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АBSTRACT: The article analyzes the current needs related to the development of trans-
versal competences in the learning process. The content features and the stages in the 
process of critical thinking are indicated. The technology of its development is presented 
in determining the objectives of education, selection of the curriculum, the application 
of methods and forms of education.
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oт параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

През последните десетилетия се очертава необходимостта от нова об-
разователна парадигма, която следва да отговори на потребностите на хората 
в условията на новата информационна епоха и на глобализиращия се свят. 
Съвременнитеобразователни системи работят в по-широк социален и иконо-
мически контекст, в който настъпват бързи промени със значими последици 
за пазара на труда. Голяма част от тях са в посоки, които са били непредсказу-
еми преди години, и значими аспекти са били пренебрегнати или неразбрани 
при формиране на образователните политики. Редица международни орга-
низации като Организацията за икономическо развитие и сътрудничество 
(ОИСР), Световната банка, ЮНЕСКО и Европейската комисия предприемат 
изследвания, водещи до признаването на значението на ключови компетен-
ции и създаване на рамки, предназначени заразяснения и насоки при разра-
ботване на образователните политики и стратегии.

Международното изследване на основни компетенции сред възрастни-
те (PIAAC) анализира текущите нива и разпределение на когнитивните уме-
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ния при населението в трудоспособна възраст от държави членки на ОИСР. 
То проучва до каква степен тези умения са важни за успех на пазара на труда, 
какво е тяхното развитие с течение на времетои как те биха могли да повли-
яят на живота ни сега и за в бъдеще [11]. Констатира се, че езиковата, ма-
тематическата грамотност и познанията в областта на природните науки и 
технологиите са основа за по-нататъшното учене и ключ към постигането на 
заетост, социално приобщаване и икономически растеж.

Проучванията сред 15-годишните, реализирани чрез тестовете на PISA, 
констатират, чеприблизително една пета от младото поколение не разполага 
с необходимите основни умения в тези области [12]. Отчитайки значимостта 
на тези фундаментални умения с оглед на бъдещата заетост, социално приоб-
щаване и продължаващо образование, Съветът на Европа приема като кри-
терий делът на учениците, чиито основни умениясе оценяват като „слаби“, да 
бъде под 15 % до 2020 г [6].

Осигуряването на висококачество на образованието, което предоста-
вя ключови компетентности за всички, е един от най-ефикасните начини за 
стимулиране на заетостта и социалното приобщаване. За да бъдат адаптира-
ни учебните програми към съвременните потребности в разработена Евро-
пейската рамка за ключови компетенции за обучение през целия живот, са 
набелязани умения, които са предпоставка за личната реализация, активно-
то гражданско участие, социалното приобщаване и пригодността за наема-
не на работа. Тя включват „традиционни“ компетенции, като познаване на 
майчиния език, владеене на чужди езици, основни познания по математика и 
точни науки, умения в областта на цифровите и информационни технологии, 
но също и умения с трансверсален характер като умението да се научиш да 
учиш, социални и граждански умения, инициативност и предприемчивост, 
умения за отчитане на културните различия и изразяване [13].

През последните години, в ЕС, се наблюдава тенденция към намалява-
не дела на ниските постижение: от 20,3% през 2006 г. и 17,8% през 2009 г., до 
16,6% през 2012 г., но съществува и група страни, при които все още една тре-
та от учениците са с ниски постижения. България ес най-висок дял на ниски 
постиженияпо математика (43,8%), като тази тенденция се наблюдава и по 
четене и природни науки [12].

Резултатите от PISA 2012 яснопоказват, че постиженията в трите об-
ласти (четене, математика и природни науки) корелират силно помежду си. 
Учениците, които показват определени нива на основни компетенции в една 
от областите, имат подобни резултати и в другите области [12]. Следовател-
но политиките, насочени към преодоляване на ниските постижения в една 
област, често са подобни с политиките и технологиите в друга. Част от тези 
технологии включват развитието на метакогнитивните умения на учениците, 
тяхното интегрирано овладяване чрез учебното съдържание и оценяване. В 
този аспект, Европейската комисия посочва като значимо развитието и оце-
няването на тези „хоризонтални компетенции“, свързани с уменията за кри-
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тично мислене, творчеството, инициатива, разрешаване на проблеми, оценка 
на риска, взимане на решение, общуване, самооценяване и реализация. Тези 
компетенции са свързани с развитие на мислене извън утвърдените граници, 
способност за гъвкавост и реагиране навреме, излизане извън професионал-
ните знания, умения за работа в екипиза разрешаване на проблеми, разрабо-
тване на сложни проекти и продукции. Сред тези компетентности умението 
за критично мислене присъства като съставно умение, но невинаги е отразе-
но системно и последователно в учебното съдържание.

За всички страни от ОИСР, 11,4% от 15-годишните ученици са сред най-
изявените в решаване на проблеми (ниво 5 или 6 на PISA). Те могат систе-
матично да изследва сложен проблем сценарий, да измислят много етапни 
решения, като се вземат предвид всички ограничения, и да коригират пла-
новете си в съответствие с получената обратна връзка. В Сингапур, Корея и 
Японияповече от един на всеки пет ученици постигат това ниво. В същото 
време, 21,4% от учениците в страните от ОИСРне достигат изходното второ 
ниво. Това означава, че в най-добрия случай те са в състояние да решават 
много прости проблеми [12 : 30].

В процеса на преподаване трябва да насочваме учениците, и особено 
тези със затруднения в ученето, както към предметните знания, така и към 
метапредметните, свързани с умения за познавателна дейност, развитие на 
мисленето и ученето. В настоящия доклад ще бъдат анализирани основни ас-
пекти, свързани със структурата на процеса на критично мислене и неговото 
развитие в процеса на обучение.

При анализ и уточнения на когнитивната таксономия на Б. Блум, Л. Ан-
дерсън и Д. Красвол поставят акцент върху разликата между фактическите 
знания, от една страна, като съдържание на мисленето, и от друга, на про-
цедурните и метакогнитивните знания [1]. Предметните знания са свързани 
със знания за факти: за терминология (понятия, символи, схеми), знания за 
специфични детайли и елементи (за изучавания предмет) и концептуални 
знания– за отношения между частите на система или структура, позвояващи 
им да действат като единно цяло: за класификации и категории, знания за 
принципи, отношения, знания за теории, модели и структури.

Метакогнитивните умения са свързани с процедурни знания (как се 
прави)– владеене на специфични умения и алгоритми; владеене на специ-
фични техники и методи, знания за това, кой метод или процедури кога да 
се приложи, и знания за мисленето като цяло: способи за учене – запомняне 
и структуриране; знания за познавателната дейност (планиране, контроли-
ране); самопознаване (как уча най-добре); знания за методи; за планиране на 
дейността; правила за решаване на определен практически проблем; методи 
за решаване на задачи (проблеми); нови методи за учене; методи за работа в 
екип; методи за събиране и анализ на информация; методи за оценка на ре-
зултати; самооценка на собствената дейност.
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Всяко ниво на знанието може да взаимодейства с всяко ниво на когни-

тивния процес, така че обучаемите да могат да помнят фактическо или про-
цедурно знание, да разбират концептуално или метакогнитивно знание или 
да анализират метакогнитивно или фактическо знание. Анализът, оценката и 
създаването са трите по-високи познавателни равнища в обновения вариант 
на таксономията на Блум и се свързват с мисловни умения от по-висок ранг. 
Решаването на задачи от такъв вид изисква още дивергентно, а не само кон-
вергентно мислене и получените резултати може да са специфични за всеки 
ученик [1], [2].

В процеса на обучение ние развиваме аналитичното, прогностичното, 
критичното и творческото мислене на обучаваните. Аналитичтното мислене 
е свързано с умението да се научим безпогрешно да откриваме и идентифи-
цираме: понятия, факти, закономерности, идеи, правила и т. н., проблемите и 
причините за възникването им, решенията им и последствията от това [10]. 
Уменията за прогностичното мислене предполагат да се научим да строим 
ефективни и устойчиви модели на своите идеи, концепции, да вземаме ин-
формирани решения [3]. Творческото мислене се свързва с анализа и създа-
ването, докато критичното мислене включва и оценката [9].

Критичното мислене се приема за интелектуално организиран процес 
на описание, разглеждане на твърдения или концепция, прилагане, анализ, 
синтез и оценка на информацията, събрана или генерирана чрез наблюдения, 
опит, размисъл, като насока за формулиране на изводи или предприемане на 
действия [4]. То е процес, водещ до разсъждение върху изказванията и под-
лагането под въпрос на посочените доказателства и направените оценки на 
фактите. Описва се като „мислене за мисленето“[5].

След извършване на експертна оценка и дискусия и дебат между 46 
експерти от различни области на знанието, чрез приложение на метода Дел-
фи, специалистите описват критично мислене като съчетание от когнитивни 
иафективникачества. То включвапознавателни умения, свързани с: 1) интер-
претация, 2) анализ, 3) оценка, 4) формулиране на заключения, 5) обяснение 
и 6)саморегулиране. Извършеният анализ на експертни оценки позволява да 
бъдат структурирани следните специфични когнитивни умения като индика-
тори на критично мислене [7: 6–11]: 

1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: тълкуване, разбиране и изразяване на смисъла 
на различни данни, събития, становища, споразумения, идеи, преживявания, 
правила, процедури или критерии.

1.1. Разпределяне по категории: 
• Осмисляне и формулиране на отделни категории и структури, по 

които може да се опише определена информация.
• Класификация и описване на опит, ситуации, идеи, събития и др.
1.2. Декодиране на значения: 
• Откриване, насочване на вниманието и описване на значението на 

информация, същността на емоции, задължения, намерения, моти-
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вация, цели, социален смисъл на ценности, нагласи, политики, про-
цедури и критерии или логическа връзка, изразена в комуникатив-
ните системи като език, социално поведение, рисунки, цифри, табли-
ци, диаграми, знаци и символи.

1.3. Изясняване на значението: 
• Перифразиране, за да бъдат направени разбираеми с помощта на оп-

исания, аналогии на определени идеи, концепции, действия, снимки, 
цифри, знаци, графики, символи, правила, събития или ритуали.

• Използване на описание, аналогия или образно представяне, за да се 
преодолее непредвидена неяснота или двусмислие, или да се разра-
ботят подходящи процедури за такива действия.

2. АНАЛИЗ: Определяне на планираните и съществуващите логически 
връзки между понятия, твърдения, концепции, описания или други форми 
чрез които се изразяват съждения, събития, причини, информация или ста-
новища.

2.1. Изследване на идеи: 
• Определяне ролята и значението на различните твърдения, участва-

щи в контекста на аргумента, мотива или убежденията.
• Определяне на обхвата, рамката.
• Сравняване или съпоставяне на идеи, концепции или твърдения.
• Определяне на спорните резултати или проблеми, на техните състав-

ни части и идентифициране на концептуалните връзки на тези части 
в цялост и помежду им.

2.2. Идентифициране на аргументи: 
• Като се имат предвид изведените аргументи, въпроси или идеи, се 

определя дали те водят до приемане или оспороване на някои от въз-
гледите, мненията или гледните точки.

2.3. Анализ на аргументи: 
• Въз основа на изведените доводи, необходими за поддържане или 

оспорване на някои твърдения, становища или гледни точки, да се 
определи и различи: 
(А) целта на основното заключение; 
(Б) предпоставките, изведени в подкрепа на основното заключение; 
(C) допълнителните условия и причините, изведени за подкрепа на 

основното заключение; 
(D) допълнителни, неизказани елементи на това разсъждение, таки-

ва като неустановени предположения, допускани възможности; 
(E) пълната структура на аргумента или последователността на ли-

нията на разсъждение; 
(F) допълнителни аспекти, съдържащи се в проучваното твърдение 

или концепция, които не играят основна роля по отношение на 
изразените аргументи.
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3. ОЦЕНКА: да се оценят логическите връзки и значимост на предста-

вените твърдения, ситуации, мнения, убеждения, опит или други доводи.
3.1. Оценка на твърденията: 
• Да се осмислят факторите, които са от значение за обективността на 

източника на информацията или становището; 
• Да се оцени целесъобразността и контекстната уместност на инфор-

мацията или процедурите; 
• Да се оцени приемливостта, равнището на доверителност, на което и 

да е твърдение или решение.
3.2. Оценка на аргументите: 
• Да бъде решено дали изведеното заключение е следствие от предста-

вените аргументи, за да бъдат приети за истина (дедуктивно опреде-
лени) или за вероятна истина (индуктивно оправдани).

• Повдигане на въпроси или възражения, за да бъде решено дали те 
разкриват значителни слабости в оценяваните доводи.

• Определяне дали аргументът се основава на неверни или съмнител-
ни предположения и доколко те се отразяват на значимостта на аргу-
ментите.

• Определяне на значимостта на доказателствата, аргументите и пред-
положенията, за да бъде определена допустимостта на този довод.

• Разграничаване на разумните и погрешните заключения; 
• Определяне на доказателствата или неочакваните резултати от аргу-

мента, за да се определи допустимостта на този аргумент; 
• Определяне степента на евентуална допълнителна информация, коя-

то може да засили или да отслаби аргумента.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: намиране и привеждане на елементи, необходими за 

правилни и разумни изводи.
4.1. Уточнение на доказателствата: 
• В частност, да се идентифицират съждения, изискващи обосновка, 

и да се формулира стратегия за търсене и събиране на информация, 
която може да осигури необходимите аргументи и обосновка; 

• В общ план, да се реши отнася ли се информацията към приемливо, 
правдоподобно решаване на даден проблем, алтернатива, теория, хи-
потеза, твърдение за да бъде определена правилна изследователска 
стратегия за придобиване на такава информация.

4.2. Формулиране на алтернативи: 
• Да се формулират множество алтернативи за решаване на проблема, 

да се постулират редица хипотези по въпроса, да се формулират ал-
тернативни хипотези по отношение на събитието, да се разработят 
планове за постигане на целите.

• Да се предположи и проектира диапазон отвъзможни последици от-
решенията, наредбите, политиките итеориите и да бъдат отчитани 
предпоставките и рисковете, които крият.
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4.3. Формулиране на изводи: 
• Използване на подходящи способи за изводи какво положение, по-

зиция, мнение или гледна точка трябва да бъдат взети по този въпрос 
или проблем.

• Използвайки редица твърдения, описания, въпроси или други фор-
ми на представяне, да се изведат логически свързаните с тях отноше-
ния, последствия или предположения, които те гарантират, предпо-
лагат или влекат след себе си.

• Да се използват различни разновидности на съждения – аналоги, ин-
дуктивни, дедуктивни, от научна гледна точка и др.

• Да се определи кое от няколкото възможни заключения е най-сигур-
но или очевидно, или трябва да бъде отклонено или оценено като 
по-малко вероятно.

5. ОБОБЩЕНИЕ: Формулиране на резултатите от ръзсъжденията, обяс-
нение на тези разсъждения в контекста на концептуалните, методологически-
те, критериологическите и контекстните термини, върху които се основават 
резултатите. Представяне на разсъждения с използване на убедителни доводи.

5.1. Формулиране на резултатите: 
Формулиране на точни твърдения, описания или представяне на ре-

зултати, за да бъдат проанализирани, оценени, направени изводи и изведени 
заключения и практически приложения.

5.2. Обосноваване на процедурата (методиката): 
Да бъдат представени доказателства, концептуални, методически, кри-

териологически и контекстни съждения, които се използват при формиране-
то на интерпретацията, оценката или изводите, така че някой друг също да 
може точно да изпълни, оцени или обясни тази процедура на самия себе си 
или другиму.

5.3. Представяне на аргументи
• Извеждане на аспекти, които подлежат на дискусия и към които мо-

гат да бъдат проявени каквито и да е претенции.
• Умение да се сблъсква с възражения по отношение на методиката, до-

казателствата, критериите и контекстната уместност на логическите, 
аналитичните и оценъчните съждения.

6. САМОРЕГУЛИРАНЕ: Опит да се извърши анализ на когнитивни-
те процеси, които са участвали при формиране на концепцията и изводите. 
Подлагане на собствените или чуждите съждения с цел поставяне на въпро-
си, потвърждаване или коригиране на разсъжденията или резултатите.

6.1. Самопроверка: 
• Обмисляне на разсъжденията, потвърждаване на правилните резул-

тати, коректното представяне и изпълнение на използваните когни-
тивни умения и процедури.

• Да бъде направена обективна и смислена самооценка на метакогни-
тивни съжденията и становищата за тяхното приложение.
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• Да бъде оценена степента на влияние върху разсъжденията на не-

достатъка на знания, влиянието на стереотипи, предубежденията, 
емоциите или други факти, които ограничават обективността или 
рационалността.

• Да бъдат обмислени мотивите, ценностите, нагласите и интересите, 
за да бъдат обосновани стремежите към безпристрастност, справед-
ливост, цялостност, обективност, достоверност, разумното и рацио-
налното в проучване, тълкуване, оценки и изводи.

6.2. Самокорекция: 
• Когато самопроверката разкрива грешки, е необходимо да се изра-

боти уместна процедура за поправка или корекция на грешките или 
причините, ако това е възможно.

Уменията за критично мислене могат да бъдат групирани и класифи-
цирани по различни способи, в този смисъл класификацията, обоснована в 
резултат на изследване на експертни оценки по метода Delphi, не е задължи-
телно да бъде единствено вярна. Но допълнителното диференциране на със-
тавни умения и отличаването им едно от друго не е нито необходимо, нито 
полезно. На практика използването на едно ключово умение или под-умение 
може да предполага наличието на другите. Тази систематизация е заложена в 
когнитивната таксономия на целите на Б. Блум [2].

Много от описаните умения и подумения за критично мислене са ва-
жни и за други видове дейности, поради което учените ги приемат за широко 
приложими и целенасочени. Не всички полезни когнитивни процеси са част 
от критичното мислене. Не всички ценни умения за мислене – умения за кри-
тичното мислене – това е само една от разновидностите на тясно свързаните 
форми на мислене от висш порядък, такава като решаването на проблеми, 
взимането на решения и творческото мислене. Сложните зависимости между 
тези форми все още не са всестранно изучени.

Ефективното преподаване на критично мислене зависи от установява-
нето на взаимодействие в класната стая, което насърчава приемането на раз-
лични перспективи и свободните обсъждания. Критичното мислене подпо-
мага академичното израстване. Констатирано е, че учебните цели, стратегии 
и оценяване, които изискват по-високи нива на когнитивно мислене, оказ-
ват положително въздействие върху процеса на учене при учениците [8]. В 
действителност преподаването на мислене е свързано с по-високи резултати 
от тестовете [7]. Уменията за критично мислене се усвояват най-добре чрез 
учебното съдържание по отделните предмети, вътрешнопредметните и меж-
дупредметните връзки.

Байер идентифицира десет умения за критично мислене, които учени-
ците могат да използват при преценяването на валидността на твърденията 
или аргументите при обучението по различни учебни предмети: разграни-
чаване на доказуеми факти и ценностни твърдения; разграничаване на ре-
левантната и нерелевантната информация, твърдения или причини; опре-
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деляне на достоверността на източника; идентифициране на двусмислените 
твърдения или аргументи; идентифициране на неизречените допускания; 
идентифициране на предубедеността; идентифициране на логическите греш-
ки; разпознаване на логическата непоследователност в линията на аргумента-
ция; определяне на силните страни на аргумент или твърдение; формулиране 
на заключения.

Авторът отбелязва, че това не е последователност от стъпки, а списък 
от възможни начини, по които учениците могат да подхождат към информа-
цията, за да оценят дали тя е вярна, или смислена. При преподаване на кри-
тично мислене е важно не само учениците да усвоят използването на тези 
стратегии, но и да преценяват кога е подходящо приложението им [5]. Това 
е свързано с уменията за саморефлексия и саморегулиране, които са важен 
аспект на критичното мислене.

В доклада на „Партньорство за 21-ви век“ са идентифицирани четири 
области на умения за критично мислене: (1) ефективни разсъждения, (2) из-
ползване на модели за мислене, (3) вземане на решения и правене на избор (4) 
решаване на проблеми. Тези мисловни процеси често изискват учениците да 
проучат много информационни източници и да определят основната инфор-
мация, свързана с изпълнение на задачата [8 : 23].

Основният подход към преподаването на критично мислене е чрез пре-
доставяне на образователни среда, която улеснява активното учене. Тази сре-
дасъздава възможност проблемите и предизвикателствата да бъдат решени 
чрез дебати, експериментиране, проучване и творчество. Конструктивистки-
ят подход при ученето извежда концепцията, че знанието е процес и че уче-
щите трябва индивидуално и активно да трансформират сложната информа-
ция, за да я направят своя. Акцентът се премества от пасивното, механично 
учене към „учене чрез действие“, „учене чрез участие“. При активното учене 
самото знание се разгръща като процес на общуване във времето и простран-
ството. Учениците се учат чрез наблюдения, дискусии, изследвания, синтез. 
Превъзмогват се стереотипите в мисленето. Създава се възможност да се 
представя широк спектър от различи гледни точки, да бъдат избирани раз-
лични от собствените схеми на мислене.

Развиват се определени умения за: тьрсене и намиране на определена 
информация, откриване на обща идея, разкриване на взаимовръзки, критич-
но четене и слушане, толерантна комуникация, ефективна дискусия, презен-
тация, интерпретация, правилен избор на решение и др. Чрез интерактив-
ните методи се стимулират междуличностните взаимоотношения, формират 
се интелектуална, психологическа (свързана с преодоляване бариерите за ус-
пешното встъпване в контакт) и социална готовност за участие в общуването 
и практическа реализация на тази готовност.

Учениците трябва да развиват своето мислене и ключови компетентно-
сти чрез активни, автентични, съвместни задачи. Конструктивистките стра-
тегии подчертават преработката отгоре надолу, при което учениците започ-

Пенка Петкова Кожухарова



273
ват с комплексни проблеми или задачи и откриват основни познания и уме-
ния, необходими за решаване на проблемите или изпълнението на задачите. 
Извежда се значението на кооперативното учене, задаването на въпроси или 
стратегиите за изследване, както и други метакогнитивни умения. Учениците 
трябва да си сътрудничат, но и да действат независимо, за да могат да упра-
вляват сами поведението си. Полезно е да се съчетават групови и индивиду-
ални дейности.

Ученето чрез откриване на Брунър подчертава активното учене на уче-
ниците, любопитството и творческото решаване на проблеми [5]. Осигурава-
нето на скеле, основано на идеите на Виготски, изисква учителят да помага на 
учениците в критични точки от тяхното учене [14]. Понякога е необходимо 
той да насочва към ученето, тъй като учениците се нуждаят от подкрепа при 
развитие на способността им да се учат и мислят самостоятелно.

Уменията за решаване на проблеми се преподават чрез серия от стъп-
ки, включващи например анализа на целите и средствата и представянето 
на проблема. Творческото решаване на проблеми изисква време, отлагане 
на преценките, добър пример, приложение на мисловните умения и обратна 
връзка. Мисловните умения включват: планиране, класифициране, дивер-
гентно мислене, идентифициране на допускания, идентифициране на под-
веждащата информация и генериране на въпроси.

Независимо, че уменията за критично мислене излизат извън рамките 
на отделните предмети, успешното им прилагане в конкретни ситуации из-
исква специфични знания, някои от които са свързани с конкретни методи 
и похвати, използвани за вземане на решения в конкретни ситуации: методи 
и техники за събиране на информация; методи за анализ; методи и техни-
ки за обобщаване на информацията; за генериране и творческо представяне 
на идеи; дискусионни методи; методи за оценка, самооценка и самоконтрол; 
методи за ръководене на учебния процес. Наред с тези методи, училищата 
трябва да подкрепят социалното и емоционалното развитие на учащите, да 
проучват и разработят персонализирани подходи за учене.

Необходимо е да се отбележи и спецификата на учебните задачи, кои-
то предполагат самостоятелно учене. Те трябва да изискват творческо и кри-
тично мислене в процеса на самостоятелно достигане до ново знание, а не 
повторение, имитация или проба и грешка. На учениците могат да се дават 
множество дилеми, логични и нелогични аргументи, валидни и подвеждащи 
реклами и др., при които да анализират противоречиви доказателства и иден-
тифициране на допускания или грешки в споровете [7].

Ако критичното мислене се разбира само като алгоритъм от логически 
операции, а специфичните познания – като набор от информация, то се губи 
значим аспект от ценността на критичното мислене. Изучаването на свързва-
щите звена между вземането на разумни решения и действителното им при-
ложение води до ново разбиране за ясна концепция за критическото мислене 
и специфичните познания в областта на обучението.
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