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1 Въведение 
 
1.1 Изследователски план  

Цел на настоящия изследователски проект е да се 
осигури качеството на обучението по китайски като втори 
език и да се помогне на учещите да правят това по 
ефективен начин. Изследователската работа, представена 
в дисертацията, следва план, показан в диаграмата по-долу 
(фиг. 1.1). Използвам термина „втори език“ като синоним 
на „чужд“.  
 
1.2 Предпоставки за изследване на стратегиите за 
изучаване на втори език 

Темата за стратегиите за изучаване на втори език 
възникват с развитието на когнитивната наука. През 60-те 
години на миналия век изследването на езиковото 
обучение измести фокуса си от начините за обучение към 
начините за учене, след като Хари Харлоу въвежда 
концепцията „да се научим да учим“ (Харлоу, 1949), а 
Джерам Брунер въвежда концепцията за когнитивните 
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стратегии през петдесетте години на двадесети век 
(Брунер, 1956). Това е теоретичната предпоставка за 
възникването на интереса към стратегиите за учене.  

В Съединените щати през април 1983.г. 
Национална комисия за успех в образованието отправя 
отворено писмо към американския народ, включващо 
отчет, чието заглавие било „Нация в риск: заповедта за 
образователна реформа“. Отчетът посочва, че 
образователната реформа в САЩ следва да се фокусира 
върху създаване на ерудирано общество. Той подчертава, 
че образователната реформа следва да е задължителна и в 
областта на образованието фокусът трябва да се насочи 
към учещите. Оттогава все повече изследователи се 
концентрират върху учещите и използваните от тях 
стратегии за учене. В последните години много 
изследователи проучват стратегиите на изучаващите език, 
включително тези, включващи стратегиите за изучаване 
на втори език.  

В историята на идеите за стратегиите за изучаване 
на втори език се разграничават три етапа. 

Първият етап описва „ефективните“ учещи, които 
се справят добре с изучаването на езика. Това е етапът на 
първоначално изследване, който протича между 1960 г. и 
1970 г. Картън (1966/1971) дискутира изводите в областта 
на изучаване на чужди езици и поставя начало на областта, 
свързана със стратегиите за изучаване на втори език. На 
този етап изследователите отделят повече внимание на 
сполучливите стратегии за учене, предлагайки правилни 
методи и препоръчвайки тяхното използване в процеса на 
учене, с цел да се повиши ефективността на учене. В 
анализите на Гарднър и Ламбърт (1972), Рубин (1975), 
Щерн (1975), Уонг Филмор (1976), Найман и колектив 
(1978), са описани различни пътища на позитивни 
стратегии за учене. 
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Фиг. 1.1: Диаграма на изследването 

 
Вторият етап се развива през 80-те години на 20-ти 

век. През този етап се обсъждат дефиницията, 
класифицирането и значимостта на стратегиите за 
изучаване на чужд език, освен това се изследват 
ефективните стратегии. Някои изследователи отбелязват 
дефиницията за стратегии за учене (Уейнщайн и Майер 
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1986, Майер 1988). Щерн 1983, Рубин 1987, Чамот 1987, 
Оксфорд 1989, O’Мали и Чамот 1990, анализират 
дефиницията и класификацията на стратегиите за 
изучаване на втори език от различни ъгли. Както Кенъл и 
Швайн (1980), така и Биалисток (1990) подчертават 
важността на комуникативните стратегии в обучението по 
втори език. Тези теоретични проучвания относно 
методите за изучаване на втори език поставят солидна 
основа в областта на изследванията, свързани със 
стратегиите за изучаване на втори език. Междувременно, 
някои изследователи изпитват ефективността на 
стратегиите. Някои от тях са изброени тук: Биалисток 
(1981), Полицер и Мак Гроути (1985), Честърфилд (1985), 
Райс (1985), Хуан и Найерсън (1987), O'Мали и Чамот 
(1990).  

Базирайки се на двата изследователски етапа, 
упоменати по-горе, изследването на стратегиите за учене 
навлиза в нов етап. Конференция, посветена на 
обучението по чужди езици (Североизточна конференция 
1990), озаглавена Изместване на образователния фокус 
към учащия, показва нов начин на изследване на 
стратегиите за обучение по втори език. Много 
изследователи се обръщат към тази нова ситуация в 
стратегиите за изучаване на втори език. От 1990 г. до 
момента все повече и повече изследователи по целия свят 
изучават метода на стратегиите за изучаване на втори език. 
Областите на изследване покриват широк диапазон. 
Провеждат се качествени и количествени изследвания. 
Съдържанието, методите и областите на изследване, 
свързани със стратегиите за изучаване на втори език, 
постепенно се разширяват. Този революционен метод 
може да бъде разделен на отделни области на изследване.  

Някои изследователи продължават работата си или 
се заемат с теоретични изследвания, например Оксфорд 
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(1990), Кохен (1998), Сю Дзълян (1999), Дзян Син (2000), 
У Юн-и (2001), Уън Циъуфан (2003), Циен Юлиен (2004).  

Изследователи като Майкъл Лисърд-Клаустън 
(1997), Шъ Яофан (2001), Уан Лифей (2002), Уън Циъуфан 
и Уан Лифей (2004), Чен Хай-ин и Ли Лися (2009) правят 
преглед и анализират литературата, посветена на 
изследванията в областта на стратегиите за изучаване на 
втори език.  

Някои изследователи сравняват стратегиите за 
изучаване на език при изучаващите от различни нива - 
като Ван и Абрахам (1990), Елис (1994), Гу Юнци (1994), 
Уън Циъуфан (1995), Раджак (2004), Юан Фъншъ и 
колектив (2004), У Юн-и и Чен Ю (2005/2006), Кюнсим и 
колектив (2007), Февел (2010). 

Някои от изследователите анализират конкретни 
проблеми: Ван и Абрахам (1990), Цао Найюн (1994), Хун 
Лифън (1997), Ян И (1998), Циен Юлиен (2006). Други 
правят емпирични изследвания върху стратегиите на 
изучаващите в областта на компютрите и интернет, като 
Ли Хай (2004), Джао Хун (2005), Фу Дзилин (2008), Ю Ян-
уън (2008) и Ли Ша (2009). 

Други изследователи обсъждат ефективността на 
стратегиите за изучаване в обучението, като Карел и 
колектив (1989), O’Мали и колектив (1990), Грахам (1997), 
Уай Лифей и Уън Циъуфан (2003). 

Някои изследователи провеждат изследвания върху 
изучаващите чужд език от различни държави. Глен Вартън 
(2000) провежда изследване в Сингапур, заедно Лу Кастро 
(1994) и Грийн & Ребека Оксфорд (1995) правят едно в 
САЩ, Бремер (1999) в – в Хонг Конг, Парк (1997) 
провежда изследване в Южна Корея, Грифитс & Пар (2001) 
и Грифитс (2005) – в Нова Зеландия, Грайнер (2005) – в 
Австралия, Дзян Син (2000), Гъ Бинфан (2006), У Юн-и 
(2007), и др. – в Китай, Магог & Оливър (2003/2007) – в 
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Ботсуана, Nacera (2010) – в Алжир, Ролдан (2010) – в 
Испания и Гуо Джъян (2010) – в Англия. 

В последните години изследванията в областта на 
стратегиите за изучаване на втори език играят важна роля 
при проучванията, свързани с изучаването на втори език. 
Тези методи на изследване се отличават със съществени 
постижения и имат своя собствена значимост. 

 
1.3 Цел на изследването 

Настоящото изследване има за цел да проучи 
стратегиите за изучаване на китайски език на изучаващите 
този език в България; да изследва стратегиите за 
изучаване, използвани от изучаващите китайски като 
втори език в България от различни нива. Изследването се 
стреми да сравни приликите и разликите в стратегиите, 
използвани от изучаващите от различни нива в България. 
В допълнение, изследването акцентира върху корелацията 
между елементите на стратегиите и получените балове по 
китайски език. Изследването ще предостави основни и 
действителни данни за изучаващите, преподавателите и 
изследователите. Очаква се, че резултатите и условията на 
настоящото изследване ще помогнат: на учащите – да се 
справят ефективно с изучаването на китайски; на 
преподавателите – да преподават ефективно китайски език; 
на изследователите – да задълбочат изследванията си в 
областта на обучението по китайски език.  

 
1.4 Основно съдържание на изследването 

Основната цел на изследването е да проучи 
състоянието на изучаващите китайски като втори език в 
България. За целта на настоящото изследване са поставени 
следните въпроси: Преди всичко е необходимо да се 
разбере какви стратегии се прилагат от учащите. 
Използвайки като инструмент въпросника, озаглавен 
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„Инвертар на стратегиите за изучаване на чужд 
език“ (Strategy Inventory for Language Learning) (Оксфорд, 
1990), са проведени изследвания сред изучаващите 
китайски като втори език в България през 2010 г. 
Изучаващите езика са от шест организации, предлагащи 
обучение по китайски език в България. Събрани са общо 
276 валидни въпросника, направени сред университетски 
студенти и изучаващи, завършили университет (N=128), 
ученици от средното училище (N=148). Данните са 
изчислени посредством специализиран софтуер за 
статистически анализ SPSS („Статистически пакет за 
социални науки“). Това изследване представя стратегиите 
за изучаване на китайски език, прилагани от изучаващите 
езика в България, включително студенти, експерти, 
завършили университет, ученици от средното училище и 
сравнява техните стратегии за изучаване, приликите и 
разликите между отделните изучаващи езика в България, 
връзките между прилаганите стратегии и учебните 
постижения (балове) по китайски език. След анализ на 
данните и представянето на изводите, се дават препоръки, 
насочени към изучаващите, преподавателите и 
изследователите. 
 
1.5 Организация на дисертацията 

Дисертацията се състои от пет глави. Глава I 
представлява въведение, което очертава накратко: 
обстановката в световен план по отношение на 
стратегиите за изучаване на втори език; предназначението, 
целта, съдържанието и значението на изследването, 
общата структура на дисертацията и нейните граници, 
както и представянето и възприемането на аспектите на 
този научен проект в България и Обединеното кралство. 
Глава II представлява литературен преглед, който въвежда 
определението за „стратегия за изучаване на чужд език“, 
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класификация на стратегиите за изучаване на чужд език и 
изследване върху стратегиите за изучаване на китайски 
като втори език, разглеждайки ги в два аспекта: 
изследване на изучаващите от един регион или държава, и 
изучаващите от различни региони и държави. Глава III 
представя методологията на изследването. Глава IV 
разглежда: (1) общото състояние на стратегиите за 
изучаване на китайски език от всички студенти, 
университетски студенти и завършили университет, и 
ученици от средното училище в България; приликите и 
разликите между университетските студенти и 
завършилите университет, както и учениците от средното 
училище в България, (2) използването на всеки елемент на 
стратегиите за изучаване на китайски език както за 
университетски студенти и завършили университет, така и 
за ученици от средното училище в България, (3) 
сходствата и различията между тях при прилагането на 
всеки елемент на стратегиите, и (4) корелацията между 
всеки елемент на стратегиите за изучаване на китайски 
език и баловете по китайски език на учещите в България. 
Глава V дава заключения и изводи, както и предложения 
за бъдещи изследвания. 

 
1.6 Значимост на изследването 

Базирайки се на социалните предпоставки в 
световен план и разполагайки с обзор на литературата, 
посветена на стратегиите за изучаване на втори език, 
изследването представя общото положение на стратегиите 
за изучаване на китайски език за учащите в България и 
дава сравнение между учащите от различни нива. 
Изследването също така посочва взаимовръзките между 
всеки елемент на стратегиите за учене и баловете по 
китайски език. Очаква се, че изследването ще помогне на 
българите, изучаващи китайски език, да открият 
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подходящите за тях стратегии за изучаване и да следват 
правилна посока при избора си на стратегии, да разберат 
ефективните стратегии; да им помогне да добият 
увереност при изучаване на китайски език, насърчавайки 
самостоятелното изучаване в процеса на обучение по 
китайски; да помогне на преподавателите да разберат 
важността на стратегиите за изучаване на език и да 
обмислят как да учат своите ученици на стратегии, 
базирани на знанията по китайски език, как да преподават 
китайски език, базирайки се на различните стратегии за 
изучаване на език. 

То е от значение както за изследователите, така и за 
преподавателите, за да бъдат установени стратегиите за 
изучаване на китайски език, да се провеждат изследвания 
и да бъде извършвано обучение по китайски, в 
съответствие със стратегиите на изучаващите езика. 
Изследването ще доведе до подобряване на обучението по 
китайски език и ще помогне на учащите да се справят по-
добре с изучаването на този език, предоставяйки 
информация от първа ръка относно стратегиите за 
изучаване на китайски език в България. Най-накрая, 
изследването помага на учещите езика „да се научат да 
ловят риба, вместо да им се дава уловена наготово 
риба“ (Конфуций). 

Очаква се, че резултатите от това изследване ще 
спомогнат за обучението по китайски език за учащите 
езика в България от различни нива. Освен това се очаква, 
че данните, събрани от учащите от различни нива, също 
ще бъдат от полза за тези изследователи и учители, чиято 
цел е да изследват въпросите, свързани с образованието и 
обучението по китайски език. 

В допълнение се очаква, че резултатите ще имат 
принос за литературата, посветена на обучението по 
китайски език в България, а дори и в света. Това 
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изследване ще бъде от полза за новата област на 
изследване върху обучението по китайски език в България. 

Днес, поради умножаване на идеите за езиково 
обучение, а така също и на броя на доброволците, 
изучаващи китайски език, от най-голямо значение е да се 
разшири и повиши образователното ниво в процеса на 
обучение по китайски език, който не се отличава от всеки 
друг. В това взаимодействие учащият е най-важният 
субект. Конфуций, древен китайски педагог, подчертава 
специално, че „учителите следва да преподават в 
съответствие с характеристиките на учениците 
си“ (Конфуций). Необходимо е да се знае какви интереси 
за знания имат учащите, каква е нагласата им и какви 
методи за учене използват. Процесът на обучение на 
учащия следва да се счита за най-важен при изпълнение на 
обучението, тъй като крайната цел на учителя все пак е 
разширяването на знанията на ученика. Очаква се също, че 
резултатите от настоящото изследване ще предоставят 
основни данни, необходими при разработване на курс за 
обучение по китайски език, при подготовка на 
преподавателски кадри, методи за обучение или при 
прилагането на техники за обучение. 
 
 
 
2 Литературен обзор 

Тази глава предоставя литературен обзор на 
изследването върху стратегиите за обучение по китайски 
език. В началото на главата са цитирани различни 
дефиниции за „стратегия за обучение“. След тях следва 
литературен обзор на различни класификации на 
стратегиите за обучение. След това са представени 
изследванията над учащи от различни региони и страни. 



11 
 
 
 

Най-накрая се разглеждат тенденциите при изследване на 
стратегиите за обучение по китайски език.  
 
 
 
3 Методология 
 
3.1 Преглед 

В настоящата глава е представена методологията, 
възприета в това изследване. В тази глава е даден отчет за 
изследването, проведено с цел да се разбере състоянието 
на стратегиите за изучаване на китайски език в България. 
Настоящата глава съдържа шест части. Следва кратко 
въведение в целта и хипотезата, инструментите, 
разпределението на участниците, процедурата за събиране 
на данни, процедурата за анализ на данните. 

 
3.2 Цел и хипотеза 
 
3.2.1. Основна цел 

Основната цел на проучването е да се установят: 
(1) общото състояние на стратегиите за изучаване 

на китайски език за изучаващите езика в България; 
(2) сходствата и различията при използването на 

всеки от елементите на стратегиите между изучаващите го 
студенти и докторантите, както и между учениците от 
средното училище, и  

(3) взаимовръзката между стратегията за изучаване 
на китайски и баловете по китайски език. 

За целите на изследването, неговите обекти 
включват учащи в България с различно образователно 
ниво. Сред тях има завършили университет, студенти, 
ученици от средното училище. Изключени са лица с 
докторска степен и ученици от началното училище, 
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защото от първите има само няколко представители и то 
със специалност „Китаистика“, а за учениците от 
началното училище би било трудно да разберат 
въпросника, тъй като на тази възраст опитът и знанията им 
са ограничени. 

 
3.2.2 Въпроси, поставени в изследването 

За постигане на целите бе проведено количествено 
изследване, което да даде отговор на следните четири 
въпроса: 
(1) Какво е общото състояние на стратегиите за изучаване 
на китайски език, използвани от българите, изучаващи 
китайски като втори език?   
(2) Какви са характеристиките на всеки от елементите на 
шестте групи стратегии за изучаване на китайски език, 
използвани от изучаващите езика университетски 
студенти и завършили университет?  
(3) Какви са характеристиките на всеки от елементите на 
шестте групи стратегии за изучаване на китайски език, 
използвани от учениците от средното училище?  
(4) Има ли сходства или разлики при използване на 
стратегиите за изучаване на китайски език от студентите и 
докторантите, както и между учениците от средното 
училище? 
(5) Каква е корелацията между всеки от елементите на 
стратегиите и получените балове по китайски език? 
 
3.2.3 Хипотези на изследването 

Въз основа на поставените по-горе въпроси, 
хипотезите на проучването са: 
(1) Няма разлики при използването на стратегии за 
изучаване на китайски език между изучаващите го 
студенти и докторанти, както и между учениците от 
средното училище. 
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(2) Няма корелация между всеки от елементите на шестте 
групи стратегии и получените баловепо китайски език. 
 
3.3 Изследователски метод и инструменти  

Инструментите, използвани за целите на 
проучването, включват стандартизиран въпросник и 
специализиран софтуер за статистически анализ SPSS 
(статистически пакет за социални науки).  

 
3.3.1 Въпросник 

Въпросникът се състои от три части. Първата част 
съдържа указания. Втората част представлява въпросник 
SILL (Strategy Inventory for Language Learning), 
преработен, за да бъде подходящ за изучаващите китайски 
език и състоящ се от 50 елемента (Оксфорд 1990), както и 
въпросник-скала за оценка на безпокойството на 
изучаващите език при работа в клас FLCAS (Foreign 
Language Classroom Anxiety Scale) (Хорвиц и колектив, 
1986), също преработена за изучващите китайски. 
Резултатите и заключенията от FLCAS няма да бъдат 
обсъждани в настоящата дисертация, а при следващото 
изследване. За да се установи кои стратегии за изучаване 
на език са използвани от участниците в изследването, е 
използвана 5-степенната скала на Ликерт. Третата част 
представлява форма за събиране на данни, за да се узнае 
основна информация за участниците като пол, възраст, 
майчин език, обща продължителност на изучаване на 
китайски език, както и причините за изучаване на езика.  

Въпросникът е създаден на три езика: на български, 
на китайски и на английски, така че участниците с 
различно езиково ниво да могат да го разберат ясно. Всяка 
от тези версии на въпросника е проверена от специалисти 
по съответния език. 
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Баловете на всеки участник са определени чрез 
сумиране на точките, които е получил за всеки въпрос от 
въпросника. В допълнение е използван въпросник с цел да 
се събере информация за участниците като пол, възраст, 
майчин език, самооценка на нивото по китайски език, 
причини за изучаване на китайски език, темперамент, и др.  

На участниците-докторанти, които по време на 
изследването са били в процес на изучаване на китайски 
език в България, както и участниците от четвърти курс в 
специалност „Китаистика“, е предложено да избират 
между три езикови версии на въпросника (съответно на 
български, китайски и английски език). На останалите 
изучаващи китайски език в България е предложено да 
попълнят българската езикова версия на въпросника. На 
онези от участниците, които по време на изследването са 
били на обучение в Китай, е предложено да попълнят 
въпросника на български език, тъй като основната цел на 
изследването е да се концентрира над стратегиите за 
изучаване на китайски език, използвани от българи. 

По отношение на въпросника „Списък на 
стратегиите за изучаване на чужд език“ (SILL), той 
включва 50 елемента. Те са разделени в следните шест 
групи стратегии: мнемонични стратегии, когнитивни 
стратегии, компенсационни стратегии, метакогнитивни 
стратегии, афективни стратегии и социални стратегии. 
Първите три стратегии спадат към директните стратегии, а 
последните три – към индиректните стратегии. 
Въпросникът SILL е показан в Таблица 3.1.  
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Таблица 3.1 
Списък на стратегиите за изучаване на чужд език (SILL), 
Класификация на Оксфорд на стратегиите за изучаване на език 

Категория 
стратегии 

Наименование Значение Номерация 
на 50-те 
елемента 

 
Директни 
стратегии 

Мнемонични  
стратегии 

Да се запомня  
по-ефективно 

A1-----A9 

Когнитивни  
стратегии 

Използване  
на всички  
мисловни 
процеси 

B1----B14 

Компенсационни 
стратегии 

Компенсиране 
на липсващите 
знания 

C1----C6 

 
Индиректни 
стратегии 

Метакогнитивни 
стратегии 

Организиране  
и оценяване  
на обучението 

D1----D9 

Афективни  
стратегии 

Контрол  
над чувствата 

E1----E6 

Социални  
стратегии 

Учене  
заедно с други 

F1----F6 

 
3.3.2 Статистически програмни продукти и услуги 

Друг използван инструмент са т.нар. 
„Статистически програмни продукти и услуги“ (SPSS). 
Дадени са резултатите за средното и стандартното 
отклонение на стратегиите за изучаване на китайски език, 
средното и стандартното отклонение на 50-те елемента 
при студенти и докторанти, ученици от средното училище 
с висок успех (висок бал и съответно – с нисък бал); 
корелациите между 50-те елемента на стратегиите и 
успехът по китайски език са анализирани с помощта на 
SPSS. 
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Освен за двата инструмента, споменати по-горе, в 
настоящото изследване са използвани и качествени 
методи за изследване, като проучване на мненията на 
експерти, вземане под внимание на практиката на 
обучение/учене, съблюдаване на забележки, свързани с 
обучението и учебни планове.  
 
3.4 Обхват и разпределение на участниците 

Повечето от участниците бяха от университетите и 
училищата в България, предлагащи програми за обучение 
по китайски език. За тези участници изследването бе 
проведено в условията на техните класни стаи. Някои 
български участници, които по времето на изследването 
изучаваха китайски в Китай, участваха, изпращайки 
попълнените от тях въпросници по електронна поща. 
Преди да заминат за Китай, за да продължат обучението 
си, тези участници са посещавали занятия по китайски 
език в България. Участниците от България бяха учащи от 
три български университета и три български училища. 
Равнищата на учебните постижения по китайски език бяха 
определени като „начално“, „средно“ и „напреднало“. 
 
3.4.1 Участници – студенти и докторанти 

Студентите и докторантите бяха от:  
(1) Катедрата по източни езици и култури на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, 
(2) Катедрата по английски език (с изучаване на друг език 
– китайски) на Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий“,  
(3) Групите, изучаващи китайски език като 
свободноизбираем предмет в Университета за национално 
и световно стопанство. 

Участниците от Софийски университет включваха 
студенти от първи до четвърти курс и докторанти първа 
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година. Участниците от Великотърновския университет 
включваха студенти от първи до четвърти курс, а тези от 
УНСС – участници в групите, изучаващи китайски като 
свободно-избираем предмет. Българските участници, 
които изучаваха китайски език в Китай, бяха студенти и 
докторанти. Нивата на владеене на китайски език на 
студентите и докторантите бяха „начално“, „средно“ и 
„напреднали“. 

 
3.4.2 Участници – ученици от средната училищна 
степен  

Учениците, които участваха в изследването, бяха 
от: 
(1) 18-то средно общообразователно училище “Уилям 
Гладстон” – София, 
(2) СОУ с преподаване на източни езици и култури “Васил 
Левски” – Русе,  
(3) Ученици от 9-ти клас на Първа английска езикова 
гимназия – София.   

Разпределението на участниците е показано във 
фиг. 3.1. 

Участниците от 18-то училище „Уилям Гладстон“ – 
София бяха ученици от осми до дванадесети клас. 
Участниците от СОУ „Васил Левски“ – Русе бяха ученици 
съответно от осми, девети и единадесети клас. 
Участниците от Първа английска езикова гимназия – 
София бяха от девети клас.  Участниците бяха от три 
равнища на владеене на китайски език: „начално“, 
„средно“ и „напреднало“.  
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Фиг. 3.1: Разпределение на участниците 

 
3.5 Процедура за събиране на данни 

Всички участници са попълнили своите 
въпросници през ноември и декември 2010.  

Повечето участници са попълнили въпросниците 
си по време на работа в клас. Някои от тях са изпратили 
своите въпросници по електронна поща. Участниците бяха 
информирани за целта на изследването и им бе обяснено 
как се попълват въпросниците. Всеки елемент (въпрос) бе 
с пет възможни отговора: номерата на отговорите имат 
следното съответствие: 1: „винаги или почти винаги вярно 
за мен“; 2:„обикновено вярно за мен“; 3: „донякъде вярно 
за мен“; 4: „обикновено не е вярно за мен“ и 5: „никога 
или почти никога не е вярно за мен“. Всеки участник 
трябваше да избере този номер на отговор, който най-
много му подхожда за дадения въпрос. 

Всички въпросници бяха проверени един по един. 
Участниците бяха помолени, в случай че е налице причина, 
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поради която не могат да изберат измежду предоставените 
отговори, да дадат допълнително пояснение.  

 
3.5.1 Данни за всеки от елементите на дадена стратегия 
за изучаване на китайски език  

Участниците бяха помолени да отговарят на 
отделните въпроси по правилата на 5-степенната скала на 
Ликерт в диапазон от 1 („винаги или почти винаги вярно 
за мен“) до 5 („никога или почти никога не е вярно за 
мен“). Всеки елемент (въпрос) бе с пет възможни отговора: 
като номерата на отговорите имат следното съответствие: 
1: „винаги или почти винаги вярно за мен“; 2: 
„обикновено вярно за мен“; 3: „донякъде вярно за мен“; 4 
„обикновено не е вярно за мен“ и 5: „никога или почти 
никога не е вярно за мен“. След това за всеки участник бе 
определен общият бал: сумата на точките, получени за 
отделните въпроси.  

На участник, избрал отговор „1“, се присъждат 5 т. 
 На участник, избрал отговор „2“, се присъждат 4 т.  

На участник, избрал отговор „3“, се присъждат 3 т. 
 На участник, избрал отговор „4“, се присъждат 4 т. 
 На участник, избрал отговор „5“, се присъжда 1 т. 
 Гореописаните са представени в табл. 3.2.  
 
3.5.2 Данни за баловете по китайски език 

Баловете по китайски език на участниците станаха 
известни чрез запитване към техните преподаватели. За да 
могат баловете да отразят реалното равнище на владеене 
на китайски език на участниците, тези балове не са 
събрани само при един изпит. Те са средно-аритметично 
от няколко изпита.  
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Таблица 3.2  
Примерен елемент на въпросника; отговори съгласно 

скалата и съответно присъдени точки 
Примерен 
елемент 

Отговори съгласно скалата Точки 

Елемент A7: 
Физически 
изигравам 
новите  
китайски думи 

1. Винаги или почти винаги вярно 
за мен.  

2. Обикновено е вярно за мен.  
3. Донякъде е вярно за мен.  
4. Обикновено не е вярно за мен.  
5. Никога или почти никога не е 
вярно за мен. 

5 
4 
3 
2 
1 

 
Преподавателите по китайски език анализираха 

дали баловете биха могли да представят нивото по 
китайски език на даден участник. Техните балове бяха 
между 2 и 6, в съответствие с възприетата в България 
система за оценяване на знания, като резултати 5 и 6 се 
считат за високи, а резултати 2 или 3 се считат за слаби. 
Съгласно изчисленията, налице бяха 106 високи резултата 
и 45 слаби. Резултатите на участниците са показани в табл. 
3.3. 
 
Таблица 3.3 

Балове на участниците (N=151) 
Класификация по 
бал 

Група Брой  
на участниците 

Бал 

Нисък бал (брой 
точки) 

1 45 2 или 3 

Висок бал (брой 
точки) 

2 106 5 или 6 

 
3.5.3 Данни за общото положение на участниците 

Налице са 276 валидни въпросника. 128 
въпросника са попълнени от студенти и докторанти. 
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Налице бяха съответно: 1 докторант от мъжки пол, 9 
докторанта от женски пол, 38 студента от мъжки пол и 80 
студента от женски пол, като общо участниците от мъжки 
пол са 39, а от женски – 89. Според своето ниво на 
владеене на китайски език участниците бяха от начално 
ниво до ниво „напреднали“, а възрастовите им граници – 
от 18 г. до 33 г. (M=21.36, стандартно отклонение = 2.43). 
По време на провеждане на настоящото проучване, 
повечето участници бяха студенти от български 
университети, предлагащи програми за обучение по 
китайски език. Те взеха участие в проучването в техните 
класни стаи. Някои български студенти и докторанти, 
които се намираха на обучение по китайски език в Китай, 
взеха участие в изследването, изпращайки своите 
въпросници по електронна поща. Преди да заминат за 
Китай, за да изучават китайски език, те са учили в 
България.Налице са общо 148 валидни въпросника, 
попълнени от ученици от средното училище. Наличните 
ученици от средното училище са общо 36 момчета и 112 
момичета, като нивото им на владеене на китайски език е 
от начално до „напреднали“, а възрастовите граници са 
между 13 г. и 18 г.  (M=15.47, стандартно отклонение 
=1,322). 

Гореописаните са представени в табл. 3.4. 
 

Таблица 3.4 
Брой на всички участници 

Тип на обучение Мъже Жени Общо 

Студентите и докторантите 39 89 112 

Учениците от средното 
училище 

36 112 148 

Общо 75 201 276 
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3.6 Процедура за анализ на данните 
След събирането на въпросниците, данните са 

обработени с помощта на SPSS. Анализът на данните се 
състои от пет стъпки. 

Първо, номерата на всички избрани отговори в 
SILL са конвертирани в балове (точки). Правилата за 
конвертиране са определени от табл. 3.2.  

На участник, избрал отговор „1“, се присъждат 5 т. 
 На участник, избрал отговор „2“, се присъждат 4 т. 
 На участник, избрал отговор „3“, се присъждат 3 т. 
 На участник, избрал отговор „4“, се присъждат 4 т. 
 На участник, избрал отговор „5“, се присъжда 1 т. 

Второ, изчислени са: описателни статистики, 
включващи средна стойност, стандартна девиация и 
честота, отговорите на участниците на общата стратегия, 
две категории стратегии и шест групи стратегии, 
използвани от тях. Средната стойност е използвана, за да 
се добие информация каква е ролята на стратегиите като 
цяло при стратегиите за изучаване на китайски език. 
Честотата означава степента, до която се разпростира 
използването на стратегиите за изучаване на китайски 
език от участниците. Стандартната девиация показва 
доколко хетерогенни или хомогенни са те по отношение 
на използването на стратегии.  

Анализът и преценката на средната стойност и 
честотата на използване на стратегиите е базирана на 
Профила на резултатите от SILL, създаден от Оксфорд 
(1990). Той е показан в табл. 3.5. 

В съответствие с табл. 3.5, среден брой точки от 4.5 
до 5.0 се считат за висока честота, което означава, че 
участниците винаги или почти винаги използват 
стратегиите за учене. Счита се, че точките в диапазона от 
3.5 до 4.4 също съответстват на висока честота, което 
означава, че тези стратегии са „обикновено използвани“. 
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Счита се, че точките от 2.5 до 3.4 съответстват на средна 
честота, което означава, че участниците понякога 
използват стратегиите за изучаване. Счита се, че точките 
от 1.5 до 2.4 съответстват на ниска честота, което означава, 
че участниците понякога използват стратегии за изучаване. 
Точките от 1.0 до 1.4 също са определяни, като 
съответстващи на ниска честота, което означава, че 
стратегии за изучаване никога или почти никога не се 
използват. Това утвърди разликите в стратегиите между 
тях. 
 
Таблица 3.5 

Профил на резултатите от SILL (Оксфорд, 1990) 
Среден бал 
(брой точки) 

Оценка Честота 

От 4.5 до 5.0 Използват се винаги или 
почти винаги 

 
Висока 

От 3.5 до 4.4 Обикновено се използват 
От 2.5 до 3.4 Понякога се използват Средна 
От 1.5 до 2.4 По принцип не се използват Ниска 
От 1.0 до 1.4 Никога или почти никога не 

се използват 
 

Едно нещо се нуждае от обяснение: при 
изчисляване на точните данни, при процедурата за 
изчисление е приложено закръгляване до един знак след 
десетичната запетая (например, вместо 3.20 или 3.200, се 
използва 3.2). Причината идва от това, че табличният SILL 
профил на резултатите на Оксфорд (1990) се нуждае от 
използването на такова закръгляване. 

Трето, то изследва надеждността на общата 
стратегия, две категории стратегии и шест групи 
стратегии, след което изследва значимостта, използвайки 
дисперсионен анализ (ANOVA). 
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Четвъртата стъпка бе дескриптивен анализ на 
характеристиките на използване на всеки елемент на 
стратегиите за изучаване на китайски език за студенти и 
докторанти. Резултатите показаха характеристиките на 
използване на всеки елемент на стратегиите между тях.  

Петата стъпка бе дескриптивен анализ на 
характеристиките на използване на всеки елемент на 
стратегиите за изучаване на китайски език за ученици от 
средното училище. Резултатите показаха 
характеристиките на използване на всеки елемент на 
стратегиите от тях. 

Шесто, за да се открият разликите между 
университетски студенти и докторанти и ученици от 
средното училище, бяха използвани независимите проби 
T-тест. Резултатите показаха сходствата и разликите 
между тях по отношение използването на всеки елемент 
на стратегиите. 

Седмо, за да се изследва корелацията между всеки 
елемент на стратегиите и баловете, бе проведен анализ на 
коефициента на корелация на Пирсън. Корелационният 
анализ показа значимостта на корелацията между всеки от 
елементите на стратегиите и баловете. 
 
 
4 Резултати и анализ 

В тази глава са представени резултатите от 
изследването. Резултатите са подредени в седем раздела.  

В първи раздел са показани резултатите от общото 
състояние на стратегиите за изучаване на китайски език за 
изучаващите в България. В този раздел са налице три 
набора с резултати. Първо е общото състояние на 
стратегиите за изучаване на китайски език за всичките 276 
участника в изследването. Второ е общото състояние на 
стратегиите за изучаване на китайски език за всички 128 
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студенти и докторанти, взели участие в изследването. 
Трето е общото състояние на стратегиите за изучаване на 
китайски език за всички 148 ученици от средното училище, 
взели участие в изследването. Налице е също така 
сравнение между студентите и докторантите, и учениците 
от средното училище по отношение на използването от 
тях на стратегии за изучаване на китайски език.  

Вторият раздел включва резултатите за всеки 
елемент на стратегиите за изучаване на китайски език за 
студентите и докторантите (UPS). Общо са налице 
петдесет елемента, а резултатът за всеки елемент на 
стратегиите ще бъде показан в шест групи стратегии. Тези 
шест групи стратегии са: мнемонични стратегии (MEM), 
когнитивни стратегии (CGN), компенсационни стратегии 
(CMP), метакогнитивни стратегии (MTC), афективни 
стратегии (AFF) и социални стратегии (SOC). 

Третият раздел показва резултатите за всеки 
елемент на стратегиите за изучаване на китайски език за 
ученици от средното училище (MHS). Тези резултати 
също ще бъдат дадени в шестте групи стратегии, указани 
по-горе. 

Четвъртият раздел показва сходствата и различията 
между студентите и докторантите (UPS) и учениците от 
средното училище (MHS) по отношение на използването 
от тях на всеки елемент на стратегиите. Резултатите за 
шестте групи стратегии (които са: мнемонични стратегии, 
когнитивни стратегии, компенсационни стратегии, 
метакогнитивни стратегии, афективни стратегии и 
социални стратегии), са също показани. 

Петият раздел ще покаже корелацията между всеки 
елемент на стратегиите за изучаване на китайски език и 
баловете по китайски език. Налице са баловете на общо 
151 изучаващи, от които 45 учащи са с нисък бал, а 106 
учащи са с висок бал. Сравняват се техните стратегии за 



26 
 
 
 

изучаване на китайски език. Тяхната корелация е показана 
по отношение на шестте групи стратегии. 

В шести раздел се дискутират резултатите от 
изследването. 

Последният раздел от тази глава представлява 
обобщение на всички резултати и анализи. 
 
 
 
5 Изводи и предложения  

Хипотезите на изследването не са потвърдени. 
Налице са разлики при използването на стратегии за 
изучаване на китайски език между студенти и докторанти, 
и учениците от средното училище.  

Налице е корелация между всеки от елементите на 
шестте групи стратегии и учебните постижения (балове) 
по китайски език.  
 
5.1 Относно общото състояние на стратегиите за 
изучаване на китайски език за учещите в България  
1. Учещите китайски като втори (чужд) език в България 
понякога използват стратегиите за изучаване на китайски 
език на средно ниво в процеса на изучаване на китайски 
език. 
2. Изучаващите китайски като втори език в България 
студенти и докторанти, както и учениците от средното 
училище, понякога използват стратегии за изучаване на 
китайски език на средно ниво в процеса на изучаване на 
китайски език. 
3. Изучаващите китайски като втори език в България 
обикновено използват социалните и метакогнитнивните 
стратегии на високо ниво; понякога използват когнитивни 
стратегии, мнемонични стратегии, компенсационни 
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стратегии и афективни стратегии на средно ниво в процеса 
на изучаване китайски език. 
4. Студентите и докторантите, изучаващи китайски като 
втори език в България, обикновено използват социалните 
и метакогнитнивните стратегии на високо ниво; понякога 
използват когнитивни стратегии, мнемонични стратегии, 
афективни стратегии и компенсационни стратегии на 
средно ниво в процеса на изучаване китайски език. 
5. Учениците от средното училище, изучаващи китайски 
като втори език в България, обикновено използват 
социалните стратегии на високо ниво; понякога използват 
метакогнитивни стратегии; понякога използват 
компенсационни стратегии, когнитивни стратегии, 
мнемонични стратегии и афективни стратегии на средно 
ниво в процеса на изучаване китайски език. 
6. Както студентите и докторантите, така и учениците от 
средното училище обикновено използват социалните 
стратегии на високо ниво, докато понякога използват 
когнитивни стратегии, мнемонични стратегии, афективни 
стратегии, компенсационни стратегии на средно ниво. 
Студентите и докторантите обикновено използват 
метакогнитивни стратегии на високо ниво, докато 
учениците от средното училище понякога използват 
метакогнитивни стратегии на средно ниво. Налице е 
статистически значима разлика между студентите и 
докторантите и учениците от средното училище по 
отношение на използването на компенсационни и 
метакогнитивни стратегии. 
 
5.2 Относно всеки елемент на стратегиите за изучаване 
на китайски език за студенти и докторанти (UPS) 
7. При мнемоничните стратегии, студентите и 
докторантите: 
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- обикновено мислят за взаимовръзките между това, което 
знаят, и новите неща по китайски език, които учат.  
- обикновено използват новите думи на китайски в 
изречение, така че да могат да ги запомнят и 
- обикновено преговарят уроците по китайски език.  

Студентите и докторантите:  
- понякога свързват звученето на нова китайска дума с 
изображение или картинка на думата, за да си помогнат 
при запомняне на думата, 
- понякога запомнят нова китайска дума, създавайки си 
въображаема картина или ситуация, при която думата би 
могла да бъде използвана, 
- понякога запомнят нови китайски думи или фрази чрез 
запаметяване на тяхното място върху страницата или на 
дъската, или на пътен знак и  
- понякога използват карти за запомняне, за да 
запаметяват нови китайски думи. 

Студентите и докторантите:  
- обикновено не използват рими, за да запомнят новите 
китайски думи и  
- те по принцип не изиграват физически новите китайски 
думи. 
8. При когнитивните стратегии, студентите и 
докторантите:  
- обикновено изговарят или изписват новите китайски 
думи по няколко пъти, 
- обикновено практикуват звученето на китайски, 
- обикновено се опитват да говорят като носителите на 
китайски език, 
- обикновено откриват значението на китайската дума 
чрез разделянето й на части, които те разбират, и 
- обикновено не превеждат дума по дума. 

Студентите и докторантите:  
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- понякога използват китайските думи, които знаят, по 
различни начини, 
- понякога правят обобщения на информацията, която 
чуват или четат на китайски, 
- понякога се опитват да открият речеви шаблони на 
китайски, 
- понякога започват разговори на китайски, 
- понякога търсят думи на своя собствен език, които са 
подобни на новите китайски думи, 
- понякога първо преглеждат даден пасаж на китайски 
(прочитат „отгоре-отгоре“ пасажа бързо), след което се 
връщат и го прочитат внимателно, 
- понякога гледат телевизионни предавания на китайски 
или филми със звуков съпровод на китайски език. 

Студентите и докторантите:  
- обикновено не четат на китайски за удоволствие, и 
- по принцип не си пишат записки, съобщения, писма или 
отчети на китайски. 
9. При компенсационните стратегии, студентите и 
докторантите 
- ако не могат да се сетят за точната китайска дума, 
обикновено я заместват с дума или фраза, която означава 
същото нещо.  
- ако по време на разговор на китайски не могат да се 
сетят за дадена дума, обикновено използват жестове,  
- за да разберат непознатите китайски думи, обикновено 
правят догадки. 

Студентите и докторантите:  
- понякога се опитват да отгатнат кое е следващото нещо, 
което другият човек ще им каже на китайски. 

Студентите и докторантите:  
- по принцип не четат на китайски, без да направят 
справка за значението на всяка нова дума, 
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- по принцип не образуват нови думи на китайски в случай, 
че не знаят правилните. 
10. При метакогнитивните стратегии, студентите и 
докторантите 
- обикновено забелязват своите грешки по китайски и 
използват тази информация, за да се справят по-успешно, 
- обикновено са с повишено внимание, когато някой 
говори на китайски, 
- обикновено се опитват да открият начин да бъдат по-
добри ученици по китайски език, 
- обикновено мислят за своя напредък при обучението си 
по китайски език, 
- обикновено имат ясни цели за развиване на своите 
умения по китайски, 
- обикновено се опитват да открият колкото е възможно 
повече начини да използват своя китайски език. 

Студентите и докторантите:  
- понякога търсят хора, с които могат да разговарят на 
китайски, 
- понякога планират графика си така, че да имат 
достатъчно време да изучават китайски език, и 
- понякога търсят възможности да четат колкото е 
възможно повече на китайски. 
11. При афективните стратегии, студентите и 
докторантите: 
- обикновено се опитват да се отпуснат, когато се 
притесняват да използват китайски, 
- обикновено се самонасърчават да говорят на китайски, 
дори ако се страхуват от допускането на грешки, и 
- обикновено забелязват, ако са напрегнати или нервни, 
когато учат или използват китайски.  

Студентите и докторантите:  
- понякога споделят с някой друг как се чувстват, когато 
изучават китайски, 



31 
 
 
 

- понякога се самонаграждават или почерпват, когато се 
справят добре с китайския. 

Студентите и докторантите:  
- никога или почти никога не описват чувствата си в 
дневници за обучението им по китайски език. 
12. При социалните стратегии, студентите и докторантите: 
 - винаги или почти винаги, ако не разберат нещо, казано 
на китайски, молят събеседниците да говорят по-бавно 
или да повторят казаното. 

Студентите и докторантите: 
- обикновено се опитват да изучават културата на 
китайскоговорящите, 
- обикновено практикуват китайски с други учащи, 
- обикновено задават въпроси на китайски и 
- обикновено, когато говорят, молят китайскоговорящите 
да ги поправят. 

Студентите и докторантите: 
- понякога молят за помощ китайскоговорящи. 
 
5.3 Относно всеки елемент на стратегиите за изучаване 
на китайски език за ученици от средното училище 
(MHS) 
13. При мнемоничните стратегии, учениците от средното 
училище: 
- обикновено мислят за взаимовръзките между това, което 
знаят, и новите неща по китайски език, които учат.  
- обикновено използват новите думи на китайски в 
изречение, така че да могат да ги запомнят, 
- обикновено преговарят уроците по китайски език, и  
- обикновено свързват звученето на нова китайска дума с 
изображение или картинка на думата, за да си помогнат 
при запомняне на думата. 

Учениците от средното училище:  
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- понякога запомнят нова китайска дума, създавайки си 
въображаема картина или ситуация, при която думата би 
могла да бъде използвана, 
- понякога запомнят нови китайски думи или фрази чрез 
запаметяване на тяхното място върху страницата или на 
дъската, или на пътен знак. 

Учениците от средното училище:  
- обикновено не използват рими, за да запомнят новите 
китайски думи, 
- по принцип не изиграват физически новите китайски 
думи, и  
- обикновено не използват карти за запомняне, за да 
запаметят новите китайски думи. 
14. При когнитивните стратегии, учениците от средното 
училище: 
- обикновено изговарят или изписват новите китайски 
думи по няколко пъти, 
- обикновено практикуват звученето на китайски, 
- обикновено се опитват да говорят като носителите на 
китайски език, 
- обикновено използват китайските думи, които знаят, по 
различни начини, 
- обикновено първо преглеждат даден пасаж на китайски 
(прочитат го „отгоре-отгоре“), след което се връщат и го 
прочитат внимателно 
- обикновено правят обобщения на информацията, която 
чуват или четат на китайски. 

Учениците от средното училище:  
- понякога се опитват да открият речеви шаблони на 
китайски, 
- понякога инициират разговори на китайски, 
- понякога търсят думи на своя собствен език, които са 
подобни на новите китайски думи, 
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- понякога гледат телевизионни предавания на китайски 
или филми със звуков съпровод на китайски език. 
- понякога четат на китайски за удоволствие. 
- понякога откриват значението на китайската дума чрез 
разделянето й на части, които те разбират, и 
- понякога не превеждат дума по дума. 

Учениците от средното училище не пишат записки, 
съобщения, писма или отчети на китайски. 
15. При компенсационните стратегии, учениците от 
средното училище: 
- ако не могат да се сетят за точната китайска дума, 
обикновено я заместват с дума или фраза, която означава 
същото нещо.  
- ако по време на разговор на китайски не могат да се 
сетят за дадена дума, обикновено използват жестове, и  
- за да разберат непознатите китайски думи, обикновено 
правят догадки. 

Учениците от средното училище:  
- понякога се опитват да отгатнат кое е следващото нещо, 
което другият човек ще им каже на китайски, и  
- понякога четат на китайски, без да правят справка за 
значението на всяка нова дума. 

Учениците от средното училище обикновено не 
образуват нови думи на китайски в случай, че не знаят 
правилните. 
16. При метакогнитивните стратегии, учениците от 
средното училище: 
- обикновено забелязват своите грешки по китайски и 
използват тази информация, за да се справят по-успешно, 
- обикновено са с повишено внимание, когато някой 
говори на китайски, 
- обикновено се опитват да открият начин да бъдат по-
добри ученици по китайски език, и  
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- обикновено мислят за своя напредък при обучението си 
по китайски език. 

Учениците от средното училище:  
- понякога търсят хора, с които могат да разговарят на 
китайски, 
- понякога планират графика си така, че да имат 
достатъчно време да изучават китайски език, 
- понякога търсят възможности да четат колкото е 
възможно повече на китайски, 
- понякога имат ясни цели за развиване на своите умения 
по китайски, и 
- понякога се опитват да открият колкото е възможно 
повече начини да използват своя китайски език. 
17. При афективните стратегии, учениците от средното 
училище: 
- обикновено се самонасърчават да говорят на китайски, 
дори ако се страхуват от допускането на грешки, и 
- обикновено забелязват, ако са напрегнати или нервни, 
когато учат или използват китайски.  

Учениците от средното училище:  
- понякога се опитват да се отпуснат, когато се чувстват 
неуверени да използват китайски, 
- понякога споделят с някой друг как се чувстват, когато 
изучават китайски, и  
- понякога се самонаграждават или почерпват, когато се 
справят добре с китайския. 

Учениците от средното училище:  
- никога или почти никога не описват чувствата си в 
дневници за обучението им по китайски език. 
18. При социалните стратегии, учениците от средното 
училище: 
- обикновено, ако не разберат нещо, казано на китайски, 
молят събеседниците да говорят по-бавно или да повторят 
казаното, и  
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- обикновено се опитват да изучават културата на 
китайскоговорящите. 
- обикновено практикуват китайски с други учащи, 
- обикновено задават въпроси на китайски и 
- обикновено, когато говорят, молят китайскоговорящите 
да ги поправят. 

Учениците от средното училище: 
- понякога молят за помощ китайскоговорящи. 
 
5.4 Относно сходствата и различията между студентите 
и докторантите (UPS) и учениците от средното 
училище (MHS) по отношение на използването от тях 
на всеки елемент на стратегиите 
19. При мнемоничните стратегии, както студентите и 
докторантите, така и учениците от средното училище: 
- обикновено мислят за взаимовръзките между това, което 
знаят, и новите неща по китайски език, които учат.  
- обикновено използват новите думи на китайски в 
изречение, така че да могат да ги запомнят и 
- обикновено преговарят уроците по китайски език.  

Учениците от средното училище обикновено 
свързват звученето на нова китайска дума с изображение 
или картинка на думата, за да си помогнат за запаметяване 
на думата, докато студентите и докторантите правят това 
понякога. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище  
- понякога запомнят нова китайска дума, създавайки си 
въображаема картина или ситуация, при която думата би 
могла да бъде използвана, и  
- понякога запомнят нови китайски думи или фрази чрез 
запаметяване на тяхното място върху страницата или на 
дъската, или на пътен знак.  
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Обаче студентите и докторантите понякога 
използват карти за запомняне, за да запаметят нови 
китайски думи, докато учениците от средното училище 
обикновено не ги използват. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище: 
- обикновено не използват рими, за да запомнят новите 
китайски думи и  
- по принцип не изиграват физически новите китайски 
думи. 

Обаче учениците от средното училище обикновено 
не използват карти за запомняне, за да запаметят нови 
китайски думи, докато студентите и докторантите ги 
използват понякога. 
20. При когнитивните стратегии, и студентите и 
докторантите, и учениците от средното училище: 
- обикновено изговарят или изписват новите китайски 
думи по няколко пъти, 
- обикновено практикуват звученето на китайски, и 
- обикновено се опитват да говорят като носителите на 
китайски език. 

Обаче студентите и докторантите: 
- обикновено откриват значението на китайската дума 
чрез разделянето й на части, които те разбират, и 
- обикновено не превеждат дума по дума, докато 
учениците от средното училище понякога го правят. 

И учениците от средното училище: 
- обикновено използват китайските думи, които знаят, по 
различни начини, 
- обикновено първо преглеждат даден пасаж на китайски 
(прочитат „отгоре-отгоре“ пасажа бързо), след което се 
връщат и го прочитат внимателно, 
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- обикновено правят обобщения на информацията, която 
са чули или прочели на китайски, докато студентите и 
докторантите – понякога. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище: 
- понякога се опитват да открият речеви шаблони на 
китайски, 
- понякога започват разговори на китайски, 
- понякога гледат телевизионни предавания на китайски 
или филми със звуков съпровод на китайски език, и 
- понякога търсят думи на своя собствен език, които са 
подобни на новите китайски думи. 

Обаче учениците от средното училище: 
- понякога откриват значението на китайската дума чрез 
разделянето й на части, които те разбират, и 
- понякога не превеждат дума по дума, докато студентите 
и докторантите обикновено го правят. 

И учениците от средното училище понякога четат 
на китайски за удоволствие, докато студентите и 
докторантите обикновено не го правят. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище обикновено не пишат записки, 
съобщения, писма или отчети на китайски. 
21. При компенсационните стратегии, както студентите и 
докторантите, така и учениците от средното училище: 
- ако не могат да се сетят за точната китайска дума, 
обикновено я заместват с дума или фраза, която означава 
същото нещо.  
- ако по време на разговор на китайски не могат да се 
сетят за дадена дума, обикновено използват жестове, и  
- за да разберат непознатите китайски думи, обикновено 
правят догадки.  



38 
 
 
 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище понякога се опитват да правят 
догадки какво ще каже другият човек на китайски. 

Обаче учениците от средното училище понякога 
четат на китайски, без да правят справка за всяка нова 
дума, докато студентите и докторантите обикновено не го 
правят. 
 Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище обикновено не образуват нови думи 
на китайски в случай, че не знаят правилните. 
22. При метакогнитивните стратегии, както студентите и 
докторантите, така и учениците от средното училище: 
- обикновено забелязват своите грешки по китайски и 
използват тази информация, за да се справят по-успешно, 
- обикновено са с повишено внимание, когато някой 
говори на китайски, 
- обикновено се опитват да открият начин как да изучават 
по-ефективно китайски език, и  
- обикновено мислят за своя напредък при обучението си 
по китайски език. 

Обаче студентите и докторантите: 
- обикновено имат ясни цели за развиване на своите 
умения по китайски  
- обикновено се опитват да открият колкото е възможно 
повече начини да използват своя китайски, докато 
учениците от средното училище понякога го правят. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище: 
- понякога търсят хора, с които могат да разговарят на 
китайски, 
- понякога планират графика си така, че да имат 
достатъчно време да изучават китайски език, и 
- понякога търсят възможности да четат колкото е 
възможно повече на китайски. 
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23. При афективните стратегии, както студентите, така и 
докторантите: 
- обикновено се самонасърчават да говорят на китайски, 
дори ако изпитват страх от допускането на грешки, и 
- обикновено забелязват, ако са напрегнати или нервни, 
когато учат или използват китайски.  
 Обаче студентите и докторантите обикновено се 
опитват да се отпуснат, когато се притесняват да 
използват китайски, докато учениците от средното 
училище понякога правят това. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище  
- понякога споделят с някой друг как се чувстват, когато 
изучават китайски, и  
- понякога се самонаграждават или почерпват, когато се 
справят добре с китайския. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище никога или почти никога не записват 
своите чувства в дневници за обучение по китайски език. 
24. При социалните стратегии, студентите и докторантите, 
ако не разберат нещо, казано на китайски, винаги или 
почти винаги молят другите да говорят по-бавно или да 
повторят казаното, докато учениците от средното училище 
понякога правят това. 

Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище обикновено се стремят да изучават 
културата на китайскоговорящите. 

Обаче студентите и докторантите:  
- обикновено практикуват китайски с други учащи, и 
- обикновено задават въпроси на китайски. 

Обаче студентите и докторантите обикновено 
молят китайскоговорящи да ги поправят докато говорят, 
докато учениците от средното училище понякога го 
правят. 
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Както студентите и докторантите, така и учениците 
от средното училище понякога молят за помощ 
китайскоговорящи. 
 
 
5.5 Корелация между всеки елемент на стратегиите и 
баловете  по китайски език 
25. При мнемоничните стратегии, елементите на стратегии 
по-долу имат положителни корелации с баловете по 
китайски език. 
- мислене за взаимовръзките между това, което учащите 
вече знаят, и новите неща по китайски език, които учат, 
- използване на новите думи на китайски в изречение, така 
че учащите да могат да ги запомнят, 
- често преговаряне на уроците по китайски и на китайски 
език и  
- запомняне на нова китайска дума, създавайки си 
въображаема картина или ситуация, при която думата би 
могла да бъде използвана. 

Елементът на стратегиите, който има отрицателна 
корелация с баловете по китайски език е „физическото 
изиграване на нови китайски думи“. 
26. При когнитивните стратегии, елементите на стратегии 
по-долу имат положителни корелации с баловете по 
китайски език: 
- използване на китайските думи, които учащите знаят, по 
различни начини, 
- започване на разговори на китайски, 
- опитване да се говори като носителите на китайски език, 
- опитване да не се превежда дума по дума, 
- практикуване на звуците на китайски, 
- четене на китайски за удоволствие, 
- писане на записки, съобщения, писма или отчети на 
китайски, 
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- правене на обобщения на информацията, която учащите 
чуват или четат на китайски, 
- изговаряне или писане на нови китайски думи по 
няколко пъти, 
- опитване да се открият речеви шаблони на китайски, 
- първо да се преглежда даден пасаж на китайски (прочит 
„отгоре-отгоре“), след което връщане и внимателен 
прочит, 
- гледане на телевизионни предавания на китайски или 
филми със звуков съпровод на китайски език, и 
- откриване значението на китайската дума чрез 
разделянето й на части, които учащите разбират. 
27. При компенсационните стратегии, елементите на 
стратегии по-долу имат положителни корелации с 
баловете по китайски език: 
- заместване с дума или фраза на китайска дума, за която 
учащите не се сещат,  
- четене на китайски, без да се прави справка за 
значението на всяка нова дума, и 
- правене на догадки, за да бъдат разбрани непознатите 
китайски думи.  
28. При метакогнитивните стратегии, елементите на 
стратегии по-долу имат положителни корелации с 
баловете по китайски език: 
- повишаване на вниманието, когато някой говори на 
китайски, 
- забелязване на грешките по китайски и използването на 
тази информация за по-добро усвояване на езика, 
- опитване да се открие начин как да се изучава по-
ефективно китайски език, 
- търсене на възможности да се чете възможно повече на 
китайски, 
- преследване от учащите на ясни цели за развиване на 
уменията им по китайски, 
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- мислене от учащите за техния напредък при изучаване на 
китайски, 
- опитване да се намерят колкото е възможно повече 
начини от учащите за приложение на техния китайски, и  
- търсене от учащите на хора, с които могат да разговарят 
на китайски. 
29. При афективните стратегии, елементите на стратегии 
по-долу имат положителни корелации с баловете по 
китайски език: 
- самонасърчаване да се говори на китайски дори при 
наличие на страх от грешки, и  
- опитване на изучаващите да се отпуснат, когато се 
притесняват да използват китайски, 

При афективните стратегии, един елемент на 
стратегиите, даден по-долу, има отрицателни корелации с 
баловете по китайски език: 
- записване от изучаващите на чувствата в дневници за 
изучаване на китайски език. 
30. При социалните стратегии, елементите на стратегии, 
изброени по-долу, имат положителни корелации с 
баловете по китайски език: 
- молене за помощ от китайскоговорящи, 
- задаване на въпроси на китайски, 
- стремеж да се изучава културата на китайскоговорящите, 
- молба от изучаващите към китайскоговорящите, когато 
изучаващите говорят, да бъдат поправяни, 
- в случай, че изучаващите не разберат нещо, казано на 
китайски, да помолят събеседниците да говорят по-бавно 
или да повторят казаното, и  
- практикуване на китайски с други учащи. 
31. В шестте групи стратегии, когнитивните стратегии, 
социалните стратегии, метакогнитивните стратегии, 
мнемоничните стратегии и компенсационните стратегии 
имат корелация с баловете по китайски език. 
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6 Приноси 
Това изследване проучи общото състояние на 

стратегиите за изучаване на китайски език за изучаващите 
китайски като втори език в България. Сред участниците 
имаше както студенти и докторанти, така и ученици от 
средното училище.  

Изследването също така откри сходствата и 
различията на стратегиите за изучаване на китайски език 
между студентите и докторантите от една страна, и 
учениците от средното училище – от друга.  

Изследването намери положителна корелация 
между всеки от елементите на стратегиите за учене и 
баловете по китайски език. Изследването намери също, че 
шестте групи стратегии, когнитивните стратегии, 
социалните стратегии, метакогнитивните стратегии, 
мнемоничните стратегии и компенсационните стратегии, 
имат корелация с баловете по китайски език. 
 Очаква се, че тези изводи ще помогнат на 
изучаващите в България да открият своите собствени 
стратегии за учене и, научавайки ефективните стратегии, 
да следват правилните такива; ще помогнат на 
преподавателите по китайски език да разберат какви са 
използваните от изучаващите езика стратегии за учене и 
да помислят как да обучават в използване на стратегии, 
прилагайки знанията по китайски език; ще помогнат на 
изследователите в областта на стратегиите за изучаване на 
китайски език. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Петдесетте елемента на стратегиите за изучаване на 
китайски език 

 MEM======Мнемонични стратегии 
A1 Мисля за връзки между това, което вече знам и новите неща, 

които научавам в китайския език. 
A2 Използвам новите думи на китайски в изречения, за да мога 

да ги запомня. 
A3 Свързвам изговарянето на нова дума с образ или картина на 

самата дума, за да мога да я запомня. 
A4  Запомням новите думи, като си изграждам образ на ситуация, 

в която думата може да бъде използвана.  
A5 Използвам рими, за да запомня новите думи. 
A6 Пиша думите на картончета, за да ги науча.
A7 Физически изигравам новите думи.  
A8 Често преговарям уроците по китайски език. 
A9 Запомням нови думи и фрази, като запаметявам тяхната 

позиция на страницата, дъската или на уличен знак. 
 CGN=====Когнитивни стратегии 
B1 Изговарям или пиша новите думи по няколко пъти.  
B2 Опитвам се да говоря като истинските носители на езика.  
B3 Упражнявам произношенията на китайски. 
B4 Използвам думите, които знам, по различни начини.  
B5 Започвам разговори на китайски. 
B6 Гледам китайски телевизионни предавания или филми, които 

са на китайски език.  
B7 Чета за  собствено удоволствие на китайски.
B8 Пиша бележки, съобщения, писма или доклади на китайски. 
B9 Първо преглеждам китайския текст набързо и след това го 

чета внимателно.  
B10 Търся думи от родния си език, които са подобни на 

новоизучените думи на китайски.  
B11 Опитвам се да търся модели/ структури на китайски език. 
B12 Откривам значението на дума, като я разделям на части, 

които мога да разбера.
B13 Опитвам се да не превеждам дума по дума.
B14 Правя си обобщения от информацията, която чувам или чета 
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на китайски. 
 CMP=====Компенсационни стратегии 
C1 Правя предположения за значенията на непознатите думи.  
C2 Когато по време на разговор не мога да се сетя за дадена 

дума, използвам жестове. 
C3 Измислям си нови думи, ако не знам правилните на китайски. 
C4 Чета на китайски език, без да проверявам всяка една нова 

дума.  
C5 По време на разговор се опитвам да позная какво ще 

отговори събеседникът ми.
C6 Когато забравя дума, използвам фраза или друга дума, която 

носи същото значение.
 MTC======Метакогнитивни стратегии 
D1 Опитвам се да намеря всевъзможни начини за прилагане на 

китайски език.  
D2 Взимам под внимание грешките си и чрез тях подобрявам 

нивото си. 
D3 Внимавам, когато някой говори на китайски език.  
D4 Опитвам се да открия начини как да подобря нивото си на 

китайски. 
D5 Правя си график, за да имам достатъчно време за учене на 

езика.  
D6 Търся хора, с които да мога да говоря на китайски. 
D7 Търся възможности да чета колкото се може повече на 

китайски език.  
D8 Имам ясни цели за подобряването на китайския си език.  
D9 Мисля си за напредъка ми в процеса на учене. 
 AFF======Афективни стратегии 

E1 Опитвам да се успокоя, когато се притеснявам да използвам 
китайски език.  

E2 Окуражавам се да говоря на китайски, дори когато се 
страхувам да не допусна грешки. 

E3 Самовъзнаграждавам се, когато се справям добре по 
китайски.  

E4 Забелязвам кога съм напрегнат или нервен, докато уча или 
използвам езика. 

E5 Записвам чувствата си в дневник на китайски език. 
E6 Разказвам на други как се чувствам, когато уча езика.  
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SOC=====Социални стратегии 

F1 Ако не разбера нещо, моля събеседника си да говори по-
бавно или да повтори казаното.  

F2 Моля китайци да ме поправят, докато говоря.  
F3 Упражнявам китайския си с други ученици.  
F4 Искам помощ от китайци - познавачи на езика. 
F5 Задавам въпроси на китайски.  
F6 Опитвам се да изучавам китайската култура. 


