своята идея за
метакогницията, Н. Андерсънизползва метафора за гледка през
калейдоскоп, която представлява смесица от всичките пет
елемента (Андерсън 2004: 17).
Класификацията, която Ю. Иуай предлага в синтезиран
вид, поставя метакогнитивните стратегии за четене в три главни
групи: за планиране (преди четенето), мониторинг (по време на
четенето) и оценяване (след четенето), като всяка група на свой
ред съдържа разнообразни стратегии, които изискват от четящите
метакогнитивна обработка (Иуай 2011: 153).
Р. Гарнър и П. Александър правят интересното
наблюдение, че когнитивните и метакогнитивните стратегии
понякога се усвояват без директна инструкция, а понякога с
целенасочена и детайлна. Възможно обяснение, което те
предлагат за факта, че подробно и продължително преподавани
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стратегии често спират да бъдат използвани от обучаемите след
края на обучението, е непостоянството в мотивацията им.
Друга гледна точка, която Р. Гарнър и П. Александър
изразяват, е, че обучението в различни стратегии може да бъде от
полза само за обучаеми, които притежават известно познание
върху изучаваната материя преди усвояването на стратегическо
познание. Обучаеми, които имат ограничени познания и в двете
направления, не могат да имат полза от нито един от двата вида
обучение (Гарнър и Александър 1989: 151).
Въз основа на казаното дотук и всички опити да се
направят класификация и разграничаване на когнитивните и
метакогнитивните стратегии за четене може да се предложи
следното обобщение. Когнитивните стратегии представляват
съвкупност от всички действия, методи и подходи, които
могат да бъдат предприети за разбирането и използването на
информация от даден текст, а метакогнитивните стратегии са
отделни действия или съвкупност от действия, методи и
подходи за избора, селекцията и употребата на определени
когнитивни стратегии при работата с текста за постигане на
определената цел.
Доброто познаване на богат набор от когнитивни
стратегии, чието редовно прилагане предполага придобиване на
трайни умения за разбиране при четене, е предпоставка за
използването на различни метакогнитивни стратегии.
4. 2. 4. Модели в процеса на четене
В процеса на четене с разбиране множество учени (Грейб,
Ески, Ахмади и кол., Шрам, Таваколи , etc.) очертават три важни
модела на когнитивна обработка на информацията от текста:
модел „отдолу нагоре“ (bottom-up model), „отгоре надолу“ (topdown model) и интерактивен модел (interactive model). Те играят
роля в когнитивните процеси както при четене на роден, така и на
чужд език. M. Ахмади и колегите му изтъкват, че тези модели са
повлияли върху изследванията на първи и чужд език и могат да
бъдат разграничени според начина, по който се извлича значение
от текст (Ахмади и кол.).
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Първият модел „отдолу нагоре“ показва, че процесът на
четене е подпомаган от всяка дума в текста, която четящият
декодира, за да разбере значението. Таваколиго представя като
механичен процес на ниско ниво, чийто акцент е декодирането на
текста (Таваколи 2014: 317). Анализирайки този модел Шрам
допълва, че обработката продължава към разбирането на текста
на синтактично и семантично ниво, обхващане на по-големи
части до общото значение на целия текст и че тази линейна
презентация не предполага последователност на тези действия
(Шрам 2006: 232).
Моделът „отгоре надолу“ поставя основен акцент върху
интерпретацията на четящия и предварителните му знания. Х.
Таваколи го нарича „процес, задействан от хипотези“, които
четящите правят и използват натрупаните си познания, за да
правят изводи (Таваколи 2014: 317). К. Шрам също изтъква, че
процесът на четене е подпомаган най-вече от общата култура и
предишния опит на учещия се (Шрам 2006: 232). В своя анализ
M. Ахмади и колегите му посочват, че моделът „отгоре надолу“
влияе върху обучението по четене при първи и чужд език по
отношение на подобряването на предвиждането, отгатването на
значение от контекста и вникването в същината на смисъла на
текста. Учените също подчертават, че и двата модела се смятат за
недостатъчни за обяснението на процеса на четене. Според тях
недостатък при модела „отдолу нагоре“ е, че не се отчита
фунцията на четящия в процеса на четене. А моделът „отгоре
надолу“ е критикуван за това, че разчита твърде много на
лингвистичните и концептуалните знания на четящия и
пренебрегва важността на текста. Също така този модел пропуска
евентуални трудности, които четящият може да срещне с
отгатването на темата на текста, ако материалът му/ѝ е непознат.
Това е в голяма степен валидно за учещите втори или чужд език
(Ахмади и кол. 2013:239).
Интерактивният модел на четенето с разбиране е
дефиниран като комбинация и взаимодействие между двата
модела и подчертава взаимоотношението между четящия и
текста, както и взаимодействието между различни видове
метакогнитивни стратегии за четене. Този модел е представен
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като компенсаторен и показва, че нито моделът „отгоре надолу“,
нито моделът „отдолу нагоре“ сами по себе си могат да опишат
целия процес на четене (Ахмади и кол. 2013:240).
4. 2. 5. Метакогниция и четене на чужд език
Преди да се представи метакогницията в контекста на
четенето на друг език, е необходимо да се направи следното
важно уточнение. Много често в англоезичната научна
литература в тази област обект на изследванията са втори или
чужд език, представени като различни от първия или родния език.
Наблюдава се липса на разграничение между втори и чужд език,
които в много случаи са разглеждани като едно и също понятие,
което не е съвсем точно или като равнопоставени/равнозначни,
което по отношение на четенето може да бъде допуснато до
известна степен. Често терминът „втори език“ се използва като
обобщен термин за втори и чужд език. Въпреки това разлика
между тях съществува и е необходимо тя ясно да се очертае.
Втори език за дадена общност е официален или друг език, който
се говори в съответната страна. У. Литълуд посочва, че той има
социални функции в общността, в която се изучава – като lingua
franca или език на друга социална група. А като чужд език У.
Литълуд определя изучаван език главно за контакт и общуване
извън нечия общност (Литълуд 1984: 2). В българската
действителност английски език е пример за чужд език, тъй като
не е нито роден, нито официален език за общуване, а пример за
втори език е българският език за известна част от турскоезичната
етническа общност.
Също така се прави разграничение между усвояване и
изучаване на друг език. Усвояването на друг език е определяно
като процес, подобен на възприемането на родния език, без
целенасочено и структурирано обучение, а чрез непосредствено
естествено общуване.
Акценът при усвояването е върху
посланието при комуникацията, а не върху формата и
граматичните правила и парадигми. Изучаването на чужд език е
организиран и целенасочен процес на обучение, при който се
акцентира върху граматични, лексикални, синтактични и
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културни особености наред с овладяването на основните ключови
умения, необходими за осъществяване на успешна комуникация.
Според Д. Бойчева в българското училище се обучават
представители на различни културно-етнически групи и в този
смисъл българската училищна среда се характеризира с
билингвизъм. Тя определя българския език като чужд за тези
етнически общности, за които родният език е различен от
българския, но според уточнението по-горе той трябва да се
смята за втори език. При изучаването на чужд език (английски,
немски, френски и т.н.), което е задължително в българското
средно образование, той се явява трети за билингвите. Д. Бойчева
изтъква, че „в чуждоезиковото обучение процесът на усвояване
на комуникативна компетентност е силно затруднен от
наслагването на “трите езика при деца билингви“ (Бойчева 2012:
99).
Разграничаването на учене и конкретно овладяване на
умението четене на втори и чужд език е нужно, тъй като се
реализират по различни начини. Ученето и овладяването на
четенето на втори език се осъществява в естествената езикова
среда и съответно това улеснява двата процеса до голяма степен
особено ако четенето като умение е необходимо за изучаването
на материали от други сфери на познанието като част от
обучението в съответната образователна система. Пример са
представителите на турскоезичната общност в България, за които
четенето на втори (български) език е важно умение предвид
общността и училището, където той е официален език за
комуникация. Неговото усвояване е по-улеснено и успешно от
овладяването на чужди езици като английски, немски, френски,
руски и т. н, които могат се изучават в изкуствена езикова среда.
Въпреки различията, в анализа на научните разработки
върху метакогницията при изучаването и конкретно четенето на
втори и чужд език, ще бъде използван терминът „друг“ език в
смисъл различен от родния език, когато изследваните
концепти/показатели се отнасят общо за двата езика.
Изучаването на език в много аспекти се различава от
изучаването на повечето други учебни дисциплини поради
социалната и комуникативната му същност. Дж. Занг и Д. Занг
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смятат, че развитието на учещите се по отношение на
изучаването на чужд език и свързаните системи на
метакогнитивно познание трябва да бъдат разглеждани в
контекста на социокултурното разбиране. Тяхното виждане
предлага алтернатива на широко разпространеното схващане, че
метакогницията е чисто когнитивно начинание, което не включва
социокултурни елементи. Те смятат, че що се отнася до
изучаването на чужд език, тя трябва да бъде разглеждана и в
социокултурно измерение (Занг и Занг 2013: 114).
В научните разработки върху метакогницията в рамките
на изучаването на друг език акцентът основно е върху
метакогнитивните стратегии, които играят роля в процеса. М.
Хабибиан посочва, че един от ключовите начини за развиване на
способността за четене с разбиране у обучаеми, чийто език е
различен от английски, е да се запознаят с различни стратегии, да
решат кога и как да ги използват и най-важното, как да оценяват
употребата на тези стратегии (Хабибиан 2015: 63). Последното
може да се окаже наистина предизвикателство, защото в редица
случаи това изисква многократно прилагане на дадена стратегия
(или група стратегии) с цел оценка на нейната ефективност, в
този смисъл факторът време е от съществено значение.
М. Уилямс и Р. Бърдън посочват, че метакогнитивните
стратегии включват процеси като планиране, приоритизиране,
поставяне на цели и самоуправление и са компонент в няколко
класификации на видовете стратегии за учене (Уилямс и Бърдън
1997: 150). Примери за такива класификации са тази на Дж.
O’Мали и А. Шамът, която съдържа три категории –
метакогнитивни, когнитивни и социални/афективни стратегии и
по-съвременната таксономия на Р. Оксфърд, която се състои от 6
категории: когнитивни, метакогнитивни, афективни, социални,
паметови и компенсаторни стратегии. Метакогнитивните
стратегии се използват за управляване на процеса на учене като
цяло (Оксфърд 2003: 12). Когнитивните стратегии, според нея
съдействат учещия се да манипулира/управлява езиковия
материал по директни начини, напр. чрез разсъждаване,
анализиране и синтезиране, водене на записки и реорганизиране
на информацията. Метакогнитивните стратегии участват в
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управлението на процеса на учене като цяло. Като примери за
такива стратегии Р. Оксфърд посочва идентифицирането на
собствените стил на учене, предпочитания и нужди, планиране на
задача по чуждия език, събиране и организиране на материали,
установяване на място/пространство и график за учене,
мониторинг на грешките, оценяване на успеха при дадена задача
и оценяване на успешното прилагане на даден тип учебна
стратегия. Паметовите стратегии (стратегии, свързани с
активиране на паметта) помагат на обучаемите да свържат една
езикова единица на чуждия език или понятие с друго, но не
включват непременно задълбочено разбиране. Разнообразните
паметови стратегии помагат на обучаемите да научат или да
извлекат информация посредством образи, звукове (напр. чрез
римуване), комбинация от образи и звукове, движение на тялото,
механични средства като флаш карти или местоположение (напр.
графично изображение на страницата или на дъската).
Компенсаторните стратегии, като използването на контекста за
отгатване значението на думите при четене и слушане, на
синоними и описателен подход при лексикален недостиг като
помощни комуникативни средства при говорене и писане,
използването на жестове и паузи при говоренето, помагат на
учещия се да компенсира недостатъчни или липсващи познания.
Сред афективните стратегии са определяне на настроението и
нивото
на
тревожност,
говоренето
за
чувства,
самонаграждаването за добри постижения, позитивното
изказване на мисли на глас (self-talk). Въпреки очертаването им
като отделна категория стратегии за учене, прилагането на
афективните стратегии не винаги е необходимо. Р. Оксфърд
изтъква, че при някои учещи се с напредъка при овладяването на
езика, не се нуждаят от афективни стратегии толкова много,
колкото в началния етап. Последната категория стратегии,
социални стратегии, помагат на учещия се да работи с другите и
да разбере културните особености на общността, чийто език
изучава (Оксфърд 2003: 12-14).
Друга класификация е тази на Дж. Рубин, според която
метакогнитивните стратегии се използват, за да наблюдават,
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контролират, регулират и самонаправляват процеса на учене на
езика (Уилямс и Бърдън 1997: 150).
Според Х. Танг и Д. Мур изследвания върху изучаващи
чужд език показват, че метакогнитивните стратегии са често
сериозна предпоставка за чуждоезикова компетентност.
Метакогнивно-структурираната интервенция може да бъде
резултатна процедура както за обогатяване на контекстуалното
знание на даден обучаем по чужд език, така и за едновременното
улесняване на ефективния трансфер или интеграция на езикови
стратегии от родния към чуждия език, в случай че необходимото
ниво на компетентност на родния език е достигнато (Танг и Мур
1992: 329).
Метакогницията и нейното значение при изучаването на
друг език засяга четирите основни умения – четене, писане,
слушане и говорене, като най-обемен е корпусът на
изследванията върху умението четене, а най-ограничен за сега
върху умението говорене. И. Иванова ги определя като
макроумения, които се разделят на два вида – рецептивни (четене
и слушане) и продуктивни (говорене и писане) (Иванова 2017:
15). Р. Хентер отбелязва, че в специализираната литература се
наблюдава предпочитание от страна на учените да изследват
метакогницията във връзка със само едно от четирите макро
умения (Хентер 2003:50). Г. Нърфадхила изтъква, че умението
четене се смята за важно, защото е основа за продуктивни умения
като писане и говорене и предоставя на обучаемите модели, по
които да могат да съставят писмен текст или направят устно
изказване. Добрата компетентност в четенето доринася за
развиването на други езикови умения (Нърфадхила 2016: 23). Н.
Андерсън посочва, че метакогнитивната осъзнатост на процеса на
четене е едно от най-важните умения, на които преподавател по
чужд език може да научи обучаемите си, при усвояването на
четенето що се отнася до четенето (Андерсън 2003: 12).
Друг аргумент в подкрепа на важността на четенето
предлага H. Таваколи, който твърди, че веднъж развито, това
умение най-лесно може да се поддържа на високо ниво от самите
обучаеми без помощ от преподавател. Също така той определя
способността за четене като призната за най-стабилна и
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дълготрайна чуждоезикова модалност. Четенето може да
компенсира ограничен или никакъв контакт с носители на езика
за обучаеми, които го изучават в изкуствена среда (Таваколи
2014: 317).
Н. Андерсън подчертава, че четенето е не само
съществено, но най-важното умение, усвояването на което
осигурява успех при изучаването на чужд език. Наблюденията му
са, че умението четене на средностатистическия обучаем по чужд
език е обикновено доста под нивото на владеене на четенето на
роден език, което е предпоставка за затруднения в ученето
(Андерсън 2004: 11). Изследванията върху стратегии в
изучаването на друг език и тяхното използване показват
интересно наблюдение, което Н. Андерсънизтъква, че обучаеми в
езикова среда на втори език използват повече стратегии от
обучаеми в чуждоезикова среда. Друго различие между
изучаващи втори и чужд език е, че първите оценяват по-високо
метакогнитивните стратегии от вторите (Андерсън 2004: 18).
Въпреки това наблюдение Дж. Суайнхарт твърди, че
изучаващите английски език се нуждаят от по-силно изразена
подкрепа при използването на метакогнитивни стратегии, защото
четат текстове на език, който не е роден за тях, и допълнителното
моделиране и даване на примери им помага по-успешно да ги
прилагат. Моделите на преподавателя и връстниците им помагат
да се фокусират върху ключови аспекти от текста и да направят
избор на стратегии, които да приложат спрямо всеки вид текст
(Суайнхарт 2014: 27).
А. Факити посочва, че четенето с разбиране на друг език
се смята за много сложен, динамичен, многокомпонентен и
многоизмерен процес, тъй като включва взаимодействието на
много фактори, свързани от една страна конкретно с четенето,
например грамотност на роден език, езикова компетентност,
предварителни фонови знания, познания за жанрове и
прагматика,
металингвистично
познание,
мотивация,
метакогниция и употреба на стратегии и от друга страна, с
контекстуални фактори като тема и съдържание на текста, вид и
жанр, четимост на текста, вербална и невербална комуникация
(Факити 2006: 19). А. Факити отбелязва, че по отношение на
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изследването на стратегиите за четене на друг език се наблюдават
две тенденции: 1) проучвания, които изследват общите знания на
даден четящ за употреба на определени видове стратегии за
четене независимо от контекста, и 2) проучвания, които
изследват действителната употреба на стратегии в определен
контекст на четене (Факити 2006: 26). По отношение на
метакогнитивната теория тези две насоки в изследването на
стратегиите за четене на друг език могат да бъдат отнесени
съответно към знание за когницията и регулиране на когницията
(Факити 2006: 27).
Според О. Урибе-Енсисо важна характеристика на
четенето на друг език е неговата металингвистична същност.
Умелите четящи на друг език преминават през металигвистични
процеси, които им позволяват да осъзнаят как функционира
новата езикова система с цел предаване на значение, така че те
могат успешно да решат проблеми с разбирането. Това не се
налага при четящите на роден език, тъй като те вече са усвоили
езиковата система по естествен начин (Урибе-Енсисо 2015: 41).
Наблюденията и гледните точки на различни
изследователи оформят профила на четящия на друг език в
сравнение с четящ на роден език. К. Шрам посочва, че четящият
на друг език се концентрира повече върху самия език в текста и
по-малко върху конструирането на ментални образи/модели от
четящия на роден език. Също така разпознаването на думите на
другия език може да бъде проблемно, ако думата не е част от
менталния лексикон на четящия или достъпът до нея е по-бавен и
не толкова автоматизиран, както този на четящия на роден език
(Шрам 2006: 27). Друга разлика, която К. Шрам изтъква, е, че
четящите на друг език често не притежават достатъчно
специфични предварителни познания за културата на изучавания
език и следователно не могат да правят предположения и
заключения при четене.
Според A. Карбалей, това което отличава умелите от
неумелите четящи, е комбинацията на съзнателната представа за
четенето, стратегическите процеси при четене и действителната
употреба на стратегии за четене (Карбалей 2011: 7).
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Е. Савова посочва, че съществуват процеси, като
активиране на знание, заключения и изводи, които са
универсални за четенето на роден и на чужд език, както и
специфични за чуждия език стратегии, активиращи процеси,
свързани със структурата на езика, на който се чете. Като пример
тя посочва конструкцията на немското изречение, в което
позицията на глагола е финална, често като завършващ елемент
(Савова 2001: 15).
При четенето на чужд език важно условие е наличието на
основни езикови познания. Интегрирането на стратегии за четене
в обучението по чужд език е безспорно ефективно, както показват
множеството емпирични изследвания, но то следва да бъде
осъществено на малко по-късен етап. В подкрепа на тази теза е и
гледната точка на Й. Йанг, според която, ако обучаемите в ролята
си на четящи нямат достатъчни езикови познания да разберат
смисъла на прочетени текстове, дори да притежават познанията и
способността да прилагат стратегии за четене или стратегии за
мониторинг на разбирането, няма да могат да ги използват като
техники в помощ при четене. Обучението трябва постепенно да
включва познания по езика, запознаване с различни стратегии за
четене и мониторинг на разбирането, както и действителното
използване на двата вида стратегии в процеса на четене с цел
обучаемите да се превърнат в независими и автономни четящи
(Йанг 2006: 340).
Р. Шиорей и К. Моктари също подчертават важността на
базови езикови познания. Те споделят наблюдението си, че част
от проблемите с разбирането при четене са тясно свързани с
нивото на компетентност по изучавания език
(Шиорей и
Моктари 2001: 4).
В процеса на четене на чужд език често се прилагат двата
вида техники на четене – на глас и наум. Първият вид може да се
използва в началния етап на обучението, като четенето на глас
има за цел усвояване и упражняване на правилно произношение,
ударение, интонация. Често при тази техника на четене
разбирането на текста е затруднено, тъй като вниманието на
четящия е насочено към изброените по-горе езикови компоненти.
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В този смисъл четенето наум е по-подходяща техника, ако целта
на задачата е разбирането на смисъла на текста.
Обучаемите често имат проблем с разбирането на даден
текст поради убеждението си преди и по време на четенето, че ще
срещнат непознати думи и изрази в него, и това предизвиква
чувство на несигурност у тях, че няма да разберат текста
напълно. Друг ефект в резултат на личните убеждения може да
бъде погрешната сигурност, че са разбрали текста, но след
зададени въпроси по него или задача за обобщаване на
прочетеното, се оказва, че са добили повърхностна или изопачена
представа за съдържанието на прочетеното. Причини за това
могат да бъдат недостатъчното време, което са посветили на
прочитането на текста, липса на концентрация и внимание, както
и опората на ключови думи в него (думи, значението на които
знаят и които разпознават в текста). Обучаемите ги използват
като „скелет“ на текста, върху който изграждат своя представа и
логически връзки, и сглобяват своя ментална картина за
съдържанието.
В
подобна
ситуация
когнитивни
и
метакогнитивни стратегии за четене съдействат на обучаемите да
разберат дали и кога залагането на ключови думи е ефикасен
подход за разбирането на текста и кога неподходящ за прилагане.
С цел подпомагане на разбирането при четене на чужд
език, Ю. Иуай предлага няколко метакогнитивни техники за
четене. Една от тях се нарича „разходка с картини“ (picture walk)
и се препоръчва преди действителното четене. Основава се на
използването на картини, илюстриращи историята, за да се
разбере съдържанието ѝ, преди да е прочетена. Тази техника има
за цел да активира предишни познания с помощта на въпроси от
преподавателя. Друга техника е изготвянето на семантични карти
(semantic mapping) преди, по време на и/или след четене, целта на
което е да организира идеите в текста. Първо обучаемите правят
карта, за да опишат това, което вече знаят по темата, после по
време на четенето те добавят информация от прочетения абзац,
като по този начин променят картата си. Тази техника им помага
не само да насочат мислите си към собствения си мисловен
процес, но също така да подсилят разбирането на прочетеното.
Последната техника, която Ю. Иуай описва, е използването на
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графични органайзъри (graphic organizers). Те са визуални
репрезентации
или
илюстрации,
които
организират
информацията от текста. Могат да бъдат полезни за
разясняването на текстови структури, причина и следствие,
въпроси и отговори, хронологичен ред, сравнение и съпоставяне,
и описание (Иуай 2011: 157).
Предвид факта, че четенето и действителното разбиране
на прочетен текст са изключително индивидуални вътрешни
процеси, се оказва трудно да се установи реалната степен, до
която те са извършени. В разработките върху четенето са
представени различни начини, по които да се провери доколко
съдържанието и смисълът на даден текст е разбран от четящите.
Такива са различни видове текстови задачи и въпроси по текста
или части от него, задачи за различни типове преразказване или
обобщение на съдържанието. Изследването на различните
подходи и стратегии за четене с цел разбиране, както и
метакогнитивното познание на четящите относно четенето се
осъществява чрез различни видове анкети/въпросници,
интервюта, водене на дневници за учене (learning/reading log) и
техниката за мислене на глас (think-aloud protocol).
Л. Солднър представя в своя статия дневниците за учене
като средство в помощ на ученици и студенти за развиване на
рефлективни и метакогнитивни умения за четене. Дневниците за
учене представляват записи на обучаемите за тяхната учебна
дейност с цел да им помогнат да оценят прогреса си, да мислят за
ученето и да планират и организират собствения си процес на
учене. Дневниците могат да бъдат в различен формат. Често
представляват тетрадки за водене на записки, нахвърляне на идеи
и мисли върху учебния материал (Солднър 2003: 281). Като вид
дейност воденето на такъв дневник може да има положително
влияние върху метакогнитивното познание на обучаемите
относно ученето им, но в българската реалност то не се радва на
особена популярност и предвид профила на българския обучаем е
спорно дали би придобило популярност, дори и да бъде
предложено. От гледна точка на ефективност то не би било и
толкова ефективно, колкото техниката на мислене на глас, която
също не е разпространена в българската учебна среда.
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Друга ефективна техника, която умелите четящи прилагат
при четенето на текст, е задаването на въпроси към себе си (selfquestioning). С. Райнхарт и Дж. Плат я определят като техника,
улесняваща както мониторинга, така и регулирането при
обработката на текстове (Райнхарт и Плат 2003: 25).
Е. Тиай и О. Стюарт посочват, че тази техника е една от
най-добрите метакогнитивни дейности, за която са важни както
процесът, така и резултатите от самозадаването на въпроси.
Въпросите могат да бъдат поставяни преди, по време на и след
прочитането на частите на текста. Това осигурява постоянен
мониторинг на процеса на четене. От съществено значение за
преподаването на тази техника е, че обучаемите имат възможност
да упражняват формулирането, оценяването и реформурлирането
на въпроси, докато четат абзаци с различно съдържание (Тиай и
Стюарт 2003: 229). За да могат да усвоят и автоматизират
техниката на задаване на въпроси към себе си относно текст,
обучаемите могат да започнат с примерни въпроси и
впоследствие сами да формулират свои. Работейки в група или по
двойки, те могат да оценят взаимно въпросите си и да обсъдят
кои въпроси наистина са релевантни на текста и са съставени
така, че да спомогнат за разбирането на текста.
Техниката мислене на глас (thinking-aloud или think-aloud
protocol) се използва в психологията и някои социални науки.
Разработена е на основата на техниките за анализ на протоколи
на К. Ериксън и Х. Саймън. Същността на този метод включва
участниците в дадена дейност да изразяват на глас мислите си,
докато извършват специфична задача или поредица от такива.
Участниците трябва да казват всичко, което им идва на ум по
време на изпълнението на задачата. Това може да включва какво
гледат, мислят, правят и чувстват. Целта е наблюдаващите да
получат представа за когнитивните процеси на участниците и
мисловните процеси да бъдат възможно най-експлицитни и ясни.
Вербализирането на действията се записва, за да може да бъде
анализирано в последствие. То може да бъде съхранено на аудио
и видео записи, за да може да бъде прегледано отново при нужда.
Съществуват два вида експериментални процедури при
прилагане на техниката мислене на глас. При първия вид
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изпълнението на задачата се наблюдава и информацията от
вербализирането на действията се записва едновременно с
изпълнението на задачата, а при втория данните се получават в
ретроспекция, като участникът може да наблюдава запис на
действията си и да ги опише стъпка по стъпка (Уикипедия 2017).
В учебна среда тази техника може да бъде използвана
ефективно при обучението в различни сфери, а в контекста на
чуждоезиковото обучение мисленето на глас може да бъде много
продуктивно особено когато е приложено на чуждия език при
обучението на различните стратегии в усвояването на езиковите
умения и най-вече уменията четене и писане. Мисленето на глас
дава възможност на преподавателя да разбере как подхождат или
биха подходили обучаемите към четенето на даден текст, какви
затруднения очакват да срещнат и какво биха предприели, за да
ги преодолеят, предварителните им знания по темата или
заглавието, както и очакванията и предположенията им относно
текста. Тази техника може да бъде представена на обучаемите от
преподавателя чрез модел за използването ѝ, но нейното
прилагане на чуждия език изисква от тях да притежават добра
езикова компетентност, за да могат да изразят гладко мислите си
на глас. Това е и възможност за практикуване на умението
говорене, а за останалите обучаеми – на умението слушане. Дори
нивото на компетентност на обучаемите да не позволява
свободно изразяване на мислите на чуждия език, техниката пак
може да се използва и да бъде от полза при подхода към различни
задачи и неговото осмисляне.
Наред с моделирането от страна на преподавателя, начин
за усвояването на тази техника е работата по двойки и малки
групи. Това е и една от стратегиите, които Н. Джоузеф предлага в
помощ на обучаемите да се превърнат в саморегулирани учещи
се (Джоузеф 2006: 34). Тази техника може за бъде резултатна не
само в контекста на четенето, в чуждоезиковото обучение като
цяло, а и в обучението по други учебни дисциплини, тъй като
освен че дава на преподавателя максимално ясна представа за
когнитивните процеси на даден обучаем в подхода му към дадена
задача чрез тяхното вербализиране, тя предоставя възможност на
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самия обучаем да дообмисли и дооформи свои идеи, като
разсъждава за тях на глас.
Мнозинството теоретични и емпирични изследвания
върху метакогнитивните стратегии в сферата на четенето и
четенето на чужд език показват значението им за подобряване на
разбирането на прочетен текст. Въпросът, който стои пред
специалистите в областта на образованието, е как те да бъдат
преподавани и интегрирани в процеса на обучение – дали да
бъдат предмет на инструкция като част от учебната програма
наред със съдържанието и да не бъде поставен подчертан акцент
върху употребата и редовното им прилагане, или да бъдат обект
на специално, експлицитно обучение.
А. Ел-Коуми предлага три подхода що се отнася до
преподаването на стратегии за четене: 1) отделно от четенето, 2)
като част от процеса на четене или 3) комбинация от двата (ЕлКоуми 2004: 45). Който и подход да бъде предпочетен от
преподавателите, неговото прилагане цели да гарантира
максимална ефективност за подпомагане на разбирането при
четене.
Чуждоезиковото обучение е добра среда за преподаването
на метакогнитивни стратегии и осъзнаването на тяхното значение
при ученето изобщо. Постепенното им интегриране чрез
дългогодишното обучение по чужд език, и по-специално
английски език, може да помогне за усвояването и
автоматизирането на метакогнитивни умения и техния трансфер в
различни области на познанието в процеса на учене.
Метакогнитивното познание може да има значително влияние за
модифициране на атрибутивните убеждения на обучаемите
относно изучаването на чужд език и собствените им способности,
тъй като тези убеждения оказват пряко, често негативно,
въздействие върху мотивацията им за учене. Достъпът на
преподавателите по английски език до богатия корпус от научна
и методическа литература върху метакогницията и използването
и в чуждоезиковото обучение им помагат да подберат
подходящите стратегии и методи, които да използват в
практическата работа с обучаемите, в зависимост от тяхната
възраст и конкретните учебни цели и задачи.
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4. 2. 6. Интернет четене
На последно място, но не по важност, е необходимо да се
обърне внимание и на интернет четенето. В последните две
десетилетия подрастващите и студентите използват интернет,
медиите и различни медийни продукти като основни източници и
средства за търсене и намиране на информация по различни
въпроси и за различни цели, в голям процент на чужд език и
главно на английски език. В тези случаи се налага да преценяват,
селектират, анализират, синтезират и извличат нужната им
информация сред внушителен обем източници, което се
осъществява като използват най-вече уменията си за четене с
разбиране, но и слушане с разбиране. Успешното ориентиране и
извличане на нужна информация в резултат на интернет
търсенето се реализира с помощта на по-горе изброените умения,
в случай че те са достатъчно добре развити.
Учените, изследващи промените, които са предизвикани
от все по-широкото използване на съвременните технологични
нововъведения в образователната сфера, споделят виждането, че
понятието грамотност трябва да се разглежда в други измерения
и задължително в контекста на/заедно с компютърните и
информационните технологии и обучение. Разглеждайки ролята
на технологиите в ученето от различни аспекти, Р. ГолдмънСийгал и Дж. Максуел изтъкват, че грамотността вече е неделима
част от мисленето за дигиталните технологии и ученето
(Голдмън-Сийгал и Максуел 2003: 400).
В своето изследване, посветено на четенето с разбиране и
интернет, Дж. Койро изказва убеждението, че някои задачи,
свързани с ползването на интернет, изискват от четящите да
разширят използването на традиционните умения за разбиране и
да ги пренесат в нов учебен контекст, докато други изискват
фундаментално различен нов вид грамотност (Койро 2003: 463).
Дж. Койро пояснява, че интернет предоставя възможности за
взаимодействие с нов формат текстове като хипертекст и
интерактивни медии, които изискват нов вид мисловни процеси.
В профила на четящите също има нови елементи, като нови цели
и различна мотивация, нов тип обща култура, по-високо развити
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метакогнитивни умения. Очертават се нови дейности, например
изготвяне на мултимедийни продукти и проекти, участие в
онлайн форуми и платформи и т.н. Другият аспект, който се
изтъква, е, че интернет разширява социокултурния контекст, в
който четящ практикува и усъвършенства умението си за четене
чрез възможностите за споделяне на информация и общуване с
хора от други континенти, култури и говорещи други езици и
влияе върху него (Койро 2003: 459).
В по-ново изследване P.Афлърбак и Б. Чо разглеждат
механизмите на интернет четенето в сравнение с традиционното
четене. Тяхното виждане е, че интернет е променил
„архитектурата на четенето“ и четенето на интернет и хиперлинк
текстове изисква ново поколение стратегии за четене (Афлърбак
и Чо 2009: 84). В по-късна своя статия те очертават изводите, че
интернет четенето има много общи характеристики с
традиционното четене на текстове, което има положително
значение за преподаването на стратегии. Много от стратегиите за
четене се пренасят от традиционен в интернет контекст и
обратно, но съществува и група стратегии, които нямат аналог
при традиционното четене. Те са определени от двамата учени
като „осъзнаване и конструиране на потенциални текстове за
четене“ (realizing and constructing potential texts to read) (Афлърбак
и Чо 2010: 217). При четенето в интернет на четящите се налага
да използват стратегии, които да им помогнат да се справят
успешно с поредица от линкове, текстове, решения и
взаимодействия. Интернет четящите трябва да преглеждат
хипертекстуални линкове за полезност и значимост, трябва да
правят избор за пренасочване на четенето често на основата на
много оскъдна информация. Оценяването на текстовете се
променя, тъй като четящите трябва да въведат единици за търсене
само за да достигнат група потенциални текстове за четене. С
практика интернет четящите могат да усвоят стратегии за
подобряване на прякото търсене, тъй като е нужен стратегически
подход във взаимодействието с почти неизброимото множество
от възможни текстове, за да се ограничи броят им. В този смисъл,
тези стратегии помагат на четящите да се справят с понякога
непознатите и непредвидими структура, съдържание и
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интерактивност, които интернет четенето може да включва
(Афлърбак и Чо 2010: 220).
Нужно е да се подчертае, че развитието на дигиталните
технологии е много динамично, а тяхното приложение в
образователната среда става все по-широко и многоизмерно. В
този смисъл е трудно изследванията да обхванат всички промени,
които въвеждането на технологичните продукти в обучението
предизвиква. В наши дни е немислимо да си представим процеса
на обучение без приложението на различни дигитални и
информационни устройства и източници, затова е важно да бъде
поставен особен акцент върху усвояването на необходими
умения за ефективното използване на тези съвременни средства.
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ИЗВОДИ ОТ ТЕОРЕТИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
 Въпреки дългогодишните и обширни изследвания
върху концепта метакогниция, няма общоприета и
единна дефиниция за него. Мненията на учените са
разнопосочни, тъй като понятието има много
измерения и сложна природа.
 Пред изследователите все още стоят множество
въпроси, на които предстои да се намерят отговори и
обяснения,
относно
различни
аспекти
на
метакогницията,
като
например
убедително
установяване на факторите, които са ключови за
нейното развитие, и най-ефeктивните методи за
оценка
на
резултатите
от
целенасочено
метакогнитивно обучение.
 В представените възгледи за компонетите на
метакогницията компонентите варират от два до
четири, като във всички модели неизменно присъства
метакогнитивното познание.
 Мнозинството от учените приемат, че основните
видове
метакогнитивно
познание
са
три:
декларативно, процедурно и условно.
 Подобно на метакогницията, четенето също се
интерпретира от учените по различни начини, найчесто като процес и/или умение, без да има
общоприето определение както за неговата природа,
така и относно механизмите за установяване на точна
представа и оценка на степента на разбиране при
четенето на текст.
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Втора глава: Емпирично изследване на метакогницията на
студентите при изучаването на чужд език и в частност при
умението четене
1. Постановка и методика на емпиричното изследване.
Емиричното изследване е констативно и има за цел да провери
какви метакогнитивни стратегии използват студентите при
изучаването на чужд език, както и да установи как подхождат
към текстове за четене на роден и чужд език по различни
показатели и критерии.
Задачи на емпиричното изследване:
1. Да се установи до каква степен студентите са запознати
с различни стратегии за учене на чужд език и доколко ги
прилагат в процеса на учене.
2. Да се изследва отношението на студентите към
прилагането на различни стратегии при ученето на чужд
език.
3. Да се установи какви стратегии за четене на чужд език
са преподавани на студентите и до каква степен ги
използват в процеса на четене.
Хипотеза на емпиричното изследване: В настоящото
изследване се допуска, че ако студентите не са запознати с
когнитивни и метакогнитивни стратегии за учене и по-конкретно
четене на чужд език, то употребата на такива стратегии е
спорадична, интуитивна и несистемна.
Предмет на емпиричното изследване са метакогнитивните
стратегии и отношението на студентите към прилагането им в
процеса на учене на чужд език.
Критерии и показатели
1. Критерий: Използване на метакогнитивните стратегии в
обучението на студенти.
Показатели: 1. Честота на използване на метакогнитивните
стратегии.
2. Обхват на използване на метакогнитивните
стратегии
2.
Критерий:
Отношение
на
студентите
към
метакогнитивните стратегии
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Показател: степен на приемане
3. Критерий: информираност на студентската общност за
метакогнитивните стратегии
Показател: равнище на познаване
4. Критерий: готовност на студентите да използват
метакогнитивни стратегии в процеса на учене
Показатели: 1. Характер на подготовката
2. Форми на подготовка
5. Критерий: оценяване резултатите от обучение с
метакогнитивни стратегии
Показател: степен на позитивна оценка
6. Критерий:
Използване
на
когнитивни
и
метакогнитивни стратегии за четене с разбиране на
текст на роден и чужд език
Показатели: 1. Честота на използване на стратегии за четене
с разбиране
2. Обхват на използване на стратегии за
четене с разбиране
7. Критерий: Използване на видове (вкл. когнитивни и
метакогнитивни) стратегии в процеса на учене на чужд език.
Показатели: 1. Равнище на запознатост
2. Честота на използване
Методи на изследване и инструментариум: За
доказване на правилността на предложената дефиниция на
понятието „метакогниция”, е използван методът експертна
оценка с университетски преподаватели. За целите на
изследването е използван и анкетен метод. Статистическият
анализ е извършен чрез програмата SPSS 15. 0.
Картата за експертна оценка е конструирана за
целите на изследването. Тя включва авторска дефиниция и
седем айтеми, които отразяват съществени характеристики
на метакогницията, оценени по четиристепенна скала (Прил.
№ 1).
Ограниченият брой семинарни занятия, предвидени в
учебната програма за изучаването на английски език като чужд от
студенти неспециалисти дава основание за избор на анкетния
метод. В хода на изследването и с оглед неговите задачи са
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използвани два вида анкети със студенти от петте факултета на
Шуменския университет в специалностите Журналистика,
Връзки с обществеността, История, История и география,
Георгафия и регионална политика, Археология, Педагогика,
Туризъм, Бизнес информатика, Бизнес Математика, Компютърна
информатика,
Компютърни
информационни
технологии,
Инженерна логистика, Икономика и др. Двата вида анкетни карти
са преведени и адаптирани за целта на изследването от английски
източници. Анкетните карти са предоставени на студентите на
български език предвид различното им ниво на владеене на
английски език. Друга причина е гарантирането на по-ясно
разбиране и достъпност на съдържанието на анкетите и
улесняване на проучването, като по този начин са обхванати позначителен брой анкетирани.
Първата анкетна карта е свързана със стратегии при
изучаването на чужд език и е насочена към установяването на
степента на използване на различни подходи при изучаването на
чужд език. Студентите трябва да оценят по 5-степенна скала
валидността за себе си на всяко твърдение (Приложение 2).
Твърденията са 50 на брой, обособени в 6 раздела.
Втората анкетна карта има за цел да проучи подходите
при четене на английски език като чужд, както и степента, до
която са осъзнати целите и трудностите при тази когнитивна
дейност, включително в сравнение с четенето на роден език.
Анкетната карта съдържа 9 въпроса с по няколко опции за избор
на отговор (Прил. № 3).
Обем на извадката: Броят на студентите, взели участие в
изследването, е 270. Всички се обучават в бакалавърска степен в
ШУ „Епископ Константин Преславски“ в редовна и задочна
форма. Изследването обхваща студенти неспециалисти, които
изучават английски език като чужд под формата на факултативна
или избираема дисциплина.
Според пола анкетираните студенти са съответно 100
мъже и 170 жени. По отношение на възрастта на участниците в
изследването съотношението е 157 студенти на възраст до 23
години и 113 студенти на възраст над 23 години.
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2. Анализ на резултатите
2.1 Анализ на експертната оценка на дефиницията
За да се потвърди или отхвърли теоретично изведената
дефиниция на понятието метакогниция, е използван методът
ескпертна оценка. В качеството на експерти са подбрани 12
лица, от тях 11 хабилитирани – четирима професори и седем
доценти в професионалните направления педагогика и
психология и методика на обучението по чужд език,
преподаватели в четири университета - ВТУ „Св.св. Кирил и
Методий”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, БУ „Проф. д-р Асен
Златаров”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и 1
главен асистент доктор, които водят обучение в
педагогичските специалности (Прил. №1). От тях двама са
мъже, а девет са жени. Средната възраст на мъжете е 60
години. Средната възраст на жените 55,6 години. Средна
възраст на експертната група 57,8 години.
Експертната оценка е реализирана с помощта на електронна
експертна карта, която включва авторска дефиниция и 7 айтеми.
От експертите се очаква да потвърдят или да отхвърлят
предложената дефиниция за метакогниция: Под метакогниция
следва да се разбира отворена, динамична и променлива
система от знания, умения, отношения, мотивационни
нагласи и лични убеждения относно собствените когнитивни
способности и процеси. Тя се поддава на модифициране и
развитие и се детерминира от различни фактори като
напредване
на
възрастта,
натрупването на
опит,
целенасочена външна интервенция, стохастични фактори и
общото влияние на социалната и културната среда на
индивида.
Всички експерти са приели дефиницията – Av = 0,911;
SD=0,281 и V= 31,34%. Един от експертите е задал въпрос
дали тази дефиниция не отъждествява метакогницията със
самопознанието.
Данните от експертните карти са подложени на
еднофакторен дисперсионен анализ ANOVA, с който се
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доказва подобието на мненията на експертите и между
айтемите.
Таблица №1
Между
експертите
Между
айтемите

df

2

 2 (0,05)

Sig

Решение

11

1,62

4. 53

0,113

Н0

подобие

8

1,14

2. 71

0,291

Н0

подобие

H 0 :  =  2 ; H 1 :  ≠  2 . (Н0 – равенство на средните Н 1 –
различие)
Ако  2 <  2 f
 H 0 ; Ако  2  2 f
 H1
От експертите се иска да оценят по четиристепенна
рангова скала седем характеристики на метакогницията.
Най-висока оценка е получил айтемът с Av - 0,888,
представящ характерстиката на метакогницията като отворена,
динамична и променлива система от знания, умения, отношения,
мотивационни нагласи и лични убеждения относно собствените
когнитивни способности и процеси. Две от характеристиките на
метакогницията, че се повлиява от възрастта и от опита, са
поставени на второ място от експертите (Av- 0,836). Според тях
метакогницията се поддава на модифициране и развитие, поддава
се на целенасочени външни интервенции и се детерминира от
общата социална и културна среда на индивида (Av- 0,809). На
последно място е поставен айтемът „повлиява се от
стохастични фактори” с Av - 0,757.
При така създалия се рейтинг на характеристиките
експертите са единодушни, че метакогницията е отворена,
динамична и променлива система от знания, умения, отношения,
мотивационни нагласи и лични убеждения относно собствените
когнитивни способности и процеси.
На второ място тя се детерминира от възрастта и
опита. На трето място експертите поставят айтемите
„метакогницията се поддава на модифициране и развитие“;
„поддава се на целенасочени външни интервенции“;
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„детерминира се от общата социална и културна среда на
индивида“.
На четвърто място е поставен айтемът „повлиява се от
стохастични фактори“. Шест от характеристиките на
метакогницията оформят първите три нива на рейтинг скалата.
Така оформеният рейтинг доказва, че дефиницията на
понятието метакогниция е коректна и се подкрепя от експертната
оценка.
За проверка на надеждността като съгласуваност
данните от експертната оценка са подложени на математико статистическа обработка, чрез
измерване на алфа
коефи¬ци¬ен-тът на Кронбах (Cronbach’s alpha) величината, която е средно значение на всички възможни
коефициенти на надеждност при деление на инструмента на
всички възможни половинки (средна интеркорелация).
Алфа на Кронбах може да приема значения в
диапазона от 0 (пълно отсъствие на съгласуваност между
пунктовете) до 1 (най-висока възможно съгласуваност).
Алфа на Кронбах може да се интерпретира като
оценка на корелацията между тази скала и всички други
скали със същия брой айтеми, извлечени лотарийно от
всички възможни индикатори на измерваното свойство.
Алфа на Кронбах може да се интерпретира и като
корелация между измерения бал на изследвания по скалата и
бала, който би получил, ако има възможност да отговори на
всички възможни въпроси, свързани с диагностиката на това
свойство – т.н. „истинен” бал.
При изчисляването на алфа на Кронбах се получават
следните параметри:
 Общо за цялата скала: Alpha и Standardized item
alpha, които са в диапазона 0-1.
 За всеки айтем (Item-total Statistics) се изчисляват
5 индекса, които позволяват да се оцени какво е поведението
на айтема. От тях най-важни са следните:
 Коригирана корелация на айтема със скалата
(Corrected Item-Total Correlation). Преди изчислението й от
сумарния бал се отстранява делът на съответния айтем. Ако
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корелацията е висока, айтемът измерва нещо по-общо от
другите. Отрицателна корелация означава грешна насока на
ключа за отговорите. Тогава той се променя и изследването
се повтаря. Това се прави, докато се получи достатъчно
високо положително ниво за всеки айтем.
 Значение на алфа за скалата, когато от нея е
отстранен дадения айтем (Alpha if Item Deleted). Това е
критерий за модификация - ако алфа е много по-висока без
този айтем, той се отстранява, тъй като е слабо свързан със
скалата. В предложения модел отстраняването на някой от
айтемите не води до промяна на коефициента на Кронбах,
което доказва надеждността на експертната оценка и
правилността на дефиницията (Иванов, 2006).
Таблица №2
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha on Standardized Items
N of Items
0,664
0,669
7
Item-Total Statistics
Таблица №3
Scale
Scale
Mean if Variance
Item
if Item
Deleted Deleted
1 19,24
10,02
2 19,09
10,96
3 19,31
9,67
4 19,51
10,24
5 19,84
10,35
6 19,06
11,19
7 19,22
9,61

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple
Correlation

0,531
0,304
0,491
0,391
0,275
0,262
0,493

0,931
0,564
0,951
0,779
0,921
0,672
0,970

Cronbach's
Alpha if
Item
Deleted
0,729
0,711
0,731
0,758
0,679
0,634
0,657

Представените в таблицата резултати показват, че Алфа на
Кронбах е най-висок 0,758 за айтема „метакогницията се
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повлиява от опита“. На второ място с 0,731 е айтемът
„метакогницията се повлиява от възрастта“. С Алфа - 0,729
следва айтемът „метакогницията е отворена, динамична и
променлива система от знания, умения, отношения,
мотивационни нагласи и лични убеждения относно собствените
когнитивни способности и процеси“. Четвърти е айтемът
„метакогницията се поддава на модифициране и развитие“ –
0,711. На пето място с 0,679 е айтемът „метакогницията се
повлиява от целенасочени външни интервенции“. С 0,657 е
айтемът „метакогницията се повлиява от общата социална и
културна среда на индивида“. На последно място с Алфа 0, 634 се
нарежда айтемът „метакогницията се повлиява от стохастични
фактори“.
Представените в таблицата резултати показват, че Алфа на
Кронбах е висока – около 0,7 – и теоретичната конструкция,
подлагана на експертна проверка, е хомогенна и надеждна.
2. 2. Анализ на подходите и проблемите на студентите при
четенето на английски като чужд език
Първият въпрос от анкетата изисква от анкетираните да
определят най-важната цел при четенето на английски като чужд
език. Мнозинството от тях (46%) определят усвояването на
английската граматика като най-важната цел на четенето. 38%
поставят разбирането на основната идея на текста на второ място
по важност, а 10% и 7% посочват съответно лексиката и
фонетиката.
По отношение на пола разлика в процентно отношение
относно усвояването на английската граматика няма – с по 46% и
двата пола му отреждат първото място по важност, а на второ,
също с еднакъв процент - 38% - посочват разбирането на
основната идея на текста. Усвояването на нова лексика има поголяма тежест за жените (10%), отколкото за мъжете (8%). По
отношение на фонетиката съотношението е обратното – 6% от
жените я определят като важна цел при четенето, докато
процентът при мъжете е 9%.

122

Диаграма № 1

По критерия възраст вече се наблюдава разлика относно
усвояването на английската граматика, като 56% от студентите на
възраст над 23 години я определят като най-важна цел при
четенето, а за възрастовата група под 23 години процентът е 46%.
Над 10% е и разликата между двете възрастови групи по
отношение на втората по важност цел – разбирането на основната
идея на текста - 39% от студентите под 23-годишна възраст
срещу 28% над 23 години. Минимална е разликата между двете
групи относно лексиката. 10% от анкетираните над 23 години и
9% под 23 години я поставят на трето място по важност, а
фонетиката заема последното място с еднакъв процент и в двете
групи – 6%.

123

Диаграма № 2

Усвояването на английската граматика е най-важната цел
при четенето за студентите от II (64%) и IV курс (54%), като
постепенно става по-ниска за студентите от III курс (50%) и
съотвено за I курс (42%) (диагр. 3). На второ място е отново
разбирането на основната идея на текста, като важността на този
показател е най-голяма за студентите от III курс (50%), следвани
от I курс (39%), IV курс (36%) и накрая от II курс (21%).
Усвояването на нова лексика, което заема трето място, е важно за
13% от студентите от I курс, 7% и 8% съответно за тези от II и IV
курс и 0% от студентите от III курс. На последна позиция е
показателят фонетика, който е посочен от студентите от II курс с
8%, I курс – 6% и IV курс 3%, а за студентите от III курс този
показател е с 0% важност.
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Диаграма № 3

Изводи:
1. Преобладава схващането, че целта на четенето на
английски като чужд език е усвояването на граматиката пред
разбирането на основната идея на текста.
2. И за двата пола поравно тези два показателя са найважните цели при четенето.
3. Според възрастта на анкетираните се наблюдава
промяна в съотношението между важността на двата
показателя. Студентите до 23 години смятат разбирането на
прочетеното за по-важно от усвояването на граматиката,
докато при студентите над 23-годишна възраст е обратното.
Вторият въпрос от анкетата поставя пред студентите
задачата да определят кой от посочените езикови аспекти на
английския език им създава най-сериозни затруднения при
четене. Непознатите думи са посочени от 50% от анкетираните
като най-сериозна спънка, на втора позиция са сложните
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граматически конструкции за 33% от студентите, а идиомите и
фразеологичните глаголи създават проблеми съответно на 6% и
12% от студентите.
Студентите и от двата пола с минимална разлика определят
непознатите думи за най-сериозна пречка при разбиране на текст,
като при мъжете процентът е 47%, а при жените 51%. Подобно
съотношение се наблюдава и по отношение на сложните
граматически конструкции с 31% при мъжете и 34% при жените.
Идиомите и фразеологичните глаголи са препятствие за по-голям
процент от мъжете със съответно 7% и 15%, докато показателите
при жените са 5% и 10%.
Диаграма № 4

Наблюдават се по-съществени разлики между двете
възрастови групи, като непознатите думи са основен проблем за
51% от студентите под 23 години, а при тези над 23 години
процентът е 41%. Разлика от 10% има между двете групи и по
отношение на втората най-съществена трудност – сложните
граматически конструкции, но този път съотношението е
обратно, тъй като те са посочени като затруднение от 33% от
студентите до 23 години спрямо 43% от студентите над 23-
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годишна възраст. Що се отнася до идиомите и фразеологичните
глаголи разликата между двете групи е от по 1%, като 5% от
студентите до 23 години и 6% от тези над 23 години посочват
идиомите като спънка при разбирането, а фразеологичните
глаголи затрудняват 11% от студентите под 23 години срещу 10%
от възрастовата група над 23 години.
Диаграма № 5

Непознатите думи затрудняват разбирането при четене на
английски език най-много студентите от III курс (56%), докато
при останалите разликите са незначителни: II курс – 49%, а I курс
и IV курс са с еднакви проценти - 42%.
Сложните граматически конструкции са най-голямо
предизвикателство за 43% от студентите от I курс, следвани от III
и IV курс с еднакъв процент – 39% и II курс с най-нисък
показател от 34%.
Идиомите имат най-малък дял като фактор, създаващ
проблем при четенето за IV курс – 3%, за студентите от II и III
курс процентът е еднакъв - 6%, а за I курс е 5%. Фразеологичните
глаголи не са посочени от нито един третокурсник като
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затруднение. При останалите курсове най-голям е процентът на
студентите от IV курс – 17%, следвани от второкурсниците с 11%
и 9% от студентите в I курс.
Диаграма № 6

Изводи:
1. От всички посочени езикови аспекти най-сериозна
пречка при четенето на английски език създават непознатите
думи в текста.
2. С най-нисък процент са посочени идиомите, възможна
причина за което е непознаването на термина.
3. За по-възрастните студенти сложните граматически
конструкции се явяват по-сериозно предизвикателство от
непознатите думи, докато при по-младите е точно обратното.
Следващите два въпроса от анкетата са свързани с
притежаването и употребата на речник. С трети въпрос от
участниците в проучването се изисква да посочат с какви видове
речници разполагат, а четвърти въпрос проверява употребата на
речник при четене от страна на анкетираните. Мнозинството от
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тях посочват, че имат българо-английски речник (40%), а 22% са
тези, които имат английско-български речник. Доста сериозен
дял от студентите – 29% - са заявили, че нямат речник. Най-малък
е процентният показател на тези студенти, които притежават
английско-английски или тълковен речник на английски език –
9%.
Най-несъществена разлика между двата пола в процентно
отношение има между студентите, които са посочили, че имат
българо-английски речник –38% мъже и 41% жени. Почти една
трета повече са жените, които имат английско-български речник 29%, спрямо 11% от мъжете. Значително е различието и при
другите два отговора. Притежаващите английско-английски
речник мъже са двойно повече от жените – 13% срещу 6%. Що се
отнася до дела на анкетираните, които не притежават речник,
съотношението е 39% от мъжете, спрямо 23% от жените.
Диаграма № 7

По критерия възраст се наблюдава стабилна закономерност,
тъй като процентният показател и за трите отговора а, б и в е поголям при студентите над 23 години в сравнение с тези до 23
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години. Двойно повече студенти на възраст над 23 години (12%)
са посочили, че притежават английско-английски речник спрямо
по-младите си колеги; значителна разлика, отново в полза на повъзрастната група, показва и съотношението между 47% спрямо
34% за тези, които притежават българо-английски речник, а 23%
от студентите над 23 години и 21% от тези до 23 години
притежават английско-български речник. И накрая 38% от
анкетираните до 23 годишна възраст са посочили, че нямат
речник, а процентът на по-възрастните, дали същия отговор, е
19% или наполовина по-нисък.
Диаграма № 8

Най-висок процент от студентите от III и IV курс са заявили,
че имат английско-английски речник, съответно 12% и 15%,
спрямо I курс с 9% и II курс с 5%. Българо-английски речник
имат 47% от студентите от III курс, следвани от IV курс (43%), I
курс (40%) и на последно място II курс с 36%. Най-много
притежатели на английско-български речник има сред студентите
от II курс – 29%, след които се нареждат IV курс с 28% и I курс с
18%, а най-нисък е процентът на студентите от III курс – 12%.
Сред анкетираните, които не притежават речник, процентът
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намалява закономерно от I курс с най-висок показател от 32%, II
курс с 30%, III курс с 29% до IV курс, с дял от само 5%.
Диаграма № 9

Притежаването на речник е логично обвързано с честотата на
неговото ползване, която е обект на проверка в четвърти въпрос.
Най-голям процент от анкетираните (46%) са посочили, че рядко
използват речник, докато четат, а 27%, че го правят често. 16% са
посочили, че никога не използват, а 11% са избрали винаги за
отговор.
Почти двойно повече мъже (23%) са посочили, че никога не
използват речник в сравнение с 12% от жените. Незначителна
процентно е разликата между анкетираните, които рядко
използват речник при четене – 49% мъже и 44% жени. Посъществени са разликите между двата пола за останалите два
отговора. 31% от жените са посочили, че често използват речник,
докато процентът при мъжете е 21%, а жените, които винаги си
служат с речник, докато четат е 13%, почти двойно повече от 7%
за мъжете.
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Диаграма № 10

Във възрастов аспект се наблюдават известни тенденции в
полза на по-възрастните анкетирани. 23% от студентите до 23
години никога не използват речник, а тези, които го правят рядко,
са 51% в сравнение с колегите си над 23 години, от които 6% са
посочили отговор никога, а 39% - рядко. При другите два
отговора съотношението е обратно. 36% от студентите над 23
години често ползват речник, докато четат, а 18% го правят
винаги. При по-младите студенти често е предпочетен отговор от
21%, а винаги от едва 5% от анкетираните.
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Диаграма № 11

Отговор никога е предпочетен от най-много студенти от I
курс – 21%, следвани от II курс с 12%, и III и IV курс, с 7% и 9%
респективно. Най-голям процент от посочилите отговор рядко са
студенти от II курс – 54%, докато при останалите курсове
разликата в процентите е незначителна – между 40% и 44%.
Отговор често е предпочетен с най-голям процент – 47% от
студентите от III курс, а най-малък е проценът на
второкурсниците – 22%. Студентите от I и IV курс, посочили този
отговор, са по 28%. Най-голям процент от анкетираните, които
винаги използват речник, е делът на четвъртокурниците – 19%,
след тях са II курс с 13%, а I и III курс са съответно с 8% и 7%.
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Диаграма № 12

Изводи: И за двата въпроса се наблюдават следните
тенденции:
1. По отношение на възрастта по-голямата част
студентите, които притежават речник и си служат с него, са
над 23-годишна възраст, а делът на студентите, които нямат
речник или никога не ползват такъв е значително по-голям
сред тези до 23 години. Това показва промяна в модела на
учене на чужд език и в същото време обяснява защо
непознатите думи бяха посочени по-горе като най-сериозно
препятствие при четенето на английски език.
2. Най-предпочетеният отговор рядко за отчитането на
честотата на ползване на речник при четене също е обвързан
с фактора непознати думи.
3. Жените, които притежават някакъв вид речник, и тези,
които са посочили, че го ползват често или винаги, са поголям дял от мъжете, а жените, които са посочили, че нямат
речник или никога не използват при четене, са по-малък дял
от мъжете.
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4. Показателят курс е обвързан до известна степен с
показателя възраст, тъй като най-голям процент студенти до
23 години и най-голям процент първокурсници са посочили,
че не притежават речник и никога не използват такъв, докато
четат на английски език.
Следващият, пети въпрос, засяга вида или видовете
стратегии, които студентите използват в подхода си към
непознатата лексика, за да се справят с разбирането на
прочетеното. Почти половината от анкетираните са посочили, че
търсят значението на непознатите думи в речник (47%), 30%
използват разпознаването на значението на новите думи от
контекста, 21% признават, че търсят помощ, а 2% са посочили
друго като отговор, без да уточнят какво имат предвид под това.
Според пола се наблюдава съществено различие между
жените и мъжете сред студентите, които прибягват до речник за
разбирането на значението на непознатите думи - 53% жени
срещу 35% мъже. Същият процентен показател от 35% са
мъжете, които разпознават значението на новите думи от
контекста, а сред жените този процент е 28%. Сред студентите,
които са посочили, че търсят помощ, 28% са мъже, а 17% - жени.
Отговорът друго е предпочетен от еднакъв брой мъже и жени 2%.
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Диаграма № 13

По отношение на възрастта няма разлика между процентните
показатели на студентите в двете възрастови групи, които търсят
в речник значението на непознатите думи (47%) и тези, които
търсят помощ (21%). Само един процент е разликата между
студентите под 23 години (30%) и тези над 23 години (31%)
които разпознават значението на новите думи от контекста.
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Диаграма № 14

Най-често използваната стратегия към непознатите думи в
текст за четене - търсенето им в речник – е най-предпочетена
сред студентите от III курс – 75%, следвани от IV курс с 49%, I
курс с 45% и накрая II курс с 43%. Най-голям процент от тези,
които разпознават значението на новите думи от контекста, са
студентите от IV курс – 43%, на втора позиция са
второкурсниците с 31%, следват първокурсниците с 29% и наймалък е процентът на III курс – 15%. Най-голям дял от
посочилите, че търсят помощ, се пада на студентите от II курс –
24% и I курс – 23%, а двойно по-малък е процентът на III и IV
курс съответно 10% и 8%. Само сред студентите от I и II курс има
по 2%, които са посочили отговор друго.

137

Диаграма № 15

Изводи:
1. Голяма част от анкетираните твърдят, че предпочитат
да потърсят значението на непознатите думи в речник,
въпреки че почти сериозен процентен дял преди това са
посочили, че рядко или никога не използват речник при
четене на текст на английски език, а голям процент са
посочили, че не притежават речник. Това изглежда като
противоречие, но може да бъде обяснено с предпочетения от
голям брой студенти достъп до онлайн речници, където
значението на думите може също да бъде проверено.
2. Тенденцията по отношение на пола в полза на жените се
запазва, като процентът на жените, които прибягват до
речник за изясняване на значението на новите думи, е поголям от този на мъжете. Процентите на жените, които
притежават някакъв вид речник и посочват, че го използват
често или винаги, са по-големи от тези на мъжете.
3. Интересно наблюдение е, че няма разлика между
студентите до 23-годишна възраст и тези над 23 години по
отношение на подхода към непознатите думи.
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4. Посоченият отговор друго е изненадващо предпочетен от
2% от анкетираните, което може да се обясни със затрудения
при избора на подходящ подход сред останалите опции,
неразбиране на въпроса или друго алтернативно решение,
което не е описано или назовано от нито един от
анкетираните, маркирали този отговор.
Въпросът, който следва под номер 6, има за цел да провери
на какво обръщат внимание студентите, когато четат – на
основните идеи и/или на детайли в текста. Най-голям процент от
анкетираните – 48% - са посочили, че обръщат внимание както
на основните идеи, така и на детайли. Тези, които обръщат
внимание главно на основните идеи са 36% от анкетираните,
докато 9% са посочили, че се интересуват от детайлите, а 7%
признават, че не обръщат внимание нито на едно от двете, докато
четат текст на английски език.
Почти не се наблюдава различие между двата пола сред
анкетираните, които са посочили, че обръщат внимание и на
основните идеи, и детайлите, като 48% са жени, а 49% мъже.
Сред студентите, за които са важни основните идеи, жените имат
малко по-голям дял от мъжете – 39% срещу 32%. Детайлите в
текста са най-важното за 12% от анкетираните мъже и 8% от
анкетираните жени. Мъжете, които признават, че не обръщат
внимание на нито на основните идеи, нито на подробности от
текста, са 12% спрямо 8% от жените.
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Диаграма № 16

По възрастовия критерий, по-голям процент от студентите
над 23 години са посочили, че обръщат внимание на основните
идеи (41%) и детайлите (12%) в сравнение с по-младите
съответно 32% и 8%. Най-голям е процентът на тези студенти, за
които са еднакво важни и двете характеристики на текста, но сред
анкетираните до 23 години процентът е 52%, а сред тези над 23
години е 43%. Само детайлите в текста са по-важни за повъзрастните студенти, чийто процент е 12% срещу 8% от
студентите до 23 години. Малко по-голям е делът на по-младите
студенти (8%), за които при четене не са важни нито основните
идеи, нито детайлите, спрямо 6% от по-възрастните им колеги.
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Диаграма № 17

Основните идеи в текста са най-важни са студентите от I курс
– 41% и тези от IV курс – 36%, а най-малък е процентът на
второкурсниците – 28%. На детайлите обръщат внимание с найголям процент студентите от IV курс – 18%, а с най-малък
студентите от III курс – 7%. Детайлите и основните идеи са найсъществени за третокурсниците – 60%, и само за 36% от
студентите от IV курс. Най-голям дял от последните са посочили
детайлите в текста за важна характеристика, на която обръщат
внимание, а най-малък е процентът на студентите от III курс, за
които тя е съществена. Сред четвъртокурсниците е и найголемият процент признали, че не обръщат внимание нито на
основни идеи, нито на детайли в текста – 9%, следвани от II и I
курс с 8% и 6% съответно, а сред третокурсниците няма нито
един студент, посочил този отговор.
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Диаграма № 18

Изводи:
1. Мнозинството от анкетираните, без големи разлики по
отношение на пол, възраст и курс, са посочили, че обръщат
внимание както на основните идеи, така и на детайли от
текста, което показва сравнително задълбочен подход при
четенето на текст на чужд език.
2. Разбирането на основните идеи на текста е важна
характеристика за по-голям процент от студентите над 23
години спрямо тези до 23 години.
3. Двойно повече студенти на възраст до 23 години в
сравнение с по-възрастните анкетирани признават, че не
обръщат внимание нито на основните идеи, нито на детайли
от текста, което може да означава, че едиствено полагат
усилия да декодират текста, без да се опитват да вникнат в
смисъла му.
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Седмият въпрос от анкетната карта има за цел да провери
как студентите подхождат към разбирането на смисъла, когато
попаднат на дълго изречение. По-голямата част от анкетираните
почти поравно са посочили превода (39%) и повторното
прочитане (40%) като възможни подходи. Опцията да
сегментират изречението на по-малки части е предпочетен
отговор от 17% от студентите, а 4% са посочили, че се отказват
да вникнат в смисъла и продължават нататък.
Разликата между студентите от двата пола, които
предпочитат да преведат изречението, е 1% процент, като 39% са
мъже, а 38% жени. Същата разлика се наблюдава сред
анкетираните, които избират да прочетат изречението повече от
веднъж, като 40% са мъже спрямо 41% жени. Жените, които са
склонни да сегментират изречението на по-малки части, са малко
повече – 18% - срещу 15% от мъжете, но процентът на мъжете,
които са посочили, че се отказват и продължават нататък, ако не
могат да се справят с разбирането на смисъла, е 6%, докато при
жените той е само 2%.
Диаграма № 19

Студентите на възраст над 23 години, които се стремят да
преведат изречението (42%), и тези, които го сегментират на помалки части (19%), са по-голям процент от по-младите си колеги,
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които са посочили същите подходи – 36% и 16% респективно.
По-голям е делът на студентите до 23 години, които предпочитат
да прочетат изречението няколко пъти (44%) в сравнение с повъзрастните студенти – 36%. Малко по-голям е процентът и на
тези студенти до 23 години (4%), които са склонни да се откажат
и да продължат нататък, в сравнение със студентите над 23
години, чийто показател е 3%.
Диаграма № 20

Преводът на изречението е най-предпочетен подход за
разбиране на смисъла на изречението от студентите от II (44%) и
IV курс (43%), следвани от 37% от I курс и едва 22% от
студентите от III курс. Препрочитането на изречението е найподходящият подход сред третокурсниците (61%), IV курс (43%)
и I курс (42%), и най-малко популярен сред студентите от II курс
– 33%. Най-голям дял от последните са посочили сегментирането
на изречението – 20%, а най-малък е показателят на
четвъртокурсниците – 14%. Само студентите от I и II курс
допускат да се откажат да разберат смисъла на изречението,
докато сред тези от III и IV курс процентът е нулев.
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Диаграма № 21

Изводи:
1. Препрочитането на изречението е почти еднакво
предпочитан подход сред анкетираните за разбиране на
смисъла на дълго изречение заедно с традиционния подход на
превода.
2. Преводът е по-популярен сред по-възрастните студенти
над 23 години, докато по-младите биха избрали да прочетат
изречението повече от веднъж, за да вникнат в смисъла му.
3. Значително по-голям процент от мъжете са готови да се
откажат да разберат значението на прочетеното дълго
изречение в сравнение с процента на жените.
Последните два въпроса от анкетата имат за цел да насочат
студентите към оценка и сравнение на собствените способности
за разбиране при четене на английски език и четене на български
език, както и дали учителят им по английски език ги е запознал
или е преподавал някакви стратегии за четене.
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При сравняването и оценката на способността си за разбиране
при четене на текстове на двата езика 71% от анкетираните са
посочили, че разбират по-добре прочетеното на български език.
Втората по обем група от 17% са заявили, че разбират еднакво
добре прочетеното и на двата езика. Интересно наблюдение е, че
5% от студентите разбират по-добре прочетеното на английски
език и също такъв е процентът на тези, които са избрали отговора
„не разбирам прочетеното на английски език“ измежду всички
опции за отговор. Изненадващо 2% от анкетираните признават,
че не разбират прочетеното нито на български, нито на английски
език.
Разликите между двата пола са видими, като по-голям е
процентът на жените, които разбират по-добре прочетеното на
български език (81%), спрямо мъжете (53%), но пък
съотношението между студентите, които разбират по-добре
прочетеното на английски език, е убедително в полза на мъжете –
13% срещу само 1% от жените. Сред студентите, които са
посочили, че разбират добре прочетеното и на двата езика,
мъжете са почти двойно повече от жените – 23% срещу 14%.
Малко повече са и мъжете (6%) от жените (4%), които признават,
че не разбират прочетеното на английски език, а сред тези, които
не разбират прочетеното на нито единия от двата езика, мъжете
са 4%, а жените само 1%.
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Диаграма № 22

По отношение на различията във възрастовите групи на
анкетираните по-голям процент от студентите над 23 години
(72%) са посочили, че разбират по-добре прочетеното на
български език от по-младите си колеги (63%). Малко по-голям е
и делът на студентите над 23 години, които разбират прочетеното
на английски по-добре – 6%, спрямо 4% от анкетираните до 23
години. По-младите студенти, които са посочили, че разбират
прочетеното на двата езика еднакво добре, превъзхождат тези над
23 години, като показателите са съответно 23% и 14%. Почти
еднакъв е проценът на студентите от двете групи, които са
признали, че не разбират почетеното на английски език, като 8%
са тези до 23 години, а 7% са тези над 23 години. Само 1% от
студентите над 23 години не разбират прочетеното на нито един
от двата езика, докато процентът на тези до 23 години е 3%.
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Диаграма № 23

Най-голям дял имат студентите от II (74%) и IV курс
(75%), които разбират по-добре, когато четат на български език, а
тези от I и III курс са 62% и 60% респективно. Сред тези, които
разбират прочетеното на английски по-добре, най-голям е
процентът на студентите от III курс – 7%, а най-малък на
първокурсниците – 3%. Третокурсниците държат първенството и
сред студентите, които разбират еднакво добре прочетеното и
двата езика – 27% - заедно със студентите от I курс – 25%, а наймалък е делът на четвъртокурсниците. Тези, които не разбират
прочетеното на английски са най-много сред първокурсниците
(8%), а тези които не разбират прочетеното на нито един от двата
езика, са най-голям брой сред студентите от IV (3%) и I курс
(2%). Само 1% от второкурсниците са избрали този отговор, а
сред студентите от III курс процентът е нулев.
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Диаграма № 24

Способността за разбиране при четене на български и
английски език е пряко обвързана с познаването и използването
на различни стратегии за четене. С отговорите си на последния
въпрос студентите трябва да посочат дали някога са били
запознати със стратегии за четене от техен учител или
преподавател по английски език. Повече от половината, или 66%
от анкетираните, отговарят утвърдително срещу 34%, които са
избрали отговор не. По-голям процент от жените (68%) са дали
положителен отговор спрямо мъжете, чийто процент е 61%. Сред
студентите, дали отрицателен отговор, мъжете са 39% срещу 32%
от жените.
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Диаграма № 25

По отношение на критерия възраст по-голям дял от
студентите до 23 години (69%) посочват, че са били запознати
със стратегии за четене от страна на преподавател/учител, в
сравнение със студентите над 23 години (61%). По-голям е
процентът и на студентите над 23 години, които не са запознати
със стратегии за четене (39%) спрямо по-младите си колеги, сред
които процентът е 31%.
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Диаграма № 26

Най-голям процент от студентите от III курс (73%) и IV курс
(75%) са посочили, че са запознати със стратегии за четене,
докато при тези от I и II курс процентът е еднакъв - 64%.
Диаграма № 27
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Изводи:
1. Въпреки че мнозинството от студентите са заявили,
че са запознати от учителите си със стратегии, които да им
помагат с разбирането при четене на английски език,
относително незначителен е делът на анкетираните, които са
посочили, че разбират добре прочетеното на двата езика и
дори по-добре прочетеното на английски език. Възможно
обяснение би могло да бъде, че тези стратегии не са били
използвани достатъчно редовно, за да допринесат ефективно
за по-добро разбиране при четене, или студентите са били
само бегло запознати с тях, без да им бъдат детайлно
пояснени.
2. Фактът, че по-голям процент от студентите до 23годишна възраст посочват, че разбират еднакво добре
прочетеното на двата езика, може да се асоциира с отново поголемия процент сред тях, които са запознати със стратегии
за четене, в сравнение със студентите над 23 години.
3. Притеснителен е показателят от 2%, макар и малък,
на студентите, които са посочили, че не разбират прочетеното
нито на български, нито на английски език и чийто процент е
по-голям сред студентите под 23 години. Изборът на този
отговор може да се обясни с предположението, че
българският не е роден език за тях, а английският е чужд, и
оттам идват затрудненията им с разбирането при четене,
особено при ниско ниво на компетентност по двата езика.
4. Тревожен е и показателят от 8% от
първокурсниците, които признават, че не разбират
прочетеното на английски език, като се има предвид, че
голяма част от тях са учили английски като първи чужд език
почти през целия период на средното си образование.

152

2. 3. Анализ на инструментариум за стратегии за изучаване на
чужд език
Инструментариумът за стратегии за изучаване на чужд
език (Strategy Inventory for Language Learning) е сред най-широко
изполваните въпросници, съставени да проучат степента и
честотата на използването на различни подходи при изучаването
и преподаването на чужд език. Създаден е през 90-те години от
Ребека Оксфорд и оттогава неговите версии, включително и
преводни, са използвани от изследователи и образователни
специалисти от различни националности, за да изучават найобщо употребата на стратегии за учене, факторите, влияещи на
избора на стратегия, въвеждането и запознаването на учащите с
различни стратегии, както и взаимовръзката между използването
на стратегии и резултатите от ученето на чуждия език (Парк
2011: 21).
Въпросникът се състои от 50 твърдения, разпределени в 6
групи или части. Първите три групи са определени като директни
стратегии с общ брой от 29 твърдения, а вторите три групи са
индиректни стратегии с общ брой от 21 твърдения. Директните
стратегии включват паметови стратегии за запаметяване нова
лексика и припомняне на запаметена лексика (част А - 9
твърдения), когнитивни стратегии за разбиране и съставяне на
текст (част Б - 14 твърдения) и компенсаторни стратегии за
компенсация при липса на знания (част В - 6 твърдения).
Индиректните стратегии са метакогнитивни стратегии (част Г - 9
твърдения), афективни стратегии за регулиране на емоционални
състояния, свързани с ученето (част Д - 6 твърдения), и социални
стратегии за учене във взаимодействие с други хора (част Е - 6
твърдения). От участниците се изисква да оценят валидността на
твърденията за себе си, като изберат една от пет възможни
айтеми на Линкерт скала: 1) „Никога или почти никога не е вярно
за мен“, 2) „Обикновено не е вярно за мен“, 3) „Отчасти е вярно“,
4) „Обикновено е вярно“ и 5) „Винаги или почти винаги е вярно“.
За настоящото изследване е използван адаптиран и
преведен на български език вариант на въпросника, съобразен с
общото ниво на чуждоезикова компетентност на участниците.
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Предвид обема на анкетата и броя на участниците в нея, анализът
обхваща по-глобален преглед на общите тенденции при
използването на трите директни стратегии и две от индиректните
стратегии, като по-сериозен и обстоен анализ е посветен на
метакогнитивните стратегии, които са част от групата на
индиректните стратегии. Основание за това е, че именно те са
обект на изследване в контекста на изучаването на чужд език и
по-конкретно английски език.
Първата група твърдения (част А) засяга паметови
стратегии, предназначени за запаметяване на лексика на чуждия
език. Сред тях са техники като прилагането на асоциативен
подход, свързване на вече трайно заучени думи и изрази с нови,
използване на визуални средства като флашкарти или
пространствено-визуално асоцииране на чуждите думи с
контекста, в който са срещнати, повторение и преговор на новите
лексикални единици, както и кинестетичен подход за
съхраняването им в паметта.
Резултатите общо за всички твърдения в тази група
показват, че най-голям процент или 25% от анкетираните са
посочили отговор „Отчасти е вярно за мен“ относно употребата
на паметови стратегии. 18% са посочили, че никога или почти
никога не използват такива стратегии, а за 13% от общия брой на
участниците преобладава изборът на опцията „Винаги или почти
винаги е вярно за мен“.
Според критерия възраст най-голям процент - 28%,
предпочитат опцията „Обикновено е вярно за мен“, той се
наблюдава сред анкетираните студенти над 23-годишна възраст, а
тези до 23 години, дали същия отговор, са 20%. Еднакъв процент
студенти и от двете групи са избрали третата и петата опция за
отговор, съответно 25% и 13%. Разлика между двете групи има
между процентите на предпочелите първите две опции, като поголям дял от студентите до 23 години или 18% са посочили
„Никога или почти никога не е вярно за мен“ срещу 17% от повъзрастните. По-съществено е процентното различие между
избралите „Обикновено не е вярно за мен“ сред студентите до 23
години и по-възрастните им колеги, като съотношението е 24%
спрямо 18%.

154

Диаграма 28

По критерия пол делът на жените, за които е вярно
отчасти (26%) или обикновено е вярно (25%), че използват
паметови стратегии, превъзхожда, макар и с незначителна
разлика, процентите на мъжете, посочили тези две опции за
избор, съответно 25% и 21%.
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Диаграма 29

Следващата група е тази на когнитивните стратегии
(част Б), насочени основно към разбиране и съставяне на текст.
Тя е най-обемна по брой твърдения, които насочват към
разнообразни начини за използването на чуждия език, като
иницииране на разговор, четене за удоволствие, развиване и
практикуване на умението слушане чрез телевизионни програми,
филми и мултимедийни продукти на чуждия език. Също така част
от твърденията засягат употребата на някои техники за разбиране
на текст при четене, като препрочитане на текста, четене за
разбиране на основната идея, обобщаване на информацията от
прочетен или слушан текст, както и упражняване на умението
писане чрез създаване на текстове в различен формат и с
различно предназначение.
Подобно на резулататите за първата група стратегии и тук
най-висок е процентът на анкетираните, посочили третия отговор
„Отчасти е вярно за мен“ – 30%. Вторият най-голям дял от
анкетираните – 23% - са посочили опцията „Обикновено е вярно
за мен“, а 16% са избрали „Винаги или почти винаги е вярно за
мен“ при преценката за степента и честотата на своята употреба
на когнитивни стратегии. Студентите, които са предпочели

156

опциите „Никога или почти никога не е вярно за мен“ и
„Обикновено не е вярно за мен“, са сътветно 12% и 19%.
Във възрастов аспект различията са отново в полза на повъзрастните студенти, като най-висок процент е получил отговор
„Отчасти е вярно за мен“ – 32%, следван от „Обикновено е вярно
за мен“, който са избрали 25% от анкетираните над 23 години.
При по-младите студенти, предпочели тези две опции, данните са
респективно 28% и 22%. Сред анкетираните, посочили
„Винаги или почти винаги е вярно за мен“, делът на по-младите
студенти (19%) превъзхожда този на по-възрастните (13%). С
разлика от само 1% са показателите и в двете възрастови групи,
които са избрали първите два отговора „Никога или почти никога
не е вярно за мен“, „Обикновено не е вярно за мен“, като първият
отговор е предпочетен от 12% от студентите до 23 години срещу
11% от по-възрастните, а вторият е посочен от 20% от по-младите
спрямо 19% от студентите над 23 години.
Диаграма 30

Аналогична е таблицата с данни по отношение на пола,
където отново, но с много малка разлика, процентът на жените
(30%) надхвърля този на мъжете (29%), които са посочили
„Отчасти е вярно за мен“, и тези, избрали „Обикновено е вярно за

157

мен“ - 25% жени спрямо 20% мъже. Използването на когнитивни
стратегии се оказва не толкова съществено за малко по-голям
процент от мъжете, предпочели първите две опции за отговор –
13% и 20% спрямо жените с 11% и 20% съответно.
Диаграма 31

Следващите 6 твърдения съставят последната група (част
В) директни стратегии и представляват подходи за
компенсиране на недостиг и/или липса на езикови познания.
Сред този вид стратегии са опитът за разбиране на значението на
непознати думи и изрази от контекста на слушан или прочетен
текст; използването на синоними, синонимни изрази или
обяснения на думи в разговор или писане на текст с цел
компенсиране на незнанието на дума или невъзможността за
извличането ѝ от паметта, както и за избягването на неуспех в
текущата комуникация; четенето за придобиване на обща
представа за съдържанието на текста и избягването на директен
превод с цел разбиране на прочетеното, и използването на
жестове вместо думи и изрази като алтернативен вид
компенсаторно средство за невербална комуникация.
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Тенденцията за доминиране на опцията „Отчасти е вярно
за мен“ се запазва, като процентът на студентите, посочили този
отговор, е 30%. Съсем малка е процентната разлика между дела
на посочилите, че обикновено прибягват до компенсаторни
стратегии – 23% – и тези, за които това обикновено не е вярно 20%. Още по-незначителна е разликата в процентите на
анкетираните, за които този вид стратегии не са приоритет,
посочвайки отговор „Никога или почти никога не е вярно за мен“
– 14%, и на обратния полюс – онези, които са заявили, че
компенсаторните стратегии са винаги възможност за справяне
със ситуация на недостиг или липса на езикови познания – 13%.
Процентът на жените, които са посочили отговор
„Отчасти е вярно за мен“ относно компенсаторните стратегии е с
2% по-голям от този на мъжете, като съотношението е 31% към
29%. За разлика от данните при предишните два вида директни
стратегии, процентът на мъжете, които са посочили, че
обикновено (23%) или винаги (14%) прибягват до употребата на
компенсаторни стратегии, е по-голям от този на жените,
посочили същите отговори, съответно 22% и 13%. Различията
действително са много малки, но предвид значителното
превъзходство в броя на анкетираните жени, тези разлики следва
да се отбележат. Немалък е и делът на студетите, посочили, че
обикновено не използват такива стратегии, но процентният
показател е еднакъв за двата пола – 20%. Сред анкетираните,
които са предпочели отговор „Никога или почти никога не е
вярно за мен“, мъжете са 15%, а жените 13%.
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Диаграма 32

От таблицата с данни по критерий възраст се вижда, че
най-голям процент е получил отговор „Отчасти е вярно за мен“,
посочен от 35% от студентите над 23 години и 27% от студентите
до 23 години. Компенсаторните стратегии са предпочетени от позначителен процент от по-младите студенти, като 24% от тях са
посочили отговор „Обикновено е вярно за мен“, а 18% „Винаги
или почти винаги е вярно за мен“ в сравнение със студентите над
23 години, от които посочилите тези отговори са респективно
21% и 8%. Сред анкетираните, за които този вид стратегии не са
от полза, процентът на по-възрастните студенти (14%) е малко
по-голям от този на по-младите (13%).
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Диаграма 33

Групата на афективните стратегии (част Д)
представлява вид индиректни стратегии и се състои от шест
твърдения. Те се отнасят до справянето с различни емоционални
състояния, съпътващи процеса на учене на чужд език, и
обикновено предизвикани, от една страна, от положителни
преживявания като постигането на добри резултати, успешно
осъществена писмена или устна комуникация, цялостно добро
представяне, както и от отрицателни преживявания като
затруднения, неуспех, допускане на грешки и цялостно
неуспешно представяне в даден учебен контекст, при изпълнение
на конкретна задача или в определен период от време.
Твърденията от тази група засягат психологическата бариера,
която често е причина за притеснение и нежелание от страна на
учещите да демонстрират и да използват активно придобитите си
езикови познания, както и страхът от допускането на евентуални
грешки. Афективните стратегии отразяват способността за
регулиране на емоционалните състояния, особено на негативните,
свързани с ученето и усвояването на чужд език, които могат да
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повлияят до голяма степен върху вътрешната мотивация на
учещите.
При тази група отново преобладава отговор „Отчасти е
вярно за мен“, като 25% от всички анкетирани са го предпочели.
Близък по стойност процент или 22% процента от студентите са
посочили, че обикновено не прибягват до този вид стратегии, а
19%, че никога не го правят. За 20% от анкетираните афективните
стратегии са важни, а 13% са посочили отговор „Винаги или
почти винаги е вярно за мен“ що се отнася до тяхната употреба.
Отговорът „Отчасти е вярно за мен“ е най-предпочетен и
сред анкетираните и от двата пола, като разликата между двете
групи е само от 1% – 26 % жени срещу 25% мъже. По-голям е и
процентът на жените (21%), избрали отговор „Обикновено е
вярно за мен“ спрямо 17% от мъжете. Процентът на
анкетираните, за които афективните стратегии имат най-голямо
значение, е еднакъв и за двете групи – 13%. Проценът на мъжете,
за които тези стратегии нямат никакво или почти никакво
значение (23%), – е по-голям от този на жените, дали същите
отговори – 22% и 18% съответно.
Диаграма 34

162

По отношение на възрастта афективните стратегии имат
по-голяма важност за студентите над 23 години, като 29% от тях
са посочили отговор „Отчасти е вярно за мен“, а 24%
„Обикновено е вярно за мен“. Сред тези, предпочели отговор
„Винаги или почти винаги е вярно за мен“, процентът на помладите студенти (15%) превъзхожда показателя на повъзрастните (9%).
Интересно наблюдение относно процентните показатели
на студентите до 23 години е, че делът на тези, които са посочили
отговор „Обикновено не е вярно за мен“ и „Отчасти е вярно за
мен“ е еднакъв – 23%, а с един процент по-малко са тези сред помладите, които не използват посочените афективни статегии 22%.
Диаграма 35

Социалните стратегии са последната група индиректни
стратегии, която също се състои от шест твърдения. Тя обхваща
различни подходи при ученето във взаимодействие с други хора,
като използването на този вид социална среда за общуване и
практикуване на чуждия език, както и за опознаване на културата
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на носителите на този език, и търсене на помощ и съдействие от
другите участници в процеса на учене за улесняване и
осъществяване на успешна комуникация.
За разлика от вече разгледаните групи стратегии, при тази
се наблюдава най-голям процент на посочили отговор
„Обикновено е вярно за мен“ (27%), което показва, че дотук
единствено социалните стратегии в процеса на учене на чужд
език получават по-сериозно внимание от останалите. На второ
място с 1% разлика се нарежда традиционно предпочетения от
мнозинството отговор „Отчасти е вярно за мен“, посочен от 26%
от анкетираните, а 22% са посочилите отговор „Винаги или почти
винаги е вярно за мен“. За 17% от студентите социалните
стратегии не са от особено значение в контекста на ученето на
чужд език, а 9% са заявили, че никога не прибягват до
използването им.
При сравнението на процентните показатели между двата
пола се забелязва, че и социалните стратегии са по-важни за
жените, отколкото за мъжете, като 23% са посочили отговор
„Винаги или почти винаги е вярно за мен“, а най-голям дял от
жените (29%) са избрали „Обикновено е вярно за мен“. Със
същия процентен показател (29%) сред мъжете най-предпочетен
е отговор „Отчасти е вярно за мен“. Най-малък процент от двата
пола с минимална разлика са анкетираните, които никога не
използват социални стратегии при ученето на чужд език, или 10%
от мъжете и 9% от жените.
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Диаграма 36

Разликите в двете възрастови групи отново са в полза на
студентите над 23-годишна възраст, сред 31% от които найпредпочетен отговор е „Обикновено е вярно за мен“, а 27% са
избрали „Отчасти е вярно за мен“. Делът на анкетираните, за
които може да се съди, че социалните стратегии са от особена
важност с избора на отговор „Винаги или почти винаги е вярно за
мен“, е с 1% по-голям сред студентите до 23 години (22%), от
този на по-възрастните студенти (21%).
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Диаграма 37

Изводи:
1. Въпреки разнородния характер на петте вида
разгледани дотук стратегии за изучаване на чужд език, се
забелязва, че преобладаващ процентен дял е получил отговор
„Отчасти е вярно за мен“. Обяснение за това би могло да
бъде, че употребата на стратегия/и от дадена група е
спорадична/нерегулярна или че анкетираните не са запознати
с определена стратегия или група стратегии в процеса на
обучението си по чужд език. Друга възможна причина е
липсата на убеденост у учещите за ефективността на дадена/и
стратегия/и и оттам нежеланието да я/ги използват, въпреки
че са запознати с нея/тях.
2. Социалните стратегии са единствената група, при
която най-голям процент е получил е отгговор „Обикновено е
вярно за мен“. Възможна причина за това е, че мнозинството
от студентите са изучавали и/или изучават чужд език във
взаимодействие с други хора и споделят виждането, че
обучението по чужд език е по-резултатно в социалния
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контекст на езикова група. Друга особеност за групата на
социалните стратегии е, че според процентните показатели,
употребата им е по-предпочитана от жените, отколкото от
мъжете.
3. Според данните жените превъзхождат мъжете,
макар и с много малка разлика, при употребата на повечето
групи стратегии с изключение на компенсаторните
стратегии, които са от по-голямо значение за мъжете.
4. По отношение на възрастта употребата на стратегии
от мнозинството разгледани групи е от по-съществена
важност за студентите над 23 години, отново с излючение на
групата на компенсаторните стратегии, които са
предпочитани от по-голям процент от анкетираните до 23
години.
2.3.1. Анализ на метакогнитивните стратегии за изучаване на
чужд език
Метакогнитивните стратегии са най-голямата група
индиректни стратегии от анкетата, която се състои от девет
твърдения. Тази част е обект на по-задълбочен анализ, предвид
основната цел на изследването. Тя обхваща подходи за осмисляне
и самооценка на нагласата към ученето на чуждия език, като
формиране на ясни цели и идеи за напредък в езиковата
компетентност, търсене на различни начини и възможности за
използване и практикуване на чуждия език, планиране на времето
за учене, търсене на начини за усъвършенстване или промяна на
метода, по който се изучава езикът, регистриране на евентуални
грешки и затруднения и справянето с тях, както и равносметка и
оценка на собствените постижения.
Първото твърдение „Опитвам се да намеря колкото мога
повече начини да използвам чуждия език“ е отчасти валидно за
най-голям процент от анкетираните – 32%, а 27% са посочили, че
това обикновено е вярно за тях. 21% от студентите са заявили, че
винаги търсят различни начини да използват езика, а тези, за
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които това обикновено не е валидно или почти никога не е, са
респективно 15% и 5%.
Сред първокурсниците най-предпочетен отговор е
„Отчасти е вярно за мен“ с 35%. Въпреки че анкетираните
третокурсници са само 15, процентът на тези, които винаги се
опитват да намерят много начини да използват чуждия език, е
най-голям – 33%. Сред студентите от IV курс това е отчасти
вярно за 33%, а също толкова са избрали отговор „Обикновено е
вярно за мен“.

Диаграма 38

По отношение на пола се наблюдават равни показатели за
най-предпочетеният отговор „Отчасти е вярно за мен“, който е
посочен от еднакъв процент анкетирани мъже и жени - 32%,
както и в процента на анкетираните от двата пола, за които това
твърдение никога или почти никога не е валидно – 5%. Търсенето
на начини за ползване на езика е обикновено вярно за по-голям
процент жени (31%), отколкото мъже (20%), но сред тези, за
които това винаги или почти винаги е валидно, процентът на
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мъжете (29%) превъзхожда този на жените (17%), избрали тази
опция за отговор.
Диаграма 39

По възрастов критерий процентните показатели на
студентите над 23 години, за които търсенето на начини за
използване на чуждия език е отчасти валидно (36%) и обикновено
е валидно (29%), превъзхождат тези на по-младите студенти,
дали същите отговори, а те са сътветно 29% и 25%. Почти двойно
по-голям е обаче процентът на анкетираните до 23 години (27%),
за които това твърдение е винаги или почти винаги вярно, в
сравнение с показателя на по-възрастните – 14%. Еднакъв
процент от двете възрастови групи са предпочели отговор
„Обикновено не е вярно за мен“ – 15%. Най-малък дял са
анкетираните, за които твърдението никога или почти никога не е
валидно, като 5% от тях са на възраст над 23 години, а 1% помалко са по-младите студенти.
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Диаграма 40

Изводи:
1. Студентите от III и IV курс показват по-сериозен
интерес към намирането на възможно повече начини за
използването на чуждия език в сравнение със анкетираните
от останалите курсове.
2. По отношение на пола мъжете изразяват покатегорична готовност и желание за това от жените, въпреки
че разликите в процентите на двете групи не са драстични.
3. Според получените данни по-възрастните участници
в анкетата са по-склонни да търсят повече начини да
ползването на чуждия език, макар и отново с малка
процентна разлика, в сравнение с анкетираните до 23 години.
Второто твърдение от тази част на анкетата се отнася до
отчитането на собствени грешки в процеса на учене и степента,
до която това спомага за по-добро представяне. Тъй като
допускането на грешки е неизменна и дори необходима част от
ученето най-общо, от съществена важност е, от една страна, те да
бъдат регистрирани, а от друга, да се открие най-ефективен
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подход за тяхното преодоляване. Отбелязването и коригирането
на собствените грешки в хода на дадена задача е част от
самонаблюдението и контрола при изпълнението ѝ, което е важно
метакогнитивно умение.
Мнозинството или 35% от участниците в проучването са
посочили отговор „Обикновено е вярно за мен“ относно
твърдението. Студентите, които са посочили, че винаги
забелязват грешките си и използват информацията, за да
подобрят представянето си, са 28%, а 26% са посочили, че това е
отчасти вярно за тях. Значително по-малки са процентните
показатели на анкетираните, за които това обикновено не е вярно
(8%) и тези, които никога или почти никога не забелязват
грешките си и съответно това няма как да помогне за техния
напредък (3%).
Най-голям процент от студентите от III курс са заявили,
че винаги забелязват грешките си (40%), а сред тези, за които
това обикновено е вярно, най-висок е процентът на
четвъртокурсниците (39%) и второкурсниците (38%). Сред
второкурсниците се забелязва най-голям процент на студентите,
които никога не отчитат грешките си (4%), следвани от I курс с
3%, а сред анкетираните от III и IV курс никой не е посочил този
отговор.
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Диаграма 41

При сравнение между двата пола по-голям процент от
жените, или 41%, са заявили, че обикновено забелязват грешките
си, спрямо мъжете, от които 26% са предпочели този отговор.
Сред студентите, които винаги отчитат, когато грешат, разликата
между двете групи е незначителна, като мъжете са с 1% повече от
жените, респективно 29% и 28%. Еднакъв е процентният
показател на студентите от двата пола, които обикновено не
забелязват грешките си, а сред тези, които никога не го правят,
мъжете са 3%, а жените 2%.
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Диаграма 42

Във възрастов аспект по-голям дял от студентите над 23
години (36%) са заявили, че обикновено забелязват грешките си,
докато процентът на по-младите, дали същия отговор, е 34%.
Обратното, по-голяма част от по-младите анкетирани (32%) са
посочили, че винаги забелязват, когато грешат, в сравнение със
студентите над 23 години, чийто показател е 23%. 4% от повъзрастните студенти признават, че никога или почти никога не
забелязват грешките си спрямо 2% от по-младите, но
съотношението е обратно сред тези, които обикновено не го
правят, като 10% са студентите до 23 години, а 6% тези над 23годишна възраст.

173

Диаграма 43

Изводи:
1.
Фактът,
че
за
твърдението,
засягащо
регистрирането на грешки в процеса на учене на чужд език,
предпочетените отговори с най-високи процентни показатели
са „Обикновено е вярно за мен“ и „Винаги или почти винаги
е вярно за мен“, води до заключението, че по-голямата част
от анкетираните притежават нагласата да забелязват
случаите, в които грешат. Тъй като твърдението се състои от
две части, а преобладаващият отговор е „Обикновено е
вярно за мен“, може да се предположи, че в определени
ситуации те успяват да открият грешките си, но не и да
използват достатъчно ефективно тази информация, за да
подобрят представянето или улеснят напредъка си.
2. Наблюдението, че най-висок е процентът на
студентите от III и IV курс, посочили, гореспоменатите два
отговора и че сред тях няма такива, които никога не
забелязват грешките си, може да се отнесе към данните по
критерия възраст и да се заключи, че по-възрастните
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студенти притежават по-изразена готовност и умение да
забелязват къде и кога грешат и да го използват.
3. Жените отново показват по-изявена склонност да
отчитат грешките си в сравнение с мъжете, но отново не може
да се говори за сериозни процентни различия.
Следващото твърдение засяга умението слушане и
отразява степента на засилването на вниманието, когато се
говори на чуждия език. Двата най-предпочетени отговора от
участниците в анкетата са „Обикновено е вярно за мен“ и
„Винаги или почти винаги е вярно“ съответно с 37% и 34%. За
19% от анкетираните твърдението е отчасти вярно, а останалите
9% и 2% са посочили, че обикновено не обръщат и никога или
почти никога не обръщат внимание, когато някой говори на
чуждия език.
Най-голям дял от студентите, за които твърдението е
обикновено вярно, са сред четвъртокурсниците с 45% и
второкурсниците с 41%. Процентът на студентите от I и III курс,
посочили същия отговор, е еднакъв – 33%. Сред анкетираните,
които винаги обръщат внимание на реч на чуждия език, найголям процент са тези от III курс – 40%, и I курс с 35%, следвани
от II курс с 32% и на последно място IV курс с 27%. Най-малък
интерес проявяват студентите от I курс, 4% от които никога не
внимават, когато някой говори на чуждия език, а 10% са
посочили, че обикновено не го правят. Студентите от II курс,
които са посочили същите отговори, са 2% и 7%, а сред тези от III
и IV курс показателят е 0%.
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Диаграма 44

С разлика от 10% жените са заявили по-висока степен на
внимание от мъжете при регистрирането на реч на чуждия език,
като съотношението е 41% към 31%. Процентът на студентите, за
които твърдението винаги или почти винаги е вярно, е еднакъв за
двете групи – 34%. Делът на мъжете, за които е отчасти вярно,
надвишава с малко този на жените – 20% спрямо 18%.
Показателите на мъжете, които обикновено не обръщат внимание
(11%) и никога или почти никога не го правят (4%), отново
превъзхождат тези на жените, посочили същите отговори – 7% и
1%.
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Диаграма 45

По отношение на различията във възрастта, групата на
студентите над 23 години води с малко по-висок процент при
избора на отговор „Обикновено е вярно за мен“, като 38% от тях
са го посочили в сравнение с 36% от по-младите студенти. Сред
тези, за които твърдението е отчасти вярно, по-възрастните са
отново по-голям дял от по-младите си колеги – 21% спрямо 17%.
Но процентът на анкетираните, за които твърдението винаги е
вярно, е по-голям сред студентите до 23-годишна възраст – 35%,
от този на студентите над 23 години – 32%. 10% от по-младите и
7% от по-възрастните участници са заявили, че обикновено не
обръщат внимание, когато някой говори на чуждия език, а тези,
които никога не го правят, са 3% от студентите до 23 години
спрямо 2% от анкетираните над 23 години.
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Диаграма 46

Изводи:
1. Запазва се тенденцията жените да превъзхождат
мъжете по процентни показатели относно степента на
внимание, което отделят, когато някой говори на чуждия
език.
2. Подобна тенденция се наблюдава и по отношение на
различията между двете възрастови групи, където повъзрастните показват по-засилено внимание от по-младите
анкетирани, когато някой говори на чуждия език.
3. Както и при показателите за предходните две
твърдения, най-висок процент от студентите от III и IV курс
се оказват най-внимателни към реч на чуждия език, като са
предпочели опциите за отговор „Обикновено е вярно за мен“
и „Винаги или почти винаги е вярно“.
Стремежът за откриване на начини за индивидуално
усъвършенстване и подобряване на езиковите компетентности е
отразен в следващото твърдение от част Г. Тази склонност е
свързана до голяма степен с индивидуалната преценка за
текущото ниво на владеене на езика и може да бъде провокирана
от евентуални трудности, породени от недостатъчно ефективния
метод на учене. Често в резултат на личните атрибутивни
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убеждения относно нагласата за учене на езици и
индивидуалните способности, както и затруднения от различно
естество, учещите губят мотивация и дори са склонни или готови
да се откажат от по-нататъшни усилия за овладяването на чуждия
език, вместо да променят начина, по който подхождат или/и
търсят алтернативен подход, за да постигнат целите си.
Търсенето на по-качествен начин, който да улесни процеса на
учене и подобри езиковите умения, е показател за
метакогнитивно познание и важно условие за развитие.
Отново повече от една трета от анкетираните или 36% са
посочили, че това твърдение е обикновено вярно за тях, а 32% са
заявили, че винаги или почти винаги се опитват да открият как да
бъдат по-добри в изучаването на чуждия език. За 19% от
участниците това е отчасти вярно, докато за 9% обикновено не е
така, а 3% са дали отговор „Никога или почти никога не е вярно
за мен“. Най-много сред анкетираните, които винаги се опитват
да разберат как да бъдат по-добри при изучаването на чуждия
език, са студентите от III курс с 47%. С еднакъв процент са
студентите от I и IV курс – 30%, посочили същия отговор, а тези
от II курс са 33%. С по 36% са студентите от I и IV курс, за които
твърдение е обикновено вярно, но най-голям процент избрали
този отговор са анкетираните от II курс – 40%. Най-висок
процент от студентите от I и III курс за заявили, че обикновено не
се опитват да разберат как да подобрят езиковите си умения,
съответно – 11% и 20%, а тези, които никога не го правят, са
студентите от I и II курс с еднакъв показател от 4%. Сред
студентите от III и IV курс отново няма посочили този отговор.
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Диаграма 47

При сравнение между двата пола се наблюдава по-голям
процент на мъжете, за които твърдението е обикновено вярно,
като това е и най-предпочетеният отговор, посочен от 36% мъже
и 34% жени. Процентното съотношение е обратно за
анкетираните, които винаги се опитват да разберат как да бъдат
по-добри в изучаването на чуждия език, като жените са 36%, а
мъжете - 25%. За разлика от предишните твърдения процентът на
жените (4%), за които това твърдение никога не е вярно,
надвишава, макар и незначително, този на мъжете (3%).
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Диаграма 48

По-голям дял от по-възрастните студенти, или 39%, са
посочили, че обикновено се опитват да разберат как да подобрят
нивото на езиковата си компетентност в сравнение с по-младите,
чийто процент е 34%, но сред тези, които са заявили, че винаги го
правят, процентът на по-младите е по-висок (36%) от този на повъзрастните (27%). Студентите до 23 години са малко повече от
по-възрастните, за които твърдението обикновено не е вярно,
като показателите са респективно 10% и 8%, но процентът на повъзрастните, за които това никога не е вярно, е по-голям от този
на по-младите анкетирани – 4% спрямо 3%.
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Диаграма 49

Изводи:
1. Тъй като не се наблюдават сериозни различия в
процентните показатели между двете възрастови групи, може
да се направи заключението, че и студентите до 23 години, и
тези над тази възраст са склонни да опитват да разберат по
какъв начин могат да подобрят нивото на езиковата си
компетентност.
2. Същият извод може да се направи от направеното
сравнение между двата пола, където се вижда, че жените и
мъжете със съвсем незначителна разлика полагат усилия да
открият начини за това.
3. Отново студентите от III и IV курс превъзхождат
процентно студентите от останалите курсове, като
демонстрират по-голяма склонност да разберат как да бъдат
по-добри в процеса на учене на чуждия език.
Петото твърдение (34 поред в анкетата) от
метакогнитивните стратегии засяга планирането на времето за
учене на чуждия език. Участниците в анкетата трябва да
определят доколко планират програмата си така, че да имат
достатъчно време за това. Проучването на този аспект от процеса
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на учене е от особено значение, тъй като планирането е основна
метакогнитивна стратегия при изпълнението на дадена задача и
необходимо условие за постигане на поставените цели.
Количеството време, посветено на ученето, в конкретния случай
на чужд език, се определя от различни субективни и обективни
фактори, и
по индивидуална преценка. Предвиждането и
разпределението на времето за учене е важна част от цялостното
планиране на дейността.
Най-предпочетен отговор е „Отчасти е вярно за мен“,
посочен от 36% от анкетираните, а за 24% това твърдение
обикновено не е вярно. 18% са заявили, че обикновено планират
времето така, че да имат достатъчно да учат чуждия език. Много
близки са процентните показатели на студентите, за които това
никога или почти никога не е вярно – 11% – и тези, които
винаги планират програмата си така, че да намерят време за
учене на езика – 10%. Най-голям дял от анкетираните, които
никога не планират, за да имат достатъчно време за учене на
чуждия език, са студентите от III курс - 27%, а най-малък тези от
IV курс – 3%. Най-високият процент сред тези, които винаги го
правят, са отново третокурсници със същия показател от 27%, а
най-нисък – първокурсниците с показател от 6%. Процентът на
четвъртокурсниците е най-висок както и сред тези, за които
твърдението обикновено не е вярно (27%), така и сред
анкетираните, за които то обикновено е вярно (21%). Най-голям е
процентът на студентите от II курс – 43%, избрали отговор
„Отчасти е вярно за мен“.
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Диаграма 50

Според възрастта планирането на личната програма с цел
намиране на достатъчно време за учене на чуждия език се оказва
отчасти важно за 44% от студентите над 23 години спрямо 31%
от по-младите анкетирани. По-висок е и процентът на повъзрастните, които винаги планират програмата си, така че да
намерят време за чуждия език, като техният показател е 12%,
докато този на студентите до 23 години е 9%. Сред анкетираните,
за които твърдението е обикновено вярно, показателят на помладите е малко по-висок – 19%, в сравнение с този на
студентите над 23 години – 17%. Планирането на времето
обикновено не е приоритет за 29% процента от по-младите
студенти, спрямо 18% от по-възрастните, а 12% от студентите до
23 години и 10% от тези над тази възраст никога не планират
програмата си, така че да имат достатъчно време за учене на
чуждия език.
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Диаграма 51

Значителни процентни различия между двата пола се
наблюдават сред избралите отговори „Обикновено е вярно“ и
„Винаги или почти винаги е вярно за мен“. Жените, които са
предпочели първия от двата отговора, са 24% спрямо само 9% от
мъжете. Почти двойно по-малко са мъжете, посочили втория от
гореспоменатите отговори – 7%, в сравнение с жените, чийто
процент е 12%. Почти еднакви са показателите на
представителите на двата пола, за които твърдението е отчасти
вярно – 37% мъже и 36% жени. Делът на мъжете, за които
планирането на времето за учене обикновено не е важно, е
значително по-голям от този на жените, съответно 31% и 21%. А
сред тези, които никога не планират програмата си така, че да
имат достатъчно време за учене на чуждия език, мъжете са
двойно повече от жените – 16% спрямо 8%.
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Диаграма 52

Изводи: 1. За групата на по-възрастните студенти
планирането на времето за учене на чуждия език има поголямо значение, отколкото за студентите до 23 години, близо
една трета от които са заявили, че обикновено не планират
програмата си така, че да предвидят в нея достатъчно време
за учене на чуждия език.
2. Убедителните процентни разлики в полза на жените
показват, че за тях планирането на времето за учене на
чуждия език е по-важно, отколкото за анкетираните мъже.
3. Над една трета от анкетираните са посочили, че
твърдението е отчасти вярно за тях, а доста голям дял, че
обикновено не е вярно за тях, от което може да се направи
заключението,
че
планирането
на
индивидуалната
програмата по начин, предвиждащ време за учене на чуждия
език, не е от първостепенна важност за анкетираните
студенти.
Следващото твърдение се отнася до практикуването на
умението говорене и изисква от участниците да посочат дали и
доколко търсят други хора, с които да разговарят на чуждия език.
Мнозинството участници в анкетата, или 28%, са посочили, че
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това е отчасти вярно за тях, а на второ място с 26% са студентите,
за които това обикновено не е вярно. По-малък дял или 21% от
анкетираните обикновено търсят хора, с които да говорят на
чуждия език, а тези, които винаги го правят, са 15%. 10% от
студентите са посочили, че никога не търсят с кого да разговарят
на чуждия език.
Най-голям процент анкетирани, за които твърдението е
отчасти вярно, са сред студентите от I и II курс с еднакъв
показател от 30%. Четвъртокурсниците са с най-висок процент
(30%) както сред посочилите отговор „Обикновено е вярно за
мен“, така и сред тези, които са предпочели противоположния
отговор или „Обикновено не е вярно за мен“ със същия показател
от 30%. Студентите от III курс са най-много сред посочилите, че
никога не търсят други хора, с които да разговарят на чуждия
език – 20%, както и сред тези, които са заявили, че това винаги е
вярно за тях – 27%.
Диаграма 53

Според показателите по критерия пол за по-голям процент
от мъжете твърдението е отчасти вярно – 31%, спрямо 26% от
жените, но жените, за които то обикновено е вярно (23%) и
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винаги е така (16%), са по-висок процент от мъжете, посочили
тези отговори, съответно 19% и 14%. Жените, които никога не
търсят други хора, за да разговарят на чуждия език, са повече от
мъжете – 11% спрямо 8%, но сред тези, за които това обикновено
не е вярно, мъжете преобладават с малка разлика, като техният
показател е 28%, а този на жените 24%.
Диаграма 54

По отношение на възрастта различията не са значителни,
но повечето са в полза на по-младите студенти. За по-голям
процент от тях твърдението обикновено е вярно – 22%, спрямо
21% от студентите над 23 години, както и за тези, които винаги
търсят други, за да водят разговор на чуждия език – 17% от
анкетираните до 23 години и 12% от тези над тази възраст.
Процентните показатели на по-младите студенти превъзхождат
тези на по-възрастните и по отношение на негативните отговори.
27% от анкетираните до 23 години са заявили, че твърдението
обикновено не е вярно за тях, а 10% са посочили, че никога не
търсят с кого да разговарят на чуждия език. Сред по-възрастните,
дали същите отговори, показателите са респективно 23% и 9%.
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Диаграма 55

Изводи:
1. Предвид ниския процентен показател за найпредпочитания отгвор „Отчасти е вярно за мен“, може да се
направи изводът, че търсенето на други хора за вербална
комуникация на чуждия език не е приоритет сред
анкетираните. Друга причина за това заключение е
значителният процент на предпочелите отговор „Обикновено
не е вярно за мен“.
2. Отново жените показват по-сериозен интерес към
намирането на други хора, с които да общуват на чуждия
език, в сравнение с мъжете.
3. Сред студентите от III и IV отново с най-високи
процентни показатели са посочили, че твърдението е
обикновено вярно или винаги вярно за тях. 4. Въпреки
некатегоричните процентни показатели, за по-възрастните
студенти е по-важно да търсят други хора, с които да
разговарят на чуждия език, отколкото за по-младите
участници в анкетата.
Следващото твърдение се отнася до търсенето на повече
възможности за четене на чуждия език. Четенето е ключово
умение, което притежава най-голям потенциал за развитие, тъй
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като в сравнение с останалите езикови умения (слушане, писане и
говорене) е по-лесно за практикуване, поради индивидуалния си
характер и не изисква задължително обратна връзка и общуване с
други хора. Четенето на чужд език е ефективен начин за
ползването му, обогатяването на лексикалния запас и
поддържането на достигнатото ниво на владеене на езика,
особено в изкуствена среда. Търсенето на повече възможности за
четене на чуждия език е пример за метакогнитивен подход към
това умение и осъзнаване на необходимостта от различни начини
за усвояване на нови знания, което е също част от
метакогнитивното мислене.
Най-голям сред анкетираните е процентът на посочилите,
че твърдението е отчасти вярно за тях – 36%. Само 2% е
разликата между студентите, за които то обикновено не е вярно
(21%) и обратното - тези, за които обикновено е вярно (23%).
13% от анкетираните винаги търсят възможности да четат повече
на чуждия език, а 8% никога не го правят. Най-висок процент, за
които това отчасти е вярно, са студентите от I и II курс, съответно
39% и 38%. Сред вторкурсниците е и най-висок процент на тези,
които обикновено търсят възможности за четене на чуждия език,
а тези, които винаги го правят, с най-висок показател от 27%, са
студентите от III курс. Изненадващо, последните са първенци по
процентен показател и сред анкетираните, предпочели отговор
„Никога или почти никога не е вярно за мен“ с 20%. А сред тези,
за които твърдението обикновено не е вярно, най-голям е
процентът на студентите от IV курс - 30%.
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Диаграма 56

Сравнението между двете възрастови групи показва, че за
по-голям дял от студентите над 23 години, или 41%, твърдението
е отчасти вярно, докато процентът на по-младите е 32%. Повече
от студентите до 23 години са посочили, че обикновено търсят
възможности да четат на чуждия език – 27% спрямо 18% от повъзрастните. Отново по-висок е процентът на по-младите, които
винаги го правят - 14%, докато студентите над 23 години,
предпочели същия отговор, е 11%. Сред тези, за които търсенето
на възможности за четене обикновено не е от първостепенна
важност, по-възрастните са по-голям дял - 25% - спрямо 18% от
студентите до 23 години. По-младите, които никога не търсят
възможност да четат на чуждия език, са повече от повъзрастните, като показателите са съответно 9% и 6%.
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Диаграма 57

При отчитане на различията между двата пола се
наблюдава по-голям процент сред жените, посочили, че
обикновено търсят възможности за четене на чуждия език (25%),
и тези, за които това отчасти е вярно (37%), спрямо показателите
на мъжете, предпочели тези два отговора, респективно 20% и
34%. Твърдението обикновено не е вярно за 24% от мъжете и
19% от жените. Между двата пола няма разлика сред заявилите,
че никога не търсят възможности да четат повече на чуждия език
– 8%.
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Диаграма 58

Изводи:
1. Сред опциите за отговор „Отчасти е вярно за мен“
отново е подкрепен с най-голям процент и това показва, че
търсенето на възможности за четене на чуждия език не е
предпочитана дейност в процеса на усвояването на езика за
преобладаващата част от участниците в проучването.
Възможни причини за това са затруднения с разбирането на
текста поради недостатъчно добро ниво на владеене на езика,
недобра способност за преценка за подходящи текстове за
четене, липса на цялостен интерес към четенето и др.
2. Жените са заявили по-голяма склонност да търсят
повече възможности да четат на чуждия език от мъжете.
3. Изглежда изненадващ фактът, че данните за помладите анкетирани, за които възможностите за четене са
важни, превъзхождат процентно тези на по-възрастните
участници, предвид разпространеното виждане, че четенето
не е популярно сред младите.
Предпоследното
твърдение
от
метакогнитивните
стратегии засяга наличието на ясни цели у анкетираните за
подобряване на чуждоезиковите им умения. Индивидуалната им
преценка показва доколко са наясно какво и как искат да
постигнат, за да повишат езиковата си компетентност, което до
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голяма степен е определящо както за личната им мотивация, така
и за ефективното изполване на усилия, време и ресурси.
Отново най-висок процент от анкетираните са посочили,
че твърдението е отчасти вярно за тях – 33%, докато 27% са
заявили, че обикновено имат ясни цели за подобряване на
езиковите си умения. Само 1% е разликата между показателите
на студентите, за които това винаги е така (17%), и тези, за които
обикновено не е вярно – 16%. Анкетираните, които никога нямат
ясни цели за подобряване на езиковите си умения, са 7%.
При преглед на отговорите на студентите от различните
курсове се забелязва, че сред анкетираните, които винаги са
наясно към какво се стремят, за да подобрят уменията си по
чуждия език, са студентите от III курс с най-висок процентен
показател от 33%. Със същия показател първокусниците водят
сред студентите, за които твърдението обикновено е вярно (33%),
а сред тези, за които то обикновено не е вярно, с най-голям и
еднакъв процент са анкетираните от III и IV курс - 27%.
Второкусниците са първенци сред студентите, които никога
нямат ясни цели, що се отнася до подобряване на чуждоезиковите
им умения с показател от 10%.
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Диаграма 59

По-голямата част от мъжете (34%), както и от жените
(32%) са заявили, че твърдението е отчасти вярно за тях. Почти
двойно по-голям е процентът на мъжете, за които обикновено не
е вярно, че имат ясни цели за подобряване на способностите си
по чуждия език – 23% спрямо 12% от жените. Сред анкетираните,
за които това никога или почти никога не е вярно, съотношението
е обратното, но с разлика от само 1% - 7% мъже и 8% жени.
Показателите на жените, които обикновено (31%) и винаги или
почти винаги са наясно с целите си за повишаване на езиковата
компетентност (18%), надвишават тези на мъжете, посочили
същите отговори, чиито проценти са съответно 21% и 15%.
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Диаграма 60

По критерий възраст различията са в полза на студентите
над 23, за които твърдението е отчасти вярно, и тези, за които е
обикновено вярно, като процентните им показатели са съответно
35% и 29%, а на по-младите студенти – 31% и 25%. Сред
анкетираните, които винаги имат ясни цели за подобряване на
езиковите си способности, по-младите са по-голям дял (19%) от
по-възрастните, чийто показател е 14%. Разлика има между двете
групи и сред предпочелите останалите два отговора, като сред
студентите, за които твърдението обикновено не е вярно,
процентът на анкетираните до 23 години е 17% или по-висок от
този на анкетираните над 23 години – 14%. Сред посочилите, че
то никога или почти никога не е валидно за тях, отново по-голям
дял са студентите до 23 годишна възраст - 8%, а 7% са студентите
над 23 години.
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Диаграма 61

Изводи:
1. За пореден път най-голям дял от участниците в
анкетата са посочили, че твърдението е отчасти валидно за
тях, от което следва изводът, че не могат да конкретизират
ясно целите, насочени към подобряване на нивото на
чуждоезиковите им способности. Това, от своя страна, би
могло да доведе до несистематичен подход към ученето и
усвояването на езика и да отдалечи учещите от постигането
на желаните резултати.
2. Анкетираните жени показват по-ясна представа за
собствените цели за подобряване на чуждоезиковата си
компетентност от мъжете.
3. Според процентните резултати за двете възрастови
групи следва да се заключи, че студентите над 23 години са
заявили, че притежават по-ясна визия за целите за
подобряване на способностите си по чуждия език от помладите анкетирани.
Последното твърдение от тази група изисква от
участниците в анкетното проучване на посочат до каква степен
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мислят и правят равносметка за собствения напредък в
изучаването на чуждия език. То има за цел да провокира
размисъл за индивидуалния им прогрес до текущия момент, както
и какво биха могли да направят или променят, за да стимулират и
улеснят постигането на бъдещи успехи в усвояването на езика.
Една трета от анкетираните или 31% са заявили, че
обикновено мислят за напредъка си в изучаването на чуждия
език, а с еднакъв показател от 26% са студентите, избрали
отговори „Отчасти е вярно“ и „Винаги е вярно за мен“.
Анкетираните, които са посочили, че твърдението обикновено не
е вярно за тях, са 10%, а тези, които никога не мислят за
напредъка си, са 7%. Отново студентите от III и IV курс, с найвисок процент, са заявили, че винаги или почти винаги мислят за
своя прогрес в изучаването на чуждия език, сътветно с 47% и
36%, докато тези, за които това никога не е така, са най-много
сред студентите от II курс – 10%. За мнозинството от
анкетираните от I курс твърдението е обикновено вярно – 31%.
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Диаграма 62

Разликите в процентите между двата пола са видими и в
полза на жените сред анкетираните, предпочели отговор
„Обикновено е вярно“ и „Винаги или почти винаги е вярно за
мен“, като първия отговор са посочили 35% от жените и 25% от
мъжете, а за втория показателите са 29% жени и 20% мъже. Поголям процент са мъжете, посочили, че твърдението обикновено
не е вярно за тях - 12%, спрямо 9% от жените, както и тези, които
никога не мислят за напредъка си в усвояването на езика – 8%
мъже и 6% жени.

199

Диаграма 63

По отношение на разликите във възрастта по-голям
процент от студентите до 23 години са посочили, че твърдението
е обикновено вярно за тях (32%) и винаги или почти винаги е
вярно за тях (28%), в сравнение с по-възрастните анкетирани,
чиито показатели за тези два отговора са съответно 30% и 23%.
Твърдението е отчасти вярно за 31% от студентите над 23 и за
21% от по-младите студенти. Еднакъв е показателят и за двете
възрастови групи на посочилите, че обикновено не мислят за
напредъка си – 10%, а тези, които са заявили, че никога не го
правят, са малко повече сред по-младите студенти (8%) от
студентите над 23 години (6%).
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Диаграма 64

Изводи:
1. Фактът, че най-голям процент от анкетираните са
предпочели отговор „Обикновено е вярно за мен“, означава,
че напредъкът в изучаването на езика е важен за голяма част
от участниците в анкетата. В подкрепа на това е и доста
високият процент, които за заявили, че винаги мислят за
прогреса си.
2. Въз основа на процентните показатели жените за
пореден път заявяват по-сериозна загриженост за
постиженията си в изучаването на чуждия език.
3. Макар и с неголеми различия в процентните
показатели, за по-голяма част от по-младите студенти
индивидуалният напредък е приоритет и обект на
равносметка в сравнение със студентите над 23 години.
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ИЗВОДИ ОТ ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
След
анализа
на
резултатите
от
частта
за
метакогнитивните стратегии могат да се очертаят някои общи
изводи и заключения за метакогнитивната нагласа на
участниците в анкетата при изучаването на чужд език.
 Пет от общо деветте твърдения са определени за отчасти
валидни, всяко едно от тях е подкрепено от около една
трета от анкетираните, а останалите четири са получили
отговор „Обикновено е вярно за мен“, отново с подкрепа
от една трета или малко повече от една трета от
анкетираните студенти. Тези два отговора са найпредпочетените за твърденията и това показва, че
метакогнитивният аспект в изучаването на чуждия
език като цяло не е категорично доминиращ за
участниците в анкетата.
 От особено значение като част от метакогнивния подход
при ученето в най-общ план са забелязването на
допуснати грешки и справянето с тях, планирането на
времето за учене, наличието на ясни цели за развитие на
способностите и равносметка за напредъка до текущия
момент. Дори разгледани в ограничения контекст на
чуждоезиковото обучение, данните за тези твърдения
показват, че за сравнително малък дял от
анкетираните тези метакогнитивни аспекти са от
съществена важност в процеса на усвояване на езика.
 При анализ на показателите по отношение на пола би
могло да се направи заключението, че жените показват
по-сериозна
нагласа
към
използване
на
метакогнитивни стратегии от мъжете, въпреки че
разликата в съотношението на анкетираните студенти
от двата пола също трябва да бъде взета под
внимание, тъй като броят на жените надхвърля почти
двойно този на мъжете.
 Възрастта и опитът могат да се отчетат като съществени
фактори
при
склонността
за
изполването
на
метакогнитивни стратегии в ученето на чужд език, тъй
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като анализът на отговорите за повечето твърдения
показва, че по-възрастните и опитни студенти са
изразили по-голяма готовност за прилагането на
преобладаващата част от посочените стратегии
отколкото по-младите студенти, с изключение на две
от тях - търсенето на повече възможности за четене на
чуждия език и отчитането на собствения напредък в
изучаването му. Според данните студентите от III и IV
курс демонстрират по-изразена нагласа към
използването на метакогнитивните стратегии в
сравнение със студентите от останалите курсове, което
би могло да се отнесе до заключението, че възрастта и
опитът са от значение за прилагането на този вид
стратегии при ученето на чужд език.
 Целта и задачите на емпиричното изследване са
постигнати и хипотезата е доказана. В резултат на
недостатъчното познаване на метакогнитивните
стратегии студентите ги използват интуитивно,
несистемно и спорадично.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всеки човек притежава неосъзнато метакогнитивно
познание още от ранна детска възраст, което продължава да се
обогатява и автоматизира на по-късен етап от неговото развитие.
Това познание най-общо се проявява на подсъзнателно ниво.
Актът на осъзнаване на същността и значението му е сложен
процес, необходим за по-ефективното управление и контрола на
когнитивните умения. Независимо от образователния аспект, в
който метакогницията може да бъде разглеждана, всеобщото
мнение, споделяно от учените, е, че развитието на
метакогнитивните способности на даден обучаем може да
повлияе положително върху неговото обучение и по тази причина
се подчертава значението на нейното интегриране в
образователните практики.
В подкрепа на тезата, че метакогницията се развива
паралелно с развитието на когнитивните умения и натрупването
както на общ житейски, така и на практически опит в учебна
среда, може да се направи заключението, че потенциално
съзнателно и целенасочено въздействие чрез определени
образователни практики може да подобри метакогнитивните
способности на даден учещ се и в по-късен етап на учене. С други
думи, не може да се смята, че ако метакогнитивните умения и
стратегии не са достатъчно развити в учебната среда на
училището, те не биха могли да бъдат подобрени и
усъвършенствани на по-късен етап от обучение, какъвто е
учебният курс в университетска среда.
В резултат на проведеното изследване могат да се
очертаят следните изводи:
 От теоретичния анализ:
1.
Поради сложната природа, многоаспектния
характер на понятието метакогниция и въпреки многобройните
теоретични и емпирични изследвания, които са посветени от
десетилетия на неговата същност, на компонентите и
приложението ѝ в различни области на познанието, в научната
литература не се откроява общоприета и универсална дефиниция
за него;
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2.
Различни аспекти на метакогницията като
убедителното установяване на факторите, които са ключови за
развитието на метакогнитивните познания и способности, найефективните начини за интегриране на метакогнитивни стратегии
в процеса на учене и методите за оценка на резултатите от
целенасочено метакогнитивно обучение са сред въпросите, които
все още стоят пред учените и са обект на по-нататъшни
изследвания; въпросът за метакогнициите и метакогнитивните
стратегии все още е открит и дискусионен;
3.
Четенето, подобно на метакогницията, е обект на
различни интерпретации от страна на учените, които го
определят най-често като процес и/или умение, без значение дали
се извършва на роден или чужд език; общоприето определение
няма както за природата на четенето, така и относно механизмите
за установяване на точна представа и оценка на степента на
разбиране при четене на текст.
 От емпиричното изследване
1.
В проучването на подходите и нагласите на
студентите при четене на английски език като чужд се забелязва
отражението на промените и резултатите от въвеждането на нови
методи в обучението по чужд език; дълго възприеманият метод с
акцент върху превода и усвояването на граматиката при работата
с текст на чужд език е заменен с подход за разбиране на
основните идеи в текста и използването на алтернативни на
превода стратегии за разбиране на смисъла на прочетеното; този
извод може да се прави въз основа на разликите между двете
възрастови групи на анкетираните студенти, които отразяват
промяната в методическите подходи в процеса на усвояване на
четенето и разбирането на текст на чужд език;
2. Мнозинството от участниците в изследването са
посочили, че са запознати от преподавателите си със стратегии за
четене и разбиране при четене на текст на чужд език. Това е
доказателство, че стратегическото обучение има своето място и
потенциал в процеса на изучаване на чужд език;
3. Общият процент на студентите, които използват
метакогнитивни стратегии в обучението си по чужд език,
представлява малко над една трета от общия брой на
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анкетираните, но тъй като тези стратегии и умения не са обект на
целенасочено обучение, може да се направи заключението, че
тяхната употреба е в резултат на метакогнитивни действия на
подсъзнателно ниво;
4.
Възрастта се оказва важен фактор за проявата на
метакогнитивни стратегии и тяхното прилагане в ученето на
чужд език, което потвърждава значението на индивидуалното
развитие на интелектуалните способности и натрупването на
опит за формиране на метакогнитивно познание и придобиване
на метакогнитивни умения.
На основата на направените изводи могат се отправят
следните препоръки:
 целенасоченото обучение по метакогнитивни стратегии
може да бъде въведено постепенно паралелно със
съдържанието в учебната програма;
 предвид становището, споделяно от множество
изследователи, че усвояването и автоматизирането на
метакогнитивни умения е дълъг и бавен процес,
обучението по чужд език, по-конкретно английски език, е
подходящо за въвеждането на метакогнитивни стратегии,
тъй като се осъществява през целия курс на обучение в
средна степен;
 за да бъдат приложени на практика метакогнитивните
стратегии в образователни среда и контекст, бъдещите и
настоящите учители е нужно да бъдат добре запознати с
теоретичните
постановки
на
метакогницията.
Оптимизацията на теоретичните познания може да се
осъществи по два начина – 1) чрез организиране и
провеждане на специализирани курсове за настоящи
учители; 2) чрез въвеждането на метакогнитивната теория
в теоретичния курс на обучението по методика и
педагогика във висшите учебни заведения;
 университетската среда, макар и в по-късен етап на
образованието, е необходимо да се приема като
благоприятна за интегрирането на метакогнитивни
стратегии наред със съдържанието по чужд език, въпреки
ограниченията на периода на обучение.
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Учебната среда в университета и ученето в този
следващ образователен етап могат да благоприятстват
усвояването
и/или
усъвършенстването
на
саморегулиращи умения, които са особено необходими за
академичното представяне. В контекста на идеята за
учене през целия живот, всеки етап от учене и всеки тип
образователни практики могат да се обогатят и подобрят с
включването и усвояването на метакогнитивни умения и
стратегии и до известна степен могат да променят
подхода на обучаемите и резултатите от техните учебни
дейности и усилия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Strategy Inventory for Language Learning (SILL)

Инструментариум за стратегии при изучаване на чужд език
Уважаеми колеги,
Предлагаме Ви да участвате в настоящото изследване по
проблемите на метакогнициите в сферата на чуждоезиковото
обучение. Резултатите от изследването ще бъдат използвани
само за научни цели.
Молим Ви да отговорите на всички въпроси, като изразите
откровено личното си мнение. Отговорът, който отразява
вашето становище, заградете с кръгче.
Изследването е анонимно!
Предварително Ви благодарим за съдействието и
отзивчивостта!
Анкетна карта
Пол:

Възраст:

Курс:

Моля, прочетете всяко твърдение и изберете една от опциите за
отговор (1, 2, 3, 4, или 5), която посочва доколко валидно е
твърдението за Вас.
1. Никога 2.
3. Отчасти 4.
5. Винаги
или
Обикновено
е вярно
Обикновено
или
почти
не е вярно за
е вярно
почти
никога
мен
винаги е
не е
вярно
вярно за
мен
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Отговорете според това колко добре ви описва твърдението. Не
отговаряйте как мислите, че трябва да бъде или какво мислят
други за вас. Няма верни или погрешни отговори на тези
твърдения.

Част А
1.
Свързвам това, което знам вече, и новите неща, които
научавам по чужд език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
2.
Използвам нови думи от чуждия език в изречение, така че
да мога да ги запомня.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
3.
Свързвам звученето на нова чужда дума с образ или
картина, за да ми помогне да запомня думата.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
4.
Запомням нова дума, като си представям ситуация, в
която думата би могла да бъде използвана.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
5.
Използвам римуване/рими, за да запомням нови чужди
думи.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
6.
Използвам флашкарти, за да запомням нови чужди думи.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
7.
Физически изигравам значението на нови чужди думи.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
8.
Често преговарям уроците си/ученото по чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
9.
Запаметявам нови думи и фрази на чуждия език, като
запомням мястото им на страницата, на дъската или на улични
знаци.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
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Част Б
10.
Казвам/произнасям или пиша новите думи по няколко
пъти.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
11.
Опитвам се да говоря като носителите на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
12.
Упражнявам се да произнасям звуковете на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
13.
Използвам чуждите думи, които зная, по различни
начини.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
14.
Инициирам разговори на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
15.
Гледам тв програми и филми на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
16.
Чета на чуждия език за удоволствие.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
17.
Пиша бележки, съобщения, писма/имейли или доклади
на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
18.
Първо прочитам бегло пасаж на чуждия език, после го
прочитам внимателно.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
19.
Търся думи от моя език, които са подобни/с подобно
звучене на нови думи от чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
20.
Опитвам се да намеря сходни модели в чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
21.
Намирам значението на чужда дума, като я разделям на
части, които разпознавам и/или са ми познати.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
22.
Опитвам се да не превеждам дума по дума.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
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23.
Обобщавам информацията, която чувам или чета на
чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
Част В
24.
За да разбера значението на непознати думи на чуждия
език, правя предположения/опитвам да отгатна.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
25.
Когато не мога да се сетя за дадена дума по време на
разговор на чужд език, използвам жестове.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
26.
Измислям си нови думи, ако не зная правилните думи на
чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
27.
Чета на чуждия език без да търся всяка нова дума.
1. . . . . 2. . . . . .
3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
28.
Опитвам се да отгатна какво ще каже събеседникът ми в
разговор на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
29.
Ако не мога да се сетя за дадена дума на чуждия език,
използвам дума или фраза, които означават същото.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
Част Г
30.
Опитвам се да намеря колкото мога повече начини да
използвам чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
31.
Забелязвам грешките си и използвам тази информация, за
да ми помогнат да се справям по-добре.
1. . . . . 2. . . . . .
3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
32.
Внимавам, когато някой говори на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
33.
Опитвам се да разбера как да бъда по-добър при
изучаването на чуждия език.

233

1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
34.
Планирам програмата си/времето си така, че да имам
достатъчно време да уча чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
35.
Търся хора, с които мога да говоря на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
36.
Търся възможности да чета колкото може повече на
чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
37.
Имам ясни цели за подобряване на езиковите си умения.
1. . . . . 2. . . . . .
3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
38.
Мисля за моя напредък в изучаването на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
Част Д
39.
Опитвам се да се отпусна всеки път, когато се страхувам
да използвам чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
40.
Окуражавам се да говоря на чуждия език дори когато се
страхувам да не направя грешка.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
41.
Награждавам се, когато се справя/м и когато показвам
добри резултати по чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
42.
Забелязвам/отчитам, ако съм напрегнат или нервен,
когато уча или използвам чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
43.
Записвам си в специален езиков дневник как съм се
почувствал в дадена езикова ситуация.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
44.
Разговарям/споделям с друг как се чувствам, когато уча
чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
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Част Е
45.
Ако не разбирам нещо на чуждия език, моля събеседника
си да говори по-бавно или да повтори казаното.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
46.
Моля носителите на езика, с които разговарям, да ме
поправят, ако греша, когато говоря.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
47.
Практикувам/упражнявам чуждия език, като разговарям с
други студенти.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
48.
Търся помощ от носители на езика.
1. . . . . 2. . . . . .
3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
49.
Задавам въпроси на чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
50.
Опитвам се да науча за културата на носителите на
чуждия език.
1. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 4. . . . . 5. . . . .
Adapted from http://homework. wtuc. edu. tw/sill. php (May 5,
2009)
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ПРИЛОЖЕНИЕ№3
Уважаеми колеги,
Предлагаме Ви да участвате в настоящото изследване по
проблемите на метакогнициите в сферата на чуждоезиковото
обучение. Резултатите от изследването ще бъдат използвани
само за научни цели.
Молим Ви да отговорите на всички въпроси, като
изразите откровено личното си мнение. Отговорът, който
отразява вашето становище, заградете с кръгче. Някои
въпроси допускат повече от един избор на отговор.
Изследването е анонимно!
Предварително Ви благодарим за съдействието и
отзивчивостта!
Анкетна карта
Пол:

Възраст:

Курс:

Четене на английски като чужд език
1. Каква мислите, че е най-важната цел при четенето на
английски език като чужд език?
а) ученето/усвояването на английската граматика, б)
лексиката; в) фонетиката; г) разбирането на основната
идея на текста; д) или нещо друго;
2. Въз основа на собственото ви разбиране, каква е найсериозната спънка, която ви създава трудности при
четенето на английски език?
а) непознати думи; б) сложни граматически конструкции;
в) идиоми, г) фразеологични глаголи; д) нещо друго;
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3. Имате ли речник?
а) да, английско-английски; б) българо-английски; в)
английско-български; г) не;
4. Използвате ли речник, докато четете?
а) никога; б) рядко; в) често; г) винаги;
5. Каква стратегия използвате в подхода си към непознаните
думи?
а) търся значението им в речник; б) разпознавам
значението им от контекста; в) търся помощ; г) друго;
6. Обръщате ли внимание на основните идеи в текста или на
детайли?
а) обръщам внимание на основните идеи; б) обръщам
внимание на детайлите; в) обръщам внимание на
основните идеи и детайлите; г) не обръщам внимание на
нито едно от двете;
7. Какво ще направите, когато попаднете на дълго
изречение? Как подхождате към него?
а) стремя се да го преведа; б) прочитам го няколко пъти;
в) сегментирам го на по-малки части; г) отказвам се и
продължавам нататък;
8. Как оценявате способността си за разбиране при четене на
английски и способността си за четене на български език?
а) разбирам по-добре прочетеното на български език; б)
разбирам по-добре прочетеното на английски език; в)
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разбирам еднакво добре прочетеното и на двата езика; г)
не разбирам прочетеното на английски; д) не разбирам
прочетеното на български език; е) не разбирам
прочетеното и на двата езика.
9. Някога вашият учител преподавал/запознал ли ви е с
някакви стратегии или умения за четене?
а) да; б) не;
Awareness in Reading: EFL Students’ Metacognitive Knowledge of
Reading Strategies in an Acquisition-poor Environment, Lawrence
Jun Zhang, National Institute of Education, Nanyang Technological
University, Singapore
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