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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Актуалност на изследвания проблем 

Проблемът за усъвършенстване на метапознавателната компетентност е свързан със 

стартирането на световни педагогически изследвания, проучващи нови аспекти на ученето, 

както и с препоръките на Съвета за европейския съюз относно ключовите компетентности за 

учене през целия живот. Не на последно място подготовката за училище търси да отговори на 

съвременните проблеми чрез респектиране индивидуалността и подготвяне за образователни 

преходи в един по-широк и дългосрочен аспект, свързан със самостоятелност и подготвящ 

автономия.  

В проучената научната литература все още се търсят условията, улесняващи 

самостоятелността и саморегулацията в познанието и ученето. В тази връзка провеждането на 

настоящето изследване търси да предостави богат и разнообразен материал по отношение на 

индивидуалния темп в подготовката на метакогнитивните компетенции в условията на 

културно-образователна и езикова специфичност, както и да предложи набор от педагогически 

средства и стратегии във връзка с индивидуалната педагогическа работа с всяко едно дете. 

2. Основна цел и задачи на изследването 

Закономерностите в разгръщане на метапознанието при децата се изясняват психологически, 

а тяхното целенасочване се свързва с професионалната компетентност у педагозите. 

Формулирането на условия за успешно педагогическо взаимодействие учител – дете се 

предпоставя от единството на образователните степени и се конкретизира в професионалната 

рефлексия. Активността на децата в детската градина и в училище е повлияна от опита и от 

очакванията на възрастните, които ги заобикалят. Детските учители и възпитатели се 

ориентират в културно-образователната специфичност на средата, като стимулират, 

подпомагат, придружават, мотивират детската индивидуалност. Децата се различават по между 

си съществено по това, как познават и разбират света, как преработват информация, взимат 

решения и правят преценки, как описват познанието и разбирането си на другите. Тези 

различия стават извор на ново познание, предпоставка за разнообразяване на способите и 

стратегиите, както и за различни варианти при решаването на проблемите. Насочеността и 

взаимодействието на субектите при опознаването на света е в посока на свободата в 

познанието, която се изразява в саморегулация и самоосъзнаване и подготвя автономията. 

При акцентирането върху проблемността се търси индивидуализиране на педагогическите 

цели и на базата на специфично конструиран процес създаване на условия за  развитие на 

свързани с познавателната дейност личностни характеристики и професионална рефлексия. В 

тази връзка се формулират целта, обекта и предмета на настоящето изследване. 

Конкретната цел на разработката е да се създаде и изпробва теоретично обоснован 

педагогически модел за усъвършенстване на метапознавателната компетентност и изясняване 

на условията за професионална рефлексия на българските детски учители и немски 
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възпитатели. 

Субектите в усъвършенстването на метапознавателната компетентност, които са деца в 

различни културно-образователни и езикови условия, както и детски учители в  Р. България и 

възпитатели във Ф. Р Германия
1
 представляват обекта на изследване.    

Предмет на изследването е педагогическото взаимодействие, осигуряващо   подготовката 

на метапознавателната компетентност, при вариативна културно-образователна и езикова 

специфичност. 

Във връзка с формулираната цел и проверка на представените във втора глава на 

дисертационния труд хипотези, се обособяват следните задачи: 

1. Да се извърши теоретично проучване на проблема като въз основа на програмна 

документация и допълнителна психолого-педагогическа литература се представи в 

сравнителен план България, Германия и САЩ достигането до педагогическо 

взаимодействие и познание за собственото познание, както и разгръщането на 

професионалната рефлексия и метапознание. 

2. Да се проучат проявите на професионална рефлексия в педагогическо взаимодействие, 

ориентирано към метапознанието. 

3. Да се апробира експериментален модел, базиран върху проблемност, съобразен с културно-

образователното и езиково разнообразие на средата.  

3.1. Да се проучат конкретните за настоящата извадка от деца епистемични представи. 

3.2. Да се формулират критерии и показатели във връзка с метапознавателните представи, 

умения и отношения. 

3.3. Да се предложат конкретни педагогически ситуации за образователните направления 

„Език“, „Математика“ и „Природен свят“, които са свързани с ключовите ядра и 

етапите в проблемното решаване. 

4. Да се диагностицират представите, уменията и отношенията у децата в сравнителен анализ, 

по посока развитието на метапознавателната, познавателната и  личностната област при 

децата в контекста на подготовката за училище; по посока на конкретизиране в 

педагогически ситуации на съответните критерии и показатели; както и по посока 

изясняване на устойчивостта на метапознанието, при наблюдаването му в съответните 

образователни направления и отчитане на  културно-образователните и езикови специфики. 

3. Обем и структура на дисертацията 

Дисертационният труд е в обем от 260 страници и включва увод, три глави, заключение и 

изводи, литература и 24 приложения. В основния текст на труда се съдържат 10 диаграми, 7 

таблици, 2 кростаблици, 4 фигури. Литературата включва 278 източника, от които 104 на 

                                                 
1
 Накратко наричани оттук нататък в текста България и Германия 
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кирилица и 174 на латиница. 

 

II. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. УВОД И ПЪРВА ГЛАВА: ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

Обществото се ориентира към познанието като към основен ресурс за просперитет. 

Образователните теории търсят обезпечаване на пълноценното детско развитие в изясняването 

на проблема за връзката и разликата между задълбочаване на знанията и/или развиване на 

компетентности. Педагогиката търси начин да отговори на предизвикателството за образование 

за всички и учене през целия живот.  

В първа глава, на базата на сравнителен анализ за България, Германия и САЩ, се 

конкретизира създаването на модели за подготовка за училище, в които по своеобразен начин 

намират място педагогическата рефлексия и подготовката на метапознанието при децата. 

Изведени са социално-икономически и научни предпоставки за педагогическо взаимодействие, 

както и значението на учебно-познавателния опит за субекта, учебните компетенции и учебната 

готовност. Класически гледни точки като тази за учебната дейност, социално-

конструктивисткия модел на Лев Виготски и Жан Пиаже и теорията за социалното научаване 

на Алберт Бандура са представени като взаимно допълващи се със съвременните екологични 

модели на Ури Бронфенбренър, Дитер Баке и Хорст Никел, в достигането и прилагането на 

актуални педагогически концепции. 

Педагогическото взаимодействие за метапознание се свърза с разгръщане на 

професионалната компетентност на детските учители и възпитатели, като конкретизираща 

личностни, активно-дейностни, предметно-методични и социално-комуникативни аспекти. 

Проследява се рефлексията с нейните прояви в професионалното осмисляне, 

взаимоотношенията с партньора, самопознаването на професионално-значими качества, 

осмисляне на професионалните функции според потребностите на детето и оценяване на 

постиженията.  

Проучват се психологическите предпоставки за метапознание и като резултат от това се 

извежда значението на компетентността и проблемността, както и на стратегиите в решаването 

на проблеми и овладяването на понятия. Анализът на философските възгледи за 

самонаблюдението откроява в рефлексията личностни аспекти на метапознанието. Набляга се 

на преходите между метапознание и метаезик в образователната и  междукултурна среда. 

Представени са някои основополагащи в областта на метапознавателните изследвания научни 

разработки, като тези на Джон Флейвъл и Маркус Хазелхорн. 

    2. ВТОРА ГЛАВА: ХИПОТЕЗИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

         2.1. Цел, предмет, обект, хипотези и задачи на изследването 

Развитието на метапознавателната компетентност се свързва с очаквания за връзка с 

професионалната рефлексия у детските учители и възпитатели; включване в общите стратегии 
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за познание; усвояване и широка приложимост; преимущества пред познавателни стратегии, 

свързани с механичното запомняне на факти и разсъждения; преход от това какво се познава 

към това как и защо така или как така в усвояването на света; принос в осъзнаването от 

детето на собствения познавателен профил; потенциална общовалидност. 

Спецификите в педагогическото взаимодействие се изясняват в настоящия труд в условията 

на разширени рамки на образователното пространство откъм време – като непрекъснато 

проявяващи се познавателни предизвикателства в живота на човека и откъм пространство – 

обединяване около общокултурни образователни ценности. В разработката са потърсени 

аспектите на взаимодействие в осигуряване, предлагане и размяна на информация, както и 

въвеждане и преустройване на познанието и човешките отношения в играта и ученето. 

Зададените държавни образователни изисквания (бр. 90 на Държавен вестник) и изборността на 

програмите и програмните системи предоставят възможност за поставяне на акценти във 

връзка с усъвършенстване на детската личност и развитие на компетенциите, както и във 

връзка с индивидуализиране на процесите на развитие. В тази връзка е изясняването на 

професионалното и лично разбиране за природата и функциите на познанието в контекста на 

педагогическата работа, която е отправена към съдържанието и структурата на детския 

познавателен опит. 

След представените вече цел, обект и предмет на изследването, на основание на 

целенасочената интерпретация на научната литература и опита от педагогическата практика, се 

представя общата хипотеза на изследването: 

Предполага се, че усъвършенстването на метапознавателната компетентност у децата се 

изяснява в професионалната рефлексия, при разгръщане на педагогически ситуации в 

конкретни образователни направления, свързва се с познавателния и личен опит, както и с 

устойчивост спрямо средата. 

Тази обща хипотеза се конкретизира в следните подхипотези: 

Първа подхипотеза: Очаква се, че рефлексията у учителите в педагогическата работа 

допринася за изясняване на онези условия, които подпомагат подготовката на метапознанието у 

децата. Следователно контент-анализът на педагогическите портфолия ще покаже 

постиженията или затрудненията, в процеса на подпомагане на метапознанието, при 

самонаблюдаването на професионалната компетентност у детските учители и възпитатели. 

Втора подхипотеза: Предполага се, че метапознавателният опит се преобразува в 

ситуации, базирани върху проблемност, при засилване на връзката познавателен/личен опит в 

различните образователни реалности. 

Трета подхипотеза: Допуска се, че предложените критерии и показатели за изследване на 

подготовката на метапознавателни представи, умения и отношения при децата могат да бъдат 

основа за разработване на педагогически ситуации, базирани върху проблемност, в конкретни 

образователни направления, което е свързано с покачване на стойностите, отбелязани по 
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същите тези критерии и показатели. 

Четвърта подхипотеза: Приема се, че въпреки културно-образователните и езикови 

специфики на средата, в наблюдението на метапознанието по образователните направления 

„Език“, „Математика“ и „Природен свят“ се отбелязва устойчивост. 

             2.2. Критерии и показатели на изследването 

Насочването към критерии и показатели за метапознавателните представи, умения и 

отношения е в посока диагностициране на връзки и сравнения в представения в трета глава 

педагогически модел. Конкретизирането на параметрите се осъществява въз основа на 

проведеното целенасочено проучване на епистемичните представи при децата, съобразява се с 

представените от Маркус Хаселхорн (M. Hasselhorn, 1992) метапознавателни категории. 

Материалите за диагностика, които децата ползват, са от Килския метод за постъпване в 

училище с автори Зигрун Фрьозе, Рут Мьолдерс и Вибке Валрот (Das Kieler 

Einschulungsverfahren von Froese, Moelders & Wallrodt, 1986), представен подробно в трета глава 

на настоящето изследване. Естеството на структурираните ситуации и събирането на материал 

за оценка от задачи с проблемен характер дава възможност за целенасочено проучване на 

метапознавателните прояви при децата. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕТАПОЗНАВАТЕЛНИ 

ПРЕДСТАВИ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ У ПЕТ-СЕДЕМГОДИШНИ ДЕЦА 

Първи критерий: Обобщени представи за формалната страна на метапознанието. 

Показатели:  1.1. Детето се ориентира в собствените интереси, свързани със създаване на 

форми и подреждане на множества. 

1.2. Детето има изградени представи за външни и вътрешни фактори, 

свързани с ориентирането в проблема. 

1.2.1. Детето разпознава необходимите условия във връзка със 

средствата и средата. 

1.2.2. Детето осъзнава значението на собственото възприятие, мислене и 

памет за решението. 

1.2.3.  Детето познава и проявява предпочитания към способи и  

стратегии за устно и графично пресъздаване, съпоставяне на 

картини.  

1.3. Детето разсъждава върху житейско-приложния аспект на проблема - 

насочване към бъдещо познание, прекрачване границите на собственото 

познание. 
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Втори критерий: Прилагане на умения за контрол в процеса на достигане до решение. 

Показатели:  2.1. Детето насочва перцептивния и интелектуалния си опит към проблема. 

                      2.2. Детето регулира собствения процес на познание. 

2.2.1. Детето проявява гъвкавост в планиране на разказ по картини – 

безсловесно, словесно. 

2.2.2. Детето оценява собствения процес на пресъздаване във връзка с 

постигането на целта. 

2.3. Детето самонаблюдава перцептивните и интелектуалните си изяви – 

активно слушане, зрително възприемане и различаване, сравняване, 

анализиране. 

Трети критерий: Проява и разпознаване на емоции и чувства. 

Показатели:  3.1.Детето регистрира проблема емоционално. 

3.2.Детето разпознава когнитивни чувства и проявява познавателен оптимизъм 

във връзка със затруднения, грешки и бъдещо познание. 

 3.3. Детето ползва в решението както интуицията си, така и знанията си. 

 

2.3. Организация и методика на изследването 

Провеждането на изследването в България и Германия предполага свеждане на 

многообразието от фактори и влияния до обем, който позволява извличане на достоверни 

данни, подлежащи на анализ и обобщение. Ето защо се съблюдават единни предпоставки на 

изследването относно: общността от професионалисти, включена в изследването – 

професионална група от детски учители и възпитатели, обединени от общоевропейски 

възпитателно-образователни цели; формата на въпросите в анкетата, предложена на детските 

учители и възпитатели -  стремеж да се намали броя на откритите въпроси за сметка на 

закритите; изследване на деца на възраст 5-7 години преди постъпване в училище – средната 

възраст на децата към месец ноември в съответната година на проучване за България е 75 

месеца, а за Германия е 70 месеца. Средната възраст за постъпване в училище в Германия 

възлиза на 6,7 години (G. Klein, 1999), съответно на 6,8 години (H. Bruendel, 2005). В това 

отношение постъпването на българските деца в първи клас на 6-7 години се доближава 

значително по възраст до постъпването на немските деца в училище, за разлика от 

постъпването в училище на децата във Франция или САЩ; немския език, като втори език за 

всички групи изследвани деца с два езика; смисъла и точния превод както в анкетата с детските 

учители и възпитатели, така и при проучване на епистемичните представи при децата; 

критерии и показатели на изследването, които проследяват усъвършенстването на 

метапознавателните представи, умения и отношения в началото и края на формиращия 

експеримент; предоставените проблеми за решаване, въпреки културно-образователната и 
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езикова специфичност. За всички деца, които участват във формиращия експеримент, се 

предлагат общо 27 ситуации, базирани върху проблемност, в трите образователни направления 

„Език”, „Математика” и „Природен свят”. Изборът на тези три образователни направления е 

направен въз основа на отговорите на въпрос №4 от анкетата с детски учители и възпитатели, 

представена в трета глава. 

Педагогическото взаимодействие се осъществява в условията на културно-

образователна и езикова специфичност 

Образователно-квалификационната степен на участващите в изследването детски учители в 

България е „магистър“ и тяхната средна възраст е 39,8 години. Тяхната образователна работа е 

свързана със задължителната подготовка на децата за училище. Документално се използва 

публикуваната в „Аз-Буки“ Програма за подготвителната група в детската градина, утвърдена 

от МОН (Д. Гюров, И. Колева и кол., 2003) и Програмна система „Ръка за ръка“ за 

подготвителна група/клас (Д. Гюров, И. Колева, Л. Витанов, В. Гюрова, 2003).  

От немска страна в изследването участват възпитатели, завършили училища със 

специалност „социален асистент”. Тяхната средна възраст към датата на провеждане на 

изследването е 46,6 години. Педагогическата работа с децата е съобразена с Плана за 

ориентация в образованието и възпитанието в предучилищната област във Федерация Долна 

Саксония, Ф. Р. Германия, от 2005 година (Orientierungsplan fuer Bildung und Erziehung im 

Elementarbereich niedersaechsischer Tageseinrichtungen fuer Kinder, 2005).  

Обединяването на децата в експерименталните и контролните групи се осъществява по два 

признака. Единият признак отразява страната, в която се провежда изследването – в България 

или в Германия. Другият признак отразява владеенето на един или два езика. Общият брой на 

децата, участващи в изследването е 293, като от тях броят на децата в експерименталните групи 

е 161, а броят на децата в контролните групи е 132. 

Изследваните деца в България участват в подготвителни групи/класове, а децата от 

експерименталната група изучават и немски език като чужд език. Децата са „потопени“ в 

немско езична среда най-малко от една година. В тези групи е спазен принципа за имерсивното 

изучаване на език, при който ежедневно, в продължение на няколко часа дневно с децата се 

общува на немски език. 

В Германия се изследват групи деца с един език и групи деца, чиито втори език е немски. 

Децата с немски език като втори език посещават немски детски градини и с повечето от тях 

един път в седмицата се занимава социален педагог. Тези занимания са насочени към по-

доброто усвояване на немски език и продължават 30 минути.  

В експерименталните и контролни групи с два езика участват деца, чийто първи език е 

съответно: български език – 72 деца; руски език – 26 деца; турски език – 25 деца; албански език 

– 6 деца; полски език – 7 деца; тигриня арабски език – 4 деца; италиански език – 2 деца. 
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Организация на изследването 

В изследването взеха участие детски учители, възпитатели и директори на детски заведения. 

Осъщественото проучване на личностни, професионални и практико-приложни ориентации се 

проведе с  211 учители и възпитатели в периода 2008-2011 година. От тях 117 бяха в България – 

съответно в София и Несебър и  94 в  Германия – Алфелд, Зибезе и Хилдесхайм.  

Предварителните проучвания бяха проведени през периода януари 2008 година – юни 2008 

година, както и през периода ноември 2008 година – май 2009 година. Основната част от 

изследването бе проведено от месец октомври 2009 до месец май 2010 година, както и от месец 

ноември 2010 година до месец май 2011 година. 

 

Групите децa
2
, които взеха участие във формиращия експеримент бяха както следва: ЕБ1 с 

общо 45 деца; ЕБ2 с общо 40 деца; ЕГ1 с 36 деца и ЕГ2 с 40 деца. В контролния експеримент 

взеха участие: КБ1 с 38 деца; КБ2 с 32 деца; КГ1 с 32 деца и КГ2 с 30 деца. 

 

 Р. България Ф. Р. Германия 

Един език Експериментални 

групи N=45 

Контролни 

групи N=38 

Експериментални 

групи N=36 

Контролни 

групи N=32 

Два езика Експериментални 

групи N=40 

Контролни 

групи N=32 

Експериментални 

групи N=40 

Контролни 

групи N=30 

 

Участие в изследването взеха следните детски градини, групи и класове: 

детска градина 180 „Щастливо детство” София; детска градина „Зорница” София; 

подготвителни групи за училище към Сдружение „Фр. Шилер” София; детска градина към 

частно училище „Увекинд” София;  подготвителен клас към 120 ОУ „Георги Раковски” София; 

подготвителна група за училище в ОДЗ „Калина Малина” Несебър. В Германия, област Долна 

Саксония взеха участие детска градина „Габелсбергерщрасе” Алфелд; детска градина „Зибезе” 

Зибезе и детска градина „Фердеангер “ Хилдесхайм. 

Методи на изследване 

За целите на изследването и за доказване на поставените хипотези се използват следните 

конкретни методи: 

- теоретично проучване на програмни документи и свързана с проблема психолого-

педагогическа литература – в сравнителен план България, Германия и САЩ се проследява  

разгръщането на образованието в достигане до педагогическо взаимодействие и метапознание. 

Структурирането и научно-изследователското обезпечаване на подготовката за училище в тези 

                                                 
2
 За краткост в текста се използва съкращение за експериментална група – „Е”, съкращение за контролна 

група „К“, съкращение за Р. България – „Б” и за Ф. Р. Германия – „Г” 
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три страни е специфично и обогатява по неповторим начин международното образователно 

пространство. Професионалната рефлексия се представя в осмислянето на професионални 

черти и компетентност, както и в познавателното взаимодействие. Психологическите 

предпоставки за познание и метапознание при децата в края на предучилищна възраст се търсят 

в компетентността, в творчеството при формирането на картина за света, в стратегиите за 

решаване на проблеми и овладяване на понятия. Научната литература се изследва целенасочено 

за разкриване на характеристиките на метапознанието в детството и връзката му с рефлексията, 

езика и епистемичните представи. 

- естествен психолого-педагогически експеримент, реализиран в констатиращ, формиращ 

и контролен етап: 

В констатиращия експеримент се изследват:  

 - общи и конкретизирани ориентации в професионално-личностен, познавателен и 

метапознавателен план при детските учители и възпитатели. Насочеността и 

наблюдателността в професията, личностната и професионална рефлексия са основата за 

разработване и прилагане, по-нататък във формиращия експеримент, на педагогическите 

портфолия.  

     В проведеното анкетно проучване се изследват личностни ориентации - актуални и в 

детството, свързани с познанието и метапознанието; професионални ориентации с 

метапознавателна насоченост, във връзка с образователните направления и за повишаване на 

квалификацията; практико-приложни ориентации за връзката на език и познание,  за 

публичност и достъпност, както и за сътрудничество. 

     Проучването на професионалните ориентации търси да изясни актуалността на проблема за 

метапознанието, като се съобрази с достъпността, достоверността и приложимостта на: 

овладяването на езика, факти и идеи; разсъжденията върху процесите на мислене - 

собствените и на другите; прилагането на знания по практичен и нов начин; съзнаването на 

собствените процеси на възприемане на знания и разбиране; правенето на преценки и 

взимане на решения; стимулиране на потребността от самопознание.  

     Професионалните ориентации в констатиращото проучване посочват разнообразните 

възможности в отделните образователни направления относно целенасочването у децата на 

познанието за собственото познание. Изследват се и предпочитаните форми за 

професионално усъвършенстване относно общуването с деца, говорещи един или два езика, 

както и ученето в предучилищна възраст. 

    Анкетното проучване с детски учители и възпитатели изследва и практико-приложните 

ориентации към познанието и метапознанието, по-специално същностните и стратегически 

аспекти, както и аспектите, свързани с обкръжението. Освен това в един по-широк план се 

проучват и педагогическите образователни функции в тяхната  обществена обвързаност. 

По-нататъшните констативни и контролни проучвания са свързани с доказване съответно 
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на втора, трета и четвърта подхипотези на изследването. По-конкретно се осъществява: 

– проучване на епистемичните представи при децата – достигането до критерии и показатели 

на изследването е свързано с проучване на специфичното за предучилищна възраст 

разбиране за природата и възможностите на собственото познание. Регистрира се как децата 

от експерименталните и контролни групи разсъждават за собствените умения и знания,  

мислене, памет, учене, възможности за концентриране. Проследява се съдържателната 

страна на тези процеси и феномени, разсъжденията на децата за техния произход и цел; 

– прилагане на Килски метод за постъпване в училище, който дава възможност за 

диагностициране на познавателната и личностна област и представяне на връзката с 

метапознанието – в изследването на познавателната област участват възприятието, работа с 

множества, мислене и познание, езиково развитие, памет и моторика. Личностната област се 

проучва чрез мотивацията за постижения, начин на работа, социалната и емоционална 

област.; 

– провеждане на констатиращ и контролен експеримент по критерии и показатели на 

изследването за установяване преобразуването на метапознавателния опит при децата и 

ефекта от предложения формиращ експеримент – установява се успешността на 

предложения педагогически модел чрез съпоставяне на резултатите от прилагане на 

критериите и показателите за изследване на метапознавателната област; 

– групиране на спецификите в метапознавателните представи, умения и отношения по 

различни образователни направления, във връзка с констатирането на устойчивост – 

разработените педагогически ситуации, базирани върху проблемност, се разгръщат в трите 

образователни направления “Език”, “Математика” и “Природен свят”. Големият брой 

показатели се изследва за тенденции за обединение във връзка с културно-образователната и 

езикова специфичност. 

Формиращ експеримент: 

- формиращият експеримент в настоящата разработка е свързан с предложения модел на 

педагогическо взаимодействие, който е целенасочен към професионалната рефлексия на 

детските учители и възпитатели и към подпомагане на метапознанието при децата. По-

конкретно в рефлексията се търси свързване на професионалната компетентност у детските 

учители и възпитатели с постиженията и затрудненията в процеса на подготовка на 

метапознанието. Постигането на рефлексия и същевременно доказване на първата 

подхипотеза от изследването е свързано с въвеждане на педагогическо портфолио. То системно 

съпътства образователния процес и е основата, върху която педагозите могат да анализират 

съответните параметри на изминалите ситуации, за да ги разберат по-добре и съзнателно да 

използват направените изводи и заключения. Попълването на портфолиата се осъществи през 

2009/2010 година и през 2010/2011 година, а общият им брой е 329.  

Въз основа на анкетното проучване в констатиращия етап на експеримента и показаните 
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конкретни професионално-личностни и практико-приложни ориентации се набелязват 

отправни точки в целенасочването на метапознанието при децата. 

Проведеният с децата формиращ експеримент е представен подробно в трета глава на 

настоящето изследване. Неговото провеждане е по посока доказване на втората, третата и 

четвъртата подхипотези на изследването.  

Във връзка с целта на изследването и характера на детския познавателен опит се разработват 

педагогически ситуации, в които се търси осъществяване на преход между познание и 

метапознание, свързване на представите и уменията за света с представите и уменията за 

собственото познание. Подготовката на метапознанието се конкретизира в три образователни 

направления, а именно „Език”, „Математика” и „Природен свят”. Същностните характеристики 

на образователните направления са подготвящи за училище и синтезирани в ключовите ядра. 

Съобразяването с тези ключови ядра от Програмата за подготвителна група в системата „Ръка 

за ръка” (Д. Гюров, И. Колева, Л. Витанов и В. Гюрова, 2003) е отправна точка за представяне 

на педагогическите ситуации, базирани върху проблемност и в тази връзка за извеждане на 

конкретизирани критерии и показатели.  

Образователно направление    Педагогически ситуации      Метапознание 

          ключови ядра базирани върху проблемност критерии и показатели 

 

Проблемността при организиране на ситуацията е от значение както за началния етап при 

ориентиране в проблема, в който детският интерес определя  задълбочеността и интензивността 

при поставянето на предположения и хипотези, така и за търсене на подходящи стратегии и 

постигане на определен резултат.  

Във формиращия експеримент участват 161 деца (N=161), които са на възраст от 5 до 7 

години. Те взимат участие във всяко едно от трите образователни направления. По направления 

са предоставени по 9 ситуации, базирани върху проблемност. Задават се вид на проблема, 

познавателна цел, метапознавателна цел, очаквани резултати, примерно въвеждане на проблема 

и вариантност.  

- анкета на детски учители, възпитатели и директори на детски заведения - проведеното 

анкетно проучване с детски учители и възпитатели изследва общи и конкретизирани 

ориентации в професионално-личностен план, свързани с познанието и метапознанието. В 

анкетата взимат участие 211 детски учители, възпитатели и директори на детски заведения; 

- педагогическо портфолио за насочване на професионалната рефлексия и изясняване на 

условията, които подпомагат подготовката на метапознанието при децата. Попълвайки 

портфолиото педагозите изясняват предимства и затруднения, свързани с личностните 

качества и етика, с открояване на образователни тенденции и изследователска работа, както 

и с разгръщане на активност и дейност в съвместния процес на решаване на познавателни 

проблеми с децата. Попълването на портфолиата се осъществи през 2009/2010 година и през 



14 

 

2010/2011 година като общият брой е 329; 

- проучване на епистемичните представи при децата – изследва се как децата на 5-7 години 

възприемат собствените психични процеси, свързани с ориентирането в материалния и 

духовен свят. Изследвани са всички деца, участващи в експерименталните и контролните 

групи (N= 293). Проучва се разбирането на децата за изрази като: „аз зная“, „аз мога“, „аз 

уча“, „аз си спомням“, както и „аз убеждавам“, „аз решавам проблем“, „аз се концентрирам“, 

„аз говоря два езика“. 

- Килски метод за постъпване в училище (Das Kieler Einschulungsverfahren von S. Froese, R. 

Moelders & W. Wallrodt, 1986) – този метод предоставя богата възможност за проучване на 

индивидуалните предпоставки за учене, възможност за изследване на сравнително голям 

брой показатели, както и цялостен поглед върху личността на детето, напълно в духа на 

идеята за основополагащата роля на социално-личностната подготовка на децата за училище 

(Аз-Буки, 2003).  

В Килския метод способността за училище се разглежда като сложен личностен феномен, с 

множество хетерогенни предикатори. В диагностиката на този психологичен конструкт се 

отразява равнището на развитие на детето в умствено, социално-нравствено, физическо и 

емоционално-волево отношение. Естеството на провеждане, както и материалите от Килския 

метод, дават възможност за целенасочено проучване на метапознавателни прояви у децата; 

- разговор с родители – провежда се в рамките на Килския метод за постъпване в училище. 

Естеството на провеждане и количеството на събрания материал не предоставят възможност 

за пълноценна обработка; 

- педагогическо наблюдение – осъществява се във всички етапи на изследването. В рамките 

на Килския метод се използва богат спектър от систематични наблюдения в 

структурираните ситуации, което дават възможност за оценяване на множество области от 

развитието на детето. 

Математико - статистически анализ на данните 

Технически обобщаваме резултатите от приложените методи на изследване в цифров вид. В 

тази връзка се прилагат серия от статистически обработки на компютърната програма SPSS и 

Excel 2000. 

- контент-анализ на педагогическите постижения и затруднения във връзка с разгръщане 

на метапознанието при децата - осъществява се количествена обработка на предварително 

зададени матрици за постижения и затруднения. Тези матрици са изготвени въз основа на 

педагогическото портфолио и в тях се открояват три съдържателни области – личностни 

качества и етика, открояване на образователни тенденции и изследователска работа, както и 

разгръщане на активност и дейност. Към всяка област са определени единици на анализа, общо 

21 на брой. За единица на отчет служи честотата на поява на единиците на анализа. При 
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представянето на данните се изчислява процента спрямо попълнилите портфолиата. 

Съществуването на разлики в средните оценки на българската и на немската извадка, както и на 

извадките с първи/втори език се установява чрез Two Related Samples по метода на Уилкоксън 

(Wilcoxon); 

- корелационен анализ – чрез него се търси връзката на метапознавателните представи, 

умения и отношения с познавателната и личностната област. За доказване на представената 

вече във втора глава втора подхипотеза се пристъпва към интерпретация на емпиричните данни 

и формулиране на статистическа хипотеза. Конкретният статистически метод, изследващ 

зависимостта е хи квадрат-анализът. Хи квадрат-анализът е свързан с проверка на 

статистическа хипотеза и преминава през всичките етапи на проверка на хипотеза. 

Хи квадрат – анализът се извършва по следната формула: 

ᵪ
2
 =



i j fij

fijfij

´

´)( 2

 

където: 

fij са фактическите честоти в клетките на кростаблицата между метапознавателните 

представи, умения и отношения и познавателната област, съответно личностната област; 

fij´ са съответните им теоретични честоти; 

i и j са индексите за редовете и колоните на кростаблицата. В настоящия случай 

представените по-долу две кростаблици съдържат три реда и три колони. Във всяка клетка на 

кростаблицата се съдържат: горе – фактическите честоти, а долу – съответните им теоретични 

честоти.   

Използват се вече представените във втора глава на настоящето изследване критерии и 

показатели за метапознавателно развитие, които са наречени условно Метапознание 2, а 

Килският метод дава възможност за проследяване на познавателното и личностно развитие. 

Последователно се дефинират две нулеви и две първи статистически хипотези относно 

връзката на метапознанието с познавателното и съответно с личностното развитие. 

- сравнение на средната аритметична за две зависими извадки - в констатиращия и в 

контролния експеримент се сравняват данните от прилагането на критериите и показателите за 

изследване на метапознанието, чиято подготовка се осъществява в решаването от децата на 

предложените познавателни проблеми в три образователни направления. За доказване на 

третата подхипотеза се използва средната аритметична като обобщаваща числова 

характеристика за център на разпределението. За тази цел се сравняват статистическите 

разпределения или по-точно техните средни с 2 Related Samples. Сравнява се средната бална 

оценка от изследването на метапознавателното развитие на децата по групи. Текстовите 

резултати от обобщаването на числовите характеристики на показателите са слаба, средна и 

висока степен, като слабата степен (1) отговаря на 12-20 точки от балната оценка, средната 

степен (2) отговаря на 21-29 точки от балната оценка, а високата (3) отговаря съответно на 30-
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36 точки. Прилагането на разработените педагогически ситуации, базирани върху проблемност, 

се осъществява в две последователни години - 2009/2010 и 2010/2011. Експерименталните 

групи са както следва: ЕБ1 с 45 деца, ЕБ2 с 40 деца, ЕГ1 с 36 деца, както и ЕГ2 с 40 деца; 

- клъстърен анализ - дава възможност представянето на всички деца от експерименталните 

групи да се групира, класифицира по много признаци едновременно. В случая към всяко едно 

от образователните направления „Език”, „Математика” и „Природен свят” се прилагат по 

дванадесет показателя, което представлява общо 36 показателя.  Представянето на децата се 

разделя въз основа на  показателите по предложените направления. Клъстерният анализ е 

събирателно понятие и включва много на брой и различни клъстеризационни процедури. В 

случая броят на клъстерите не е предварително определен и се използва т. нар. йерархични 

клъстеризационни процедури – Hierarchical Cluster (Д. Гоев, 1996; И. Бардов, 2008, с. 64-73). 

Указан е само диапазонът на желаните клъстери. В рамките на клъстъризационната процедура 

се получава графика „дендрограма”. Обединението на клъстерите е по метода на 

вътрешногруповото свързване - Within-groups linkage, както и по метода на най-отдалечения 

съсед – Furthest neighbor. При тези процедури, за метрика между различните обекти, се 

използва евклидово разстояние.   

3. ТРЕТА ГЛАВА: АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

     3.1. Педагогическо взаимодействие с метапознавателна ориентация 

В трета глава на дисертационния труд се конкретизира подготовката на метапознанието при 

децата. Търсят се условия за целенасочване осъзнаването на собствени модели за познанието в 

условията на професионален контекст; технологично подсигуряване на възможността за 

характеризиране и съобразяване с  метапознавателния субективен опит у  детето; насочване на 

професионалната компетентност към реализиране на познавателното взаимодействие в 

разнообразни културно-образователни и езикови условия; конкретизиране на педагогическото 

взаимодействие в отделните образователни направления. 

Насочването на професионалната активност е предимно в посока на разбиране, 

обективиране и целенасочване на детското метапознание. Така се пристъпва съответно и към 

разрешаване на следните специфични задачи: 

- проучване на професионално-личностни ориентации, свързани с познанието и 

метапознанието при детските учители;  

- постигане на личностно, професионално и дейностно самоопределяне на учители и 

възпитатели по посока на детското познание и метапознание; 

- извеждане на условия за подкрепа на метапознанието у  децата. 

       3.1.1. Анализ на анкетно проучване с детски учители и възпитатели – проучване на 

личностни, професионални и практико-приложни ориентации, свързани с 

познанието и метапознанието 

Проучени са личностни, професионални и практико-приложни ориентации при детските 
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учители и възпитатели, свързани с познанието и метапознанието. Анкетното проучване е 

проведено с  211 учители и възпитатели в периода 2008-20010 година. От тях 117 са от 

България – съответно в София и Несебър и 94 от Германия – Алфелд, Зибезе и Хилдесхайм. 

Средната възраст на българските детски учители е 39,8 години, а на немските възпитатели и 

детски учители е 46, 6 години. 

Проучването на ориентациите се осъществява по следните критерии и показатели: 

Личностни ориентации, свързани с познанието и метапознанието:1.актуални, 2. в детството. 

Професионални ориентации към познанието и метапознанието: 3. в подготовката за училище, 

4. в образователните направления, 5. в ползването на източници за квалификация и 

усъвършенстване. Практико-приложни ориентации във връзка с познанието и метапознанието: 

6. в изследователската дейност, 7. в обществената образователна дейност, 8. в образователната 

дейност с родителите. 

Резултатите във връзка с личностните ориентации на детските учители и възпитатели 

показват, че виждането на педагозите за собствения процес на познание и учене през целия 

живот е самокритично, насочено към самоусъвършенстване и саморазвитие. Социалните и 

икономически тенденции на обществото се проявяват в житейска стратегия с познавателна 

насоченост. Детските учители и възпитатели се насочват към форми на неформално и 

самостоятелно учене. При тях метапознанието участва в едни по-глобални проекции на 

собственото развитие, в които могат да бъдат открити допълнителни предпоставки за разбиране 

и вникване по посока на целенасочването на метапознанието при децата. 

Рефлексирането върху собствените процеси на познание в детството задава 

характеристиките, допринесли най-много за бъдещите ориентации, свързани с познанието. 

Педагозите посочват подкрепата на семейството, което води до предположението за по-

дълбоко съзнаване на необходимостта от съвместна работа с родителите във връзка с общата 

образователна визия. 

Резултатите от проучването на професионалните ориентации на детските учители и 

възпитатели показват, че подготовката на метапознанието е считана за важна част от 

подготовката на децата за училище. Посочена е важността на достъпно за възрастта съзнаване 

на собствените процеси на възприемане на знания и разбиране, разсъждения за мисленето - 

собственото и на другите, както и  стимулиране на потребността от самопознание. 

Ползването на източници във връзка с развиване предпоставките за ключовите езикови 

компетенции и компетенции за учене показва размяна на местата по първите позиции в данните 

от българските и немските учители. Българските детски учители ползват в работата си най-вече 

образователни стандарти, педагогически системи и концепции на детската градина. Това е 

свързано както с наличието на избор от програмни системи, така и с наличието на 

образователни стандарти с учебно съдържание за задължителна предучилищна подготовка. 

Липсата на програмни системи и образователни стандарти в такъв вид в Долна Саксония, както 
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и възрастта на немските учители и възпитатели вероятно са причина за по-честото позоваване 

на собствения опит и схващане. Прави впечатление също така високият процент на немските 

възпитатели, ползващи допълнителни материали и Интернет, което се дължи на широкото 

разпространение на образователни материали на немски език за предучилищна възраст в 

масмедиите. 

Професионалният опит прави възможен конкретизирането на проблеми, свързани с 

практиката на възпитателно-образователния процес. Педагозите наблюдават дълбока връзка 

между владеенето на езика и преобразуването на представите за собственото мислене, памет и 

познание у децата. В отговорите на немските възпитатели, които ежедневно работят с деца на 

мигранти, анализите се изместват по посока на цялостните възможности за комуникация и 

социално взаимодействие в групата. 

За детските учители и възпитатели целенасоченото възпитаване на самостоятелна 

емпирична познавателна и метапознавателна дейност у детето е значимо, съдейства за 

повишаване на професионалния статус и е важна част от представянето на образованието пред 

обществото. Мотивирането на познанието у децата е затруднено от незадоволителния 

професионален статус на детските учители и възпитатели и в двете страни, както и от 

подценяване на образователните функции на детската градина. 

Сътрудничеството на педагози и родители по посока на познавателните и образователни 

ориентации е най-вече неформално, спонтанно и за двете страни. Финансовото спонсориране 

на проекти, както и компетентността на родителите подпомагат осъществяването на 

сътрудничеството. 

  3.1.2. Педагогическо портфолио. Контент-анализ на педагогическите постижения и 

затруднения във връзка с разгръщане на метапознание при децата 

Педагогическо портфолио документира в развитие работата на учителите и възпитателите и 

е свързано с очаквания за изясняване на предимства и затруднения, свързани с личностните 

качества и етика, с открояване на образователни тенденции и изследователска работа, както и с 

разгръщане на активност и дейност в съвместния процес на решаване на познавателни 

проблеми с децата и насочване на метапознанието. Портфолиото е основа, върху която 

детските учители и възпитатели могат да анализират съответни параметри на изминали 

педагогически ситуации, за да ги разберат по-добре и съзнателно да използват направените 

изводи и заключения за по-нататъшно насочване на взаимодействието. То е и повод за 

размишление по отношение на метапознанието у всяко едно дете. 

Попълването на портфолиата се осъществи през 2009/2010 година и през 2010/2011 година. 

Съответно по групи броят на събраните портфолиа бе както следва: за групата в България с 

първи език 74 броя, за групата в България с втори език 86 броя, за групата в Германия с първи 

език  84 броя и за групата в Германия с втори език 85 броя. 

Събраните 329 портфолиа се подлагат на контент-анализ. Предоставен е избор на 
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постижения или затруднения, носещи личностен характер, свързани с открояване на 

образователни тенденции и изследователска работа, както и разгръщане на активност и дейност 

от педагозите. Този избор не подлежи на транскрибиране. Попълването на допълнителни 

мнения е важна част от изясняване на предпоставки и причини за постиженията или 

затрудненията на учителите във връзка с подготовката на метапознанието. 

В контент-анализа се осъществява количествена обработка на матриците за постижения и 

затруднения. Подготовката и анализът на материалите следват методическите стъпки на 

структурирания контент-анализ по Майринг (Ph. Mayring, 2000). Цел на този вид анализ е да се 

откроят смислово-съдържателните области в текста. В настоящия случай тези съдържателни 

области се представят по следния начин: 

 Съдържателни области Педагогически портфолиа 

N=329 

Постижения Личностни качества и етика (X1-X7)  

Образователни тенденции и 

изследователска работа (X8-X13) 

 

Разгръщане на активност и дейност 

(X14-X21) 

 

Затруднения Личностни качества и етика (X1-X7)  

Образователни тенденции и 

изследователска работа (X8-X13) 

 

Разгръщане на активност и дейност 

(X14-X21) 

 

 

В рамките на педагогическото портфолио се оформят три съдържателни области – 

личностни качества и етика, открояване на образователни тенденции и изследователска работа, 

както и разгръщане на активност и дейност. Тези области представляват глобалните единици в 

изследването. Към всяка област са определени единици на анализа, общо 21 на брой, с 

обозначение от X1 до X21. Разпределянето на тези единици в двете матрици е аналогично и за 

постиженията е както следва:  

личностни качества: X1 - увереност за връзката на проблема с продължаващото през целия 

живот образование; X2 - увереност, че съзнаването на собствените познавателни процеси в 

проблема е свързано с подготовката за училище; Х3 - критичност към достоверността и 

достъпността на проблема; Х4 - критичност относно практичността и приложимостта на 

проблемите; Х5 - етичност относно различното ниво на владеене на езика в детската група; Х6 - 

етичност във връзка с пълноценното въвеждане в разнообразието от образователни 

направления; Х7 - преосмисляне на полово-ролевите стереотипи; 
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образователни тенденции и изследователска работа: Х8 - взаимодействие на деца и 

възрастни по посока на познанието и културата; Х9 - конкретизиране на образователния модел 

на детската градина; Х10 - регистриране на конкретните детски интереси и нагласи; Х11 - 

идентифициране на конфликти и причини за липса на интерес, свързани с познанието и 

метапознанието; Х12 - открояване на конкретни условия за изразяване на  чувства, свързани с 

познанието и метапознанието; Х13 –  открояване на конкретни условия за сигурност и комфорт 

в групата; 

разгръщане на активност и дейност: Х14 – разкриване на уникалния познавателен профил на 

всяко дете; Х15 – индивидуално израстване и  саморазвитие на децата; Х16 – осигуряване на 

радостта и смеха в групата; Х17 – стимулиране към  сътрудничество на деца с разнороден 

познавателен опит; Х18 - взаимодействие с децата във връзка с насочване към познавателни 

проблеми; Х19 - взаимодействие с колегите във връзка с насочване към познавателни 

проблеми; Х20 - взаимодействие с родителите, във връзка с насочване към познавателни 

проблеми; Х21 -  ползване на портфолиата в работата. 

За единица на отчет служи честотата на поява на изброените единици на анализа. В 

съответните матрици се включва броя на проблемите за решаване, в които набелязаните 

единици на анализа се срещат. Статистическата обработка на  информацията показа честотите, 

процентите, валидните проценти на тези единици. При представянето на данните се акцентира 

върху изчисления процент спрямо попълнилите портфолиата. Отделно са изчислени валидните 

постижения за експерименталните групи в България и Германия, както и процентите на 

постиженията за изследваните групи деца с първи език и втори език.  

За да се провери съществуването на разлики между средните оценки на българската и на 

немската извадка, както и за извадките с първи/втори език се приложи метода на Уилкоксън 

(Wilcoxon) в неговата разновидност Two Related Samples. Изборът на параметричен или 

непараметричен критерий във връзка с изследване на нормалността на разпределението на 

изследваните зависими променливи показва, че разпределението на променливите не е 

нормално. Това се проверява с теста на Колмогоров- Смирнов. Равнището на значимост при 

този критерий при двустранна критична област (2-Tailed P) е .000, което показва високи нива на 

статистическа значимост и е по-малко от грешката α=0.05. Така се отхвърля нулевата хипотеза 

и се приема за вярна алтернативната, а тя гласи, че разпределението на всяка една от 

променливите не е нормално.  

Попълването на педагогическите портфолиа от педагозите насочва вниманието не само към  

метапознанието, но също така и към собствената професионална компетентност и регистриране 

на вече постигнатото при решаване на проблеми, а също и към това, което предстои да бъде 

направено. Честотата на единиците на анализа разкрива следната конфигурация на 

постиженията при рефлексиране върху собствения професионализъм. В таблица 3.1. са 
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представени свързаните с решаването на проблема увереност, критичност и етика, които се 

проявяват с различна честота при конкретните единици на анализа. 

Таблица 3.1. Рефлексиране върху собствените личностните качества 

 ЛИЧНОСТНИ 

 КАЧЕСТВА 

ПОСТИЖЕНИЯ 

% 

СТАТИСТИЧЕСКА 

ЗНАЧИМОСТ НА 

РАЗЛИЧИЯТА М/У 

СРЕДНИТЕ 

ОЦЕНКИ 

ПРОВЕДЕНА Ч/З 

МЕТОДА НА 

УИЛКОКСЪН 

ПОСТИЖЕНИЯ 

% 

РАЗЛИКА В 

СРЕДНИТЕ 

ОЦЕНКИ 

  Българс

ка 

извадка 

Немска 

извадка 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Първи 

език 

Втори 

език 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

У
В

Е
Р

Е
Н

О
С

Т
 

за връзката на 

метапознанието с 

продължаващото 

през целия живот 

образование; 
70,60 71,60 ,722 69,60 72,50 ,541 

за връзката на 

метапознанието с 

подготовката за 

училище; 
93,10 88,80 ,194 91,10 90,60 ,856 

К
Р

И
Т

И
Ч

Н
О

С
Т

 към достоверността 

и достъпността на 

проблема; 
78,80 83,40 ,376 82,30 80,10 ,484 

по отношение на 

практичността и 

приложимостта на 

проблема; 
90,60 85,80 ,178 85,40% 90,60% ,237 

Е
Т

И
К

А
 

при съобразяване с 

различното ниво на 

владеене на езика 

от децата; 
83,10 88,20 ,206 84,80% 86,50% ,752 

относно 

пълноценното 

въвеждане в 

разнообразието от 

образователни 

направления; 
80,60 61,50 ,000 74,70 67,30 ,121 

в преосмисляне на 

полово – ролевите 

стереотипи. 
77,50 69,80 ,121 76,60 70,80 ,264 
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Резултатите от рефлексирането в педагогическото портфолио върху  образователни 

тенденции и изследователска работа е представено в Таблица 3.2. 

 ОТКРОЯВАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ТЕНДЕНЦИИ И 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

РАБОТА 

ПОСТИЖЕНИЯ 

% 

СТАТИСТИЧЕСКА 

ЗНАЧИМОСТ НА 

РАЗЛИЧИЯТА М/У 

СРЕДНИТЕ 

ОЦЕНКИ 

ПРОВЕДЕНА Ч/З 

МЕТОДА НА 

УИЛКОКСЪН 

ПОСТИЖЕНИЯ % РАЗЛИКА В 

СРЕДНИТЕ 

ОЦЕНКИ 

  Българс

ка 

извадка 

Немска 

извадка 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Първи 

език 

Втори 

език 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

О
Т

К
Р

О
Я

В
А

Н
Е

 Н
А

 С
Ъ

В
Р

Е
М

Е
Н

Н
И

 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Т
Е

Л
Н

И
 Т

Е
Н

Д
Е

Н
Ц

И
И

 за взаимодействие 

на деца и възрастни 

по посока на 

познанието и 

културата; 91,90 80,50 ,005 84,20 87,70 ,376 

за конкретизиране 

на образователния 

модел на детската 

градина; 

84,40 74,00 ,036 82,30 76,00 ,276 

П
О

З
Н

А
В

А
Н

Е
 

Н
А

 
Д

Е
Т

Е
Т

О
 

И
 

Р
А

З
Б

И
Р

А
Н

Е
 

Н
А

 
К

О
Н

К
Р

Е
Т

Н
И

Я
 

С
Л

У
Ч

А
Й

 

опознаване 

(РЕГИСТРИРАНЕ) 

на конкретните 

детски интереси и 

нагласи; 
88,80 90,50 ,724 91,10 88,30 ,273 

идентифициране на 

конфликти и 

причини за липса на 

интерес, свързани с 

познанието и 

метапознанието; 
75,00 60,40 ,003 70,90 64,30 ,285 

А
Н

А
Л

И
З

И
Р

А
Н

Е
 Н

А
 

Е
М

О
Ц

И
О

Н
А

Л
Н

А
Т

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

Н
А

 

Н
А

С
О

Ч
Е

Н
О

С
Т

 

-открояване на 

конкретни условия 

за изразяване на 

чувства, свързани с 

познанието и 

метапознанието; 
76,30 69,80 ,159 75,30 70,80 ,362 

-открояване на 

конкретни условия 

за сигурност и 

комфорт в групата. 

83,80 80,50 ,423 86,70 77,80 ,018 
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Таблица 3.3. Рефлексиране върху собствените активност и дейност 

 РАЗГРЪЩАНЕ НА 

АКТИВНОСТ И 

ДЕЙНОСТ 

ПОСТИЖЕНИЯ 

% 

СТАТИСТИЧЕСКА 

ЗНАЧИМОСТ НА 

РАЗЛИЧИЯТА М/У 

СРЕДНИТЕ ОЦЕНКИ 

ПРОВЕДЕНА Ч/З 

МЕТОДА НА 

УИЛКОКСЪН 

ПОСТИЖЕНИЯ 

% 

РАЗЛИКА В 

СРЕДНИТЕ 

ОЦЕНКИ 

  Българс

ка 

извадка 

Немска 

извадка 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Първи 

език 

Втори 

език 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

О
С

Ъ
В

Р
Е

М
Е

Н
Я

В
А

Н
Е

 Н
А

 

М
Е

Т
О

Д
И

Т
Е

 И
 Т

Е
Х

Н
О

Л
О

Г
И

И
Т

Е
 във връзка с 

разкриване на 

уникалния 

познавателен 

профил на 

всяко дете; 
80,00 76,90 ,475 76,60 80,10 ,431 

за 

индивидуално 

израстване и 

саморазвитие на 

децата чрез 

проблема; 
85,60 79,90 ,132 86,10 79,50 ,132 

У
М

Е
Н

И
Я

 З
А

 

Е
М

О
Ц

И
О

Н
А

Л
Н

О
 И

 

С
О

Ц
И

А
Л

Н
О

 

И
Н

Т
Е

Г
Р

И
Р

А
Н

Е
 

присъствие на 

радостта и 

смеха; 
85,00 85,80 ,752 88,00 83,00 ,250 

взаимодействие 

на деца с 

различен 

познавателен 

опит; 
81,30% 76,20% ,225 86,00 71,90 ,003 

Н
А

С
О

Ч
В

А
Н

Е
 

Н
А

 

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

О
Т

О
 

В
З

А
И

М
О

Д
Е

Й
С

Т
В

И
Е

 
В

Ъ
В

 

В
Р

Ъ
З

К
А

 
С

 
П

О
З

Н
А

Н
И

Е
Т

О
 

И
 М

Е
Т

А
П

О
З

Н
А

Н
И

Е
Т

О
 

взаимодействие 

с децата за 

насочване към 

познание и  

метапознание; 
80,00 74,40 ,362 84,80 70,00 ,003 

взаимодействие 

с колегите за 

насочване към 

познание и  

метапознание; 
70,60 79,30 ,096 82,30 68,40 ,004 
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 РАЗГРЪЩАНЕ НА 

АКТИВНОСТ И 

ДЕЙНОСТ 

ПОСТИЖЕНИЯ 

% 

СТАТИСТИЧЕСКА 

ЗНАЧИМОСТ НА 

РАЗЛИЧИЯТА М/У 

СРЕДНИТЕ ОЦЕНКИ 

ПРОВЕДЕНА Ч/З 

МЕТОДА НА 

УИЛКОКСЪН 

ПОСТИЖЕНИЯ 

% 

РАЗЛИКА В 

СРЕДНИТЕ 

ОЦЕНКИ 

взаимодействие 

с родителите за 

насочване към 

познание и  

метапознание; 
51,30 63,30 ,032 67,10 48,50 ,001 

ползване на 

портфолиата в 

работата. 
79,40 81,00 ,891 81,00 79,40 ,564 

 

Резултатите във връзка с изясняване на постиженията при разгръщане на метапознанието 

дават възможност за характеризиране на постигнатите качества и етика. Целенасочената 

професионално-личностна рефлексия на детските учители и възпитатели показва, че се постига 

силна увереност за връзката на проблемите с метапознавателна  ориентация и подготовката за 

училище. Очевидно в българската и в немска извадка, както  и  в групите с първи/втори език 

познанието за собственото познание се разглежда като много важно за началното училищно 

обучение. Значително по-слабата увереност за връзката на метапознанието с продължаващото 

през целия живот образование се дължи на схващането, че за педагозите това е значително по-

обширен процес, не така директен, за който все още не съществуват  дългосрочни наблюдения 

и диагностика. 

Детските учители и възпитатели опознават конкретните детски интереси и нагласи, 

включително и в групите с втори език. По–малко успешно е идентифицирането на конфликти и 

причини за липса на интерес, свързани с познанието и метапознанието. Разбирането на 

конкретния случай зависи от пълноценния и интензивен контакт не само с детето, но и с 

неговите родителите и близки. Ограничените възможности за контакт в полудневните групи в 

немската извадка и в групите с втори език води до затруднения. 

Детските учители и възпитатели прилагат осъвременени методи и технологии при 

взаимодействието си с децата в проблемите. Това се осъществява предимно в един по-широк 

план във връзка с индивидуалното израстване и саморазвитие на децата. Единствено в групите 

с втори език по-успешно е разкриването на уникалния  познавателен профил на всяко дете, 

което очевидно е свързано с поставеното на преден план целенасочено овладяване на втория 

език и най-вече на чуждия език в български условия.   

И в български и в немски условия педагозите включват положителни емоции в 

образователния процес, докато взаимодействието на деца с различен познавателен опит се 
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постига неравномерно, предимно в групите, в които и без това се провежда целенасочена 

работа по избрани педагогически системи - извадката с първи език и в българската извадка. 

3.2. Усъвършенстване на метапознавателните компетенции при децата-резултати от 

констатиращия и контролен психолого-педагогически експеримент 

В констатиращия психолого-педагогически експеримент се изследва личния и целенасочено 

придобит познавателен опит, който е част от подготовката на децата за училище, както и 

метапознавателните представи, умения и отношения. Също така се изследва своеобразието и 

специфичните различия в детското метапознание. Провеждането на формиращия експеримент 

се осъществява с групи деца, пред които са поставени високи образователни цели, свързани 

най-вече с подготовката за училище и овладяването на втори език. По този начин, както и чрез 

осигуряване на проблемност при организиране на ситуациите, се подсигуряват преходите 

между познание и метапознание.  

Провеждането на тези изследвания е свързано с дефиниране на критерии и показатели, 

които са представени във втора глава. Достигането обаче точно до тези критерии и показатели 

налага проучване на специфичното за предучилищна възраст разбиране за природата и 

възможностите на собственото познание. Ето защо в рамките на констатиращия психолого-

педагогически експеримент се изследват детските епистемични представи. Едно такова 

проучване дава възможност да бъдат набелязани и ориентири за разработване педагогически 

ситуации, базирани върху проблемност. 

3.2.1. Резултати от проучване на епистемични представи при децата в 

експерименталните и контролни групи  

Представя се изследването с деца, участващи във формиращите и в контролните групи 

(N=161 и N=132). Провеждането на интервю осигурява  богат и разнообразен материал, чието 

по-нататъшно използване е свързано с анализ на съдържанието (Г. Бижков, 1995, с.429-438). 

Обработването на получената информация е по посока на нейното обективно анализиране. Ето 

защо след записване на отговорите в цялата им пълнота се прилага качествен и количествен 

анализ. В тази връзка се определят единиците на анализа, които в случая са конкретни 

показатели във връзка с отговорите на децата. За единица на преброяването е избрана честотата 

на срещане. Пресмята се честотата на отговорите, отнесени към всеки един от съответните 

показатели. Децата не винаги отговарят на всички въпроси, така че сборът от двата показателя 

към всеки критерии не винаги е 100%.  

Проучва се разбирането на децата за изрази като: „аз зная“, „аз мога“, „аз уча“, „аз си 

спомням“, както и „аз убеждавам“, „аз решавам проблем“, „аз се концентрирам“, „аз говоря два 

езика“. Въпросите към децата конкретизират изследователския материал. Те насочват към 

същността, източниците и практическата страна на процесите: „Какво означава за теб....?”, 

„Кога казваш....?”, „Как се научи .....?”, „Откъде можеш да...?” и „Защо е важно да...?”, „Как, за 

какво използваш ...?”. 
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В Таблица 3.4. са представени резултатите от проучването на изразите „аз зная”, „аз мога” и 

„аз уча”. 

Таблица3.4. 

 „аз зная“ „аз мога“ „аз уча“ 

-примерите описват общо процесите и 

феномените 49,00% 63,00% 33,00% 

-примерите са с конкретен учебно-познавателен 

аспект 22,00% 37,00% 46,00% 

-посочват се значимите възрастни и/или 

съвременни технологии 70,00% 78,00% 45,00% 

-съзнава собствената активност 17,00% 22,00% 27,00% 

-изтъква общи аспекти като престиж и 

обществено-утвърдени добродетели 30,00% 35,00% 38,00% 

-отбелязва практико-приложни аспекти 21,00% 58,00% 36,00% 

  

В Таблица3.5. се представят резултатите от проучването на изразите „аз помня“, „аз се 

концентрирам“, „аз убеждавам“ и „аз решавам проблем“. 

Таблица3.5. 

 „аз 

помня“ 

„аз се 

концентрирам“ 

„аз 

убеждавам“ 

„аз решавам 

проблем“ 

-примерите описват общо процесите и 

феномените 65,00% 35,00% 26,00% 23,00% 

-примерите са с конкретен учебно-

познавателен аспект 28,00% 30,00% 22,00% 12,00% 

-посочват се значимите възрастни и/или 

съвременни технологии 36,00% 41,00% 17,00% 17,00% 

-съзнава собствената активност 32,00% 36,00% 16,00% 17,00% 

-изтъква общи аспекти като престиж и 

обществено-утвърдени добродетели 28,00% 21,00% 26,00% 17,00% 

-отбелязва практико-приложни аспекти 33,00% 30,00% 19,00% 21,00% 

 

В Таблица 3.6. са представени резултати от проучването на израза „аз говоря два езика“. 

Изследването се провежда по отделно с групите деца, които говорят един език и децата, които 

говорят два езика. Така се проследява разбирането за природата и възможностите на 

хипотетично познание – „би ли говорил два езика„, „ако говориш два езика...„ в групите с един 

език. В групите с два езика се проследява разбирането за природата и възможностите на 

практикувано познание. 

Таблица3.6. 

 с един език с два езика 

-примерите описват общо процесите и феномените 47,00% 22,00% 

-примерите са с конкретен учебно-познавателен аспект 29,00% 64,00% 
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 с един език с два езика 

-посочват се значимите възрастни и/или съвременни технологии 40,00% 16,00% 

-съзнава собствената активност 25,00% 84,00% 

-изтъква общи аспекти като престиж и обществено-утвърдени 

добродетели 37,00% 22,00% 

-отбелязва практико-приложни аспекти 33,00% 64,00% 

 

 Резултатите от направеното проучване на епистемичните представи при децата в 

експерименталните и контролните групи показват, че още в предучилищна възраст децата 

уточняват съдържателната страна на изрази, свързани с познанието. Общият поглед върху 

критериите показва, че най-много отговори са дадени по първи критерий на изразите „аз мога„, 

„аз помня„ и „аз говоря два езика„ в групата с два езика, съответно с 100%, 93% и 86%. По 

втори критерий активността в отговорите е най-висока при изразите „аз говоря два езика„, в 

групата с два езика, „аз мога„ и „аз зная„, съответно със 100%, 100% и 87%. По трети критерий 

най-висока активност в отговорите е отбелязана за израза „аз мога„ с 93%, следвана от „аз 

говоря два езика„ в групата с два езика с 86% и от „аз уча„ с 74%.  

Сравнението на трите критерии по между им показва, че най-добре децата се ориентират в 

съдържателната страна на процесите и феномените (36%), пред техния произход (35%) и цели 

(32%). За децата най-лесни за описание са изрази, свързани непосредствено с практическата им 

дейност като „аз мога” и изрази, свързани с образователния процес в детската градина – „аз 

говоря два езика”, „аз уча”, „аз помня” и „аз зная”. Очевидно  изучаването на немски език като 

чужд или втори език на половината от децата и посещението на подготвителни групи или 

класове за училище допринася за съзнаване на тези познавателни процеси. Както показват и по-

нататъшните проучвания, много от предпоставките за учебна дейност вече са налице и още 

преди постъпване в училище децата имат конкретни представи за процеса на учене. Децата 

съзнават помощта на учителите и родителите относно уменията, знанията, ученето като цяло и 

ученето на втори език.  

Във връзка с израза „аз говоря два езика„ е разбираемо да има покачване на стойностите за 

съдържанието, произхода и целите при децата с два езика. Голяма част от децата, които говорят 

два езика съзнават собствените усилия във връзка с говоренето на повече езици, което явно е 

свързано с ежедневната практика. В съзнаването на собствената активност се регистрират и 

най-съществените разлики между групите с един или два езика, което поражда същото 

очакване и към изразите „аз зная„ и „аз помня„, тъй като всички изследвани деца посещават 

детска градина или подготвителен клас. Това очакване не се сбъдва, което налага извода, че 

въпреки системното усвояване, запомняне на знания и факти съзнаването на съдържателната 

страна, произхода и целите на собственото познание е още в процес на преход. 

Проследяването в групата с един език на разбирането за природата и възможностите на 

хипотетично познание – „би ли говорил два езика„, „ако говориш два езика...„ дава информация 
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за очакванията при деца, на които им предстои изучаване на втори език. Очевидно тези 

очаквания се базират на по-общо възприемане на процесите, външно подпомагане и занижена 

практичност, за сметка на цели с общ характер.  

По-малък е процента на децата, които разсъждават за собствените възможности за 

концентрация и запомняне. Открояването на собствената активност относно процесите и 

феномените явно затруднява децата и сравнително малък процент отбелязват значението на 

собствените усилия в убеждаването, говоренето на два езика (в групата с един език), уменията 

и решаването на проблеми. Проучването на изразите „аз убеждавам” и „аз решавам проблем” 

показва, че децата в известна степен уточняват тяхното значение, а ориентирането в техния 

произход и цели е още по-ограничено.     

Практико-приложната страна на познанието, неговата полза за всеки един индивид е в 

процес на съзнаване и се отбелязва средно от 35% от децата. Затова пък почти половината деца 

в цялата извадка отбелязват практико-приложната страна на говоренето на два езика, както и 

практико-приложната страна на уменията и ученето пред помненето, концентрирането и 

знанието. 

3.2.2. Килският метод за постъпване в училище – връзка на подготовката 

на метапознанието при децата с целенасочено придобития 

познавателен и личен опит 

Естеството на предложения дисертационен труд и по-точно направените предположения в 

хипотезите, както и представените критерии и показатели на изследване, наложиха 

провеждането на Килския метод за постъпване в училище с автори Зигрун Фрьозе, Рут 

Мьолдерс и Вибке Валрот (Das Kieler Einschulungsverfahren von Froese, Moelders & Wallrodt, 

1986). Авторите на Килския метод изследват познавателните и личностни аспекти в развитието 

на детето. Въз основа на представени критерии и показатели в областта на познанието се 

наблюдават възприятието, работа с множества, мислене и познание, езиково развитие, памет и 

моторика. В личностната област се наблюдават мотивацията за постижения, начин на работа, 

социалната област и емоционалната област. Представен е протокол, в който се нанасят 

постиженията за всяко дете и така се постига икономично и точно изчисление, с малко загуба 

на информация. Естеството на структурираните ситуации и събирането на материал за оценка в 

Килския метод дава възможност и за целенасочено проучване на метапознавателните прояви 

при децата.  

Връзката на метапознавателните представи, умения и отношения с познавателната и 

личностната област се търси чрез корелационния анализ. Изследването на метапознавателното 

развитие в края на формиращия експеримент се провежда след осъществяване на предложените 

в трета глава на дисертационния труд познавателни проблеми в три образователни 

направления.  Общият брой изследвани деца е 161 (N=161). 

За доказване на представената вече във втора глава втора подхипотеза се пристъпва към 
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интерпретация на емпиричните данни и формулиране на статистическа хипотеза.  

Променливите в изследването са качествени и се измерват по ординалната, слаба скала. За 

статистически метод, изследващ зависимостта се използва хи квадрат-анализът.  

В Кростаблица 1.  са представени фактическите и теоретичните честоти относно  връзката 

на метапознавателните представи, умения и отношения, и свързаното с подготовката за 

училище познавателно развитие. 

Кростаблица 1. 

  Познавателно развитие Общо 

слабо средно високо 

Метапознание2 слабо 11 

4,6 

8 

9,0 

0 

5,4 

19 

11,8% 

средно 27 

21,1 

46 

41,1 

14 

24,9 

87 

54,0% 

високо 1 

13,3 

22 

26,0 

32 

15,7 

55 

34,1% 

Общо  39 

24,2% 

76 

47,2% 

46 

28,5% 

161 

100% 

 

Емпиричната характеристика, която е записана като хи квадрат на Пирсън (Chi-square 

Pearson) е със стойност 50,307, а равнището на значимост  Asymp. Sig. (2-sided) е 0,000. Тъй 

като равнището на значимост е по-малко от грешката  α=0.05 нулевата хипотеза се отхвърля и 

се приема за вярна алтернативната. Следователно, въз основа на равнището на значимост, може 

да се направи изводът, че между метапознавателното развитие и познавателното развитие 

съществува връзка. 

За по-голяма сигурност в направения извод трябва да се провери също така, дали са 

изпълнени две важни изисквания за хи квадрат-анализа. Първо, теоретичните стойности за 

всяка клетка в кростаблицата да не бъдат по-малки от 1 и второ, ако има стойности на 

теоретичните честоти по-малки от 5, те да не са повече от 20% от клетките. Резултатите 

показват, че няма клетка в кростаблицата с теоретична стойност по-малка от 1.  Само една 

клетка (11,1%) има теоретична стойност по-малка от 5, Minimum Expectet Counts е 4,60. 

Следователно и двете изисквания са изпълнени и това потвърждава още един път направения 

извод, че между метапознавателното развитие и познавателното развитие съществува връзка. 

Освен това възниква въпросът за силата на връзката между двете променливи, тъй като те в 

този случай са на слабите скали. За тази цел се използва коефициентът на Крамер (Cramer´s V), 

тъй като е нормиран в граници от нула до единица. Стойностите на коефициента на Крамер в 

този случай са 0,395 с равнище на значимост 0,000. Следователно може да бъде направен 

изводът, че е налична връзка от средна величина като същевременно равнището на значимост 

на коефициента е  статистически значимо, тъй като е по-малко от α=0.05. 
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В Кростаблица 2. се представя връзката между метапознавателните представи, умения и 

отношения и свързаното с подготовката за училище личностно развитие. 

Кростаблица 2. 

  Личностно развитие Общо 

слабо средно високо 

Метапознание2 слабо 13 

2,6 

6 

10,3 

0 

6,1 

19 

11,8% 

средно 8 

11,9 

71 

47,0 

8 

28,1 

87 

54,0% 

 
високо 1 

7,5 

10 

29,7 

44 

17,8 

55 

34,1% 

Общо  22 

13,6% 

87 

54,0% 

52 

32,2% 

161 

100% 

  

Хи квадратът на Пирсън (Chi-square Pearson) е със стойност 134,970, а равнището на 

значимост Asymp. Significance (2-sided) е 0,000. Тъй като равнището на значимост е по-малко 

от грешката  α=0.05 нулевата хипотеза се отхвърля и се приема за вярна алтернативната. 

Следователно въз основа на равнището на значимост може да се  направи извода, че между 

метапознавателното развитие и личностното развитие съществува връзка. 

Коефициентът на Крамер (Cramer´s V) дава възможност да се проследи силата на връзката 

между двете променливи. Неговата стойност е 0,647, с равнище на значимост 0,000. Наличната 

връзка е с тенденция към висока, а равнището на значимост на коефициента е статистически 

значимо, тъй като е по-малко от α=0.05. 

От така представените изследвания става ясно, че метапознанието при децата е  свързано с 

познавателната и личностната област, както и че е част от подготовката за училище. Връзката 

на метапознанието с личностната подготовка за училище е в горните граници на средната, с 

тенденция към висока и има превес над връзката между метапознанието и познавателната 

подготовка за училище. По този начин получените резултати могат да бъдат използвани за 

оформянето на една по-пълна картина за подготовката за училище, което е в духа на 

съвременните научни тенденции. 

3.2.3. Педагогически ситуации, базирани върху   проблемност – сравняване 

на средната бална оценка от изследване на метапознавателната 

подготовка при децата 

Конструирането на педагогически ситуации, базирани върху проблемност, е свързано с 

очаквания за усъвършенстване на метапознанието при децата. Тези очаквания могат да бъдат 

потвърдени чрез прилагане на вече представените във втора глава на настоящата разработка 

критерии и показатели на изследването.  
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В констатиращия и в контролния експеримент се сравняват данните от прилагането на 

критериите и показателите за изследване на подготовката на метапознанието при децата, с 

което се доказва третата подхипотеза от изследването. 

Използва се средната аритметична като обобщаваща числова характеристика за център на 

разпределението. За тази цел се сравняват статистическите разпределения  или по-точно 

техните средни. 

Представянето на резултатите е направено в Таблица 3.7.  

Таблица 3.7. 

Експериментални 

групи 

Констатиращ 

етап-средна 

стойност 

  

Контролен етап-

средна стойност 

 

  

Средни 

разлики 

Равнище на значимост  

α=0,05 

ЕБ1 1,7556 2,3778 0,6222 0,000 

ЕБ2 1,6500 2,3750 0,7250 0,000 

ЕГ1 1,3333 2,1579 0,8246 0,000 

ЕГ2 1,4250 2,1000 0,6750 0,000 

 

От Таблица 3.7. се вижда, че разпределението и неговата средна стойност по определените 

критерии и показатели за развитие на метапознанието, получени на контролния етап, са се 

променили спрямо констатиращия етап. Равнището на значимост (2 – Tailed P) и за четирите 

групи е 0,000 и е по-малко от грешката α = 0.05.  Това дава основание да се направи извода, че 

формиращата програма в експерименталните групи е довела до статистически значимо 

развитие.  В случая това е потвърждение на алтернативната хипотеза.  Този извод е валиден и 

за четирите експериментални групи поотделно. Статистическият анализ показва, че на 

контролния етап изследваните лица са получили статистически значимо по-висока средна 

стойност, по изведените критерии, в сравнение с резултатите от констатиращия етап.  

Абсолютната стойност е най-висока за ЕБ1 и ЕБ2. Експерименталните групи в България  

достигат не само до най-високата стойност, но и тръгват от най-високите средни стойности на 

констатиращия етап. Вероятно този висок старт на столичните групи от ЦДГ 180 „Щастливо 

детство“, подготвителния клас към 120 ОУ „Георги Сава Раковски” и частно училище с немски 

език „Уве кинд“ се дължи на посещението на подготвителните групи за училище, целодневното 

посещение на детската градина и интензивната работа в продължение на две-три години по 

програмни системи и програми за предучилищна възраст на български език. 

Същевременно най-значима промяна се отбелязва в групите с един език в Германия – ЕГ1, 

което вероятно съдържа и субективен елемент, свързан с факта, че авторката на настоящето 
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изследване работи с тези групи. Ниската начална стойност на тези групи се дължи на причини 

като нисък социален статус на семействата на децата, липсата на системна подготовка за 

училище, полудневно посещение на детската градина. Сравнително ниските стойности на 

групите с два езика от Германия – ЕГ2 е свързано с недостатъчното владеене на немски език в 

семействата с мигрантски произход и също така липсата на системна подготовка за училище. 

Осем деца от групите имат проблеми с изразяването си на втори език – четри деца от турски 

произход, две деца от албански произход и две деца от Еритреа, с първи език тигриня арабски. 

Несъмнено влияние върху резултатите оказва и посещението на детската градина до обяд, 

което е характерно за повечето детски градини в Долна Саксония. 

3.3. Разработване на педагогически ситуации по образователни направления 

Педагогическият модел, предложен в настоящата разработка, е приложен при деца, 

работещи по Програмната система „Ръка за ръка“ в България и деца, работещи по Плана за 

ориентация в образованието и възпитанието в предучилищната област  във Федерация Долна 

Саксония (Orientierungsplan fuer Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersaechsischer 

Tageseinrichtungen fuer Kinder.) в Германия, в групи: функциониращи в единната социално-

педагогическа система „детска градина – начално училище“; в които детското заведение не е 

интегрирано, при полудневна организация; при смесени групи с един и два езика. В тази връзка 

е и изборът на вариантите на организация в основните форми на педагогическо 

взаимодействие, в регламентираните и нерегламентирани за седмицата педагогически 

ситуации. 

В настоящата разработка разгръщането на проблемността е във връзка с осъществяване на 

прехода между познание и метапознание, свързване на представите и уменията за света с 

представите и уменията за собственото познание, преходи в преобразуването и избора на 

способи, както и ориентиране в отнесени към познанието чувства и състояния. Проблемността 

при организиране на ситуацията е от значение, както за началния етап при ориентиране в 

проблема, в който детският интерес определя задълбочеността и интензивността при 

поставянето на предположения и хипотези, така и за търсене на подходящи стратегии и 

постигане на определен резултат. 

Образователно направление – ключови ядра ↓ 

Педагогически ситуации, базирани върху проблемност ↓ 

Метапознание, критерии и показатели 

За всяко от образователните направления „Език”, „Математика” и „Природен свят” са 

разработени съответно по 9 проблема. Тези проблеми са приложени с експерименталните групи 

ЕБ1, ЕБ2, ЕГ1 и ЕГ2 през 2009/2010 и през 2010/2011 година. Работата по отделните 

направления се осъществява в рамките на годината. 

3.3.1. Образователно направление „Език“ 

Овладяването на езика е и интердисциплинарната връзка за осъществяване на другите 
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образователни направления. Усвояването на представи, умения и компетенции относно 

съдържателната и формалната страна на езика е глобалната цел, която се поставя пред 

обучението на групите деца с един език и на групите деца с втори език. На базата на 

Програмната система „Ръка за ръка“, ядро „Подготовка за четене и писане“ (Д. Гюров, И. 

Колева, Л. Витанов и В. Гюрова, 2003) конкретизирането на тази глобална цел се отнася до 

проследяване на причинно-следствени връзки; словесен анализ на синтактична структура 

(изречение); възпроизвеждане на знакове и форми; познание за употребата на писмените 

пособия. 

Подготовка за 

четене и писане 

– ключови ядра 

Етапи в решаването на проблема Метапознание – критерии и показатели 

Сравнителност   Емоционално-ориентирано 

откриване на проблема 
1. Провокиране на интерес 

чрез проблемите за подготовка 

на четене и писане. 

1. Представи за собствените интереси – 

слушане, устно и писмено изразяване. 
2. Насочване към проблема.   
3.Емоционално регистриране на проблема. 

Системност 
Повторност 
Релативност  
Характерност  

Поставяне на въпрос. 

Изпробване на  хипотеза и  

разгръщане на решението. 
 
2.Оформяне, формулиране и 

представяне на проблема. 
 
3.Използване на стратегии за 

решаване. 
 
4.Рефлексия, многократно 

сравняване в процеса на  

постигане на резултат със 

зададения проблем. 

1. Представи за фактори, свързани с 

познанието – външни и вътрешни. 
1.1.Представи за необходимите условия на 

средата – достатъчно светлина, остри моливи 

и др. 
1.2.Представи за значението на 

собствените познавателни процеси за 

разгръщане на решението – припомняне и 

анализиране (отгатване или подреждане на 

разказ по картинки). 
1.3.Предпочитания към способи и 

оценката им – действена (показване), нагледна 

(изображения) и словесна (ключови думи) 

опора. 
2.Контролиране на процеса. 
2.1.Гъвкавост в планирането. 
2.2.Умения за наблюдаване на собствените 

перцептивни и интелектуални изяви – активно 

слушане, зрително възприемане. 
3.Разпознаване на когнитивни чувства и 

усет при използването на знания от опита 

и/или интуиция. 

Сравнителност  
Релативност   

Заключителна фаза и полагане 

на нови познавателни проблеми 
 
5. Търсене приложение на 

проблема.  

1.Представа за приложимост на 

познавателните проблеми – изява в 

семейството, детската градина, в игрите– 

вариантност и инвариантност на моделите за 

конструиране на текст, знаци и символи. 
2.Оценява практичността на проблема. 
3.Прояви на познавателен оптимизъм в 

преодоляване на затруднения  и отправяне 

към ново познание. 
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3.3.2. Образователно направление „Математика“ 

Изборът на образователното направление „Математика” и насочването към формиране на 

елементарни представи за добавяне и отнемане е свързан с възможността за връзки между 

ключовите ядра, извеждащи образователните параметри на съдържанието и конструирането на 

педагогически ситуации с акцент върху проблемността, усъвършенстващи 

метапознавателните представи, умения и  отношения. 

Материалите, които се използват са от книжката „Колко и защо?” (В. Ванева и Ю. Гарчева, 

2003), от Програмната система „Ръка за ръка”, а за оформянето на проблемите е използвано и 

Когнитивно ръководство за обучение (Cognitively Guided Instruction, T. Carpenter & E. Fennema, 

2000). Методическите насоки и препоръки в ръководството дават възможност за подсилване на 

самостоятелността на децата и  създаване на условия за намиране на нови стратегии за 

решаване на проблеми с думи. 

Формиране на 

представи за 

добавяне и 

отнемане – 

ключови ядра 

Етапи в решаването на 

проблема 
Метапознание – критерии и показатели 

Условност Емоционално-ориентирано 

откриване на проблема 
 
1. Провокиране на интерес 

чрез проблемите с думи за 

добавяне и отнемане. 

1. Представи за собствените интереси – 

броене, подреждане и добавяне на обекти. 
2. Насочване към проблема.  
3.Регистрира проблема емоционално. 

Символност  
Нормативност  
Йерархичност   
Относителност  

Поставяне на въпрос и 

изпробване на  хипотеза за 

добавяне или отнемане. 

Разгръщане на решението на 

проблема. 
 
2.Оформяне, формулиране и 

представяне на проблема. 
 
3. Използване на стратегии 

за решаване. 
 
4. Рефлексия, сравняване на 

постигнатия резултат със 

зададения проблем. 

1. Представи за фактори, свързани с 

познанието –  външни и вътрешни. 
1.1.Елементарни представи за 

необходимите условия на средата. 
1.2.Представи за значението на 

собствените когнитивни процеси за 

разгръщане на решението. 
1.3.Предпочитания към способи и 

стратегии и оценката им. 
2.Контролиране на процеса. 
2.1.Гъвкавост в планирането и 

изпълнението. 
2.2.Умения за самонаблюдаване на 

перцептивните и интелектуалните изяви - 

ориентиране в математически правила и 

закономерности.  
3.Разпознаване на когнитивни чувства и 

усет при използването на знания от опита 

и/или интуиция. 

Причинност  Заключителна фаза и полагане 

на нови познавателни проблеми 
 
5.Намиране приложение на 

проблема.  

1.Представа за връзка на проблема с други 

проблеми – в детската градина, в бита. 
2.Оценява практичността на проблема. 
3.Прояви на познавателен оптимизъм в 

преодоляването на затруднения  и отправяне 

към ново познание. 
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3.3.3. Образователно направление „Природен свят“ 

Ориентирането на децата от детската градина в природния свят е основата не само на 

бъдещи предмети като „Роден край” и „Околен свят”. Още в рамките на предучилищното 

образование, в образователното направление „Природен свят”, се създават възможности за 

усъвършенстване на умения, свързани с овладяването на езикови и математически представи.  

Съобразени са посочените в Програмната система „Ръка за ръка“ (И. Колева и кол., 2003) 

цели на образователното направление, включително и по повод работата с деца в Германия, 

поради липсата или незадоволителната формулировка на образователните цели в 

Ориентировъчния план за образование и възпитание в предучилищната област във федерация 

Долна Саксония (Orientierungsplan fuer Bildung und Erziehung im Elementarbereich 

niedersaechsischer Tageseinrichtungen fuer Kinder, 2005, с. 28). В предложеното образователно 

съдържание едни и същи обекти участват в различни теми, различните и нови гледни точки  са 

предвидени. Това улеснява метапознавателната абстракция по отношение на усъвършенстване 

на възприятията за собственото познание, по отношение на осигуряване на стратегии за 

разглеждане, наблюдаване, обследване и моделиране на реални предмети и обекти в природата, 

анализиране не само на обектите и резултатите, но и на средствата. Свързването е по посока на 

зададените от Програмната система „Ръка за ръка“ (Д. Гюров, И. Колева, Л. Витанов и В. 

Гюрова, 2003, с. 54) ключови ядра от представи: качественост, причинност, повторност, 

съзидателност. 

Образователно 

направление 

„Природен свят” 

– ключови ядра 

Етапи в решаването на проблема Метапознание – критерии и показатели 

Причинност 
Относителност 

Емоционално-ориентирано 

откриване на проблема 
1. Провокиране на интерес 

чрез проблемите за природния 

свят. 

1. Има представи за собствените 

интереси. 
2. Демонстрира умение за насочване на 

перцептивния и интелектуален опит към 

проблема.   
3.Регистрира емоционално проблема. 
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Образователно 

направление 

„Природен свят” 

– ключови ядра 

Етапи в решаването на проблема Метапознание – критерии и показатели 

Качественост 
Променливост 
Повторност 
Съзидателност 

 

 

Поставяне на въпрос и 

изпробване на  хипотеза във 

връзка с природни предмети, 

обекти и взаимоотношения. 

Разгръщане на решението на 

проблема. 
 
2.Оформяне, формулиране и 

представяне на проблема. 
 
3. Използване на способи и 

стратегии за решаване. 
 
4. Рефлексия, сравняване на 

постигнатия резултат със 

зададения проблем. 

1. Представи за фактори, свързани с 

познанието – външни и вътрешни. 
1.1.Има елементарни представи за 

необходимите условия на средата. 
1.2.Осъзнава значението на собствените 

когнитивни процеси за разгръщане на 

решението. 
1.3.Познава и проявява предпочитания 

към способи  и стратегии, оценява ги. 
2.Контролира процеса на ориентиране и 

изграждане на представи. 
2.1.Проявява гъвкавост в планирането и 

изпълнението. 
2.2.Самонаблюдава перцептивните и 

интелектуални изяви.  
3.Разпознава когнитивни чувства и се 

ползва в решението както от интуицията си, 

така и от знанията си. 

Причинност  Заключителна фаза и полагане 

на нови познавателни проблеми 
 
5.Намиране приложение на 

проблема.  

1.Има представа за връзка на проблема с 

други проблеми 
(ориентации към предстоящи проблеми). 
2.Проявява умение за оценяване на 

практичността. 
3.Прояви на познавателен оптимизъм в 

преодоляването на затруднения  и отправяне 

към ново познание. 

 

3.3.4. Метапознание в образователните направления „Език“, „Математика“ 

и „Природен свят“ – клъстерен анализ  

Резултатите от прилагането на педагогически модел за познавателно взаимодействие се 

получават във връзка с разработените педагогически ситуации, базирани върху проблемност. 

Извеждането на критерии и показатели за подготовката на метапознанието по образователните 

направления „Език”, „Математика” и „Природен свят” е съобразено с представените във втора 

глава критерии и показатели на изследването. И тук се пристъпва към интерпретация на 

емпиричните данни от протоколите на изследваните деца към всеки от последните проблеми по 

направления. 

След установената връзка на матапознавателната област с познавателната и личностната 

област се пристъпва към изясняване на следващите предположения от подхипотезите. Във 

връзка с четвъртата подхипотеза от изследването се приема, че въпреки културно-

образователните и езикови специфики на средата, в наблюдението на метапознанието по 

образователните направления „Език“, „Математика“ и „Природен свят“ може да бъде 

отбелязана устойчивост. Следователно не са очаква типологизиране, групиране в 
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метапознанието, свързано с културно-образователните и езикови специфики.         

Групиране, според наблюдението на метапознанието в образователните направления „Език“, 

„Математика“ и „Природен свят“, се постига чрез метода на клъстерния анализ. Клъстерният 

анализ дава възможност представянето на всички деца от експерименталните групи (N=161) да 

се групира, класифицира по много признаци едновременно. В случая, към всяко едно от 

образователните направления „Език”, „Математика” и „Природен свят”, са прилагат по 

дванадесет показателя, което прави общо 36 показателя. 

Търсенето на устойчивост в метапознанието предполага, че възможните групирания на 

представянето на децата, спрямо отбелязаните критерий и показатели за изследване на 

метапознанието по отделните образователни направления „Език“, „Математика“ и „Природен 

свят“, няма да са в рамките на културно-образователната и езикова среда. В представените 

клъстери такива групирания не се наблюдават. Обединенията са с тенденция за групиране по 

полов признак и вътре в групите. 

3.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ   

Психологическите теории и педагогическата практика обясняват и показват пътища за 

самостоятелно и ефективно ориентиране в света. Педагогическото взаимодействие за 

метапознание се свърза с разгръщане на професионалната компетентност на детските учители и 

възпитатели, като конкретизираща личностни, активно-дейностни, предметно-методични и 

социално-комуникативни аспекти.  

В края на изследването, въз основа на извършената експериментална работа, могат да бъдат 

направени следните изводи:  

1. Предложеният модел предполага насочване на професионалната рефлексия, което се 

осъществява основно чрез педагогическото портфолио. Извеждането на специфични 

характеристики в структурирано самонаблюдение се постига по нов начин, като се целенасочва 

рефлексирнето върху собствените личностни качества и проявената етика, в открояването на 

образователни тенденции и изследователска работа, както и при разгръщане на собствените 

активност и дейност. 

      В педагогическото портфолио се изясняват също така и условията, които подпомагат 

подготовката на метапознанието у децата. Контент-анализът показва конкретни постижения и 

затруднения в процеса на насочване на метапознанието, при самонаблюдаване на 

професионалната компетентност у детските учители в България и възпитатели в Германия. 

Така се очертава важността в постигането на увереност за връзката на метапознанието с 

подготовката за училище, както и постигането на критичност относно практичността и 

приложимостта на проблемите. Също така, като условие за успешно подпомагане на 

метапознанието при деца, се установява взаимодействието на възрастни и деца по посока на 

познанието и културата, както и  опознаването на конкретните детски интереси и нагласи. 

Набелязват се и важни аспекти, отнесен към мотивацията в познавателното взаимодействие, а 
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именно присъствие на радостта и смеха в педагогическите ситуации по образователните 

направления „Език“, „Математика“ и „Природен свят“, както и сътрудничеството на деца с 

различен познавателен опит. 

Използването на педагогическото портфолио допринася и за анализа на факторите, 

подлежащи на подобрение и усъвършенстване. Това се осъществява въз основа на отбелязаните 

затруднения в преосмислянето на полово-ролевите стереотипи, в идентифицирането на 

конфликти и причини за липса на интерес в познанието и метапознанието, както и затруднения 

във взаимодействието с родителите.  

2. Проучването на епистемичните представи при децата показва съзнаването на процеси и 

феномени, свързани с познанието, отнасящи се предимно до своеобразието на образователната 

среда на прага на училището като „аз уча“, „аз се концентрирам“ и до практико-приложните 

дейности като „аз мога“. Отправна точка в ориентирането  е приложният аспект на 

изследваните процеси и феномени, следван от уточняването на съдържателната страна и 

разсъжденията за произхода. 

Сравняването на групи деца, говорещи един език, с групи деца, говорещи два езика, 

разкрива завишено съзнаване на собствената активност, съдържателните и практико-приложни 

аспекти на познанието при децата с два езика. Така се изясняват  не само потенциалните 

възможности на предучилищната възраст във връзка с познанието за собственото познание, но 

и се очертават перспективи във взаимодействието.        

3. Анализът на отношенията на метапознавателната област с познавателната и личностна 

област показва наличието на зависимост. Чрез корелационения анализ се изяснява връзката на 

метапознавателните представи, умения и отношения с представените показатели за 

познавателно и личностно развитие при постъпване в училище. В тази зависимост детската 

личност е изследвана в широк диапазон, взимат се под внимание източници на информация от 

групово и индивидуално изследване, като също така се ползва професионализма на детските 

учители и възпитатели.    

Връзката на метапознанието с личностната област е с тенденция към висока и има превес 

над връзката на метапознанието с познавателната област. Освен това развитието на 

метапознавателната област при децата е предпоставка, също както развитието на  

познавателната и личностната област, за да може едно дете да бъде ученик.       

4. В предложения педагогически модел се технологизира връзката на базисни и 

съдържателно-специфични характеристики за усъвършенстване на метапознанието при децата. 

Разработените критерии и показатели на изследването са в основата на целенасочено 

организираното педагогическо взаимодействие по конкретни образователни направления. 

Разработените педагогически ситуации, базирани върху проблемност, се допълват в 

подготовката на метапознанието. В образователните направления „Език“, „Математика“ и 

„Природен свят“ се интегрират условията за усъвършенстване на метапознанието. 
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Проблемността в педагогическите ситуации е във връзка с осъществяване на прехода между 

познание и метапознание, свързване на представите за света с представите за собственото 

познание. Тя е от значение на всички етапи и за всички участници при ориентирането в 

познавателното взаимодействие. 

5. При наблюдението на метапознанието в педагогическите ситуации по образователните 

направления „Език“, „Математика“ и „Природен свят“ се отбелязва устойчивост. 

Устойчивостта се проявява спрямо културно-образователната и езикова специфика на средата. 

В приложения клъстърен анализ не се наблюдава тенденция за групиране на база културно-

образователни или езикови различия. Типологизиране на проявите на метапознание според 

културно-образователните и езикови специфики не може да бъде направено. Проявената 

тенденция за групиране е по полов признак и в рамките на самите групи. Потвърждава се още 

веднъж значението на представената взаимовръзка на регламентираните и нерегламентирани 

педагогически ситуации, при целенасочено към метапознанието педагогическо взаимодействие. 

Реализирането на съдържателната дейност в конкретни педагогически ситуации, базирани 

върху проблемност, обединява условия, свързани с устойчивост на метапознанието. 

 

 

III. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В теоретичен аспект приносните моменти се изразяват в следното: 

1. Извеждат се програмно-документалните и психолого-педагогически предпоставки за 

подготовката на метапознанието при децата на базата на сравнителен анализ за България, 

Германия и САЩ.      

2. Предлага се модел на педагогическо взаимодействие, ориентиран към насочване на 

рефлексията у детските учители и възпитатели. Изясняват се условията, които подпомагат 

подготовката на метапознанието у децата. 

3. Технологизира се връзката на базисни и съдържателно-специфични характеристики за 

усъвършенстване на метапознанието при децата, като разработените критерии и показатели за 

изследване на метапознавателните представи, умения и отношения у пет- седемгодишните деца 

стават основа на целенасочено организирано педагогическо взаимодействие по конкретни 

образователни направления. 

  

В практико-приложен аспект приносните моменти се свеждат до следното: 

1. Въз основа на проучване на епистемичните представи при децата се извеждат насоки 

за практиката относно съзнаването на процеси и феномени, свързани с познанието. 

Сравняването на групи деца, говорещи един език, с групи деца, говорещи два езика, показва, че 

ориентирането в епистемичните представи се осъществява първоначално в съзнаването на 
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собствената активност, следвано от съдържателни и практико-приложни аспекти.     

2. Разкриват се отношенията на метапознавателната с познавателната и личностната 

област въз основа на разработените критерии и показатели, както и  въз основа на прилагането 

в български условия на Килски метод за постъпване в училище - Das Kieler 

Einschulungsverfahren von Sigrun Ffoese, Ruth Moelders und Wiebke Wallrodt, 1988. Конкретните 

методическите насоки за работа с материал от областта на подготовката за училище дават 

възможност за прилагане в практиката на текуща диагностика и наблюдения. 

3. Апробираният модел на педагогическо взаимодействие в образователните 

направления „Език“, „Математика“ и „Природен свят“ може да бъде приложен в различни 

културно-образователни и езикови условия.  

  

    

IV. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Проблемът за постъпване в училище в светлината на една немска диагностична 

методика. В списание Предучилищно възпитание, 1994/2, с. 19-22. 

 

Тенденции в развитието на диагностиката на готовността за училище. В списание 

Предучилищно възпитание, 1998/5-6, с. 17-18. 

 

За реформирането на предучилищното образование във Федерална Република Германия. В 

списание Предучилищно възпитание,  2008/4, с. 54-56. 

    

Епистемичните представи при децата. В списание Предучилищно възпитание, 2010/3, с. 

50-54. 

 

Probleme der Vorschulbildung in Bulgarien am Anfang des 21. Jahrhunderts. В 

Kindergartenpädagogik-Online-Handbuch, Hg. M. R. Textor    

 

http://www.kindergartenpaedagogik.de/2195.html (29.06.2011) 
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