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2. ВЪВЕДЕНИЕ 

Наддисциплинарна цел на съвременното образование е развиването 

на интелекта и личността на ученика, подготвянето му за успешно участие 

в социалния живот. Обучението по български език има значима роля в този 

процес на развитие, както поради ключовото му място в образователния 

процес в българското училище, така и поради значимостта на овладяването 

на езика (умението да се общува) за успешната реализация в живота. 

Езикът и мисленето са взаимно обусловени. Езиковото изразяване 

подпомага процеса на изясняване на мисълта, а липсата на речева култура 

може да ограничи процеса на мислене и пораждането на нови идеи.  

Връзката между езиковото развитие на ученика и развитието на мисленето 

му предпоставя целта в родноезиковото обучение „да се развива мисленето 

на учениците със средствата на езика” (вж. Хаджов 1941).  

 Мисленето, и в частност критическото мислене, философите 

разглеждат като възможност за опознаване на света. Психолозите го 

описват като „способност за решаване на разнообразни задачи и 

целесъобразно преобразуване на действителността, насочено към 

откриване на скрити от непосредствено наблюдение нейни страни” (Немов 

1999: 294-297). Класификациите на видовете мислене отразяват различни 

подходи в стремежа за обясняване на абстрактната му същност. 

Изясняването на същността и отношенията между видовете мислене дава 

на педагози и методици възможността да избират различни подходи за 

развиването на този познавателен процес.  

 Психолозите говорят за многокомпонентна структура на КМ (вж. 

Ръсел, цит. по Д Анжело 1971, Халперн 2000, Шамис 2005). Тя се проявява, 

от една страна, на когнитивно равнище, от друга – в поведението. Затова 

КМ се разглежда като „характеристика на субекта, като някакъв начален 

етап в развитието на общата субектност на личността” (Шамис, 2005: 20). 

Критичността се наблюдава както по отношение на личността, на 

поведението ú, свързано със социалната адаптация и реализация (тук се 

говори за нагласи, личностни качества), така и като характер на 

мисловната дейност, като „качество” на ума.  

 В представяното изследване вниманието се насочва към 

възможностите, които дава образователният процес по български език за 

развиване на критическо мислене /КМ/. Застъпва се становището, че 

връзката между КМ и обучението по български език /ОБЕ/ е двупосочна. 

От една страна, процесът на обучение (учебната дейност, ученето) води до 
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развитие на КМ, от друга страна – практикуването на КМ в процеса на 

усвояването повишава резултатността на образователния процес. По този 

начин КМ съдейства за формиране на комуникативна компетентност
1
, 

описвана като: съвкупност от умения за “резултатно речево общуване” 

(комуникативноречева компетентност) (Димчев 1998: 185); “система от 

знания и умения, необходими, за да се участва в процесите на общуването” 

(Петров 2000: 38).  

 В разработената методика се следват принципи на съвременни 

концепции в образованието – личностно ориентирано образование (вж. 

Хуторской 2001, Якиманская 1995), развиващо обучение (вж. Давидов 

1996, Нечаева и др. 2006), съотносими с педагогическата ситуация в 

българското училище. Използваните методи и средства на обучение целят 

да предизвикат мисловна активност, ангажираност и мотивация за учебна 

дейност, да развият когнитивни процеси като памет, внимание.  

 КМ подпомага усвояването на лингвистични знания и на умения за 

речева употреба, като се включва в процеса на планиране, организиране на 

ученето, при самонаблюдението на резултатите от него. Използването на 

КМ при самостоятелното осмисляне от учениците на лингвистичната 

информация им дава техники и стратегии за работа с нея (съотв. и с 

допълнителна справочна литература). КМ има и още едно важно значение 

– оценъчният подход, който то „налага”, позволява да се формира 

разбиране у учениците за значението на езиковата индивидуалност 

(идентифицирането чрез езика), а също и за придобиване на собствена 

езикова индивидуалност. Като формира качества като гъвкавост, 

настойчивост, безпристрастност, КМ допринася и за изграждане на 

ценностната система на подрастващите. Така то съдейства за реализиране 

на възпитателните цели на ОБЕ. 

 За осъществяване на качествен образователен процес все по-значимо 

става знанието за личността на ученика, за психологическите ресурси в 

развитието му. Според педагогическата психология много от проблемите, с 

които се сблъсква училището, са свързани именно с личностното развитие 

на детето (вж. Немов 1999). Практикуването на критическо мислене е едно 

от решенията за развиване на интелекта на личността, а следователно и на 

нейната езикова индивидуалност, и за формиране на важни за 

съвременното общество личностни черти.  

                                                             
1 Като синоними на това понятие в българската методика се използват комуникативноречева 

компетентност (Димчев 1998: 185, Димчев 2010: 113) и комуникативна езикова компетентност (Рамка 

2006).  
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В по-нататъшното изложение на автореферата се представят 

съдържателните акценти и структурата на дисертационния труд. 

 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

В увода на разработката се обосновава значението и актуалността на 

проблема за КМ. Социалната му значимост е свързана с необходимостта 

образованието изпреварващо да формира нужните за развитието на 

съвременното общество личности – които съумяват да устояват на 

манипулативни влияния, да формират и защитават собствена позиция; 

способни са в продължение на целия си живот да имат или развиват 

обучителни цели – краткосрочни и в по-дългосрочен план, и да ги 

достигат.  

Актуалността на изследването е свързана от една страна  със 

съвременните образователни концепции, от друга – със ситуацията в 

съвременното обучение по български език. Личностно ориентираното 

образование, развиващото обучение, конструктивизмът обосновават 

необходимостта от нова, различна от традиционната  организация на 

процесите на учене и преподаване, насочена към провокиране на 

активността, на ангажираното участие на ученика в процеса на овладяване 

на знания и умения, и не поощряват безкритичното приемане и заучаване 

на учебната информация. Анкетно проучване, проведено с 38 учители по 

български език през 2007 г., показва, че в съвременното обучение по 

български език е необходимо развиването на умения и личностни черти, 

които са резултат от развито КМ. Очертава се противоречие между 

нуждата от такива умения и личностни черти и реалното им развитие. Тези 

резултати кореспондират и с данните от проведена анкета със 170 ученици 

от шести клас през учебните 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011г., която 

изследва уменията им за целеполагане и за учене. Тя откроява дефицит у 

обучаваните на активно, осмислено поведение в учебния процес, на 

вътрешна мотивация за усвояване на новото и на оценъчно отношение към 

възприетото знание, което е условие за качествен, резултатен 

образователен процес. Получената „картина” за този компонент от 

образователния процес по български език потвърждава изследователския 

ни интерес към проблема за критическото мислене и дава основание за 

работа в посока към търсене на решение за него.  
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Обект на изследването e процесът на развиване на критическо 

мислене в образователния процес по български език в шести клас.  

Предмет на изследване е системата от методически средства за 

развиване на КМ на учениците в образователния процес по български език 

в шести клас 

Главна цел на изследването е да се обоснове теоретично и да се 

разработи експериментална система от методически средства за развиване 

на КМ в ОБЕ в прогимназиален етап (шести клас). 

Целта на дисертацията се декомпозира в следните задачи: 

 да се определи същността и обхвата на основното понятие, 

свързано с концепцията на изследването, „критическо мислене”; 

 да се посочат основания за прилагане на KM в ОБЕ; 

 да се формулират критерии и показатели за развито КМ чрез 

образователния процес по български език в шести клас; 

 да се обосноват нови педагогически решения по отношение на 

учебните средства и технологията на обучение с оглед създаване на 

оптимални условия за развиване на критическо мислене в образователния 

процес по български език;  

 да се апробира разработената експериментална система от 

методически средства за развиване на КМ у учениците в шести клас на 

прогимназиалния етап; 

 да се анализират данните от експерименталното обучение с 

оглед на поставената цел и да се направят изводи за успешността на 

разработената методика за развиване на КМ у учениците в прогимназиален 

етап (6. клас); 

 да се очертаят переспективи в педагогическото взаимодействие 

между преподаватели и ученици за развиване на КМ в ОБЕ в 

прогимназиален етап.  

Изборът на шести клас е съобразен със стадиите на интелектуалното 

(и речево) развитие на детето (вж. Пиаже 1969), както и с етапите на 

обучение в българското училище. В тази възраст у детето се развива 

способността да използва абстрактни понятия, да разсъждава, като прави 

предположения, да изследва и сравнява различни алтернативни решения на 

даден проблем (Пиаже 1969: 210-221), да направи предмет на съзнанието 

си собствената си реч и мисли; интензивно се развива способността за 

самооценка, нивото на критичност (Божович 1968: 333-364) – способности, 

които са в основата на КМ. То има натрупан личен и социален опит, което 
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също е предпоставка за практикуване на КМ. По отношение на 

организацията на образователния процес в българското училище този 

период е подходящ, защото в шести клас учениците вече са преминали 

адаптационния период от начален към прогимназиален етап.  

Спираловидното разположение на граматичната прогресия на 

учебното съдържание по български език дава възможност за прилагане на 

създадената и обоснована методика за развиване на КМ в уроци и с 

ученици от друга възрастова група, в други класове от прогимназиалния 

етап. 

Настоящото теоретико-приложно изследване се определя като първи 

опит да се предложи методика за развиване на КМ в ОБЕ. Успешното 

решаване на поставените задачи може да благоприятства процеса на 

овладяване на езика от учениците и да подпомогне учителя при 

формирането на езиковата им индивидуалност. Образователният процес 

по български език се разглежда като процес на натрупване на собствен 

езиков опит от ученика и придобиване от него на езикова индивидуалност. 

Понятието „езикова индивидуалност” се разграничава от понятието 

„езикова личност” (Караулов 1987). То включва натрупания от обучавания 

собствен езиков опит. Езиковата личност е сбор от знанията по граматика 

и лексика, тезауруса (общите знания за света) и комуникативния опит 

(участието в комуникативни ситуации, изпълнението на различни 

комуникативни роли) (Караулов 1987: 56). Недостатъчният житейски, 

емоционален, комуникативен опит на подрастващите, както и 

незавършеният процес на овладяване от тях на знания за езиковата 

система, на лексиката дават основание да се твърди, че за езикова личност 

в училище е рано да се говори, както и да се определи този процес на 

натрупване на собствен езиков опит като придобиване на езикова 

индивидуалност. За реализиране на личностния му характер приоритетна 

роля има практикуването на КМ в процеса на овладяване на езика. Това се 

осъществява при: овладяване на знания за лингвистични понятия и 

закономерности; възприемането и продуцирането на текстове; откриването 

и редактирането на грешки. 

В различните етапи на изследването се използват специфични 

изследователски процедури. За изясняване съдържателния обхват на 

основното понятие – КМ, на критерии и показатели, свързани с 

измерването му, както и на съвременни дидактически концепции, 

съотносими с идеята за образователен процес, при който се развива КМ, се 
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използва анализ на теоретични източници. Поради сложността на 

проблематиката в дидактическия експеримент се включва 

предварително изследване, основен експеримент, заключително измерване 

на резултатите (Бижков 1995: 142).  

Нагласите и поведението на учениците, свързани с КМ, се изследват 

с анкета – стандартизирана и авторска, а учебните постижения – знания и 

умения, се диагностицират с тестове. За установяване съдържателната 

валидност на използваните тестове за диагностициране на знанията и 

уменията на учениците се прилага експертна оценка. 

При анализа на получените резултати се използват математико-

статистически методи, които осигуряват обективността на изводите.  

Важен в експерименталното изследване е анализът на работните 

материали и текстовете на учениците, създадени през учебните 2008-

2009, 2009-2010, 2010-2011 г., наблюденията на преподавателите, 

участвали в изследването, оценките и отзивите на самите ученици. 

 

4. ПРОБЛЕМЪТ ЗА КРИТИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ В КОНТЕКСТА НА 

СЪВРЕМЕННИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ, СВЪРЗАНИ С 

НЕГО, И ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ 

За избор на педагогически или методически подход за развиването 

на познавателния процес критическо мислене е от особено значение 

изясняването на същността му. В първа глава на дисертацията се 

представят актуални изследвания по психология и педагогическа 

психология за критическото мислене (вж. Рокич 1960, Паул 1990, Де Боно 

1997, Немов 1999, Халперн 2000, Волков 2004, Шамис 2005). То се 

разглежда като „процес на оценка или категоризация в термини на по-рано 

придобити базови знания”, който „включва в себе си нагласа 

(attitude)+владеене на фактите+редица навици за мислене” (Ръсел, цит. по 

Д Анжело 1971: 6). КМ (критичността на ума, рефлексивното мислене, 

теоретичното мислене – употребяват се като синоними) е „механизъм на 

сравняване, който влиза в структурата на мисловния акт, а също и 

механизъм на съпоставяне на собственото поведение с нормите, 

ценностите, оценките на другите” (Шамис 2005: 16). Това описание 

изразява сложната същност на КМ, която се проявява, от една страна, на 

когнитивно равнище, от друга – в поведението. Затова в структурата на 

КМ се разграничават когнитивен, емоционален, действено-поведенченски 

компонент (Шамис 2005: 7-21). За практикуването на КМ са необходими 
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всички компонентни от формулата: “нагласи /attitude/ + знания + навици за 

мислене” (Халперн, 2000: 46). 

 В работата се приема становището, че нагласите за практикуването 

на КМ са не по-малко важни от развиването на самите „навици” за 

критическо мислене. Доказателство за значението на нагласите е, че много 

често грешки се допускат не защото хората не могат да мислят критически, 

а защото не искат да го правят (Халперн 2000: 46). Нагласите по 

отношение на поведението са свързани със стремежа за постигане на 

конкретен резултат, за намиране на най-адекватния път за постигането му, 

за изразяване на оценъчно отношение (оценката се свързва с определяне 

както на достойнствата, така и на недостатъците на разглеждания обект, 

процес и т.н.).  

 Вторият компонент от цитираната формула за КМ – владеене на 

фактите, се свързва със знанията за КМ и за редица стратегии, които 

помагат да се постигне с по-голяма вероятност поставената цел. Не 

случайно КМ се определя като процес на „използване на такива 

когнитивни навици и стратегии, които увеличават вероятността да се 

постигне желания резултат” (Халперн 2000: 55).   

Последната част от формулата за КМ включва формирани навици за 

мислене. Според психолозите „мисловната дейност обикновено включва в 

себе си навици [...] Навиците за мислене се образуват в самия процес на 

мисловна дейност и се явяват не само механизми и предпоставки, но и 

нейни резултати; изработват се и укрепват в хода на тази дейност” 

(Рубинщайн С.Л., цит. по Шамис 2005: 14). За необходимостта да се 

изработват навици да се мисли критически говори и Р. Пол (цит. по Шамис 

2005: 15), а Д. Халперн определя алгоритъм за критическо мислене, който 

включва отговорите на четири въпроса: „Каква е целта? Какво е известно? 

Кои навици за мислене ще ви помогнат да достигнете поставената цел? 

Достигната ли е целта, която сте си поставили? ” (Халперн 2000: 53-54). 

 Същностните характеристики на КМ в тази глава от дисертацията се 

разграничават и чрез съпоставка между него и логическото и творческото 

мислене. Акцентира се върху неговото значение за формиране на 

ценностни отношения и нагласи, за развиване на индивидуалността. То се 

разглежда като „характеристика на субекта, като някакъв начален етап в 

развитието на общата субектност на личността” (Шамис, 2005: 20), което е 

и предпоставка за развиване на езиковата индивидуалност. Формираните в 

процеса на развиване на КМ ценности спомагат за придобиване на 
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личностни качества като: готовност за планиране, целеполагане, 

настойчивост, готовност за поправяне на собствените грешки, а в по-

дългосрочен план – на безпристрастност, осъзнатост на собствените 

действия за достигане до целта, на собствените ценности, разпознаване на 

истина и лъжа, добро и зло, социална ангажираност.  

 Важен въпрос, на който се търси отговор в тази част от изследването, 

е може ли да се определят критерии за равнището на умствено развитие. 

Критериите за равнището на умствено развитие в психологията са твърде 

разнообразни (Акимова 2006: 13-14). Те са свързани с различни акценти в 

дефиницията на разглеждания психичен процес съобразно целите на 

работата по развитието му.  

  Анализът на особеностите на КМ дава основание равнището на 

формираност на КМ да се наблюдава по следните три компонента – 

когнитивен (включва развити мисловни операции), оценъчен 

(рефлексивен) и поведенчески. Според тях се определят следните основни 

критерии и показатели:  

1. Умение за класифициране 

  1.1. Умение за абстрахиране –  отделяне на  съществените 

характеристики на изучаваното лингвистично понятие, явление  

  1.2. Умение да се мисли по аналогия – да се търсят и 

установяват възможни логически връзки между понятия и явления: вид – 

род; част – цяло; причина – следствие; поредност; срещуположност; 

еднотипност 

  1.3. Умение за съпоставка – откриване и обобщаване на общи и 

различни признаци на лингвистични понятия, явления 

2. Умение за аргументираност, опиране на критерии 

    2.1. Умение за откриване на несъответствия, на грешки 

(езикови, логически, смислови) в изречение, текст 

  2.2. Умение за редактиране на грешки 

  2.3. Умение за откриване на различна гледна точка в 

информация   

  2.4. Умение за изразяване на различна гледна точка по даден 

проблем    

3. Поведение, свързано с критическото мислене 

3.1. Нагласа за целеполагане и планиране на дейността  

3.2. Нагласа за използване на стратегии за достигане на 

набелязаната цел 
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3.3. Нагласа за изразяване на  оценъчно отношение 

За да се обоснове необходимостта от присъствие на учебна цел за 

развиване на КМ в урока, в тази глава от работата се привеждат 

доказателства за обществената му значимост, за връзката му със 

съвременни концепции за образование и с характера и спецификата на 

езиковото обучение.  

 „Способността на учениците да мислят критично, да вземат 

рационални решения какво да правят и в какво да вярват” се определя днес 

като “ключова цел на образованието” (Марзано 2004: 342) поради 

необходимостта от тези умения за реализация в съвременното общество. 

От друга страна съществуват и научни доказателства за ролята на КМ за 

повишаване на качеството на усвояване на знанията и на интелекта 

(Хернщайн, Никерсън, Де Санчес, Суит 1986, Фокс, Марч, Крандал 1983, 

Рубинщайн 1980, цит. по Халперн 2000: 26-27) 

 Съвсем закономерно се търсят проекции на идеята за развиване 

на КМ в съвременните педагогически концепции за личностно 

ориентирано образование /ЛОО/ (Якиманская 1995, Хуторской 2001), 

конструктивизма, развиващото обучение (вж. Давидов 1996, Занков 1999, 

Нечаева и др. 2006). Направеният анализ на целите, схващанията, 

специфичните им страни налага извода, че те са еднотипни „реакции” на 

дидактиката и педагогиката на изискванията на актуалната обществена 

ситуация за възпитаване и обучение на личности с развито КМ. Те 

поставят нови изисквания към съдържанието и организацията на 

обучението, които целят да подпомогнат развиването на личността на 

ученика и неговото социализиране. ЛОО изисква наред с “външния”, 

формиране и на собствен, “вътрешен” образователен смисъл от ученика, 

както и на “вътрешна” мотивация за обучение. Предпоставка за това се 

явяват качества, които са резултат от развито КМ: готовност за планиране, 

прогнозиране, целеполагане, осъзнатост на собствената позиция, 

настойчивост. В хода на организацията на учебната работа все по-голямо 

значение се отдава на уменията на ученика да осмисли собственият стил на 

учене, да изработи свои стратегии за разбиране и осмисляне на 

информация, които се овладяват в процеса на развиване на КМ. Крайната 

цел за социализиране на ученика, което преминава през формиране и 

осъзнаване на собствената позиция, се съотнася с критическото мислене, 

което предполага развиване на умения за разпознаване и изказване на 
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оценъчни съждения; за промяна на зрителния ъгъл за нещата, за 

изследване на проблема от гледната точка на другите; за самооценка.  

 Целта на развиващото обучение е у ученика да настъпят промени, в 

резултат на които недостатъчно осъзнатото, емоционалното възприемане 

да се превърне в осъзнато, саморегулирано действие, поведение. Именно 

тук и в пряко заявения дидактически принцип за необходимост от 

„осъзнаване на процеса на учене” (Нечаева и др. 2006: 28) се открива 

връзката на концепцията за развиващо обучение с КМ. 

 Конструктивизмът прави опит да се съсредоточи върху начините за 

присвояване на знанията от обучаваните, като се опира на когнитивната 

теория. Ученето е ефективно за индивида, когато той е в състояние да 

наблюдава и оценява собствения процес на учене, предпоставка за което е 

владеенето на КМ. Приемането на такава организация на образователния 

процес е най-естествената среда за развиване на КМ. 

Характерът и спецификата на предмета на езиковото обучение – 

езика, също са естествена предпоставка за това овладяването му да 

подпомага функционирането на мисловните процеси и да способства за 

умственото развитие. Езикът не само изразява мисленето, но и го 

организира, а „изследването на езика е един от начините за изучаване на 

мисленето” (Налимов 1998: 27).  

 По традиция езиковото обучение се приема за една от дисциплините 

с най-голяма относителна тежест за постигане на мисловно развитие 

(Брулю 1896). Историческият обзор, който се прави в тази глава, показва, 

че мисленето присъства в тях като средство и като цел на обучението. Това 

е свързано с промяната в разбиранията за “владеене на езика”. 

Разграничават се три водещи образователни цели в езиковото обучение:  

- развиване на мисленето въз основа на вникване в логиката и 

систематиката на изучавания език;  

- усвояване на лингвистични знания и на умения за изразяване 

на собствените мисли, за правилно разбиране на речевите изяви на 

другите;  

- комуникативноориентирано обучение, при което целта е 

“резултатно речево общуване” (Димчев 1998: 185). Замяната на основното 

понятие в целите на обучението „изразяване” с „общуване” показва 

посоката на промяната – изискването за правилност на изказа, разбирано 

като умение за ясно, точно, недвусмислено изказване на мисълта, се 

трансформира в уместност на речевата употреба. 
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 Независимо от различните акценти в концепциите за езиково 

обучение – граматиката или речевата употреба, развиването на мисленето 

винаги е сред приоритетните цели на обучение, като най-често се 

акцентира върху ролята и възможностите на граматиката за развиване на 

логическото мислене. Изследването на езиковото развитие обаче доказва 

връзката му и с КМ. Още от най-ранна възраст детето проявява оценъчно 

отношение към смисъла и значението на думите, към основанията за 

наименованията на нещата (Какво е това? Защо се нарича така?), а също и 

с желание за словотворчество (Вайзгербер 1985: 138-140). Това естествено 

заложено у детето любопитство към езика се понижава рязко с 

израстването му и постепенно в езиковото си поведение детето достига 

рутината и клишираността на изказа, характерен за възрастните. Това 

налага извода, че училищната възраст  е „преходна” в този процес. В 

направена анкета с учениците от шести клас 58,3% (25,6% отговарят 

„абсолютно вярно” и 32,7 „вярно е”) твърдят, че са си задавали въпроси от 

типа „Кой е измислил думите?” 19 % също понякога са се замисляли за 

това, а останалите 22,7% никога не са проявявали подобна нагласа за 

критично отношение към наименованията. Това се разглежда като 

доказателство за тенденция към „губене” на „критичността” в езиковото 

поведение. 

 Утвърждава се идеята за необходимостта родноезиковото обучение в 

училищна среда да систематизира и обогати интуитивно придобития от 

детето езиков опит (механизмите, по които става това, за съжаление, не са 

изследвани), като му даде знания за системата и функционирането на езика 

и съхрани естествено заложеното у детето критично отношение към езика 

и езиковата употреба. За да стане възможно това, е необходимо при 

изучаване на родния език в училище да се практикува и съответно развива 

у него КМ. 

Приема се, че водеща в съвременното родноезиково обучение е 

идеята за овладяване на езиковата система с оглед функционалната ú 

употреба (усвояване на модалността на езика в различни стилови пластове) 

и комуникативните ú функции. В съответствие с нея с оглед развиване на 

КМ в обучението по български език, се обосновава необходимостта да се 

подбере такава лингвистична информация, която да предизвиква активна 

учебна дейност у обучаваните. Определят се критериите, на които трябва 

да отговаря тя:  
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 целенасоченост – свързва се с изискването информацията да е 

с ясна за ученика структура (или план), което има за цел да се създадат 

конкретни очаквания у него, да се подпомогне процеса на учене (при 

усвояването на граматичните понятия и правилата на речевата употреба); 

 аргументираност – свързва се с необходимостта 

лингвистичната информация да обосновава и обяснява различни видове 

логически връзки, аналогии, да дава възможност за класифициране с цел 

осмисляне на езиковите понятия и явления;  

 оценъчност – информацията да предполага  свързане и 

съпоставяне на научни постановки и съждения със собствения езиков опит 

(диалект, социолект), проява на (само)оценка на собствените лингвистични 

знания и езиково поведение, с предварително зададени  критерии;  

 проблемност – да представя различни гледни точки, 

„колебания”, предшестващи установяването на нормата (там, където е 

възможно).  

 Развиването на КМ в обучението по български език би било ненужно 

и самоцелно, ако то не осъществява целите и задачите му. Основната 

задача на ОБЕ в съвременното училище е формиране на комуникативна 

компетентност (Димчев 1998: 185). Като нейни съставки се разглеждат 

следните компоненти: езикова /и езиковедска/ (вж. Димчев 2010: 114-115), 

социолингвистична, стратегийна, дискурсна (Кънали 1983: 6-15, Димчев 

1998: 185-189, Петров 2000: 39-42). КМ се приема като част от друг вид 

компетентност – личностната, определяна като система от знания и 

умения, които ще повишат вярата на ученика в собствените способности, 

ще гo мотивират за самостоятелно придобиване на знанията, за отговорно 

(езиково) поведение и вземане на решения (Фишер 2004: 58). Личностната 

компетентност е тясно свързана със социалната компетентност, тъй като 

знанията и уменията, които тя включва, са важни за идентифицирането и 

интегрирането на личността сред другите, и с “мегатемата” на 

съвременното образование „учене през целия живот”. Обосновава се 

необходимостта от формиране на личностна компетентност в ОБЕ, защото 

тя способства процеса на усвояване на лингвистични знания и 

комуникативни умения и така подпомага способността за комуникация.  

Възможности за развиване на КМ чрез обучението по български 

език в шести клас се търсят в следните посоки: 

 при усвояване на знания за граматични понятия да се развива 

познавателната способност на учениците да възприемат, класифицират, 
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обобщават лингвистична информация, да намират аналогии на новото с 

вече усвоеното знание; да използват стратегии за планиране в процеса на 

учене; да оценяват хода на разсъжденията, които са ги довели до извода 

(вж. Василева 2011); 

 при овладяване на рецептивни умения да се създават “навици 

за мислене”, които допринасят за по-точното и задълбочено възприемане и 

осмисляне на знанията (фактите) чрез: проява на оценъчно отношение към 

съжденията – отделяне на съжденията, основани на логиката, от тези, 

основани на емоциите; промяна на собствената гледна точка за нещата; 

изследване на проблема от гледна точка на другите;   

 при овладяване на продуктивни умения да се развива 

способност за самооценка на речта; умение за изказване на съждения, 

основани на логиката; за формулиране на логически, аргументирани 

изводи, формирани въз основа на приети критерии (вж. Василева 2011). 

Умението за критическо мислене е възможно да се развива, ако в 

цялостната организация на образователния процес по български език в 

шести клас има балансирани отношения между учебно съдържание, 

система и структура на езика, балансираност и обвързаност между учебни 

цели, педагогически средства и резултати.  

Изходни  постановки за развиване на КМ в ОБЕ са: 

 КМ се развива в личностно ориентиран образователен процес. 

При него се отчитат индивидуалните особености на учениците в процеса 

на възприемане и обработка на лингвистична информация и се дава 

възможност на всеки ученик да конструира личностен („вътрешен”) 

смисъл на обучението си;  

 отправна точка в учебната работа са личностните нагласи и 

опита на ученика, което спомага в максимална степен за развитието на 

индивидуалните му психологически ресурси (и в частност на критическото 

му мислене); 

 практикуването на КМ в ОБЕ е подчинено на основната функция 

на обучението – подпомагане на езиковата и речевата подготовка на 

учениците, и има две подфункции: информативна и конструктивна. 

Информативната е свързана с овладяване на база от знания за стратегии и 

техники, които подпомагат процеса на овладяване на лингвистична 

информация чрез осмисляне на различни типове връзки и отношения 

между понятия и явления. Конструктивната е свързана с развиване на 
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личността на ученика чрез формиране у него на ключови за житейската му 

реализация качества; 

 в процеса на овладяване на комуникативна компетентност (при 

възприемане и създаване на текст) учениците се поставят в активна 

позиция, изискваща наблюдение и самонаблюдение на речевото 

поведение, проява на гъвкавост, обективност, обоснованост при вземане на 

решения за резултатно речево общуване.  

 

5. РАЗВИВАНЕ НА КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ШЕСТИ КЛАС 

Във втора глава на дисертацията се представя разработената 

методика за развиване на КМ в шести клас.  

Оформянето на концепцията за нея става под влиянието на 

схващанията за КМ, съвременните педагогически практики и спецификата 

на ОБЕ.  

ОБЕ като обучение по първи език предполага наличие на 

предварителни знания и умения у обучаваните за предмета на изучаване – 

речевата дейност. Лингвистичната култура на носителите на езика се 

описва като владеене на правила, които им позволяват да възприемат и да 

създават реч (езикови съобщения). Но в училище децата се сблъскват с 

едно ново за тях “интериоризиране” на езиковата система, което е 

необходимо да овладеят, за да достигнат до по-високо, „йерархично 

равнище в развитието на езиковата компетентност” – „езиковедската 

компетентност” (Димчев 2010: 115). Приема се, че най-естественият път е 

това да стане в съпоставка с техния опит, като се подпомогне процесът на 

осмисляне на собственото знание и се организира обучение, което идва „не 

от външна страна, от външни изисквания към знанията, уменията, мислите, 

а от гледна точка на потребностите на човека” (Шамис 2005: 29) и в 

същото време „върви пред развитието, [...] пробужда за живот тези 

функции, които са в процес на съзряване или са в зоната на „най-близкото 

развитие” (Виготски 1934: 14).  

 Разработената методика за развиване на критическо мислене в своите 

съдържателни аспекти е насочена към развиване на КМ при усвояване на 

лингвистични знания и умения, включени в учебната програма в шести 

клас (Учебна програма 2003). При всяка от темите от учебното съдържание 

се определят специфични проблемни въпроси, връзки (отношения) на 
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изучаваното с вече усвоени понятия, явления, чието изясняване става 

център на работата и предпоставка за развиване на КМ.  

В технологичните аспекти на представяната методика се включват 

процесът на организация на учебната дейност на занятията по български 

език в шести клас и стратегии, техники за развиване на КМ в три основни 

дейности, свързани с овладяването на езика (осъществяването на 

„езиковата подготовка”) (Димчев 2010: 124): усвояване на лингвистични 

знания, възприемане и създаване на текстове. 

 Създаденият пакет учебни материали включва работни листове за 

работа с учебника и по всички теми от учебното съдържание в шести клас 

за усвояване на лингвистични знания и умения, анкети и тестове за 

проверка и оценка на КМ и на знания и умения на учениците по 

изучаваните теми, уроци за усвояване на граматични знания и умения, на 

знания и умения за създаване на текст – аргументативен, описателен по 

технология за развиване на КМ. В експерименталното обучение 

материалите се използват в класове, работещи с два различни учебника 

(Васева и др. 2007,  Димчев и др. 2007), което доказва универсалността на 

приложението им. В работните листове се съдържат подробни указания за 

работата на ученика, а към някои са дописани и бележки за учителя.  

 КМ се свързва със съзнателност, осмисленост, затова в кратко 

въведение се разяснява същността му и предимствата, които дава 

практикуването му. Това цели да постави ясна цел пред учениците, което 

засилва вътрешната им мотивация за учебна дейност. 

 5.1. Образователният процес за овладяване на езика включва от една 

страна усвояване на лингвистични понятия (и овладяване на метаезика на 

лингвистичната наука) и разбирането на езикови закономерности, от друга 

– придобиване на комуникативни умения. По-голямата част от учебната 

дейност е свързана с усвояването на знания за лингвистични понятия и 

закономерности, затова важен въпрос за експерименталната методика е 

може ли да се развива критическо мислене при тази учебна дейност. 

 Усвояването на лингвистични понятия включва: запознаване с 

логическата структура на езиковите знания, със системата от логически 

признаци на изучаваните граматични понятия, с логическите операции, 

необходими за овладяването на тази структура (вж. Димчев 1971). Изходна 

постановка е, че за да се формира критическо мислене у учениците при 

работата по овладяване на лингвистични знания е необходимо да им се 

предлагат дейности за: 
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 отделяне на съществените страни (характеристики) на 

изучаваното понятие, явление;  

 откриване на логически връзки между понятия и явления, на 

общи и специфични признаци и проявления; 

 анализ и оценка на закони, по които е построен езикът, на 

езиковата система; 

 самостоятелно планиране на собствения процес на учене; 

търсене и използване на стратегии за запаметяване, за разбиране и 

осмисляне на лингвистична информация; 

 оценка на собствената способност за обработка на получената 

информация – срещнати трудности, допускани грешки; 

 свързване на новата информация с личния опит, включването ú 

в собствената „картина на света”. 

Развиването на КМ е процес. Затова за всяка от темите, включени в 

Учебната програма по български език за шести клас в графа езикови 

компетентности (вж. Учебна програма, 2003), за експерименталното 

обучение  са  разработени листове със задачи, чиято цел е развиване на 

критическото мислене на учениците. Първоначалните варианти на 

работните листове са апробирани през учебните 2008/ 2009 и 2009/2010 г. 

със 121 ученици от 6 клас.  Въз основа на направения анализ на 

резултатите от работата на учениците с листовете и на наблюденията на 

учителите, работили с тях, се създаде окончателен вариант, използван в 

експерименталното обучение. Във всеки от работните листове е 

проектиран вариант на образователен процес, изискващ активното участие 

на обучаваните в урока, аналитично и оценъчно отношение към 

изучаваното, към собствения процес на учене. Задачите подпомагат 

разбирането и осмислянето на учебното съдържание на едно ново 

когнитивно равнище, затова в учебния процес с тези листове учениците 

работят в часовете за упражнение по съответната тема.  

За развиване на дефинираните умения за КМ се определят похвати и 

се създават типове учебни задачи за ОБЕ. Акцентира се върху развиването 

на критическо мислене при усвояване на лингвистични знания, защото 

изучаването им заема най-голямо място в образователния процес и поради 

значимостта им за езиковото образование на подрастващите, което е в 

основата на овладяването на втори и трети език. Разграничават се: 

5.2.1. Задачи, подпомагащи запаметяването на лингвистична 

информация  Запаметяването се разглежда не като несъзнателен, 
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механичен акт, а като мисловна дейност, която е необходимо да бъде 

организирана и контролирана, за да се постигнат желаните резултати. 

Решаващи за запаметяването на лингвистичната информация са 

целенасоченото внимание и доброто разбиране и осмисляне на 

основанията за едно или друго правило, на същността му. Определят се два 

вида задачи за подпомагане на запаметяването:  

- за преструктуриране на получената информация. 

Организирането по друг начин на информацията помага за преосмислянето 

ú, затова учениците я записват чрез схема, примери, разграничаване, чрез 

отбелязване на грешки в примерите;  

- за намирането на “семантичен образ” на думата. Тези задачи 

се основават на наблюдението, че “визуалната сензорна система е най-

бързият начин за обработване на информация” (Плигин 2003: 170). При 

развиване на КМ „семантични образи” на понятия се предлагат, за да 

сравнят учениците своите “вътрешни образи” на учебната информация с 

външно зададен образ, като я изобразят примерно чрез схема. Това по 

своята същност е оценъчен начин за преработка на информация, който 

повишава възможността за самостоятелно познание и е средство за 

създаване на стереотип за самостоятелно познание.   

5.1.2. Задачи за развиване на умение за целеполагане и планиране на 

учебната дейност за достигане на набелязаната цел 

Те са нужни както поради значението им за развиването на КМ 

(психологическата гледна точка), така и заради дефицита на такива умения 

у българските ученици, според резултати от анкета с тях. Основните 

дейности, които се изискват със задачите, са за задаване на въпроси за 

набелязване на очакваната за достигане цел, и търсене на обосновани 

отговори, съотв. начини за достигането ú. Необходимостта от тези задачи е 

обоснована от спираловидното разположение на граматичния материал в 

сега действащите учебни програми, което изисква от обучаваните 

непрекъснати „препратки” към вече известното, и внимателно, осмислено 

открояване на новото знание. На практика задаването на въпросите 

„конструира” процеса на придобиване на собственото знание. Ако 

въпросите не са правилно формулирани, може да бъде изпусната 

съществена информация. За да участват ефективно в образователния 

процес, от учениците се изисква да формулират въпроси за изучаваното. 

Формулират се примерни въпроси за всички когнитивни равнища, 

дефинирани в таксономията на Б. Блум за учебните цели (вж. Блум 1956): 
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знания, разбиране, приложение, анализ, синтез, оценка. По-нататък в 

изложението се описва използването на тази учебна стратегия от 

учениците във всяка от урочните фази, като се определят и параметри за 

оценка на успешността ú. 

5.1.3.Задачи за класифициране на информация 

 При описанието на задачите се изяснява същността и целта им. 

Класифицирането на информация включва разпределянето ú по класове, 

родове, разреди по определени критерии. Целта на задачите е учениците да 

включат усвоеното понятие в системна връзка с другите изучавани 

понятия; да потърсят връзка с понятия от други области на знанието. Тези 

задачи изискват изработване на графични систематизатори (Халперн 

2000: 141) – понятийни схеми, които нагледно показват по какъв начин 

новата информация се среща в това, което вече е известно. За да изработят 

такава схема, е необходимо учениците да си изяснят типа връзки между 

отделните понятия и явления: част от нещо; разновидност на нещо; 

причина/следствие от нещо; аналогия на нещо; характерно свойство; 

симптом” (Халперн 2000: 145). Такъв тип задачи се използват за осмисляне 

на лингвистични понятия. При тях се търси отговор на въпросите: част от 

кое по-общо понятие  е изучаваното; разновидност на какво е; какво 

поражда, причина за какво е; на какво можем да го уподобим, с какво 

можем да го свържем; кои са отличителните му признаци, коя е 

характерната му особеност; какво потвърждава/ доказва/ илюстрира. 

Умението за класифициране включва абстрахиране, мислене по аналогия, 

съпоставка.  

В работата се разграничават специфичните цели на тези задачи, 

прави се описание на използваните в работните листове задачи от този тип 

и се анализира изпълнението им от учениците. То често показва появилите 

се «заблуди» (грешни разбирания) у тях за понятията или формално 

възприетите, неосмислени знания. Това дава възможност на учителя за 

нови, по-успешни решения за по-нататъшния учебен процес. 

Понятията се образуват на мисловно равнище въз основа на онези 

обекти, признаци, които са предмет на умствена дейност. Възможно е 

обаче понятието да бъде не само „правилно”, но и „неправилно 

образувано” (вж. Янева 1993: 13). Именно за проверка на правилността 

(истинността) на образуваното понятие в мисленето се включва 

„критичността” – оценка на получената информация въз основа на приети 

критерии. Така например в задачите за абстрахиране – отделяне на 
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съществените признаци на изучаваното лингвистично понятие, явление, от 

учениците се изисква: 

 да съпоставят предложено твърдение (най-често дефиниция) 

със знанията, които имат; 

 да определят истинността на дадени признаци на езиковото 

явление – вярно ли е това за ...;  

 да сравнят даден пример с описание на езиковото явление, 

което илюстрира; 

 да определят вярно или невярно е дадено твърдение и да 

докажат истинността на отговора си със собствени примери; 

 да извлекат съществените признаци на две лингвистични 

понятия (явления) чрез съпоставка на примери, които ги илюстрират.  

5.1.4. Задачи за разбиране и осмисляне на специализиран 

(лингвистичен) текст  

Възприемането и създаването на текстове е съществена част от 

езиковото обучение, затова в методиката се включват задачи за работа със 

специализиран научно-учебен текст, който е главно в учебника. Те са: 

 за осмисляне организацията на учебния материал в учебника; 

 за разчитане иконичния характер на знаци и символи; 

 за бързо ориентиране в структурата на отделна методическа 

единица; 

 за разбиране съдържанието на отделна методическа единица; 

 за използване на  учебника като справочник за обясняване и 

коригиране на грешки (за последното вж. Функ и др. 1991). 

За разбирането и осмислянето на лингвистична информация в 

отделна урочна единица се предлагат дейности за: представяне на термина 

чрез синоним, изясняване семантиката на термина чрез съпоставка, 

формулиране на собствена дефиниция, представяне на проблемна 

ситуация, свързана с избора на термин, задачи за формиране на умение за 

превод на словесна информация на “езика” на рисункови образи (схеми, 

графики, индивидуални предметни образи), дописване на схема, откриване 

на грешки в схема, дописване на графи в таблица, изобразяване на откъс от 

текст с рисунка. 

5.1.5. Задачи за свързване на усвояваното понятие с житейския 

опит на учениците, за “нов поглед” към проблема 

Застъпва се схващането, че за да се създадат условия за проява на 

КМ при усвояване на лингвистични знания, е необходимо явлението да се 
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представи в достъпен за ученика контекст, който да поражда размисъл и в 

същото време да представя обща картина за света, да показва връзката 

между явленията в него. Това поставя определени изисквания към 

учебното съдържание:  

 да създава условия за „разширяване” на погледа към проблема, 

примерно да разказва за историята му, да показва друга гледна точка към 

него; 

 да поставя реални проблемни ситуации, изискващи търсене на 

аргументи за защита на една или друга теза. Аргументите учениците могат 

да подбират от собствения си житейски опит, от прочетен текст, който ги 

кара да погледнат по нов начин на проблема, като представя пред тях 

реална житейска ситуация.  

Така знанието за езика излиза от рамките на дефинициите и се 

приближава до опита от всекидневието. Като се привеждат примери от 

този тип задачи от работните листове, се акцентира на дейностите в тях, 

които са насочени към развиване на критическото мислене. КМ се 

проявява при вземане на решение въз основа на получена информация. На 

практика всеки осъзнат избор на речева употреба или всяко аргументирано 

решение на лингвистичен проблем предполага КМ и го развива. Особено 

ефективно е това, когато вземането на решение е въз основа на осмисляне 

на собствения езиков опит. Прави се извода, че този начин на работа 

подпомага и усвояването, защото представянето на знанието само като 

краен резултат, без обяснение как е достигнато до него, предполага по-

скоро наизустяване, отколкото разбиране на същината. 

5.1.6. Задачи за развиване на умение за откриване на грешки  

В работата се подчертава, че откриването на грешки (на 

несъответствия) е една от най-типичните прояви на КМ – търсенето и 

формулирането на грешки включва учениците в проблемна ситуация, 

която изисква от тях съпоставка, преценка и вземане на решение. Основни 

видове грешки, които са резултат от недостатъчното владеене на езика и се 

използват в този тип задачи, са: езикови (правописни, пунктуационни 

/интонационни, морфологични, синтактични, лексикални), логически, 

смислови (свързани със съдържанието), стилови. В предлаганата методика 

те се използват много широко – присъстват в различни етапи в процеса на 

усвояване на знанията и уменията и имат различни функции: да създадат 

проблемна ситуация, която е отправна точка за придобиване на новото 

знание; да подпомогнат ученика да доизясни собственото си разбиране. 
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Друго приложение на този тип задачи, което се обосновава в 

изследването, е за развиване на умението за самооценка. „Ролята” на 

ученика в тях е както на оценяващ грешки, така и на самооценяващ се. 

Предлагат се задачи за обясняване вида на грешка, която е отбелязана 

предварително от учителя, и за цитиране на неспазеното правило. Тези 

дейности целят да насочат вниманието на учениците не само към крайния 

продукт (както е при задачите за редактиране от типа: „Редактирайте 

изречението ...”), а към уменията за оценяване, за вземане на 

аргументирано решение, което се основава на по-рано придобита 

езиковедска компетентност. Вида на грешките не се посочва, което 

усложнява изпълнението на задачата. Подчертава се необходимостта при 

този тип задачи да се даде възможност на учениците да работят 

самостоятелно, да изразят своите знания и разбирания и да ги съпоставят с 

тези на другите ученици. Друга разновидност на задачите, която цели 

развиване на умения за самооценка и прогностични умения, е за откриване 

на собствени грешки, за предотвратяване на грешки.  

5.1.7. Задачи за развиване на умение за самооценка 

 Умението за самооценка се развива със задачи за наблюдение на 

собствената познавателна дейност, при което се отбелязват успехите, 

трудностите при възприемане на новото знание и се създават условия за 

осъзнаване от обучаваните на ефективните за тях способи за учебна 

дейност. Присъствието на този тип задачи се обосновава с ролята им за 

постигане на по-голяма осъзнатост на действията, което подпомага 

достигането до предварително набелязана цел; с необходимостта да се 

даде възможност на ученика да види напредъка си и да почувства 

удовлетворение от него, което ще му даде стимул за бъдещата работа, а 

също и с открояването на неосмислената учебна информация с цел по-

нататъшно планиране от учителя и от самия ученик на бъдещата дейност. 

Тези задачи се основават на разработени от Нелсън и Наренс през 1990 г. 

“стратегии за оценка на метапаметта” (цит. по Халперн 2000: 88). В 

описанието им се акцентира върху дейностите на учениците в тях и върху 

фазите на урока, в които се използват.  

5.2. Наред с работните листове в процеса на усвояване на знанията в 

експерименталните паралелки в НСОУ се прилага технология за развиване 

на критическо мислене в урока по граматика (създадена въз основа на 

уроци от дял „Местоимения” в шести клас). Описанието на технологията 

се прави по три основни структурни компонента на педагогическата 
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технология: научна база (това е концептуалната основа на технологията), 

съдържателен компонент (цели – общи, конкретни и съдържанието на 

учебния материал) и процесуален компонент (системна съвкупност от 

следните елементи – организация на учебния процес, методи и  форми на 

работа на ученика, на преподавателя;  работа в урока по процеса на 

усвояване на материала; диагностика на учебния процес) (Селевко 1998). 

За концептуална основа на представяната технология се определят 

теорията за критическото мислене (КМ) в нейните педагогически 

измерения и концепцията за личностно ориентирано образование. В 

съдържателния компонент на технологията се включват очакваните цели – 

общи, конкретни, и учебното съдържание (учебното съдържание по 

български език за шести клас в графа езикови компетентности) (вж. 

Учебна програма 2003). Целите на обучение се обосновават по отношение 

на развитието на КМ и на образователните цели за ОБЕ в шести клас. В 

процесуалния компонент на технологията се включват дейности и 

операции от мотивационен, ориентировъчно-изследователски, 

преобразователен, познавателен, рефлексивен характер, които се проявяват 

в три основни етапа на урока: мотивиращ, оперативно-познавателен, 

рефлексивно-оценъчен, които, според психолозите, са най-ефективни за 

организацията на учебната дейност (Илин 2002: 261-264). Подчертава се, 

че тези етапи не винаги очертават рамките на урочното занятие. Често 

продължителността на учебния час не позволява присъствието на всеки от 

етапите в урока, пък и еднотипната организация на часа може да понижи 

мотивацията на учениците. Цялостната организация на учебната дейност 

по овладяване на една или друга компетентност от учениците обаче е 

необходимо да включва всички тези етапи, за да се осъществи завършеност 

на учебния процес (вж. Василева 2011¹). 

Обосновава се необходимостта от присъствие на всеки от етапите 

при овладяване на дадено лингвистично знание и се описват дейностите на 

учениците, които се включват в него с оглед развиване на критическото им 

мислене. Те са илюстрирани с примери от проведени уроци за дял 

„Местоимения”. Като принос на разработената методика може да се 

разглеждат и изработените препоръки за задачите и за дейността на 

учителя в разглежданите етапи в урока. Общуването между учителя и 

ученика в урока се определя като ключово за резултатността на учебния 

процес, който има за цел развиване на КМ. За разлика от традиционното 

обучение, при което поведението на учителя предполага пасивна позиция и 
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поведение на обучаваните в урока, тук основна негова задача е 

организиране на активната дейност  на учениците, което е условие за 

проява и развитие на КМ.  

 5.3. Процесът на развиване на КМ съпътства процеса на усвояване на 

учебното съдържание и способства овладяването му. За да се обхванат 

всички аспекти на дейностите по овладяване на езика в ОБЕ, в методиката 

се разработват идеи за развиване на критическо мислене при формиране на 

умение у учениците от шести клас за създаване на аргументативен текст 

и на текст описание.   

 Успешното създаване на съчинение разсъждение зависи от знанията 

за същността на съчинението като вид писмен учебен текст и за проблема, 

по който се изказва мнение, а също така от уменията за ясно, точно, 

последователно, задълбочено (обхващащо множество аспекти на 

проблема) мислене; за изразяване на мисълта със средствата на езика  

(правилно структуриране на изречения, на текст). 

Като прояви на „навици” за КМ в процеса на създаване на 

аргументативен текст (съчинение разсъждение) в шести клас се 

разглеждат: 

 умението за ясно, точно (без отклонения от темата) изразяване 

на собственото мнение по зададен проблем;  

 умението за изказване на оценъчни съждения, основани на 

аргументи;  

 умението за анализ и класифициране на аргументи по приети 

критерии;  

 умението за оценяване на различни видове аргументи; 

 умението за промяна на гледната точка за нещата, изследване 

на проблема от гледната точка на другите; 

 умението за обективна самооценка. 

Тези умения по отношение на личностното развитие водят до 

формиране на  способност за отстояване на обективна позиция при вземане 

на едно или друго решение, до самобитно,  неповторимо поведение, което 

се ръководи не от емоционални реакции, а от обективни разсъждения.  

 Определят се два основни начина, по които може да бъде 

организиран учебният процес за усвояване особеностите на съчинението 

разсъждение, при който се развива КМ – индуктивен и дедуктивен (вж. 

Василева 2011²). В описанието им в тази глава се акцентира върху 

дейностите и етапите в работата, които съдействат за развиване на КМ. 
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При индуктивния път на усвояване това са: създаването на мотивация, 

планирането/ прогнозирането, съпоставянето, анализирането, оценяването. 

Осъзнатостта на действията на учениците се подпомага от алгоритъм за 

работа, който им се предоставя. Предпочита се самостоятелната работа 

пред работата по двойки или с целия клас, защото тя дава възможност на 

всеки сам да достигне до очаквания извод. 

По-подробно е разработен процесът на дедуктивно усвояване на 

особеностите на съчинението разсъждение, тъй като той е предпочитан и 

вероятно по-достъпен за учениците. В технологията се включват основни 

типове от обоснованите задачи за развиване на КМ в процеса на 

изясняване на понятията (за формиране на представа за теза, аргумент, 

контрааргумент, мнение, факт, заключение). Съчинението разсъждение се 

разглежда като възможност пишещият не само да изрази пред другите, но 

и да изясни за себе си собственото мнение по зададения проблем. Това е 

„отворена” позиция, която създава нагласа за самонаблюдение. В процеса 

на обучение на учениците се предлагат техники и стратегии, които задават 

алгоритъм за работа и са насочени към формиране на умения за планиране, 

организиране, контрол и самооценка на действията. Това съдейства за 

развиването на КМ на обучаваните. Например за разграничаване на 

проблеми по зададена теза се използва техниката „асоциативен облак”.  

Аналитично се представят етапите на работата по осмисляне на 

особеностите на структурата на аргументатаивния текст, предлагат се и 

други варианти за работа, подсказани от работата с класове и ученици с 

различни учебни постижения. Въвежда се и понятието „степен на 

достоверност на информацията”, което подпомага осмислянето от 

учениците на значението на избора на вида аргумент и  развива умението 

за оценка. От особено значение е и включването на задачи за самооценка 

(след създаване на писмено съчинение разсъждение по житейски проблем 

учениците попълват лист „Моята самооценка”). Важно е наблюдението, че 

е нужно време учениците да привикнат да се съобразяват в процеса на 

писане с тях, но когато почувстват ползата от промяната на поведението си 

при писане, те го приемат. Задаваните от учениците въпроси в процеса на 

обучение показват породен интерес и активност по време на усвояването. 

Представените типове задачи подпомагат учениците да осмислят 

нееднородния характер на аргументацията, формират у тях нагласа за 

оценъчното ú възприемане, помагат им да идентифицират собствените 

предубеждения, да дефинират свой, личностен смисъл на  възприемането. 
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 5.4. Всяка една от продуктивните речеви дейности – описване, 

разказване, аргументиране, може да се подчини на идеята за развиването 

на КМ у учениците. В методиката се включва създаването на описателни 

текстове. Това се обосновава с необходимостта от тези умения за 

речевата практика на учениците (при представяне на пейзаж, портретно 

описание на героя, при създаване на преразказ) и с новия етап на 

познавателно развитие в тази училищна възраст: пораснало самосъзнание – 

способност за интроспекция, обръщане на погледа към себе си, откриване 

на „собственото аз”; потребност от самостоятелност, както в учебната 

работа, така и в поведението (Божович 1968: 333-364). 

 Като особен момент при този тип съчинения се разглежда 

възприемането на обекта на описание и  формирането на “вътрешни” 

представи за обекта. Потвърждава се, че само когато има формирани 

такива представи и когато те са съзнателно осмислени от обучавания, те са 

устойчиви и могат да бъдат лесно изразени с думи от него. Затова в 

процеса на обучение се включват техники, които дават възможност на 

учениците да вникват в същността на описвания обект с помощта на 

разума и емоциите, самостоятелно да откриват същностните 

характеристики на обекта, да избират адекватен езиков изказ за видяното. 

Друг ключов момент за развиване на КМ е в процеса на работа да се 

предоставят на учениците условия за структуриране, подреждане на 

собствените мисли, за осмисляне на написаното, за „дистанциране” от него 

и преценяване, съпоставяне степента на близост на мисълта с езиковата ú 

реализация. В предлаганата технология КМ се прилага при следните етапи 

в процеса на подготовка и създаване на текста описание: 

 мотивиране за описване на даден обект;  

 наблюдение на обекта на описание; 

 създаване на текста. 

Използват се техниките „емпатия”, техники за зрително, за слухово 

наблюдение, за описване на обонятелни, вкусови, осезателни усещания, за 

„задаване на въпроси”, за търсене на аналогии или сравнения, за 

„рецензиране на изображението” (Хуторской 2001: 331). 

В резултат на приложната работа се оформя психодидактичен модел 

за развиване на КМ в образователния процес по български език, за 

описанието на който се използват дефинираните по П.Я. Галперин и 

Н.Ф.Тализина компоненти на учебната дейност (Десев, 1993: 43).
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                           Психодидактичен модел за развиване на КМ 

в образователния процес по български език 

Компо- 

ненти на 

учебната 

дейност 

 Дейности на учителя 

/преподаване/ 

 

Дейности на ученика 

/учене/ 

 

Потребностно-

мотивационен 

       

        

 

Познавателно- 

ориентировъ-

чен 

                 

 

 

Операционно-  

изпълнителски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролно- 

оценъчен 

      

         

                        

    

 

 

 

Помага на учениците да 

формулират своя вътрешна 

мотивация     

 

 

 

 

Отговаря си на въпроса „Защо е 

необходима тази   

информация?” 

Определя свои потребности, 

интереси, мотиви за усвояване 

на темата 

Предлага на учениците набор 

от цели за конкретната учебна 

дейност; 

Следи, анализира избора на 

учениците и планира съобразно 

него по-нататъшната урочна 

дейност 

 

 

 

 

 

Задава въпроси за изясняване 

на целта на работата и за 

планиране на учебната дейност; 

Избира и формулира свои цели 

за работа в урока.  

 

Подпомага учениците да 

построят свой „вътрешен” 

образ на съответното понятие/ 

явление, като организира 

процеса им на учене 

  

Предлага и изисква използване 

на техники, на алгоритми за 

работа с текст с цел 

подпомагане на разбирането му 

 

Задава проблемни въпроси,  

използва проблемни ситуации, 

близки до житейския и 

когнитивния опит на учениците 

 

 

 

 

Отделя същностните 

характеристики на изучаваното 

понятие/ явление, прави 

аналогии, съпоставки, за да 

изясни отношенията на новото 

знание с вече познатото; 

Следва предложени от учителя 

алгоритми за работа с текст;  

Изработва собствени логически 

схеми за разбиране и осмисляне 

на информация 

Открива и редактира 

граматически, логически, 

смислови грешки; 

Решава проблемни ситуации, 

като аргументира избора на 

решението си и отчита 

възможна друга гледна точка 

 

Проверява и оценява степента 

на достигане на поставените 

цели; 

Отбелязва изменения в степента 

на знания, умения, нагласи на 

учениците; 

Планира съобразно това по-

нататъшната учебна дейност. 

 

 

 

 

 

Прави самооценка на степента 

на усвоеност на знанията и 

уменията, на срещнатите 

трудности, на усвоените 

стратегии за учене 
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6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

В трета глава на дисертацията се представят резултатите от 

експерименталното обучение. То се осъществява през учебната 2010/2011 

г. в три училища – НСОУ, София, 18 СОУ «Уилям Гладсон», София и 

СОУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Кресна. В него участват 168 ученици, 

от които 67 са включени в контролна и 101 – в експериментална група. 

Обучението включва три основни етапа: установяване на входното 

равнище на КМ на всички изследвани лица (чрез анкета и резултати от 

входното ниво на знанията), експериментално обучение, проведено с 

експерименталната група, с цел развиване на КМ у учениците (чрез задачи 

за класифициране; за анализиране, за откриване и редактиране на грешки; 

задачи, подпомагащи запаметяването на лингвистична информация; задачи 

за развиване на умение за целеполагане и планиране на учебната дейност; 

задачи за самооценка) и установяване на изходното равнище на КМ на 

всички изследвани лица след приключване на опитното обучение (с тест и 

анкета).  

Основен методически похват в диагностичното изследването е 

съпоставката на процеса на развиване на КМ и съответно на резултата от 

обучението на две групи изследвани лица – контролна група /КГ/ и 

експериментална група /ЕГ/.  

 На входящия етап от експеримента се определят контролните и 

експерименталните паралелки. Това става въз основа на резултати от 

входящи постижения на учениците за учебната 2010/ 2011 г. и от две 

входни анкети, които изследват нагласи и поведение, свързани с 

критическото мислене. Сравнението на учебните резултати на учениците 

показва, че средните резултати на сравняваните класове са на близки нива 

и в началото на експеримента няма значими разлики между тях. Анкетите 

констатират известни различия по отношение на нагласата за оценъчно 

отношение у учениците от двете групи (Анкета 1), но резултатите от 

втората анкета, целяща да представи „картина” на поведението им в урока 

(вж. Графика 3) показва идентични резултати, което дава основание да се 

приеме, че те имат сходни нагласи и поведение, свързано с КМ. На случаен 

принцип (и съобразно предложенията на учителите, работещи със 

съответните класове) се приема, че контролни са 6 а (НСОУ), 6 а (Кресна), 

6 а (18 СОУ), а експериментални – 6 б, в, г (НСОУ), 6 б (Кресна); 6 б (18 

СОУ). 
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Изходното равнище на КМ на всички изследвани лица (от 

контролната и експерименталната група) след приключване на 

експерименталното обучение се установява със създаден за целите на 

изследването инструментариум, който включва три авторски теста по 

учебното съдържание за шести клас и две анкети – пригодена за 

настоящето проучване анкета за изследване на КМ по Ф. Минкина (вж. 

Минкина 2000), и авторска анкета, установяваща учебното поведение на 

учениците. Инструментариумът е подчинен на изследователската цел – да 

се определи степента на достигане на определените критерии за КМ и 

степента на овладяност на знания и умения по БЕ в шести клас, както и да 

се изследват нагласи и поведение, свързани с критическото мислене. В 

работата се прави анализ на диагностичните тестове от гледна точка на 

знанията и уменията, свързани с ОБЕ, които се изследват с тях, и на 

уменията, включени в критериите и показателите за развито КМ. Описва се 

и начинът на интерпретиране на резултатите от тях. Съдържателната 

валидност на тестовете и на задачите – съответствието на учебната цел, 

която измерват, се изследва с експертна оценка от специалисти в областта 

на методиката на родноезиковото обучение – двама доценти и шест 

учители по български език и литература с I, II и III професионално-

квалификационна степен. Коефициентът на съдържателна валидност – 

коефициент на Лоши, (Клауер, 1982: 226) за тестовете и за всяка от 

задачите е +1. Следователно всички експерти оценяват теста и задачите 

като съответстващи на посочената учебна цел.  

Ефективността на методиката се отчита по приетите критерии и 

показатели за развито КМ в шести клас. Въпросите, на които се търси 

отговор са: 

 Развива ли приложената експериментална методика КМ на 

учениците;  

 Повишава ли се резултатността на образователния процес по 

български език в шести клас; 

 Има ли зависимост между развитото КМ и резултатността на 

образователния процес по български език в шести клас.  

За обработката на получените количествени данни от опитното 

изследване се използват статистически методи за установяване на 

статистическа значимост на относителни дялове: основни честотни 

характеристики f - абсолютна честота, f - относителна честота – изчислява 

се по формулата Милков 1996: 107); графично представяне на 



33 

 

честотни характеристики – полигони и хистограми; основни емпирични 

характеристики – средноаритметична стойност. За  измерване различието в 

успеваемостта на групите се изчислява показател Р по създадена формула. 

Изследваните лица от контролната и от експерименталната група се 

сравняват по получените данни за всеки от показателите по приетите три 

критерия за КМ. Равнището на всеки от критериите се определя по 

резултатите за показателите, които го съставят. За всеки от показателите се 

определят три степени – висока, средна, ниска. Определя се относителният 

дял на учениците, попадащи във всяка група. На базата на получените 

относителни дялове се сравняват резултатите на двете групи по отделните 

показатели. Абсолютните данни са несравними поради различния брой на 

учениците от ЕГ и КГ.  

Критерий 1 /К1/  – умение за класифициране, съдържа три 

показателя /П/:  

П 1 - умение за абстрахиране 

П 2 - умение да се мисли по аналогия  

П 3 - умение за съпоставка 

Постиженията на двете групи – експериментална и контролна, се 

сравняват по всеки от показателите. Резултатите се представят в таблици и 

хистограми. Сумарно за трите показателя по К1 ЕГ има с 32,4 % по-високи 

резултати от КГ /Р=32,4%/. Прави се извода, че използваната методика на 

обучение влияе върху уменията на учениците за класифициране на 

информация. В резултат от приложението ú намалява процентът на 

учениците с ниска степен на умения за класифициране и се повишава 

броят на обучаваните, които владеят това умение във висока степен. 

Особено ефективна е тя по отношение на уменията за абстрахиране – 

отделяне на съществените за понятията признаци. Разликата между двете 

групи по този показател е 72,5 % (изчислена по формулата за показателя P) 

в полза на ЕГ, което е най-голямата наблюдавана разлика между двете 

групи по отделните показатели.   

 Критерий 2 /К2/ включва уменията на учениците за аргументиране, 

за опиране на критерии. Те се изследват като се определя относителният 

дял на учениците с висока, средна, ниска степен на постижения по всеки от 

показателите: 

П 1 - умение за откриване на несъответствия, на грешки (езикови, 

логически, смислови) и за обосноване на причини за допускането им 
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П 2 - умение за редактиране на грешки (езикови, логически, 

смислови) 

П 3 - умение за откриване на различна гледна точка в информация 

П 4 - умение за изразяване на различна гледна точка по даден 

проблем  

П 5 - умения за разпознаване и изказване на аргумент 

 Формулирането на толкова показатели по критерия се обосновава с 

необходимостта да се представи по-пълна картина на влиянието на 

методиката върху отделните компоненти на умението. Въз основа на 

получените резултати за двете групи се прави извода, че учениците от ЕГ 

имат по-високи резултати по отношение на умението за откриване на 

грешки. Това може да бъде обяснено както с по-голяма осмисленост на 

знанията, така и с повишена нагласа за откриване на грешки. Разликата в 

постиженията по този показател е 50,7 % /Р=50,7%/. Сравнението на 

резултатите за контролна и експериментална група по критерий 2 показва, 

че почти двойно повече от учениците от ЕГ /32%/ притежават във висока 

степен умение за аргументиране, отколкото учениците от КГ – 15%. 

Прилаганата методика влияе по-силно върху постиженията на най-силните 

и най-слабите ученици отколкото на тези със средни постижения.   

Резултатите по третия критерий /К3/ – поведение, свързано с 

критическото мислене, се изследват чрез тестови задачи (умението за 

самооценка) и анкети (нагласа за целеполагане и планиране на дейността; 

нагласа за използване на стратегии за достигане на набелязаната цел, за 

планиране на собствения процес на учене; нагласа за изразяване на  

оценъчно отношение). 

По първия показател – умение за самооценка, резултатите показват, 

че много по-висок процент от учениците от ЕГ имат вярна самооценка за 

своите знания и умения. По-голяма част от тези ученици са получили 

оценка много добър или добър. Прави впечатление, че повече от 

половината от учениците, които имат висока степен на самооценка са с 

добри и с много добри учебни постижения. В тази група няма ученици със 

слаби учебни резултати. Отличните ученици също имат висока степен на 

самооценка. Това е валидно особено за тези, които са от столицата. 

Отличниците от малък град са склонни да занижават постиженията си. 

Учениците със слаби постижения напротив – най-често завишават с повече 

от една единица своята самооценка. Следователно между учебните 
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постижения и умението за самооценка има връзка и владееенето на КМ 

може да повлияе върху успеваемостта на учениците.  

Друг извод, който налагат получените резултати е, че за висока 

степен на оценъчно поведение у учениците можем да говорим  само при 

малък брой ученици от двете групи. Учениците се разпределят основно в 

средното и ниското ниво на владеене на такова поведение. Промяната в 

нагласите е продължителен процес, който изисква последователна, 

целенасочена работа. Затова резултатите между двете групи от тази анкета 

не показват значими разлики между тях. 

Сравнението на резултатите по всички показатели, съставящи 

критерий 3, показва, че има значима разлика между ЕГ и КГ във високите 

нива на постижение.  В ЕГ има повече ученици с висока степен на 

постижения. Това са ученици, които се отличават със самостоятелно 

учебно поведение, осъзнатост на действията в урока, отговорно поведение 

по време на усвояването. Те заявяват собствена цел за учебната работа, 

планират дейността си, имат овладяно поведение в урока и стратегии за 

достигане на набелязаната цел. Те предпочитат продуктивните дейности в 

урока,  което показва и по-голяма увереност в собствените сили, могат да 

оценяват обективно собствените знания. 

 По-голямата част от учениците от КГ имат средно и ниско равнище 

по К3. Учениците от средното равнище показват ангажираност по-скоро от 

външна, отколкото от вътрешна мотивация  (под влияние на родителите, 

учителите). Техните учебни действия са в по-голяма степен подвластни на 

регламентираното, отколкото на желанието за лична активност/ 

инициативност и за творческо поведение. Те се доверяват на собствената 

преценка, но разчитат в по-голяма степен на опита на другите при 

изразяване на оценъчно отношение. У тях обаче има формирана 

оценъчност към собственото поведение в урока – те знаят как учат  най-

добре.  

 Голям е процентът на учениците от двете групи с ниско равнище на 

постижения. Те имат ниска степен на ангажираност в процеса на усвояване 

на знанията и уменията. Поведението им по време на усвояването е най-

често пасивно, инертно. Те не определят цели в учебната си дейност. У тях 

липсва заинтересованост към усвояване на нови знания и умения, към 

собствената успеваемост в усвояваното; нямат изградено учебно 

поведение. Не проявяват взискателност и към качеството на учебния 
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процес (предлаганите упражнения/ учебни задачи); отказват да имат 

оценъчно отношение към него.  

 След експерименталното обучение по-голям процент от учениците 

от ЕГ са в групата на високи постижения за поведение, свързано с КМ.  

За да се отговори на другата изследователска задача – да се установи 

има ли разлика между учебните постижения на учениците от 

експерименталната и от контролната група след експерименталното 

обучение, се сравняват учебните им резултати от трите теста. Обработката 

на резултатите показва, че ЕГ има по-високи учебни постижения и на 

трите теста. Учениците от ЕГ  получават по-често отлични, много добри и 

добри оценки от КГ. Слабите и средните постижения са по-често срещани 

при КГ.  

Проследяването на равнището на КМ на произволно избрани 

ученици с различно равнище на учебни постижения показва, че има връзка 

между двете. Учениците, които имат висока степен на КМ имат високи 

постижения и на тестовете. Същата зависимост се наблюдава и при 

ниските равнища на постижение. Следователно може да се търси 

зависимост между степента на развитие на КМ и учебните постижения на 

учениците.  

Резултатите по всички критерии показват значително отклонение на 

ЕГ спрямо КГ, което превишава началното различие. Това ни дава 

основание да заключим, че има развитие в уменията за КМ след 

експерименталната методика, което доказва пригодността ú за целите на 

изследването. 

 

 

7. ИЗВОДИ 

 1. Създадената методика, основана на принципи на дидактическата 

концепция за ЛОО и приспособена към обучението по български език в 

условията на съвременното училище, съдейства за развиване на 

критическото мислене на обучаваните. Резултатите на учениците от двете 

групи показват, че учениците от експерименталната група притежават в 

по-висока степен умения за възприемане и осмисляне на учебна 

информация, за  аргументиране и обосноваване на собствена гледна точка.  

2. Експерименталното обучение съдейства за личностното развитие 

на учениците по отношение на умения и нагласи, основополагащи за  

тяхната бъдеща професионална и личностна реализация като умения за 
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учене, за самооценка, за оценъчно отношение. Особено показателни са 

резултатите по отношение на умението им за самооценка, където много по-

висок е процентът на учениците от ЕГ с вярна самооценка за своите знания 

и умения.  

 3. Сравнението между учебните постижения на учениците след 

прилагане на експерименталното обучение показва по-високи резултати за 

експерименталната група. Следователно степента на развитие на КМ на 

учениците влияе върху учебните им постижения. Колкото по-

усъвършенствани са уменията за критическо мислене, толкова учебните 

резултати са по-добри. 

Ключов момент в разработената методика е използването на методи 

и средства на обучение, които предизвикват мисловна активност, 

ангажираност и мотивация за учебна дейност, развиват когнитивни 

процеси като памет, внимание.  

За успешното прилагане на методиката се налагат промени  в 

поведението на учителя в класната стая. Това поставя необходимостта от 

изготвяне на допълнителни указания към него за придобиване на 

квалификация, която го подготвя за ролята му на организатор на 

образователния процес на учениците, на процеса им на учене. 

Разработената методика за развиване на КМ в обучението по 

български език в шести клас включва основните дейности за овладяване на 

езикова и комуникативна компетентност от учениците. Тя е съобразена с 

възрастовите им особености и може да бъде използвана без промяна в 

образователния процес в шести клас. В същото време задава универсален 

модел на работа (инвариант), който е възможно да има различни варианти 

в другите класове на основната общообразователна степен при сходни 

образователни цели.   

 

 

8. ПРИНОСНИ МОМЕНТИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

Настоящото теоретико-приложно изследване е първи опит да се 

предложи методика за развиване на КМ в ОБЕ. Значимостта му се 

определя в следното: 

1. Изяснява се въпросът за предимствата и недостатъците на 

родноезиковото обучение, организирано и подчинено на идеята за 

развиване на КМ и се обосновава необходимостта от присъствие на цел за 

развиване на КМ в урока;  
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2. Изясняват се педагогическите условия, при които КМ влияе 

върху подобряване качеството на знанията за лингвистичните понятия и 

закономерности и върху формиране на умения у учениците за оценка на 

свои и чужди езикови и речеви действия; 

3. Предлага се методика за развиване на КМ и за формиране на 

личностна комуникативна компетентност чрез езиковото обучение; 

4. Предлага се процедура за диагностика на уменията на 

учениците за КМ. 

5. Създават се методически указания за учителя, предназначени 

за работата му в урока за развиване на КМ у учениците. 
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