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Обща характеристика на дисертационния труд 
 

В процеса на учене във всяка дадена сфера човешкото 
съзнание е ангажирано с редица когнитивни процеси и умения, 
без които целите 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 им 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“ (Anderson, 2002:3). Нейната същност се свежда до 
самопознанието и използването на знанията за когницията 
изобщо и за собствените когнитивни процеси и възможности и по 
какъв начин тези знания могат да се използват за ефективно 
структуриране, планиране, управление, и контролиране на 
индивидуалния процес на учене в най-общ аспект. 

 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 само една от многобройните 
сфери на познание, където метакогницията може да намери 
приложение и да бъде обект на изследване, поради 
универсалната ѝ същност. Развитието на чуждоезиковото 
обучение е доста динамично през последните десетилетия. 
Доброто ниво на владеене на чужд език е широко възприемано 
като задължително условие за осъществяване на контакти и 
общуване с представители на други култури и етноси с различни 
цели. 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 оптимизиране 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 с 
различна степен на интензивност от учениците от 1 до 12 клас на 
средните училища, като това обучение продължава и в 
университетското образование. Толкова дълъг период на 
обучение по езика е благоприятен и подходящ за постепенно 
въвеждане на обучение по метакогнитивно познание и стратегии 
наред с неговото езиково съдържание и съобразно възрастта и 
зрелостта на учещите. 

Социалната и комуникативна специфика на 
чуждоезиковото обучение, неговата продължителност и 
възможността за по-доброто опознаване на учещите 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. Прилагането му 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 слаби страни, на обективните и 
субективни причини за затрудненията и добрите им постижения, 
могат да помогнат на учещите да променят начина, по който 
подхождат 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, чийто позитивни резултати са 
доказани от множество емпирични изследвания. 

Няколко са факторите, които 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. 

Обект на изследването е метакогницията в процеса на 
обучение. 

Предмет на изследването е метакогницията и 
метакогнитивните стратегии в обучението по чужд език на 
студенти-неспециалисти, изучаващи английски език в 
академичната среда на университета, със специален акцент 
върху умението четене. 

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 когнитивни и метакогнитивни 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 по-
конкретно при умението четене на чуждия 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.  

Основни методи на изследването са: в първа глава на 
дисертационния труд, в която се представят дефинициите, 
теоретичните постановки на метакогницията и нейните 
особености, е използван теоретичен анализ, а във втора глава е 
представен анализ на емпиричното изследване, чийто основни 
методи са ескпертна оценка и анкетен метод. 

 Използвани са и статистически методи за обработка на 
данните. Статистическият анализ е извършен чрез програмата 
SPSS 15.0.  

Степен на разработеност на проблема. От появата на 
понятието „метакогниция“, тя е обект на многобройни 
изследвания главно в областта на психологията 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  (A. Efklidis 2008:277). През 
последните 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 N. Anderson, K. 
Schramm, L. Zhang, Ch. Thamraksa, R. Henter, H. Öz, H. Tavakoli, 
M. Habibian 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. 
 Теоретична значимост. Дисертационният труд е значим 
в теоретичен аспект, тъй като представя общ преглед на 
теоретичните изследвания върху метакогницията, 
метакогнитивните компоненти, измерването на метакогницията, 
саморегулираното учене, метакогницията в контекста на 
обучението по чужд език, същността на четенето като процес и 
умение и когнитивните и метакогнитивни стратегии, използвани 
при четенето на роден и чужд език.  

От гледна точка на практическото значение на 
изследването, то представя алтернативен подход към обучението 
по чужд език, в което наред с учебното съдържание, могат да 



 

бъдат интегрирани метакогнитивни стратегии, целящи да 
променят отношението, поведенческите модели и мотивационни 
нагласи на учещите за постигането на по-добри резултати не 
само в обучението по чужд език, но в ученето най-общо. 

 
Структура и съдържание на дисертационния труд  
 
Дисертацията се състои от увод, две глави, заключение, 

литература и приложение – Списък на експертите (Приложение 
1), Инструментариум за стратегии при изучаване на чужд език 
(Приложение 2) и Четене на английски като чужд език 
(Приложение 3). Общият обем на дисертационния труд е 234 
страници, основното съдържание 209 страници. Списъкът на 
използваната литература включва 145 названия на източници на 
английски, български, руски и немски езици, в това число и 
електронни източници. 

В първа глава на изследването „Теоретични аспекти на 
проблема за метакогницията и метакогнитивните стратегии в 
процеса на обучение“, се разглеждат главните аспекти на 
метакогницията, метакогнитивните компоненти и 
метакогнитивните стратегии. Тук следва да се направи едно 
уточнение, че терминът стратегия в англоезичната литература 
е много общ и под стратегии в дисертационния труд ще се 
разбира методи, подходи, техники и стратегии. Другите главни 
акценти, които са обект на внимание, са психологическите 
аспекти на метакогницията и метакогницията в образованието с 
акцент върху саморегулирането, саморегулираното обучение и 
четенето на роден и чужд език. 

Основната част на дисертационния труд започва с кратка 
история на възникването на понятието метакогниция и 
теоретичната база, върху която се основават изследванията 
върху концепта. 

За фундамент на метакогнитивната теория, се приемат 
научните изследвания върху паметта и паметовите процеси, 
както и теориите на психолозите на развитието Ж. Пиаже и Л. 
Виготски за мисленето у децата, включващи идеи, които по 
своята същност имат метакогнитивен характер. Научните 
разработки на тези изследователи оказват изключително влияние 
както върху когнитивните психолози и работата им в лабораторна 
среда, така и върху педагозите и структурирането на обучението 
в учебна среда.  



 

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 J. 
Flavell, H. Wellman и A. Brown, чиито научни усилия първоначално 
са съсредоточени върху изследване на развитието на паметта и 
метапаметта. Силният интерес на J. Flavell към теорията на 
Ж.Пиаже е в основата на конструирането на понятието 
„метакогниция“. Научният труд на J. Flavell „Психология на 
развитието на Жан Пиаже“, публикуван в началото на 60-те 
години на XX в., се смята за най-обстойното представяне на 
теоретичните разработки на Ж. Пиаже на английски език. 
Значително повлиян от неговата теория,  J. Flavell фокусира 
изследванията си върху оценяването на способностите, които 
децата притежават да разбират какво знае друг индивид.  
Научният му интерес е насочен към развитието на паметта у 
децата и той достига до извода, че те трябва да осъзнаят 
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“. Създадената през 1975 г. и ревизирана две години 
по-късно от J. Flavell и H. Wellman таксономия на метапаметта, 
включва две основни категории: „чувствителност“ (sensitivity) и 
„променливи“ (variables). Тя може да се разглежда като 
теоретична основа на по-късно оформената цялостна концепция 
за метакогницията, тъй като J. Flavell смята, че метапаметта не 
може да бъде изолирана от знанието за други аспекти на 
съзнанието и я класифицира най-общо като метакогниция. 

Ранните научни изследвания очертават два вида 
метакогнитивно познание – декларативно и процедурно. 
Приблизително десетилетие след появата на понятието 
метакогниция, през 1986, е въведен още един компонент на 
метакогнитивното познание – условно метакогнитивно 
познание, което е съсредоточено върху способността на децата 
да оправдаят или обяснят решенията си, свързани с определени 
паметови дейности (Paris & Oka 1986). Мнозинството от учените 
приемат, че това са трите основни вида метакогнитивно познание 
(A. Brown, G. Schraw и D. Moshman, J. Jacob и S. Paris, D. Hacker). 
Декларативното познание се отнася до знанията „за“ нещата. 
То включва познания за собствените възможности на даден 
индивид като учещ и за това какви фактори оказват влияние 



 

върху решаване на когнитивни задачи. 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. 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. 
Редица научни изследвания подкрепят тезата, че справящите се 
добре учещи притежават и трите вида познание за когницията.  

Първоначално предложени от психолозите на развитието, 
концептуализациите на метакогницията се различават в някои 
аспекти от разработените модели на явлението от различните 
направления на психологията, като педагогическа психология, 
социална психология, възрастова психология и т.н. 
Концептуализации на метакогницията в сферата на 
педагогическата психология отнасят процедурния и декларативен 
компонент към понятието саморегулиране. На по-късен етап 
изследванията се пренасят в академичен/образователен контекст 
и засиленото внимание към саморегулирането допринася за 
появата на нов термин - саморегулирано учене.  

Теоретичните разработки върху понятието метакогниция 
са представени с някои от моделите на метакогницията и 
предложените от редица учени дефиниции, които са 
концептуално сходни, но се различават в терминологичен план. 
„Знание за знанието“ или „мислене за мисленето“, са две от 
определенията, които най-общо изразяват същността на 
метакогницията. Възоснова на тези формулировки, дефинициите 
се разширяват и конкретизират в контекста на научното 
направление, чийто обект на изучаване са метакогницията и 
нейните аспекти.  

Най-известните в научната литература модели на 
метакогницията съдържат от два до четири сходни в същността 
си категории. Познанието за когницията или метакогнитивното 
познание е задължителен компонент в повечето модели и 
определения за същността на понятието. Различията се 
изразяват както в терминологичен аспект, така и в акцентите, 
върху които са изградени моделите. Освен метакогнитивното 
познание, в повечето модели като друг основен компонент 
присъства регулирането на когницията, което някои учени 



 

идентифицират с изпълнителен контрол (A. Brown), а други 
определят като самоуправление на мисленето (J. Jacob и S. 
Paris). Повечето изследователи приемат, че регулирането на 
когницията се осъществява чрез три процеса: 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 когнитивна задача. 
Мониторингът се отнася до осъзнаването на степента на 
разбиране и справяне с текущата задача. Оценяването се 
изразява в преценка на резултата от обучението на даден 
индивид и регулаторните процеси, протичащи по време на 
обучението.  

 Моделите с два компонента – метакогнитивно познание 
и регулиране на когницията - са представени в научните 
разработки на A. Brown, J. Jacob и S. Paris, G. Schraw и D. 
Moshman, R. Kluwe, S. Paris и P. Vinograd, T. Nelson и L. Narens. 
Изключение представлява теоретичния модел на метакогниция 
на последните двама учени, тъй като в основата му е копцепта за 
метапамет и основните компоненти са метакогнитивен 
мониторинг и метакогнитивен контрол. Метакогницията е 
описана като взаимодействие между две нива на обработка на 
информация – ниво на обекта и мета-ниво. 

Сред три-компонентните модели се открояват 
йерархичният модел на S. Tobias и H. Everson, фокусиран 
основно върху мониторинговия аспект на метакокницията (знания 
за когницията, наблюдение/мониторинг на собствените 
познавателни процеси и процеси на учене, и контрол върху тези 
процеси), както и концепциите на A. Efklides (метакогнитивно 
познание, метакогнитивни преживявания и метакогнитивни 
умения), P. Pintrich (стратегическо познание, познание за 
когнитивни задачи и себепознание) и C. Cornoldi (метакогнитивно 
познание, специфично метакогнитивно познание и 
метакогнитивно отношение), при които се наблюдават различия в 
компонентите. Създаденият от J. Flavell първи модел на 
метакогницията е основа за създаването на всички 
гореспоменати модели. Той се състои от четири компонента: 
метакогнитивно познание, метакогнитивно преживяване, цели  
(задачи) и действия (стратегии). Поради терминологичната 
вариативност, различния фокус при определянето на същността 
на метакогницията и факта, че тя е обект на изследване от 



 

различни научни направления и с различни  цели,  представянето 
на универсална дефиниция на понятието „метакогниция“ се 
оказва твърде амбициозна задача.  

Въз основа на всички изложени концепции и дефиниции, в 
дисертационния труд е направен опит да се представи примерна 
дефиниция на понятието. Опитът да се дефинира понятието се 
изразява в следната формулировка: 

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 културна среда на индивида. 

На предложената дефиниция е направена ескпертна 
оценка. Мнението на ескпертите и анализът на експертната 
оценка са представени във втора глава на дисертационния труд. 

В първа глава на дисертационния труд се разглежда и 
въпросът доколко метакогницията е съзнателен процес и кои от 
дейностите за регулиране на когницията протичат на съзнателно 
или несъзнателно ниво. Представени са различните становища 
на учените, някои от които смятат, че метакогницията трябва да 
бъде съзнателна, за да представя обработка на информация на 
по-високо ниво (T. Nelson, 1996). Според други, несъзнателната 
обработка е метакогнитивна по природа и много процеси на 
оценяване и самонаблюдение протичат на фона на текущи 
когнитивни процеси, т.е. несъзнателно (M.Veenman и колектив, 
2006). A. Efklides поддържа тезата, че съзнателния и 
несъзнателния аспект на метакогницията е трудно да бъдат 
разглеждани отделно, тъй като не протичат последователно. 
Метакогницията има съществена роля на посредничество между 
несъзнателните и съзнателните детерминанти за обработка на 
информация (A. Koriat, 2007). 

Подобно на представения по-горе въпрос за съзнателния 
и несъзнателния характер на метакогницията, разграничаването 
на когниция и метакогниция е друг проблем, по който мненията на 
учените са разнопосочни. Тъй като терминът „метакогниция“ 
съдържа в себе си понятието „когниция“, връзката между двете 
явления е безспорна. Някои изследователи споделят 



 

становището, че метакогницията и когницията се различават по 
отношение на съдържание и функция, но не и по форма и 
качество (J. Flavell, H. Vos), докато противоположната гледна 
точка гласи, че разделянето/разграничаването на двете явления 
е изключително трудно, тъй като те са взаимосвързани и 
взаимозависими. 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 (S. Barzilai & A. Zohar, M. Veenman, C. McCormick).  

Предвид тясната взаимовръзка между когниция и 
метакогниция психичните процеси, които лежат в основата им са 
сходни и паралел между двете понятия би могъл да се направи и 
в това отношение. 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 компоненти 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. 

Обсегът на метакогницията не се ограничава до 
метапаметта и свързаните с ученето рефлективни състояния, а 
се простира до възприятието, мотивацията, емоциите и 
възбудата. 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 (А. Карпов, И. Скитяева, 2005:96). 

Наред с многобройните изследвания върху видовете 
метакогнитивно познание, природата и регулирането на 
изпълнителните процеси и начините за прилагане и усвояване на 
метакогнитивни стратегии в обучението, фокусът на внимание в 
научните изследвания е насочен и към логичния въпрос, засягащ 
начините за измерване на ефективността от използването на 
тези стратегии в процеса на усвояване на знания от различни 
области. Причините за трудностите при измерването на 
резултатите от прилагането на метакогнитивни стратегии в 



 

обучението и оценяването на постигнатия напредък са няколко.  
Сред тях са индвидуалния характер на метакогнитивното 
познание, фактът, че усвояването и развитието на 
метакогнитивните умения е продължителен и динамичен процес, 
който съпътства когнитивното развитие и също протича строго 
индивидуално, както и степента на автоматизиране на 
метакогнитивните умения. Тъй като някои процеси протичат 
несъзнателно, проследяването и анализирането на техните 
механизми се оказва трудно.  

Повечето методи за оценяване на използването на 
метакогнитивни стратегии в обучението са насочени към изводи 
от представянето на обучаемите в учебна среда и използването 
на техните познания и когнитивни стратегии за обработване на 
информация. Изледователите разграничават две групи методи - 
оф-лайн и он-лайн. Оф-лайн методите се прилагат или преди, 
или след изпълнението на задачата, докато он-лайн методите се 
получават по време на изпълнението на задачата. Учените 
смятат, че он-лайн методите са по-предсказуеми по отношение 
на ученето в сравнение с оф-лайн методите, дори когато 
последните са администрирани в ретроспективен план спрямо 
изпълнението на задачата (M. Veenman, 2006). Сред 
разнообразните методи, възприети от учените са 
въпросници/анкети (Pintrich & de Groot, 1990; Thomas, 2003), 
интервюта (Zimmerman & Martinez-Pons, 1990), анализи на 
протоколи за мислене на глас (think-aloud protocols) (Afflerbach, 
2000; Veenman, Elshout & Groen, 1993), наблюдения (Veenman & 
Spaans, 2005), стимулирано припомняне (stimulated call) (Van 
Hout Wolters, 2000), онлайн регистриране в компютърен файл-
дневник (on-line computer - log file registration) (Veenman et al., 
2004) и регистриране на очните движения (eye-movement 
registration) (Kinnunen & Vauras, 1995). Всички тези методи се 
отличават със своите предимства и недостатъци. Например, 
анкетите са подходящи за провеждане в големи групи, докато 
протоколите за мислене на глас изискват индивидуално 
оценяване. Необходимо е да се определи много прецизно кой 
метод е най-подходящ и ефективен за вида метакогнитивно 
познание или умение, което е обект на оценяване.  

Метакогницията в образованието е последният основен 
аспект в първа глава на дисертационния труд. Изследванията на 
учените в тази сфера засягат метакогнитивния подход към 
уменията четене и писане, решаване на проблеми/задачи, 



 

метакогницията в чуждоезиково обучение и природните науки, 
както и саморегулиране и метаразбиране, стратегии за 
разбиране, индивидуални различия, саморегулирано учене, 
начини за преподаване и измерване на метакогницията.  

Редица учени смятат, че популярността на 
метакогнитивния подход в образованието се дължи на факта, че 
основните компоненти на метакогницията могат да бъдат 
приложени в почти всякаква задача, с която даден обучаем се 
заема.  

За целта на изследването образователните аспекти, в 
които метакогницията е ограничена, включват саморегулирането 
и саморегулираното учене като обект на педагогическата 
психология, чуждоезиковото обучение и стратегии за учене, 
четенето като фундаментално умение за всички сфери на 
познанието,  както и четенето на роден и чужд език. 

В научната литература в областта на психологията 
понятията метакогниция, саморегулиране (self-regulation) и 
саморегулирано учене (self-regulated learning) често са 
разглеждани заедно. Поради различните интерпретации на 
същността им е трудно да се направи разграничение между тях и 
учените не са единодушни по въпроси като дали метакогницията 
е част от саморегулирането, саморегулираното учене е част от 
саморегулирането или дали саморегулирането е по-чувствително 
към обкръжаващата среда от метакогницията, която е повече 
личен фактор. Тези проблеми подсказват за многообразието от 
различни научни интерпретации и дефиниции на 
саморегулирането и саморегулираното учене, които са 
представени в дисертационния труд. Някои изследователи 
смятат саморегулирането за вторичен компонент на 
метакогницията (A. Brown, R. Kluwe), други (P. Winne, B. 
Zimmerman) разглеждат саморегулирането като понятие с по-
висш статут  спрямо метакогницията, а саморегулираното учене 
като понятие, съдържащо три главни компонента – когниция, 
метакогниция и мотивация (Schraw et al.). За осмислянето на 
метакогницията и саморегулирането 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. Три 
корпуса на изследване 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.  

Саморегулираното учене подчертава нарастващата 
автономност и отговорност на обучаемите да поемат контрол над 
собственото си учене. В основата на саморегулираното учене е 
идеята за обучаемия като инициатор и агент на собствената си 
дейност в образователен контекст. Способностите на учещите да 
се саморегулират се развиват постепенно, като източниците на 
въздействие и обратната връзка се преместват отвън навътре (S. 
Paris и P. Vinograd, 1990, А. Уддин, 2013). 

От гледна точка на теорията за обработка на информация 
саморегулирането е равнозначно на метакогнитивната 
осъзнатост, която включва знание относно задачата (какво трябва 
да се научи, както и кога и как да се научи) и самопознание за 
собствените възможности, интереси и нагласи. 
Саморегулираното учене, от своя страна, изисква от 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 (D. 
Schunk and B. Zimmerman, 2003). 

Въз основа на богатия корпус изследвания, посветени на 
саморегулираното учене, могат да се очертаят две 
направления, в които да се насочат образователните усилия, за 
да могат метакогнитивните (саморегулиращи) стратегии да се 
интегрират успешно в процеса на обучение. Едната изследва 
индивидуалното осъзнаване на атрибутивните убеждения за 
собствените силни и слаби страни и установяване на причините 
за евентуални трудности или неуспехи при учене, а другата е  
свързана със значението на интегрирането на стратегии в 
процеса на учене. 

Изборът на четенето на студентите като обект на 
изследване в настоящия труд е обусловен от няколко причини. 
На първо място е статутът на четенето като фундаментално 
умение, което намира интензивно приложение в широк спектър от 
дейности и сфери, както в образователна среда и контекст, така и 
в ежедневието. Освен като необходимо условие за решаването 



 

на задачи и проблеми от различно когнитивно естество, четенето 
се приема за ключова компетентност при усвояването на чужд 
език. В научната литература, посветена на метакогницията в 
образователния контекст, значителен корпус е посветен на 
четенето както на роден, така и на втори/чужд език. Акцентите в 
тези изследвания са върху начините, по които това умение се 
усвоява според възрастта и интелектуалното израстване на 
индивида, в различните етапи от неговото развитие. Четенето е 
анализирано като сложен когнитивен процес и основно умение от 
различни аспекти – от гледна точка на психологическите процеси, 
съпътстващи неговото усвояване и прилагане, в контекста на 
теорията на съзнанието и теориите за човешкото развитие, 
теориите за обработка на информация, в образователен аспект.  

В дисертационния труд са представени редица 
дефиниции за четенето, повечето от които го определят като 
комлексен и динамичен когнитивен процес, който се влияе от 
различни фактори и в основата му е взаимодействието между 
текст и читател. Това взаимодействие е изключително 
индивидуално, предвид различията в подхода към четенето, 
времето, необходимо за прочитане и разбиране на прочетеното, 
степента на разбиране и механизмите за конструиране на 
значение чрез комбинирането на информацията от текста и 
индивидуалните общи познания на четящите.  

Паралелът между четене на роден и чужд език в 
изследванията се обяснява с възгледа на някои учени за 
трансфер на уменията в процеса на учене, който се отнася до 
прилагането в текуща задача на усвоени знания и умения, 
използвани при извършването на предишна задача. По 
отношение на четенето се посочва, че щом даден индивид 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 (A. 
Wenden, 1998, N. Anderson, 2004).   

Въпреки различните гледни точки, от които 
изследователите анализират четенето, преобладава общата 
концепция, че подходът към текста включва цял комплекс от 
съществени фактори, които влияят както на процеса на четене 
във всичките му измерения и аспекти, така и върху резултата от 
него в краткосрочна и дългосрочна перспектива. 

Въз основа на представените интерпретации на четенето 
в дисертационния труд е предложен вариант за обобщено 



 

определение на четенето, което гласи: поради сложната му 
същност, 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. 

Наред с различните виждания за природата на четенето, 
е необходимо да се акцентира върху основната цел на този 
когнитивен процес, а именно разбирането на съдържанието на 
прочетен текст. За постигането й учените изтъкват значението на 
употребата на стратегии, което получава по-сериозно внимание 
сред изследователите едва след поставянето на четенето в 
контекста на метакогницията. Ограниченото дотогава 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 (W. Schneider, 1988, A. Brown, 1980).   

Заедно с употребата на стратегии и мониторинг на 
разбирането,  учените подчертават важността на уменията за 
разбиране на прочетен текст. Забелязва, че разграничаването на 
двете понятия няма ясни очертания, тъй като в научната 
литература, посветена на четенето и метакогницията, терминът 
„стратегии“ много често се използва като синоним на термина 
„умения“. Това е обяснимо, тъй като четенето, както и множество 
други когнитивни процеси, изисква употребата както на умения, 
така и на стратегии. В опит да бъде внесена терминологична 
яснота относно двете понятия, някои изследователи представят 
стратегиите като преднамерени и действително предприети 
действия за разбиране на текст, а уменията като пасивни 
способности и автоматизирани действия, които обикновено 
протичат без съзнателния контрол на четящия (Carrell et al., 2002, 
Afflerbach et al., 2008).  

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. И двата вида стратегии присъстват като 



 

елементи в представените в дисертационния труд класификации 
на видовете стратегии за четене, като повечето от тях съдържат 
три компонента.  

В най-синтезиран вид същността на двата вида стратегии 
за разбиране при четене и разграничението между тях могат да 
бъдат изложени по следния начин:  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 подбора и употребата на определени когнитивни 
стратегии при работата с текста за постигане на 
определената цел. 

В научните разработки, посветени на метакогницията в 
рамките на изучаването на друг език акцентът основно е върху 
метакогнитивните стратегии, които играят роля в процеса и са 
трети компонент в няколко класификации на видовете стратегии 
за учене наред с когнитивните и социалните стратегии (O’Malley и 
Chamot, Rubin). Класификацията на R. Oxford за стратегии за 
учене на чужд език е по-обширна и обхваща 6 групи – 
когнитивни, метакогнитивни, паметови, компенсаторни, 
афективни и социални стратегии. Тъй като част емпиричното 
изследване е конструирано въз основа на тази класификация, тя 
е представена по-подробно в дисертационния труд.  

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. Причина за интереса на учените към 
изследването на метакогнитивния компонент при усвояването на 
четенето е, че то се смята за важно, тъй като е основа за 
продуктивните умения писане и говорене и предоставя на 
обучаемите модели, по които да могат да съставят писмен текст 
или направят устно изказване. Друг аргумент в подкрепа на 
значението на четенето е, че веднъж развито, това умение най-
лесно може да се поддържа на високо ниво от самите обучаеми 
без помощ от преподавател. Способността за четене на чужд 
език е призната за най-стабилна и дълготрайна. Четенето може 
да компенсира ограничения контакт или липсата на такъв с 
носители на езика за обучаеми, които го изучават в изкуствена 



 

среда (H. Tavakoli, 2014). В този смисъл познаването и 
използването на ефективни стратегии за четене и разбиране на 
текст на чуждия език спомага за изграждането на индивидуален 
модел за подход към четенето и превръща изучаващите чужд 
език в независими четящи.  

При четенето на чужд език важно условие е наличието на 
основни езикови познания. Интегрирането на стратегии за четене 
в обучението по чужд език е ефективно, както показват 
множеството емпирични изследвания, но то следва да бъде 
осъществено на малко по-късен етап. Притежаването на 
познания и способности за прилагане на стратегии за четене или 
стратегии за мониторинг на разбирането, не би било от полза за 
четящите, в случай на липса на достатъчни езикови познания за 
разбирането на смисъла на прочетен текст. 

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. 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. След 
зададени въпроси по него или задача за обобщаване на 
прочетеното, може да се окаже, че са добили повърхностна, 
неточна 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/разчитането 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 търсенето на 
опора в ключови думи е ефикасен подход за разбирането на 
текста и кога неподходящ за прилагане. 

Предвид факта, че четенето и действителното разбиране 
на прочетен текст са изключително индивидуални и вътрешни 
процеси, се оказва трудно да се установи реалната степен, до 
която те са извършени. С цел улесняване на разбирането на 
прочетен текст на чужд език са представени различни техники 
като „разходка с картини“ (picture walk), която има за цел да 
активира предишни познания с помощта на въпроси от 



 

преподавателя, изготвянето на семантични карти (semantic 
mapping) преди, по време на и/или след четене, целта на което е 
да организира идеите в текста, използването на графични 
органайзъри (graphic organizers), които са визуални 
репрезентации или илюстрации, организиращи информацията от 
текста. Сред техниките, които имат за цел да развиват 
метакогнитивни умения за четене, са техниката за мислене на 
глас (think-aloud protocol), чиято същност включва участниците в 
дадена дейност да изразяват на глас мислите си, докато 
извършват специфична задача или поредица от такива, което 
дава представа за когнитивните им процеси; задаването на 
въпроси към себе си (self-questioning), което улеснява както 
мониторинга, така и регулирането при обработката на текстове; 
водене на дневници за учене (learning/reading log), които 
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. 

На последно място, но не по важност, е разгледано 
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.  

Някои изследователи изразяват мнението, че интернет е 
променил „архитектурата на четенето“ и предоставя възможности 
за взаимодействие с нов формат текстове като хипертекст и 
интерактивни медии, които изискват нов вид мисловни процеси и 
ново поколение стратегии за четене.  Интернет четенето има 
много общи характеристики с традиционното четене на текстове, 
което придава положително значение на преподаването на 
стратегии/стратегическото обучение. 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, определени като „осъзнаване и 
конструиране на потенциални текстове за четене“ (realizing and co 
nstructing potential texts to read). 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. Понятието 
грамотност вече трябва да се разглежда в други измерения и 
задължително в контекста на/заедно с компютърните и 
информационни технологии и обучение (Afflerbach & Cho, 2010, 
Goldman-Segall & Maxwell, 2003, Coiro, 2003).  

Във втората глава е представено емпиричното 
изследване на метакогницията на студентите при изучаването на 
чужд език и в частност при умението четене. Изложени са 
постановката и методиката на изследването.  Емиричното 
изследване е констативно и има за цел да провери какви 
когнитивни и 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 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 за учене на чужд език.  

3. Да установи какви стратегии за учене на чужд език 
са преподавани на студентите и до каква степен ги използват в 
процеса на учене. 

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. 
Показател: степен на приемане  
3. Критерий: информираност на студентската общност за 
метакогнитивните стратегии. 
Показател: равнище на познаване  
4. Критерий: готовност на студентите да използват на 
метакогнитивни стратегии в процеса на учене.  
Показатели: 1. Характер на подготовката . 

          2. Форми на подготовка. 
5. 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. 

6. 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). 

Емпиричният материал в дисертационния труд съдържа 
резултати от два вида анкети. Основание за избор на анкетния 
метод дава ограниченият брой семинарни занятия, 
предвидени в учебната програма за изучаването на 
английски език като чужд от студенти-неспециалисти.  В 
хода на изследването и с оглед неговите задачи двата вида 
анкети са използвани със студенти от петте факултета на 
Шуменски 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. И двата 
вида анкетни карти са преведени и адаптирани за целта на 
изследването от английски източници.  

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, като студентите трябва да оценят 
по 5-степенна скала валидността за себе си на всяко 
твърдение. 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.   

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 анкетните 
карти и улесняване на проучването, като по този начин са 
обхванати по-значителен брой респонденти. 

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 чужд език - английски език като 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.  

Резултатите от изследването са представени първо с 
анализа 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, и 1 главен 



 

асистент доктор в професионалните направления педагогика, 
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” (Прил. №1). 

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 културна 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. 
                                                                                           

          Таблица №1 

 df 
2
 

2
(0,05) Sig Решение  

Между 
експертите 

11 1,62 4.53 0,113 Н0 подобие 

Между 
айтемите 

8 1,14 2.71 0,291 Н0 подобие 

 
H0 :  = 2;  H1:  ≠ 2. (Н0 - равенство на средните Н1 -
различие) 
Ако 

2
< 

2
f  H0  ; Ако 

2 2
 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 създалият 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 се на модифициране и развитие; 
поддава се на целенасочени външни интервенции;  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 - коефициентът 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-важните са:  

 Коригирана корелация на айтема със скалата 
(Corrected Item-Total Correlation). Преди изчислението й от 
сумарния бал се отстранява делът на съответния айтем. Ако 
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 предложеният 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 
Cronbach's Alpha Based  
on Standardized Items N of Items 

0,664 0,669 7 

 
                           Item-Total Statistics 
                                                                                           
Таблица№3 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1 19,24 10,02 0,531 0,931 0,729 



 

2 19,09 10,96 0,304 0,564 0,711 

3 19,31 9,67 0,491 0,951 0,731 

4 19,51 10,24 0,391 0,779 0,758 

5 19,84 10,35 0,275 0,921 0,679 

6 19,06 11,19 0,262 0,672 0,634 

7 19,22 9,61 0,493 0,970 0,657 

        
Представените в таблицата резултати показват, че Алфа 

на Кронбах е най-висок - 0,758 за айтема метакогницията се 
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. 

Анализ на подходите и проблемите на студентите при 
четенето на английски като чужд език 

Първият въпрос от анкетата изисква от респондентите 
да посочат 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 лексика и 
фонетика. Преобладава схващането, че целта на четенето на 
английски като чужд език е усвояването на граматиката пред 
разбирането на основната идея на текста. И за двата пола 
поравно тези два показателя са най-важните цели при четенето. 
Според възрастта на анкетираните се наблюдава промяна в 
съотношението между важността на двата показателя. За 
студентите до 23 години от съществена важност е разбирането 



 

на прочетеното, а при тези над 23-годишна възраст - усвояването 
на граматиката. 

Вторият въпрос от анкетата поставя пред студентите 
задачата да определят коя от посочените лексикално-семантични 
и структурно-граматически особености на английския език им 
създава най-сериозни затруднения при четене. Непознатите думи 
са посочени от 50% от анкетираните като най-сериозен проблем, 
на втора позиция са сложните граматически конструкции за 33% 
от студентите, а идиомите и фразеологичните глаголи създават 
затруднения съответно на 6% и 12% от анкетираните. От всички 
посочени езикови особености най-сериозна трудност при 
четенето на английски език създават непознатите думи в текста. 
С най-нисък процент са посочени идиомите, вероятно поради 
непознаването на термина. 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 
притежанието 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 
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%. 

И за двата въпроса се наблюдават следните тенденции. 
По отношение на възрастта, по-голямата част студентите, които 
притежават речник и си служат с него, са над 23-годишна 
възраст, а дялът 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. 
Най-предпочетеният отговор рядко за отчитането на честотата на 
ползване на речник при четене, също е обвързан с фактора 
непознати думи. Жените, които притежават някакъв вид речник и 
тези, които са посочили, че го ползват често или винаги, са по-
голям дял от мъжете, а жените, които са посочили, че нямат 
речник или никога не използват при четене, са по-малък дял от 



 

мъжете. 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. 

Голяма част от анкетираните твърдят, че предпочитат да 
потърсят значението на непознатите думи в речник. Въпреки 
това, сериозен процентен дял 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 
противоречие може да бъде обяснено с предпочетения от голям 
брой студенти достъп до онлайн речници, където значението на 
думите може също да бъде проверено. 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 по-голям от този на мъжете. 
Интересно наблюдение е, че няма разлика между студентите до 
23-годишна възраст и тези над 23 години по отношение на 
подхода към непознатите думи. 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 респондентите, маркирали този отговор. 

Въпросът 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%) 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. Тези, които обръщат 
внимание главно на основните идеи са 36% от анкетираните, от 
които по-голям процент са студентите над 23 години спрямо тези 



 

до 23 години. 9% са посочили, че се интересуват от детайлите, а 
7% признават, че не обръщат внимание нито на основните идеи, 
нито на детайли от текста, което може да означава, че 
единствено полагат усилия да декодират текста, без да опитват 
да вникнат в смисъла му. Посочилите този отговор са двойно 
повече студенти на възраст до 23 години в сравнение с по-
възрастните участници в проучването.  

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. Препрочитането на 
изречението е почти еднакво предпочитан подход сред 
анкетираните за разбиране на смисъла на дълго изречение 
заедно с традиционния подход на превода. 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. Значително по-голям 
процент от мъжете са готови да се откажат да разберат 
значението на прочетеното дълго изречение в сравнение с 
процента на жените. 

Осмият въпрос от анкетата насочва студентите към 
преценка за собственото разбиране при четене на английски език 
и четене на български език. 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. 

Последният, девети, въпрос има за цел да провери 
дали респондентите са запознати от преподавателите си с 
някакви стратегии за четене на по-ранен етап от обучението си по 
чужд език. 



 

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 дялът 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. Фактът, че по-голям процент от 
студентите до 23-годишна възраст посочват, че разбират еднакво 
добре прочетеното на двата езика, може да се асоциира с отново 
по-големия процент сред тях, които са запознати със стратегии за 
четене, в сравнение със анкетираните над 23 години. 
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 майчин език 
за тях, а английският е чужд. Ето защо при тях възникват 
затруднения с разбирането при четене, особено при ниско ниво 
на компетентност по двата езика. Тревожен е и показателят от 
8% от първокурсниците, които признават, че не разбират 
прочетеното на английски език, а голяма част от тях са учили 
английски като първи чужд език почти през целия период на 
средното си образование. 

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 най-
общо употребата на стратегии за учене, фактори, влияещи на 
избора на стратегия, въвеждането и запознаването на учещите с 
различни стратегии, както и взаимовръзката между използването 
на стратегии и постиженията/резултатите от ученето на чуждия 
език. 



 

 Въпросникът се състои от 50 твърдения/конструкти, 
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 твърдения 21. Директните стратегии включват паметови 
стратегии за запаметяване нова лексика и припомняне на 
научена/съхранена в паметта/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/в група (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“. 

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, 
като по-сериозно и детайлно са разгледани 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 
такива, използването 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/тактилен 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“. 

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/синтезиране 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 
опциите „Никога или почти никога не е вярно за мен“ и 
„Обикновено не е вярно за мен“, са сътветно 12% и 19%. 

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 
пробив/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. 



 

 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 дяла 
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%.   

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 да и 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 такива, свързани с ученето и усвояването на чужд 
език, които могат да 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. 

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. 
Сред тях са използването на този вид социална среда за 
общуване и практикуване на чуждия език, опознаване на 
културата 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. 

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 може да бъде, че употребата 
на стратегия/и от дадена група е спорадична или 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 
стратегия/и и в следствие на това нежеланието да я/ги използват, 
въпреки че са запознати с нея/тях.  
  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 смятат обучението по чужд език за по-резултатно в 
социалния контекст на езикова група/клас. Друга особеност за 
групата на социалните стратегии е, че според процентните 
показатели, употребата им е по-предпочитана от жените, 
отколкото от мъжете.   

 
 
 
 



 

Диаграма 36 
 

 
 

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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Диаграма 33 
 

 
 
Метакогнитивните стратегии са най-голямата група 

индиректни стратегии от анкетата и 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 
езика, регистриране на евентуални грешки и затруднения и 
справянето с тях, както и равносметка и оценка на собствените 
постижения. 

След анализа на резултатите 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 като 
отчасти валидни, като 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 най-



 

предпочетените 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 
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 от 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. 

 
 



 

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 контрол 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 и в по-късен етап на учене. С други 
думи, ако метакогнитивните умения и стратегии не са достатъчно 
развити в учебната среда на училището, те 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, компоненти и приложение в 
различни области на познанието в научната литература не се 
откроява общоприета и универсална дефиниция за него;  

2. различни аспекти на метакогницията като 
убедителното установяване на факторите, които са ключови за 
развитието на метакогнитивните познания и способности, най-
ефективните 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 същността 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 резултати 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 възоснова 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, а това е 
доказателство, че обучението на стратегии/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 
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 
проявлението 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.  

5. 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.  

 
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 образователна среда и контекст, бъдещите и 
настоящи 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, може да се приеме като благоприятна за 
интегрирането на метакогнитивни стратегии наред със 
съдържанието по чужд език, въпреки ограниченията на 
периода на обучение. 
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 регулиращи/метакогнитивни 



 

умения и стратегии и до известна степен, могат да променят 
подхода на обучаемите и резултатите от техните учебни 
дейности и усилия. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ  МОМЕНТИ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

 
 

1. Дисертационният труд е първият опит за представяне и 
описание на български език на концепта метакогниция в 
контекста на обучението и по-конкретно на обучението по 
чужд език (английски език), и свързаните с него аспекти. В 
работата са събрани и представени основните теоретични 
концепции в англоезичните изследвания, посветени на 
изучаването на понятието метакогниция и неговите 
компоненти.Представени са основните понятия и термини 
в метакогнитивната теория с преводни варианти на 
български език. Представен е обзор на изследванията 
върху четенето на роден и чужд език, както и 
метакогницията в контекста на изучаването на чужд език и 
усвояване на умението четене. 

 
 

2. Направен е опит за дефинирането на понятието въз 
основа на многобройните модели и дефиниции за него, 
изложени в дисертационния труд. 
 
 

3. Проведеното емпиричното изследване представя нивото 
на запознатост на студентите с различни стратегии в 
обучението по чужд език и нагласите и отношението им 
към употребата на стратегии. 
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