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Резюме: Статията разглежда потенциалната роля на стратегическото обучение в 

рамките на изучаването на чужд език (английски език), като описва същността, целите 

и видовете стратегии за учене на чужд език, и по-конкретно метакогнитивните 

стратегии и тяхното значение в процеса. Представени са различни класификации на 

стратегиите за учене на чужд език, както и специфични стратегии, чиято употреба би 

могла да улесни учещите и при полагането на изпит за определяне на ниво на езикова 

компетентност, като например държавния зрелостен изпит по избор. Накратко е 

описана и ролята на учещите в стратегическото обучение, целта на което е да 

стимулира тяхната активност и самостоятелност в ученето.   
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Abstract: The article examines the potential role of strategy instruction in the context 

of foreign language learning (English language), as it defines the nature, aims and types of 

foreign language learning strategies and more particularly metacognitive strategies and their 

significance in the process. Various classifications of foreign language learning strategies are 

presented, as well as specific test-taking strategies that could facilitate learners at language 

proficiency exams, such as the second state maturity exam. The learners’ part in strategy 

instruction is briefly outlined, as the purpose of the latter is to stimulate their active 

participation and independence in learning. 

Key words: strategy instruction, foreign language learning strategies, metacognitive 
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Обучението по чужд език, конкретно английски език, е важна част от учебната 

програма в българското училище и поради статута му на международен език и 

засиления интерес към него, той се превърна в задължителен предмет, изучаван през 

целия курс на средното образование, наред с предмети като български език и 

математика. Интегрирането на учебни стратегии, и по-специално метакогнитивни 

стратегии в чуждоезиковото обучение е подходящо за такъв продължителен курс, тъй 

като усвояването и автоматизирането им изисква време, за да могат учещите да се 

възполват максимално от тяхната ефективност и така да подобрят ученето си. Поради 

универсалната им същност, метакогнитивните стратегии, веднъж възприети и усвоени,  

биха могли да бъдат трансферирани и използвани в други области на познанието с цел 

улесняване и саморегулиране на ученето. 

Стратегическото обучение по чужд език, макар и не експлицитно застъпено в 

процеса на неговото изучаване, може да бъде от съществено значение в хода на целия 

курс, както и при подготовката за изпити от различен характер, включително 

държавния зрелостен изпит по чужд език (английски език). Стратегическото 

чуждоезиково обучение обхваща сбор от различни стратегии за системен подход, чиято 

цел е по-ефективното справяне на обучаемите с изпълнението на езикови задачи в 

процеса на овладяването на чуждия език като цялостен процес, стратегии за усвояване 

на отделните езикови умения и компетентности, както и специфични стратегии за 

подход при полагането на изпит. 
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Преди да се представят същността и видовете класификации на стратегиите в 

чуждоезиковото обучение, е нужно да се направи едно важно уточнение, предвид 

различията в терминологичното възприемане на понятието стратегии в англоезичните 

и българските научни изследвания. Понятието стратегия в англоезичната научна 

литература е широко използвано и с него се означават най-общо различни методи, 

подходи и техники, използвани в преподаването и изучаването на езика в стратегически 

план. Тъй като за настоящото изследване са използвани основно англоезични научни 

източници, терминът стратегии ще бъде използван в този смисъл. 

Дефиниции и класификации на стратегиите за учене на чужд език 

Въз основа на множество изследвания К. Грифитс предлага кратка дефиниция на 

понятието стратегии за учене на език, според която те представляват дейности, 

избрани от учещите с цел изучаването на езика. Основни характеристики на 

стратегиите, според това определение, са: 1) стратегиите за учене на език предполагат 

активен подход; 2) стратегиите се избират от учещите; 3) стратегиите са 

осъзнати/съзнателни действия, въпреки че понякога се прилагат автоматично; 4) 

стратегиите са целенасочени и преднамерени и тяхната цел ги разграничава от други 

понятия, с които често се бъркат, като например умения; 5) учещите избират стратегии 

за учене на език, за да регулират и контролират ученето, и 6) стратегиите за учене на 

език имат за цел развиването на езикови способности. Това ги отличава от други видове 

стратегии, свързани с ученето на езика, като комуникативните стратегии, чиято основна 

функция е конкретно постигането на комуникативни цели, въпреки че са пряко 

свързани с ученето и употребата на езика (Griffiths 2014, 2). 

Според по-разширената дефиниция на А. Коен, стратегиите за учене на език са 

мисли и действия, съзнателно избрани и приведени в употреба от изучаващите езика, за 

да им помогнат при извършването на множество задачи от самото начало до най-

високите нива на овладяване на изучавания език. Коен подчертава, че елементът на 

съзнателен избор е от съществено значение, тъй като той отличава стратегиите от 

процесите, които нямат стратегически характер (Cohen 2017, 21). 

Р. Оксфърд, чиято класификация на стратегии за учене на чужд език ще бъде 

представена по-нататък в настоящата статия, ги определя като „специфични 

поведенчески и мисловни процеси, които учещите използват, за да подобрят 

собственото си учене на чужд език“(Oxford 2003, 8). 
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Редица изследователи предлагат различни начини за класифициране на видовете 

стратегии за учене на чужд език, които веднъж възприети и автоматизирани в резултат 

на продължителна и редовна употреба, могат да намерят приложение в контекста както 

на ученето на чужд език, така и на полагането на езикови изпити, без значение от 

техния формат, което често е непосредствена цел в края на курса на обучение.  

А. Коен най-общо групира стратегиите за учене на чужд език в три категории: 

• Според целта – за учене на чужд език като идентифициране, 

разграничаване, групиране, стратегии за запаметяване; за използване на 

чуждия език, за комуникация и др. 

• Според  функцията – когнитивни, афективни и социални; стратегии за 

упражняване на надзор и контрол върху ученето и използването на 

чуждия език (планиране, наблюдение и контрол върху собственото 

изпълнение и оценяване на изпълнението), които са метакогнитивни 

стратегии. Коен смята, че тези четири елемента са по-скоро функции на 

дадени стратегии, отколкото стратегии сами по себе си, защото и 

четирите биха могли да охарактеризират използването на дадена 

стратегия; 

• Според умението – стратегии, които учещите могат да изберат за да 

практикуват уменията слушане, говорене, четене или писане на чуждия 

език, както и стратегии за учене и използване на лексика, овладяване на 

граматически модели, или за устен или писмен превод.  

Стиловете на учене, които могат да се пренесат в друг учебен контекст, също 

имат значение при използването на стратегии: когнитивни стилове, напр. глобален или 

ориентиран към детайлите; стилове, свързани с личностни характеристики като 

рефлективен и импулсивен; екстровертен и интровертен; както и видовете стилове за 

възприятие - визуален, слухов, тактилен, кинестетичен и т.н. (Cohen 2017, 23). 

Стратегиите за изучаването на чужд език са включени в още няколко 

класификации, които са сходни. Класификацията на Дж. Рубин прави разграничение 

между стратегии, допринасящи директно за ученето (когнитивни и метакогнитивни 

стратегии) и такива с индиректно влияние върху него (социални стратегии). Дж. 

O’Мали и А. Шамът предлагат почти аналогична класификация, която също се състои 

от три вида – метакогнитивни, когнитивни и социални/афективни стратегии (Williams, 
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Burden 1997; O’Malley, Chamot 1990). Най-съвременната таксономия, на Р. Оксфърд, 

съдържа 6 категории в две основни групи, подобно на класификацията на Дж. Рубин: 

директни и индиректни стратегии.  

Директните стратегии включват: 

• Паметови стратегии (стратегии, свързани с активиране на паметта) -  

помагат на учещите да свържат една езикова единица на чуждия език или 

дадено понятие с друго, но не включват непременно задълбочено 

разбиране. Разнообразните паметови стратегии помагат на учещите да 

научат или 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 страница или на учебна дъска);  

• Когнитивни стратегии - съдействат учещия да управлява езиковия 

материал по директни начини, напр. чрез разсъждаване, анализиране и 

синтезиране, водене на записки и реорганизиране на информацията; 

•  Компенсаторни 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 да компенсира недостатъчни или липсващи познания.  

 Индиректните стратегии са: 

• Метакогнитивни стратегии - идентифициране 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; 

• Афективни стратегии за регулиране на емоционални състояния, 

свързани с ученето; 

• Социални стратегии за учене във взаимодействие с други хора/в група 

(Oxford 2003, 12-14). 
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Въпреки разликите между класификациите, когнитивните и метакогнитивните 

стратегии присъстват във всички от тях и са двата основни вида стратегии със 

съществено значение при изпълнението на когнитивни задачи от различно естество. 

Всъщност при изследването на явлението метакогниция в контекста на изучаването на 

чужд език акцент е поставен именно на ролята на метакогнитивните стратегии. 

Метакогниция 

Същността на понятието метакогниция се свежда най-общо до познание за  

човешкия ум и начина, по който той функционира, както и познания и убеждения за 

собствените знания, когнитивни способности и умения. Терминът е въведен от Дж. 

Флавел (1975) преди повече от 40 години и оттогава метакогнитивното познание е 

обект на изследване от множество изследователи в редица научни направления. В 

последните години метакогницията е разглеждана в контекста на ученето през целия 

живот, с цел учещите да мислят критично и да се научат да учат, концепции и 

тенденции, които се простират отвъд формалното образование и извън чисто 

образователните рамки.  

Когницията и метакогнитивното познание са взаимосвързани и взаимозависими 

и въпреки че някои учени ги противопоставят, те не могат да бъдат напълно 

разграничени, както и да функционират отделно (Veenman et al. 2006, 5). 

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 

(Barzilai and Zohar 2014, 19).  

Метакогнитивната осъзнатост е необходима на обучаемите, за да се научат да 

регулират собствения си процес на учене (Williams and Burden 1997, 155). В основата на 

саморегулираното учене е идеята за обучаемия като инициатор и агент на собствената 

си дейност в образователен контекст (S.Paris and P.Vinograd 1990, А.Уддин 2013). 

Според Р. Славин „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). В това се крие и смисълът на 

продължителното стратегическо обучение. Две са насоките, в които да се ориентират 

образователните усилия, за да могат метакогнитивните (саморегулиращи) стратегии да 
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бъдат интегрирани успешно в процеса на обучение. Едната от тях е индивидуалният 

подход, който да допринесе за осъзнаването на атрибутивните убеждения за 

собствените силни и слаби страни, както и за установяването на причините за 

евентуални трудности или неуспехи при учене, а другата – целенасоченото приложение 

на стратегии в процеса на учене (Герова 2019, 77).  

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. Уменията слушане и писане също са обекти на изследване в 

рамките на метакогницията, но в по-ограничен обем от четенето, чийто статут на 

фундаментално умение е безспорен. В специализираната литература се наблюдава 

предпочитание от страна на учените да изследват метакогницията във връзка само с 

едно от четирите умения (Henter 2003, 50). Въпреки това, метакогнитивните стратегии, 

поради универсалната си същност и приложимост, могат да бъдат трансферирани и 

използвани при овладяването и практикуването на всички езикови умения. 

Подготовката по чужд език  включва усвояване и усъвършенстване на езикови и 

комуникативни умения и компетентности за дълъг период от време, през последните 

години почти през целия курс на обучение в българското средно образование, което е 

добра предпоставка за интегрирането на различни стратегии в курса на обучение. 

Запознаването с определени стратегии и тяхното усвояване и системно прилагане не е 

съвсем пренебрегнато, тъй като в учебниците по английски език за всички нива са 

включени разнообразни съвети и насоки към обучаемите за улесняване на справянето с 

определена задача, но доколко е поставен специален акцент върху тях от страна на 

учителя, е спорно. Основният подход за усвояването на знания и умения по чуждия 

език залага на практическото изпълнение на различни задачи и на повторяемостта на 

тези дейности с цел затвърждаване на наученото и евентуално отстраняване на чести 

грешки. Детайлното запознаване на учениците със стратегии и тяхната системна 

употреба за прилагане на различни подходи при справяне със задачи от различно 

естество и възникнали възможни проблеми не е толкова задълбочено. С други думи 

акцентът в обучението пада върху това КАКВО се прави, а не толкова КАК и ЗАЩО се 

прави точно това и точно сега. Основна причина за това е, че от съществена важност се 

оказва обемът на учебния материал и необходимостта от преподаването и усвояването 

му в определен срок от време, като се следва стриктно учебната програма, така че 
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времето за експлицитно стратегическо обучение се явява крайно ограничено (Joseph 

2009, 100). На практика обучението в различни стратегии се оказва пренебрегнато, а то 

има сериозен потенциал да улесни учениците в справянето и с изпитни задачи, и 

съответно да доведе до по-добри резултати. В този смисъл акцент върху определени 

стратегии за учене на чужд език е нужен тъй като на практика задачите, върху които 

работят учещите в процеса на обучение са подобни на тези, включени в изпитните 

формати на зрелостния изпит и сходни страндартизирани изпити за проверка на 

езиковата компетентност. Особено внимание заслужават метакогнитивните стратегии, 

чиято ефективност е доказана от множество емпирични изследвания. Универсалният 

характер на този вид стратегии за учене дава възможност за техния трансфер в други 

области на познанието и в различен образователен контекст, при условие, че вече са 

усвоени и приложени успешно. 

Метакогнитивни стратегии 

Без значение в каква област на познанието и какъв тип когнитивна дейност е 

ангажиран даден учещ, тази дейност включва когнитивни и метакогнитивни процеси и 

умения, които спомагат за изпълнението на определена задачи или група задачи и 

постигането на конкретен учебен резултат. По тази причина и двата вида стратегии 

имат съществено значение за управление на ученето. Според Дж. Флавел, в своето 

развитие индивидът научава и усвоява когнитивни стратегии с цел постигане на 

познавателен напредък и метакогнитивни стратегии, с помощта на които да контролира 

и направлява този напредък (Flavell 1987, 22-23). Дж. Ливингстън също 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, докато чете текст като средство за получаване на знания (когнитивна 

стратегия) или като начин за мониторинг върху четенето (метакогнитивна стратегия) 

(Livingston 2003, 4). 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.  
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Присъствието на метакогнитивните стратегии като основен компонент във 

всички представени по-горе класификации е показателно за тяхното значение в процеса 

на изучаването на чужд език. М. Уилямс и Р. Бърдън посочват, че метакогнитивните 

стратегии включват процеси като планиране, приоритизиране, поставяне на цели и 

самоуправление, а Дж. Рубин ги определя като стратегии, които се използват, за да 

наблюдават, контролират, регулират и самонаправляват процеса на учене на езика 

(Williams and Burden 1997, 150). 

Метакогнитивният подход към определена задача включва различни етапи, 

които не протичат задължително в линеен ред, а могат да взаимодействат помежду си 

(Anderson 2002, 5): 

Планиране, поставяне на цели и подготовка преди изпълнението на дадена 

задача, активиране на предишни познания, свързани с темата или естеството на 

задачата, чиято цел е улесняването на разбирането (особено при задачи за четене и 

слушане, които се определят като рецептивни умения); подбор и употреба на 

стратегии, които да улеснят справянето със текущата задача; мониторинг, който 

включва наблюдение и контрол върху изпълнението на задачата и накрая проверка и 

оценяване на завършената задача и на използването на конкретните подходи и техники 

при нейното изпълнение. Оценяването на ефективността на дадена стратегия,  

използвана за изпълнението на задачата, е сама по себе си една от най-важните 

метакогнитивни стратегии, тъй като на този финален етап обект на оценяване е целият 

цикъл на планиране, селекция, употреба, мониторинг и организиране и комбиниране на 

стратегиите (Rasekh & Ranjbary, 2003). Това може да се осъществи посредством 

задаване на въпроси към себе си от страна на учещите, дискусии или въпросници, 

които да им помогнат да погледнат в ретроспекция и да проследят индивидуалния си 

подход към изпълнението на задачата. 

Въпреки че самооценката на изпълнението на дадена задача и използваните 

стратегии е от изключителна важност, на практика много малка част от изучаващите 

чужд език се ангажират и дори осмеляват да направят самооценка на своята работа. 

Възможно обяснение е съмнението и несигурността у учещите относно обективността 

на тяхната самооценка. В българската учебна среда задачата за оценяване е делегирана 

главно на преподавателя, от когото се очаква и адекватна обратна връзка. Част от 

превръщането на учещите в независими и саморегулиращи собствения си процес на 
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учене е и способността за самооценка и анализ на собственото изпълнение на дадена 

задача. По тази причина от съществено значение те да бъдат запознати със стратегии за 

самооценяване и стимулирани да анализират своята работа не само след като са 

приключили с поставената задача, но и в хода на нейното изпълнение. 

Всяко от основните езикови умения изисква употребата на специфични 

стратегии или сбор от стратегии, за подбора и употребата на които се изискват 

метакогнитивни стратегии и умения. Например, при четене могат да се използват 

стратегии като чете на глас, отгатване на значението на думи и изрази, обобщаване. 

Слушането изисква стратегии като уточняване, правене на заключения, избирателно 

внимание и самонаблюдение. При писането са нужни стратегии като планиране, 

правене на изводи, самонаблюдение, а говоренето предполага поемане на риск, 

перифразиране и отново самонаблюдение и самооценка (Rasekh & Ranjbary, 2003 по 

Chamot and Kupper, 1989). 

Както беше споменато в началото на статията, терминът стратегии много често 

се използва като синоним на термина умения и разликата между тях може да бъде доста 

неясна. Това е обяснимо, тъй като четенето, както и множество други когнитивни 

процеси изискват употребата както на умения, така и на стратегии. Друга причина за 

терминологичната неяснота е, че понякога се наблюдава използването на дадено 

умение като стратегия за постигането на определени езикови цели. Например, четенето, 

използвано като учебна дейност за научаването на нова лексика или усвояване на 

граматически модели, се превръща от умение в стратегия (Griffiths 2014, 2). Отново в 

контекста на изследването на умението четене П. Афлърбак и колегите му правят 

терминологично разграничение между стратегии и умения, като определят стратегиите 

за четене като „преднамерени, ориентирани към цел опити за контролиране и 

модифициране на усилията на четящия да декодира текст, разбере думите и конструира 

значение от текста“, а уменията за четене като автоматични действия, чийто резултат е 

декодиране и разбиране със скорост, ефективност и гладкост, които обикновено 

протичат несъзнателно и без контрол. Съзнателният контрол от страна на четящия, 

целеносоченост и осъзнатост са индикатори за стратегическо действие (Afflerbach et al. 

2008, 368). От друга страна се наблюдава терминологично противоречие по отношение 

на това кои умения и стратегии са когнитивни и кои метакогнитивни. Пример за това е 

обобщаването (summarizing), което някои изследователи определят като „когнитивна 
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стратегия“ (Ahmadi et al. 2013; Baker and Beall 2008), а други – като метакогнитивна 

стратегия (Hartman 2002, 40). 

Най-важната променлива при стратегическото обучение по чужд език е 

самият учещ. Неговата роля се изразява както във възприемането и прилагането 

(самостоятелно или с помощта на преподавател) на дадени подходи в стратегически 

план, така и при подбора на подходящи стратегии за изпълнението на конкретна 

езикова задача. Не по-маловажна е индивидуалната оценка на ефективността на 

избраната стратегия за постигането на желания резултат. Въпреки това, 

съществуването на ефективни стратегии и фактът, че учещият е запознат с тях, не е 

достатъчно условие за прилагането им (Roberts & Erdos, 1993, 261). Подборът на 

стратегии при изучаването на чужд език е строго индивидуален и зависи изцяло от 

нагласите и предпочитанията на учещия, като стимулира неговата активност и 

самостоятелност в процеса на учене. Изборът на дадена стратегия се определя от 

допълнителни фактори и променливи, като индивидуалните характеристики на учещия 

(стил на учене, възраст, пол, културна/етническа принадлежност, атрибутивни 

убеждения, мотивация), както и от учебните цели, конкретната езикова ситуация и 

обстоятелствата, които налагат употребата на дадена стратегия или смяната на една 

стратегия с друга (Griffiths, 2008, 86). За да може да управлява този процес, учещият 

трябва предварително да бъде запознат (често от страна на преподавателя си) с 

разнообразни видове стратегии за учене на чужд език, които могат да бъдат насочени 

както към изучаването на езика в общ план, така и при овладяването на конкретно 

езиково умение или компетентност. От друга страна, стратегическото познание може да 

бъде придобито не непременно като резултат от предишен опит, а в следствие на 

мисловни процеси, които протичат в хода на решаването на даден проблем (Roberts & 

Erdos, 1993, 262). Стратегическото познание може да бъде от по-голяма полза, ако не е 

използвано спорадично, а системно, особено в случай че дадена стратегия е показала 

своята резултатност при успешното изпълнение на предишни подобни задачи. 

Многократното прилагане на дадена стратегия (или група стратегии) съдейства и за 

оценка на нейната ефективност, за което факторът време е от съществено значение.  

Накратко, за да бъде ефективно, стратегическото обучение трябва да има за цел 

да запознае учещите с различни стратегически възможности, за да могат да направят 

своя информиран избор. Друго важно условие е да предостави възможности за 
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практика чрез експлицитно и имплицитно интегриране на стратегии в обучението по 

чужд език (Griffiths 2014, 9). 

Стратегии за полагане на изпит  

Стратегиите за учене на чужд език могат да бъдат от полза и при полагането на 

изпит по езика за определяне на ниво на езикова компетентност, като държавния 

зрелостен изпит по чужд език, IELTS, TOEFL и Cambridge FCE, CAE, CPE. 

Необходимо е да се отбележи, че тези изпити нямат задължителен характер, но 

значителен брой ученици избират да положат изпит по английски език като втора 

задължителна матура и техните учители посвещават много от часовете по езика в 

последната година на обучение именно на подготовката за държавния зрелостен изпит 

по избор. Въпреки някои различия във формата на изредените по-горе изпити, общата 

характеристика между тях е, че обект на проверка е нивото на четирите езикови умения 

– четене, писане, слушане и говорене при всички, с изключение на ДЗИ по английски 

език (в неговия формат не се тества умението говорене). Освен когнитивните 

стратегии, специфични за всяко отделно умение и метакогнитивните стратегии, които 

могат да се приложат при всички умения, от съществено значение са и стратегиите в 

помощ на учещите в ситуация на полагане на изпит.  Х. Додийн дефинира стратегиите 

за полагане на изпит като „когнитивни способности за справяне с всякаква тестова 

ситуация по подходящ начин и знание какво да се прави по време на изпит“. Сред 

примерите за такива стратегии, които той посочва, са: ефективното използване и 

управление на времето, преглед на всички въпроси преди даване или избор на отговор, 

справянето първо с лесните задачи, проверка и оценка на свършените задачи, 

подчертаването на ключови думи или понятия във въпросите или условията на 

задачите, елиминиране на грешни опции (Dodeen 2015, 108). Разчитането на ключови 

думи в текст за четене е ефективна метакогнитивна стратегия, която допринася за 

активирането на предварителни познания у учещия и така улеснява разбирането на 

прочетеното.  Други стратегии, които имат значение за успешното справяне с изпита и 

са по-скоро от психологическо естество, са стратегии за овлавядане на напрежението и 

стреса от задължителния времеви лимит за изпълнение на изпитните задачи, както и 

стратегии за концентрация и поддържане на вниманието с цел ефективна работа.  

Два сходни научни експеримента сравняват от една страна използването на 

метакогнитивни стратегии за четене и стратегии за полагане на изпит, а от друга 
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метакогнитивни стратегии за писане със стратегии за полагане на изпит с цел 

повишаване на изпитните резултати. Проучването е извършено от две групи 

американски учени, които изследват по две експериментални групи във всеки от двата 

експеримента при подготовка за изпита SAT. И в двата случая изследователите имат за 

цел да докажат, че преподаването на метакогнитивни стратегии за двете умения като 

част от подготовката за изпита има по-голям ефект за успешното представяне на 

учещите, и те показват по-добри резултати при тестване на уменията четене и писане, 

отколкото обучението им в стратегии за полагане на изпит (Leddo et al. 2019 a, b). Тези 

научни експерименти са показателни за ролята на метакогнитивното стратегическо 

обучение както в процеса на изучаване на езика, така и при подготовката и полагането 

на изпити по чужд език. 

Заключение 

Стратегическото обучение има за цел да стимулира учещите да бъдат по-

активни и самостоятелни, а саморегулираното учене подчертава нарастващата им 

автономност и отговорност за собственото им учене. От друга страна, стратегическото 

чуждоезиково обучение може да предложи алтернатива в образователните практики с 

цел подобряване на неговото качество. 

Продължителността на обучението по чужд език в средното образование е 

благоприятна предпоставка за интегрирането на представените по-горе стратегии за 

учене на чужд език, наред с езиковото учебно съдържание. Причина за това е, че 

факторите време и практика са задължителни условия за възприемането, използването 

и автоматизирането най-вече на метакогнитивните стратегии, поради чийто трансферен 

характер те могат да бъдат прилагани и в други сфери на познанието и да бъдат от 

полза за постигането на успешни резултати.  

Тестването на познанията по езика чрез държавния зрелостен изпит след 

многогодишен курс на обучение, в който са включени метакогнитивните стратегии, 

може да предостави добра възможност да се провери и докаже тяхната ефективност. 
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