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Когнитивни модели в обучението по математика 

Увод 
 

През хилядолетната история на човешката цивилизация 

знанията по математика винаги са се смятали за неизменна част от 

интелектуалния багаж на всеки културен човек. В нашия 

информационен век традиционното място на математиката в 

системата на човешкото познание с голяма динамичност се 

разширява в нови и в много случаи неочаквани посоки. Днес 

постиженията на математиката се използват в ежедневната 

професионална практика не само от математици, физици или 

инженери. Те са в основата на технологиите, които се ползват както 

от художници, фотографи, дизайнери, така и от лекари и 

финансисти, т.е. – от образования човек. Така образованието и 

образоваността по математика са част от интелектуалната ценностна 

система на обществото, от  която самото то е силно заинтересовано. 

Според Джон Дюи “основният, най-сериозен и винаги актуален 

проблем на образованието е проблемът за откриването и 

организирането на формите на дейност, които са най-близки, най-

подходящи, най-пригодни за развитието на подрастващите, които са 

най-обещаващи като подготовка на обществените отговорности на 

възрастните и които същевременно имат максимално влияние за 

формирането на навици за проницателно наблюдение и 

последователни заключения”. [10] 

 Изборът и подреждането на подходящи насоки на действие е 

много по-труден и отговорен проблем по отношение на 

подрастващите, отколкото на възрастните. При последните главните 

насоки са повече или по-малко определени от обстоятелствата на 

общественото положение на възрастния, фактът, че той е гражданин, 

професионалист, родител, че е зает с редовното упражняване на 

определено занятие, предписват основните страни на действията, 
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които трябва да бъдат извършени и осигуряват донякъде 

автоматично подходящите и съответните начини на мислене.  

 При детето няма такава определеност по отношение на 

положението и целите, няма почти нищо, което да наложи 

следването на една определена последователност от действия, а не на 

друга. Отсъствието на постоянна мотивация в съчетание с 

вътрешната пластичност на подрастващия увеличават важността на 

възпитателното въздействие на обучението и трудностите при 

намиране на последователния начин на действие. При децата изборът 

на поведение е податлив на влиянието на случайни или субективни 

фактори, на вълните на образователни реформи и залитания, на 

различни обществени течения или даже на предразсъдъци.  Така 

поради едни или други резултати – положителни или отрицателни, 

изолирани или повсеместни, се поражда определено реално 

пренебрежение към възпитателния фактор за сметка на чисто 

технически недостатъци или грешки. Но, от друга страна, това 

затруднение показва, че възможността за избор на действително 

възпитателни дейности е неизмеримо по-голяма при детето, 

отколкото при големите ученици и най-вече при възрастните.  

 Проблемът и благоприятната възможност при подрастващите е 

подборът на системни и последователни занимания, които освен че 

са преход и подготовка за неотменимите задължения на възрастния, 

имат и своето собствено значение чрез отражението, което дават в 

момента върху формирането на начина на мислене. В учебно 

педагогическата практика се наблюдава постоянно колебание между 

две крайности по отношение на някои видове дейности. 

 Едната крайност е, че те почти напълно се пренебрегват на 

основание, че са хаотични и непостоянни, че са просто развлечения, 

с които се флиртува и угажда на незрелия ум на детето. Или ако се 

преодолее тази опасност, те са предмет на силно специализирана 
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дейност. В този случай се тълкуват като отстъпка пред 

необходимостта от моментен отдих на постоянния умствен труд. 

 Друга крайност е ентусиазираната вяра в почти магическата 

педагогическа ефективност на коя да е дейност, стига тя да е 

дейност, а не пасивно усвояване на академичния материал. На идеите 

за играта, за собствената изява, за естетическото израстване се 

залага, сякаш те означават, че възможността за каква да е спонтанна 

активност неизбежно и от само себе си осигуряват необходимото 

обучение на умствени способност.  

 Интелектуалната цел на образованието е формирането на 

грижливо, внимателно, изчерпателно и продуктивно мислене. 

 Основен проблем при реализирането на този принцип е 

отношението между психологическите особености и склонности на 

индивида и неговите логически и интелектуални постижения. 

 Ако се приеме, че те нямат нищо общо помежду си, тогава 

чисто академичното обучение неизбежно се превръща в нещо чуждо 

и външно, нещо, което трябва да се присъедини към индивида отвън, 

така че е абсурдно да се отъждествява целта на образованието с 

интелектуалното развитие. 

 Схващането, че психологията на индивида няма съществена 

връзка с логическите методи и резултати, се поддържа от две 

противоположни школи в теорията на образованието.  

 Едната школа, на натурализма, е фундаментална и е склонна да 

не обръща внимание на специфичното интелектуално възпитание. 

Нейните лозунги са свободата, личната изява, индивидуалността, 

играта, интересът, естественото развитие и т.н. В увлечението си по 

индивидуалността и активността тя не възлага много на 

организацията на предмета или учебния материал и схваща метода 

като съставен от разнообразни методи за стимулиране и 
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предизвикване на природните възможности на индивида в 

естествения им ред на развитие. 

 Другата школа високо цени логическото, но смята естествената 

склонност на хората за противоположна или поне безразлична по 

отношение на логическите постижения. Тя разчита на учебния 

предмет – на вече определен и класифициран материал. Тогава 

методът се замества със средствата, чрез които тези характеристики 

могат да бъдат внесени в един ум, по природа неподатлив и оказващ 

съпротива. Така лозунгите му са дисциплина, обучение, ограничение, 

волево или съзнателно усилие, необходими задачи и т.н. От тази 

гледна точка учебният предмет, а не нагласите и навиците, 

съставлява логическия фактор в образованието. Умът става логичен 

само като се научи на съответствие с един наложен отвън учебен 

предмет. За да се получи такова съответствие, предметът трябва 

първо да бъде разложен (от учебника или учителя) на логическите си 

елементи. После всеки от тези елементи трябва да бъде дефиниран. 

Накрая всички елементи трябва да бъдат подредени в поредици или 

класове в съответствие с логическите формули или принципи. Тогава 

ученикът заучава учебните единици една по една и като постепенно 

прибавя едната към другата изгражда логическата система и при този 

процес сам постепенно се изпълва с логичност отвън. Този метод е 

традиционно приложим към аритметиката. В случая се смята, че има 

определени стъпки, организирани в определен ред, които дават израз 

на разбирането на предмета и ученикът трябва да изгради начина си 

на действие копирайки тези стъпки, т.е. да заучи някаква рутинна 

формула. Запаметяването на това хербаризирано мнимо копие на 

логиката на възрастните общо взето омаловажава собствената тънка 

и жизнена логика на детето.  Така се създава изопачена представа  

пред обществото, че обучението представлява комплекс от 

механични, съзнателно възприети средства за заместване на личното 
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умствено движение на индивида с някаква желязна външна схема. 

Липсата на интерес към ученето, привичките на невнимание и 

разсейване, избягването или даже отвращението към интелектуални 

занимания, насочването към просто запаметяване и механични 

рутинни действия с минимум разбиране или отложено разбиране от 

страна на ученика показва, че теорията на логическите дефиниции, 

последователност и система не работи на практика така, както 

теоретично се предполага да работи. 

 В „Моето педагогическо кредо” [11] завладяващо и 

вдъхновяващо Джон Дюи пише „Вярвам, че образованието като цяло 

е следствие от участието на личността в социалното съзнание на 

човечеството. Този процес започва несъзнателно почти с раждането 

и непрекъснато формира способностите на детето, насища ума му, 

създава навиците му, изгражда представи и събужда емоции… 

    Вярвам, че този образователен процес има две страни – 

едната психологическа, другата социална; и нито една от тях не може 

да бъде подчинена на другата или пренебрегната без негативни 

последици. От тези две страни психологическата играе ролята на 

основа. Инстинктите и способностите на самото дете служат като 

материал и отправна точка на образованието.  

Вярвам, че психологическата и социалната страни са органично 

свързани и че образованието не трябва да се разглежда като 

компромис между тях или като налагане на едната върху другата… 

Без вглеждане в психологическата структура и дейности на 

личността образователният процес ще бъде случаен и произволен… 

С идването на демокрацията и съвременната индустрия е 

невъзможно да се предскаже какво ще представлява цивилизацията 

след двайсет години. Затова е невъзможно да подготвим детето за 
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Увод 7

някакъв конкретен комплекс от условия. Да го подготвим за бъдещия 

живот означава да му позволим да владее себе си; така да го 

подготвим, че да може да използва докрай способностите си; така, че 

ушите, очите и ръцете му да бъдат послушни инструменти; така, че 

да умее да преценява условията и да действа ефективно и 

икономично. Такъв тип адаптация не може да се постигне без 

постоянно вслушване в способностите, вкусовете и интересите на 

личността, тоест без непрекъснато интерпретиране на образованието 

през призмата на психологията.” 

 Всъщност умът на всеки етап от развитието си има своя 

собствена логика. Важно е да се отчете ролята, която 

любознателността, експериментирането, проверката, радостта от 

получения резултат играят в живота на ученика.  

 Действителният проблем на интелектуалното възпитание е 

преобразуването на естествените способности в обучени, проверени 

способности; преобразуването на повече или по-малко проявеното 

любопитство и спорадични идеи в способности за внимателно, 

предвидливо и изчерпателно проучване. Така се вижда, че 

психологическото и логическото вместо възможното предположение, 

че са взаимно независими или че си противоречат, са свързани като 

ранен и късен стадий на един непрекъснат процес на нормално 

интелектуално развитие. 

 Психологическите дейности, дори когато не са съзнателно 

направлявани от логически съображения, имат своя собствена 

интелектуална функция. Откриването и формулирането, 

анализирането и обосноваването, систематизирането и 

организирането на дейности, които да отчетат психологическите 

фактори в интелектуалното развитие на подрастващия индивид, е 

предизвикателство, пред което не можем да останем безразлични. 
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І.  Обзор на съвременното състояние на когнитивната 
    психология и връзката й с обучението по математика 
 

§ 1. Проблемът „Съвременно образование” 
 

Влизайки в Епохата на познанието, нашите разбирания за това  

какво представлява учението, къде и какво е неговото място, какви са 

неговите цели и предназначение, се променят. Все  пак, засилват се 

очакванията методите и съдържанието на преподаването и ученето 

бързо да се приспособят към изключително разнообразните сфери на 

интереси, потребности и търсения – не само в индивидуален план, а 

и в групите със специфични интереси. Това предполага огромна 

промяна, насочена към потребителски-ориентирани образователни 

системи с пропускливи граници между отделните нива и сектори в 

тях.  Трябва хората да   станат активни участници в процеса на 

обучение,  като  същевременно се подобрява съществуващата 

практика и се развиват нови и разнообразни подходи за използването 

както на новите възможности, предлагани от информационните и 

комуникационните технологии,  така и  на широка гама от учебни 

форми.  

Качеството на образователния опит и резултатите от 

образованието  са мерилото за успех, включително и за самите учещи 

се. Повечето неща, които  нашите системи за образование и обучение 

предлагат, все още  са така замислени и организирани,  сякаш 

традиционните начини на планиране и организиране на  човешкия 

живот ще си останат непроменени най-малко още 50 години [36,72]. 

Но системите за образование трябва да се приспособят към начина на 

живот и учене на хората днес и утре. 

 Съветът на Европа изисква да бъдат предприети конкретни 

спешни стъпки към определяне на конкретните цели на 
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образователните системи, свързани с европейските тенденции с 

отчитане на националната специфика на отделните страни. Като 

резултата на това Съветът на Европа отчита три стратегически цели 

и определени, свързани с тях тринадесет приоритетни области: 

1. Повишаване на качеството и ефективността на образователните 

системи в Европа. 

 Повишаване квалификацията на учителите; 

 Изграждане на умения за живот в общество, базирано на 

знания; 

 Осигуряване на достъп до ИКТ за всеки; 

 Възстановяване на интереса към математиката, природните 

науки и технологиите; 

 Оптимално използване на ресурсите; 

2. Улесняване на достъпа до образование за всички. 

 Създаване на отворена среда за обучение; 

 Превръщане на обучението в привлекателно и повишаване на 

процентния дял на обхванатите в образователни форми; 

 Осигуряването на равни възможности и равен достъп, 

социално равноправие и подкрепа за активно гражданство; 

3. Отваряне на образователните системи към света. 

 Засилване на връзката на образованието с живота, научните 

изследвания и с обществото като цяло; 

 Развитие в дух на предприемачество; 

 Засилване и усъвършенстване на чуждоезиковото обучение; 

 Повишаване на мобилността и обмена на студенти, учители и 

научни работници; 

 Засилване на европейското сътрудничество. 

В контекста на тази стратегия Съветът на Европа определя пет 

показателя за съпоставка на  равнищата на представяне на страните 
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членки на Европейския Съвет в областта на образованието до 2010г. , 

един от които е увеличаване на процентния дял  до поне 15% на 

завършващите математика, природни науки и технологии. 

 Тези постановки сами по себе си говорят за ролята и 

значението на обучението по математика в светлината на 

пълноценното бъдещо европейско съжителство на българското 

общество и преди всичко на младите хора в него. Те би трябвало и да 

са в основата на образователните политика в държавата, в 

краткосрочните и дългосрочни стратегии и други политически и 

стратегически документи. Но истинското им реализиране се нуждае 

от съвременни научни изследвания и разработки за същността на 

образователния процес, за вписването му и синхронизирането със 

съвременната икономическа и социална действителност и човешки 

взаимоотношения. 

Социалните умения като увереност, самоориентиране и 

способност за поемане на рискове стават по-важни, защото от хората 

се очаква да бъдат много по-самостоятелни, отколкото в миналото. 

Предприемаческите умения предоставят възможности за 

подобряване на   индивидуалната реализация, а също и  на 

фирмената дейност.  Да се научиш да учиш, да се приспособяваш 

към промените и да развиеш усет за огромния информационен поток  

– това са основните умения, които всеки трябва да придобие. 

Работодателите все повече изискват от  своите служители 

способности за учене,  за бързо придобиване на нови умения, за 

лесно приспособяване към нови ситуации и предизвикателства. 

Преподаването като  професия се изправя пред съществени 

промени през идващите десетилетия. Учителите трябва да станат 

наставници, възпитатели и посредници, модератори и медиатори.  

Тяхната роля – и това е изключително важно, е да помагат и да 
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подкрепят учащите се колкото може повече, а също и да поемат 

отговорност за  своето собствено образование. Способност, 

увереност във възможностите за развитие и реализиране на отворени 

и самоусъвършенстващи се методи на преподаване и обучение – това 

са вероятно някои от ключовите  качества на преподавателите както 

във формалното, така и в неформалното образование. Активното 

обучение предполага наличието на  мотивация за учене, възможност 

за критична оценка и  способност да  се усвояват знания. 

Незаменимостта на учителската роля е именно във възпитаването на  

уменията да се използват и да се създават знания – за света извън 

личността и за личността като един цял и уникален свят. 
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§ 2.  Възникване, история и  актуално състояние на  

        изследванията на когнитивната наука 

Когнитивните науки (когнитивистиката, когнитология, 

cognitive science) са група научни дисциплини като гносеология, 

епистемология, невропсихологията, когнитивнта психология и други 

науки и клонове на науки с общо сечение на научни изследвания – 

познанието и познавателните процеси.  

Гносеологията е теория на познанието, дял от философията, 

който изучава изворите, възможностите и средствата на научното 

познание, изучава  и обобщава  произхода и развитието на 

познанието, преминаването от незнание към познание. 

  Епистемологията е също дял от философията, който изследва  

същността и възможността на познавателния процес.  Епистемология 

задава въпроса "Откъде знаем какво знаем?" 

 Невропсихологията е изучава структурата и функцията на 

мозъка, свързани със специфични психологически процеси и 

поведение. 

  Когнитивната психология е направление в психологията, която 

изследва възприятията, вниманието, репрезентацията на знанията, 

основани на възприемане и значения в интелекта, интелектуалните 

процеси, паметта, решаването на проблеми, компетенциите, 

умозаключенията и приемането на решения, структура и разбиране 

на езика, индивидуалните различия в познавателната (в 

когнитивната) сфера. Всичко това може да се нарече когнитивизъм. 

 Терминът “когнитивна психология” е създаден през 1967 г. от 

американския психолог в Университета на Корнуел, САЩ  Neisser  в 

книгата му” Neisser, U., (1967) Cognitive psychology, Appleton-
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Century-Crofts New York. [3]. Тя се състои от шест глави, посветени 

на възприятието и вниманието, и четири глави, посветени на езика, 

паметта и мисленето. 

 Произходът на термина е от латинската дума cognitio, която се 

превежда като знание, познание, а когнитивен означава съответстващ 

на познанието, т.е познаваем или познавателен. 

 Когниция  е всяка една познавателна дейност на човека, всяко 

знание, мнение или поведение, което касае средата или себе си. Тя е 

онова взаимодействие между средата и външния свят, което поражда 

акта на познание и представлява негов процес, с помощта на който се 

обработва информация – например възприятието, вниманието, 

концентрацията, асоциацията, паметта, представата, идеята и т.н. 

 Научни области, които най-близко и тясно се преплитат с 

когнитивната психология, са теоретична и приложна лингвистиката и 

изкуствен интелект. Изследвания, проведени през средата на 

миналия век във връзка с прилагането на нов метод за анализ на 

езика, са показали, че  езикът е много по-сложен в сравнение с 

представите за него до този момент. Така тези лингвистичните 

проблеми и  изследвания попадат в полезрението на психолозите и 

възникнали нови подходи за изследване на езика. Изкуственият 

интелект (Artificial Intelligence) може да се определи като област от 

компютърните науки, която се занимава с автоматизация на 

разумното поведение, конструиране на интелигентни системи  и 

интелектуални устройства, т.е. един синтез на граница на 

психологията, неврофизиологията  и компютърните науки. С други 

думи, същността на изкуствения интелект е да накара компютъра да 

се държи разумно. Целите на изкуствения интелект са разбиране на 

естествените езици, планиране и вземане на решение в условията на 
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неопределеност, машинно обучение. Последното,  според 

специалистите, е една от най-предизвикателните и увлекателни 

области на изследвания в изкуствения интелект [15].  

 Съвременната когнитивна психология извършва изследвания в 

множество направления, които могат да бъдат обединени и 

систематизирани в десет основни направления – възприемане, 

разпознаване на образи, внимание, памет, въображение, езикови 

функции, психология на развитието, мислене и решаване на задачи, 

човешки интелект, изкуствен интелект.  

 Възприемане(възприятия, perception) – раздел на психологията, 

който се занимава с въпросите относно получаване и интерпретиране 

на сензорните стимули. 

 Разпознаване на образи(разпознаване на шаблони, конструкти, 

pattern recognition) -  процес на абстрахиране и обединяване на 

сензорни стимули и елементи в организирана структура с цел 

запазване в паметта и възможности за възпроизвеждане. Шаблон ще 

разбираме комплексно обединяване на възприятия, така че да се 

характеризира един клас обекти. 

 Внимание (attention) – концентрация на мисловните усилия 

върху възприятията и умствените събития/процеси. В обучението 

основен проблем е дефицита на внимание. Способността на човек да 

преработва информация е на две нива – сензорно и когнитивно. При 

претоварване и неспособност за ефективна преработка настъпва 

дефицит на внимание и дезориентация. 

 Памет (memory) – обект на изследвания са процесите, чрез 

които информацията постъпва, обработва се, запазва се и се извлича 

в човешкото съзнание, в частност процесите на кодиране, запазване и 

възпроизвеждане на знания. 
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 Въображение (imagination) – психичен познавателен процес на 

преобразуване на съхранения от миналото  опит и създаване на нови 

образи. Алберт Айнщайн казва: „Въображението е по-важно от 

знанието.” 

 Език (language) – система от знаци за кодиране и декодиране на 

информация. В  когнитивната наука терминът се използва в по-

широк смисъл, обхващайки човешката познавателна способност, при 

която е от съществена важност системното създаване и използване на 

системи от символи, всеки от които свързва даден знак с определено 

значение, установено чрез обществени конвенции (например 

математическата терминология и символика).  

 Психология на развитието (developmental psychology) – област, 

занимаваща се с интелектуалното развитие на децата. 

 Мислене и решаване на задачи (problem solving) – мислене,  

насочено към откриване решението на конкретна задача, включващо 

както отговора, така и процеса на установяването му.  

  Интелект (intelligence) – в психологията интелект е обобщено 

понятие за мисловните способности на човек, т.е. способността му да 

разбира, да умее да се абстрахира, да решава проблеми, прилагайки 

познанията си, както и да си служи с езика. 

 Изкуствен интелект (artificial intelligence) – всеки резултат от 

работата на компютър, който,  ако е продукт на човешка дейност, ще 

бъде счетен за разумен. 
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§ 3.  Исторически и съвременни концепции в образователните 

       школи и системи 

 В исторически план великите умове на човечеството, оставили 

следа след себе си, са свързани с познанието и образованието. 

Например Аристотел се представя като „древногръцки философ, 

един от най – големите гении на античността, ученик на Платон и 

учител на Александър Македонски. Съчиненията му са на практика 

енциклопедия на древногръцкото познание.”. През 335 г. пр.н.е. той 

основава своята Ликейска школа, където преподава в продължение 

на 12 години. Смята се, че по това време той написва повечето от 

съчиненията си. Запазените до днес са главно трактати, които 

първоначално не са били предназначени за публикуване, а са 

служили като помощно средство за преподаване.  

 Питагор е първият учител – просветител, разясняващ своите 

идеи посредством формите на учебна работа. В неговата школа се 

обучават както мъже, така и жени. Те са приемани след три години 

проверочен срок и пет години са безмълвни слушатели. По време на 

уроците слушателят (akustikoi) пази мълчание. Той няма право на 

въпроси и възражения. Пред ученика е статуята на музата на 

мълчанието – с палец на устните, и слуша гласа на Питагор зад 

завеса.  Така в школата на Питагор се следва определена методика в 

обучението, която придава внимание главно на усвояването на 

математика, музика и физически упражнения. Тяхната мнемоника 

предлага правила за поддържане и обогатяване на паметта, а 

мълчанието е средство за задълбочено размишление, вътрешно 

вглъбяване и развитие интуицията. С дейността на питагорейците се 

осъществява коренен обрат в статута на математиката. Питагор 

придава съвършено нова форма и характер на математиката като я 
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освобождава от службата й при търговците, насочва я директно към 

логиката на научното познание. Благодарение на дейността и 

постиженията на питагорейците математиката придобива теоретичен 

характер и става дедуктивна наука, основана на логически 

доказателства. Питагорейците са първите антични мислители, които 

поставят реално значими проблеми на научното познание за 

количеството – на числените отношения и изрази, на степените, 

пропорциите, отношенията, които намират синтетичен израз в 

общото понятие „число”. Питагор преобразява геометрията като 

разглежда нейните положения в чисто абстрактно – дедуктивен план.  

 Докато в методиката на Питагор основният когнитивен подход 

е вглъбяване чрез слушане, то методиката на индийския математик 

Бхаскара Ачаря (1114 – 1178) се нарича „Гледай” и има за цел 

вглъбяване чрез наблюдение за да се  установят логическите връзки, 

които водят до търсения познавателен ефект.  В книгата си „Венец на 

науката” той придружавал геометричните си доказателства с 

подходящи чертежи, а под тях винаги е слагал надписа  “ГЛЕДАЙ!”. 

Бхаскара работи в областта на теория на числата и достига до 

намиране на общо решение на уравнението на Пел – резултат, 

аналогичен на който европейски математици ще постигнат шест века 

по – късно.  

 Известната италианска учителка, психолог и доктор Мария 

Монтесори (1850-1952) е автор на собствена педагогическа методика. 

Принципната идея в дидактиката на  Монтесори е идеята за 

спонтанното и опосредствано обучение. Детето се учи с лекота, без 

да забелязва всъщност, че се учи! Всеки дидактически материал, 

който се предлага за упражнения на децата има две цели: пряка и 

косвена. Пряката цел е тази, която поставя детето пред себе си. 

Например, да направи от купчина кубчета висока розова кула. А 
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косвената е целта на професионалния възрастен, който е измислил 

розовата кула, за да може детето да се упражнява с нея и 

незабелязано да развива зрението си, да координира движенията си, 

да се учи на концентрация и да се подготви за изучаване на 

математика. В Монтесори педагогиката има разработени 

дидактически пособия с цел в познавателния процес да се включат 

максимален брой сетива – зрение, слух, обоняние и осезание, 

тактилност и т.н. Стремежът е да се подпомогне максималното 

развитието на съответното сетиво, създаването на т.нар. развиваща 

среда. Детските градини и училищата Монтесори в света са няколко 

хиляди. В САЩ и Европа специални фабрики изработват или печатат 

дидактическите й материали. Мария Монтесори има три номинации 

за Нобелова награда. 

 Джон Дюи (1859 – 1952 ) е най – забележителният американски 

философ – демократ, проповядващ единство на теория и практика. 

Тези му убеждения най – силно се проявяват в борбата му за 

образователни реформи. Дюи смята, че индивидът се реализира като 

използва собствените си таланти за благото на общността. 

Следователно, най-главната функция на образованието в едно 

демократично общество е да помогне на детето да оформи характера 

си – набор от навици и добродетели – за да се реализира пълноценно 

именно по този начин. В основата на възгледите му стои идеята за 

„проблемна ситуация”, т.е. такава, която те поставя в затруднено 

положение на неизвестност относно нещо. За да се реши проблемът 

трябва да се предприеме определена стратегия, която включва 

преценка на проблема, изготвяне на хипотеза,  експериментиране и 

извеждане на заключение. Образователната теория на Дюи е  по – 

слабо  насочена към детето и повече към учителя и върху  

убеждението му, че учителите са тези, които създават в клас 
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подходящата среда, която ще накара децата да превърнат 

способности си в “социални навици, плод на интелигентно разбиране 

на собствените отговорности”. Като ръководител на факултета по 

педагогика на Чикагския Университет, той организира 

експериментално училище, в което изпробва идеите си.  

Вижданията на Дюи за проблемната ситуация сякаш са 

материализирани в областта на обучението по математика от Дьорд 

Пойа (1887 - 1985), американски математик от унгарски произход, в 

книгата му „Как се решава математическа задача”. Той е автор и на 

книгите „Математическото откритие”, „Математика и правдо-

подобните разсъждения” и изключителен популяризатор на 

математиката. 

Холандският математик Ханс Фройдентал (1905-1990), който е 

работил в областта на теорията на групи на Ли, топология, 

топологически групи и други области на теоретичната математика, е 

автор и на „Математиката като педагогическа задача” и „Китайски 

лекции”. В тях на високо професионално (математическо и 

педагогическо) ниво той разсъждава върху трудните въпроси как да 

се преподава математиката в масовото училище, от какво да се 

ръководим при подбора на съдържанието на училищния курс и при 

избора на методиката за преподаваните му, на какво ниво да се 

преподава математика, как да се изграждат фундаменталните 

понятия. Фройдентал е убеден привърженик на Сократовски метод 

на преподаване, при който изучаваните въпроси не се представят 

догматично, а възникват и се обсъждат при съвместни разсъждения 

на учителя и учениците. Наред със Сократовски метод той е 

привърженик на метода на преоткриването. В училище математиката 

трябва да се излага не в някаква завършена форма, а като вид 

дейност. В своите книги Фройдентал се стреми не толкова да дава 
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еднозначни отговори на поставените въпроси, а да предизвика 

читателя самостоятелно да замисли над тях и да потърси най – 

добрия път за разрешаването им. Например той пише: „Какво да 

кажем за „Математиката за всички”? Отговорът на този въпрос, даже 

и да го отнесем към една определена група, не е просто сечението на 

качествата на отделните членове на групата, независимо дали става 

дума за учебни теми или ниво на компетентност.  Това отново е част 

от грамотността. … Ние преподаваме на класове, тогава защо не 

очакваме класовете да се учат? Животът е кооперация. Тогава защо 

изпитите се съсредоточават върху индивидуалните постижения и 

изцяло пренебрегват общите постижения? Отговорът, както може да 

се очаква, е че не би трябвало. Ще отнеме много време и усилия, за 

да се превърнат тези думи в дела. Първата стъпка по този дълъг път е 

да се формулират освен индивидуалните цели, така и 

кооперативните, относно „Математика за всички”, и да се опишат 

специфичните задачи, които трябва да се изпълняват.” С тези си 

мисли Фройдентал прозорливо акцентира върху един съществен 

аспект на модерното образование – работата в екип. 

През 1959 г. в Холандия се появява статия под заглавието 

„Детското мислене и геометрия”. Неин автора е Пиер ван Хиле, 

който в сътрудничество със съпругата си Дина ван Хиле, по време на 

своята учителска практика са се сблъскали и наблюдавали 

затрудненията на учениците в обучението по геометрия. В резултат 

на около 10 годишен труд за да установят причините за тези 

затруднения и начините за преодоляването им, те предлагат 

специална методика за преподаване на геометричните знания.  

Според техния модел разбирането на геометричните знания се 

изгражда на пет нива. Първите три нива са от значение за начално 

училище, четвърто ниво е подходящо за средни класове и петото -  за 
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гимназиалната степен.  Петте етапа на изграждане на геометрично 

мислене са:  

Ниво 0: Нагледност (Visualization).   Деца на това ниво, могат:  

 разпознават физически модели на геометрични фигури 

 установят квадрати и правоъгълници  

 разбират, че квадратите не са правоъгълници  

 не се интересуват от свойствата на четириъгълниците 

Ниво 1:  Анализ (Analysis).  Деца на това ниво, могат:  

  класифицира до известна степен геометричните фигури,  

могат да групират фигурите по техните свойства 

(например тези, които са еднакви, и други защо не са 

еднакви)   

 могат да изреждат характеристика на фигурите 

 не могат да видят взаимовръзките между фигури  

Ниво 2: Абстрахиране и степенуване на свойствата(Abstraction). Деца 

на това ниво, могат да:  

 видят взаимовръзките между фигури  

 извлекат, опишат  и да обосноват взаимоотношения 

между геометрични фигури   

 проследяват и извършват прости доказателства  , но не ги 

разбират напълно. (Например, ако дължината на всяка 

страна на квадрат, се удвоява, а след това площта на 

квадрат е четири пъти по-голям.).  

Ниво 3: Извършване на дедуктивни разсъждения( Deduction).Деца на 

това ниво, могат да:  
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 разбират значението на дедукцията 

 разбират ролята на аксиомите, теоремите и 

доказателствата  

 извършват доказателства с разбиране  

Ниво 4: Строгост (Rigor). Деца на това най-високо ниво, могат да:  

  разберат как да работи аксиоматична система  

  направят абстрактни модели  

  разберат неевклидова геометрия    

Благодарение на активната работа на Пиер ван Хиле за 

популяризиране и прилагане на този модел в някои страни са 

преразгледани учебните програми по геометрия и са положени 

усилия за подобряване преподаването и усвояването на 

геометричните знания. 

Ярък представител на европейска новаторска образователна 

система е Валдорфската. Първото валдорфско училище е открито 

през 1919 година в Щудгард. Според валдорфската педагогика 

главната задача на образованието е да развие заложбите, дадени на 

детето по рождение, и да отстрани препятствията за тяхното 

развитие. В това е най – голямата разлика с традиционното 

образование, което има предвид някакъв абстрактен модел на дете, с 

който се сравнява и обучава всяко дете.  Във всеки възрастов период 

детето има своите  особености, които определят подхода, методи и 

съдържанието на работата във валдорфските училища. Особеностите 

и способностите на всяко дете са постоянно в центъра на вниманието 

на учителя. Учителят използва теорията за четирите темперамента – 

сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик, за да си помогне да 

интерпретира, разбере и съотнесе поведението и личността на 
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учениците си. Той е вечно търсещ и откриващ, а не разчита на 

рутината си. 

 Не може да не се спомене и българският принос в търсене, 

създаване и експериментиране на ефективна образователна система – 

сугестопедията (комуникативен метод на скритите в нас резерви) с 

автор проф. д-р Георги Лозанов. Учебният метод Сугестопедия 

представлява набор от препоръки за учене, извлечени от науката 

Сугестология. Сугестологията е наука за резервите на мозъка – това, 

което мозъкът има, но не използва. Д-р Лозанов описва 

сугестологията като “наука, занимаваща се със систематично 

изучаване на нерационални и несъзнателни влияния, на които човек 

постоянно откликва”. За експериментиране и усъвършенстване на 

тази система по нея през 70-те години на 20 век работят редица 

училища и резултатите се наблюдават от специална комисия на 

Юнеско.  

И в настоящият момент продължават търсенията за 

усъвършенствана   образователна система с отчитане характера и 

спецификата на образователния процес в най – различни аспекти. 

Пример в това отношение е системата Uwe Kind, в която 

поднасянето на материала се улеснява чрез музика и движение в 

песни и танци. 

Направеният преглед на някои образователни системи и 

подходи няма претенции за изчерпателност и аналитичност. 

Представените методики са обединени от съдържащата се в тях идея 

за активно и специфично отчитане и включване на психологическите 

и  интелектуални особености на обучаемите в когнитивния процес. 

Те маркират и проследяват перманентното усилие на учените – 

просветителите  за решаване на концептуалните затруднения в 
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определянето и реализирането на образователните дейности, 

коментирани в увода. Допълнително те са обединени и от факта, че 

представляват старата парадигма на обучение, което е организирано 

в школи, курсове и уроци, които изпълняват предварително зададени 

цели и целеви групи.  

Ние сме съвременници на възникването и навлизането на 

електронното обучение и новата парадигма в образованието. В нея 

учебното съдържание се изгражда в по – малки, самостоятелни 

единици, които да могат да бъдат използвани самостоятелно или 

комбинирано без предварително определени цели и целеви групи и 

за строго определен етап на обучение. Педагогическата ефективност 

на електронното обучение, а именно целесъобразността и 

ефективността му по отношение на процеса на ученето и резултатите 

от него, все още е встрани от фокуса на вниманието и 

професионалния интерес на  преподаватели и изследователи. Една 

забележима тенденция в развитието на изследователския интерес 

през последните две десетилетия в областта на електронно 

базираните образователни дейности е изместването му от чисто 

техническите и технологични аспекти на този феномен към 

педагогическата му същност и когнитивни особености. При 

разработването на адаптивните системи за електронно и/или 

електронно подпомогнато обучение в тях се залага модел на 

обучаемия. Стандартно този модел се конструира от  две части: 

 Обща част, съдържаща различни характеристики на 

обучаващия се като предпочитан стил на учене, културна 

среда и други индивидуални характеристики; 
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 Конкретна част, в която се пазят всички действия на 

обучавания като посетени страници, изпълнени задачи, 

отговори на тестове и други активности. 

Изискване към качеството на средата за електронно обучение е да 

поддържа модела на обучавания винаги актуален. Целта на модела на 

обучаемия е да съхранява информация за него. Когнитивните 

характеристики на обучаемия са обособени като отделен подмодел и се 

използват за индивидуален, специфичен избор на учебни материали по 

съдържание и форма. Тази информация е структурирана в три модула: 

- цели и предпочитания; 

- стил на обучение; 

- знания и резултати. 

В зависимост от модела на стила,  обучаемият може да притежават 

в различна степен съответните стилове на учене. Такива стилове на 

учене могат да бъдат както дефинираните от модела на Honey и 

Mumford – активист, теоретик, прагматик, рефлектор, така и от 

модела VARK на Флеминг стилове на обучение - визуален, аудиторен и 

кинестетичен стил, или други. Стилът на обучение може да бъде 

използван за избор на най-доброто съдържание за даден обучаем, 

притежаващ дадена комбинация от стилове на учене. Използва се 

комбинация от стилове на учене, т.е. полиморфен стил на учене, поради 

факта, че в повечето случаи обучаемите принадлежат в различна степен 

на някои от тях и никога само на един от тези стилове. 
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§ 4.  Образователни политики, обвързани с когнитивната наука, 

       в обучението по математика 

 

Програма за проблемите и развитието на математическото 

и научно познание и учене (МНПУ) 

 Програмата МНПУ е национална програма, по която се работи 

в САЩ. Тя е съставена както от фундаментални разработки, така и от 

практически насочени такива, като в нея се включват всички аспекти 

на математическото мислене, решаване на задачи, научна обосновка 

(аргументация), учене и откривателство за всички възрасти от 

детство до ранна зрялост. От специален интерес са разработките, 

които са провокирани от и насочени към влияние върху атипичното 

развитие по математика, научното мислене и познание както в 

човешки, така и в животински модели, включително генетично и 

невробиологично от една страна, и от друга – познавателни, 

логистични, социо – културни и институционални фактори. 

Основните области на научен интерес включват: 

- изследване на индивидуалните различия, които могат да 

доведат до промяна на постиженията по математика; 

- нелинейност на комплекса от умения за интерес и 

постижения в тази сфера; 

- начините, по които да бъдат посрещнати затрудненията 

на децата, които често се появяват при учене, и 

разнообразието от ефективни преподавателски методи за 

премахване на тези затруднения. 

Като области на математическа компетентност програмата 

включва: 

- числа, бройни системи и числови операции; 
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- числови множества и операции в тях; 

- аритметични знания и процедурни умения; 

- вещина в работата с дроби и рационални числа; 

- алгебрично решаване на задачи; 

- геометрично мислене; 

- концептуални познания в сферата на вероятностите; 

- разбиране и интерпретиране на графики и статистически 

диаграми (презентации); 

- концепции и умения за оценяване. 

 

Въпреки че програмата подкрепя всички методики, тя дава 

приоритет на дългосрочни проучвания в сферата на развитието на 

математическа вещина (компетентност), започващи или от 

невръстни, предучилищни години, или в началното училище. 

Проучване, подкрепено от програмата, се занимава с ефективността 

на класната стая и ефективността на преподавателската намеса. 

Програмата подкрепя изследвания на неврологични модели, 

които да позволят на изследователите да разкрият мозъчните модели, 

влияещи върху ученето по математика. Също така по програмата се 

финансират проучвания на природата и влиянието на различни 

физически увреждания, препятстващи изучаването на математика, 

включително диагностика, класификация, произход, превенция и 

лечение. От интерес са децата с идеопатични затруднения да се учат, 

тези с болестни читателни и математически неспособности и деца 

със затруднено неврологично развитие, при които по-ниските 

постижения по математика са една от основните последици. От 

особена важност са изследванията относно влиянието на бедността  

върху неспособността да се развие математическата вещина и 

определяне на рисковете и защитните фактори в този аспект. 



І.  Обзор на съвременното състояние на когнитивната 
    психология и връзката й с обучението по математика 

Образователни политики, обвързани с когнитивната наука, в обучението по 
математика 

28

  

Датският КОМ проект 

Министерството на образованието на Дания и други 

образователни институции инициират така наречения Датски КОМ 

проект (Компетентности в Образованието по Математика), който 

има за цел да създаде платформа за коренна промяна на датското 

математическо образование от училище до университета. Основната 

идея на проекта е представянето на математическата дисциплина не в 

традиционния смисъл чрез учебни програми и изпитни резултати, а 

през призмата на математическата вещина (компетентност) Въпросът 

се поставя „Кое знание е по – добро, а не кой знае повече?”. 

Проектът търси идейна концепция, която улавя перспективите за 

преподаване и изучаване на математиката на което и да е ниво на 

образованието.  

На официално ниво  обществото се нуждае от добре образовано 

население и висококвалифицирана работна ръка, като и двете са 

способни да активизират математическото познание, умение и 

разбиране. И все много млади хора избягват образователните 

програми със сериозно присъствие на математиката в тях.  

На личностно ниво това се изразява в така нар. парадокс на 

свързаността. Въпреки, че математическото познание с силно 

свързано с и за обществото, много, ако не повечето хора, все по – 

трудно виждат как математиката е свързана с тях като индивиди. 

Според изследователите в проекта КОМ господстващата 

тенденция в математическото образование в Европа последните 50 

години е „математика за всички”, за да се осигури математическо 

знание, разбиране и умение на преобладаващата част от обществото. 

Това е довело някои математици и преподаватели по математика да 

се усъмнят в цялостния замисъл и да предложат да се запази 
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сериозно математическо образование за относително малко хора, 

които могат най – добре да се възползват от него при една разумна 

инвестиция на време и усилия. Междувременно да се ограничат 

амбициите към мнозинството със запазване на уважение към него, 

така че да няма понижено ниво на първите и същевременно да не се 

причиняват излишни проблеми на вторите. Такова е мнението на все 

повече индустриални, политици и мениджъри, които оспорват 

нуждите от математика за обикновения гражданин в една епоха на 

компютри и високи технологии.  

В изследванията на проекта КОМ се анализират 

преподавателите по математика като една разнообразна и 

хетерогенна група. Учителите в началната и прогимназиална степен 

са подготвени като общи педагози с някои специализации. Но много 

малко от тях специализират математика и то не особено задълбочено. 

Това показва, че по – голямата част от обучението по математика в 

долните класове се провежда от учители с обща насоченост, които 

нямат достатъчни познания по математика и дидактиката по 

математика, но има солидни познания по общо образование и 

педагогика. Противно на тях преподавателите по математика в 

гимназиите и висшето образование има солидни познания по 

академична математика. В Дания тези учители трябва да има поне 

магистърска диплома, което означава поне 5 – 6 години обучение по 

математика и още една дисциплина. Мнозинството от тях не са 

следвали за да станат учители по математика. Те по – скоро са 

целели да станат изследователи или да се реализират в индустрията 

или друга бизнес област. В резултат на тези нагласи и цели много 

преподаватели имат ограничени познания по дидактика и 

педагогика, а във висшите училища дори някои считат, че тези 

познания не са им нужни.  
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Обобщено може да се каже, че много голям брой учители 

нямат оптимални познания да упражняват професията си поради 

липса на достатъчно добра математическа или психолого – 

педагогическа и дидактическа подготовка. Този проблем не е сам по 

себе си, тези различия водят до относително затворени общества на 

началните, гимназиалните и университетските преподаватели. Всяка 

от тези групи има собствена институционална идеология. Така се 

пораждат преходни проблеми между различните нива на образование. 

Учениците преминават от един тип преподаване на математика в 

друг и това води до понижаване на резултатите и интереса в 

преходния период. Различията между преподавателите в отделните 

степени на образование пораждат и проблеми с идентичността и 

хомогенността на математическата дисциплина през нивата. Най – 

големият проблем е, че различните преподаватели се възприемат 

като конкуренти и опоненти, а не като дейци в една и съща 

образователна система с една обща цел – да се увеличи 

математическата компетентност на всички учащи се. 

 

Програма за международно оценяване на учениците (PISA) 

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е 

на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР). Днес в PISA участват както всички държани от ОИСР, така 

и голяма група държани, които не членуват в организацията. 

Резултатите и изводите от изследването са основа за политически 

анализи, диалог и сътрудничество при определянето и 

осъществяването на  образователните цели както на национално, така 

и на международно ниво. Те са надежден инструмент за оценяване 

качеството на образованието в държаните – участници. Посредством 

измерванията на познанията и уменията на учениците PISA определя 
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доколко те са подготвени да се реализират в конкурентна среда и 

доколко са ефективни образователните системи, на които те са 

продукт. Ключов елемент в PISA е разбирането, че 

компетентностите, които младите хора формират в училище, 

съществено се отразяват върху способността им да продължат 

обучението си и да се интегрират в обществото. Важна особеност на 

програмата е, че оценяваните компетентности имат междупредметен 

характер. В този смисъл PISA е част от дългосрочна програма за 

изработване на индикатори за качество на образованието. Тя 

предоставя информация за формулиране на адекватни образователни 

цели и стандарти в национален контекст; за определяне факторите, 

които допринасят най – много за добрата подготовка на учениците, 

както и за анализа на причините на някои негативни явления.  

Една от важните особености на PISA е нейното ритмично 

провеждане през три години, което позволява да се проследят 

промените в постиженията на учениците и да се установят 

тенденциите и процесите в училищното образование в този период. 

Изследването е организирано в три изследвани области – четене, 

математика и природни науки, като циклично се сменя акцента на 

проучването 

Данните от PISA 2006 с акцент върху природни науки 

недвусмислено показват, че обучението на учениците  България е все 

още ориентирано към запаметяване и възпроизвеждане на 

определена информация. Българското училище все още не допринася 

за формиране на умения за справяне с проблемни ситуации, а от там 

и с реални житейски ситуации. Стана ясно, че е необходимо да се 

преосмислят и актуализират целите на българското училищно 

образование и в тази връзка – на Държавните образователни 

изисквания (ДОИ) за учебно съдържание, на учебните програми, 
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политиката за квалификация на учителите, на изискванията към 

учебната литература и др. 

PISA 2009 бе с акцент върху четене и също даде тревожни 

резултати за способностите на българските ученици. Концептуалната 

рамка, според която PISA оценява четивната грамотност на 

учениците, включва три основни концепта:  

- текстове, които се използват 

- когнитивни процеси, които се оценяват; 

- контекст, в които са формулирани съответните задачи. 

В концепта ТЕКСТ се определя многообразието от текстове, 

които учениците трябва да прочетат. За PISA е от особено значение 

да се обхване цялото разнообразие от текстове, с които учениците се 

срещат в ежедневието. 

Вторият концепт – КОГНИТИВНИЯТ ПРОЦЕС, включва 

познавателните умения, измерването на които позволява да се 

определи доколко читателят е ангажиран с процеса на четене. PISA 

2009 измерва четивната грамотност на учениците в съответствие с 

когнитивните процеси 

- намиране и извличане на информация 

- обобщаване и тълкуване 

- осмисляне и оценяване 

Третият концепт на рамката на теста за определяне на 

четивната грамотност на учениците определя КОНТЕКСТА. 

Задачите в PISA са разработени така, че да пресъздават конкретна 

ситуация. Целта е да се отрази цялото многообразие от ситуации за 

разрешаване и взимане на решения. Поради това контекстната 

ситуация в тестовите задачи е 

- лична 

- обществена 
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- образователна 

- професионална 

В PISA 2009 българските ученици има среден резултат по 

математика от 428 точки, с които се нареждат на 46 място от 65 

държави.  

Повечето от успешно представилите се в PISA 2009 

образователни системи се характеризират с някои общи особености: 

- незначително диференциране на учениците по вид 

училище 

- значителна автономия на училищата в областта на 

учебното съдържание 

- относително високо заплащане за труда на учителите 

- разнообразни форми за поддържаща квалификация на 

учителите в съответствие с техните потребности 

Следващото изследване PISA е с акцент върху постиженията на 

учениците по математика. Провеждането на това поредно изследване 

ще постави два интересни въпроса: 

1. Какви ще са конкретните резултати на българските ученици? 

2.    Как те ще бъдат анализирани, какви изводи и последици ще има 

от страна на учители, родители и ръководните фактори в 

образователната система, което  според нас е по-важният въпрос ? 
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§ 5.  Актуално състояние на връзката между индивидуалните 

       особености на учениците и нормативната база на обучението  

       по математика 

Основен документ, на който се базира обучението по математика в    

Р България  са Националните стандарти за учебно съдържание и 

разработените въз основа на тези стандарти Учебни програми. 

В учебната програма по математика за ІІІ клас по математика разделът 

Цели на обучението по математика в ІІІ клас съдържа: 

 

1. Усвояване на числата до 1000, редицата на естествените числа до 1000 

и позиционния принцип на представяне на тези числа в десетична 

бройна система. 

2. Усвояване на действия събиране и изваждане на трицифрени числа и 

техните свойства. 

3. Усвояване на действия умножение и деление на трицифрени числа с 

едноцифрени  и техните свойства. 

4. Запознаване с половинка, третинка, четвъртинка и десетинка на базата 

на деление с 2, 3, 4, или 10. 

5. Усвояване на нови мерни единици за дължина (км и мм), маса (г, тон) и 

време (век и секунда), на връзки между техните производни и действия 

с тях (без мерките за време). 

6. Запознаване с понятието ъгъл и видовете ъгли. Усвояване на знания за 

видовете триъгълници според ъглите. 

7. Овладяване на умения за описване на ситуации от реалния свят с 

математически модели (текстови задачи с не повече от три действия). 

8. Усвояване на математическата символика и терминология, свързани с 

изучаваните математически понятия. 

9. Развиване на когнитивните свойства на учениците в обучението 

(съзнателност, активност, самостоятелност, наблюдателност, 

внимателност и др.). 
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10. Развиване на някои качества на мисленето като рационалност, 

бързина, гъвкавост, критичност и др. 

11. Създаване на интерес към математиката чрез използване на 

дидактически игри и занимателни задачи. 

12. Развиване на умения за самоконтрол и самооценка. 

13. Създаване на навици за опазване на околната среда и собственото 

здраве. 

В “Методически указания по прилагане на учебната програма 

по математика” съответно е записано: 

“В този клас продължава разширяването и задълбочаването на 

овладените в предходните класове образователни компетентности, както 

в практико-приложен, така и в теоретичен аспект. Все по-голямо място 

трябва да се отделя на интерактивните методи и похвати, чрез които се 

създават условия за активно участие в учебната работа на всеки ученик. 

За постигане на добри резултати учителят трябва да работи 

целенасочено и върху социалната мотивираност на учениците и 

осъзнаване от тях на необходимостта от изучаване на математическите 

знания.” 

Аналогични по дух и съдържание са Учебните програми по 

математика и са ІV, V и VІ клас. Например в Методически указания в 

програмата за V клас четем: “Избраната организация и методика на 

урочна работа по математика са съобразени с психологическите и 

възрастови особености на учениците и личностните им потребности 

от математически знания. Формите на обучение и учебните методи са 

такива, че осигуряват усвояване на предвиденото учебно съдържание, 

стимулират индивидуалните творчески изяви на учениците, създават 

условия за индивидуалните с колективните форми на работа… С цел 

повишаване интереса към математиката и с отчитане на възрастовите 

особености на учениците от V клас е препоръчително да се решават 
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занимателни задачи, да се дават исторически сведения за изучаваните 

обекти, както и да се провокира желанието у учениците да четат и 

ползват допълнителна литература”. 

Инструментариумът за постигане на така формулираните цели е 

реализацията на учебното съдържание. Но маркираните цели не могат да 

бъдат намерени във формулираните очаквани резултати на ниво учебна 

програма. В известен смисъл те са загатнати в контекстните дейности, 

но за реалната практика не съществува нито насока, нито яснота как – 

методология, методи, теоретични постановки, подходи,  добри практики, 

да се извършват тези дейности. Поради това за коментираните цели или 

не се извършва целенасочена дейност, или тя в незадоволителен вид и 

мащаб. Някои формални и обективни причини за това състояние, но 

разбира се не всички, са: 

1. Липса на утвърдена и общоприета методология и методика за 

психологията на процесите на преподаване и учене. 

2. Общият брой часове по математика. 

3. Необходимостта в предоставените часове да се покрият ясно 

формулираните стандарти (колона 2 от учебната програма). 

4. Характерът на преобладаващия брой задачи в учебниците. 

5. Липсата на опит и указания как със съдържанието на учебниците 

да се работи за постигане на коментираните цели. 

6. В програмите по СИП и за извънкласна работа и в учебно–

помощната литература материалът се разширява и усложнява, но 

не се установяват, развиват и задълбочават индивидуалните 

качества на учениците. 

7. Началните учители не са професионални математици и самите те 

се нуждаят от мотивация за преподаване на математика и от 
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осъзнаване на необходимостта от изучаване на математическите 

знания. 

По своя характер и роля възпитателната и контекстната дейности 

са на втори, скрит за ученика, но не  би трябвало и за учителя, план. 

Учителят трябва да знае не само как да реши дадена задача, но и защо 

прави това,  с какво тази задача е ценна, какъв е ефектът върху ученика с 

решаването й, как тя се композира в цялостния процес на обучение. Така 

именно се очертава и постига съществената разлика между 

информираност и обучение. Всеки ученик може да си прочете определен 

урок или да бъде научен от близки на определено правило. Но това не 

означава, че той е обучен в пълния и точен смисъл на този процес. 

Материалът трябва така да бъде поднесен, усвоен и приложен, че 

ученикът да бъде възпитаван и в съзнателност, активност, критичност, 

наблюдателност, дисциплина, екипност, зачитане на чуждото мнение, 

самооценка и самоконтрол и т.н. Това изискване автоматично се пренася 

върху математическите задачи и начините и похватите за тяхното 

решаване, защото единствено чрез тях се преподава учебният материал в 

тези класове. 

Следователно реалната учебна практика се нуждае от научно 

обосновани, ефикасни, действени, финализирани до практическа 

приложимост методологии на активно обучение за синхронизиране на 

европейските и национални изисквания за качествените характеристики 

на образованието и на съвременните образователни парадигми с 

учебните програми, съпътстващите ги дейности (кръжоци, школи, 

турнири, конкурси и др. класни и извънкласни форми на работа) и 

подготовката и квалификацията на извършващите тези дейности 

професионалисти. 
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§ 6.    Цел, обект, предмет, хипотези и задачи на изследването 

 Цел на настоящото изследване е обогатяването на методиката 

на обучението по математика с научно – приложните изследвания, 

резултати и изводи на когнитивната психология, които са съответни 

на проблемите на преподаването, усвояването и използването на 

знанията по математика. Значимостта на целта произтича от факта, 

че математиката е предмет, който се изучава от първия до последния 

клас на българското общообразователно училище и фигурира в 

учебните програми на голяма част от специалностите във висшите 

училища. Качеството на преподаване и усвояване на 

математическите факти, математическите съждения и доказателства, 

логически й структури, евристични й подходи, с други думи 

принципиалното й експониране в системата от знания е фактор, 

който  резонира в безброй проблемни ситуации – от ежедневни 

житейски до научни и високотехнологични изследвания, открития и 

приложения. Основание за мястото, ролята и значението на 

математическите знания и култура и характера на проблемите, които 

възникват в процеса на придобиване на тези знания, начин на 

мислене и култура, е и в направения ретроспективен исторически 

обзор на образователни системи и политики по света. 

 Обект на изследването са учениците от 3 до 6 клас в процеса на 

обучението им по математика в българското училище. Изборът на 

обекта се дължи основно на два интегративни процеса между: 

 1. Взаимодействие между изследванията на Когнитивната 

психология и Методиката на обучение по математика; 

 2. Приемственост между началната и прогимназиална степен на 

образование. 

 От една страна границите между различните научни 

направления все повече и във все по – голям интерес на всяка от 

науките се размиват – компютърната томография в медицината и 
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биоактивните стъкла в строителството са само два, но достатъчно 

показателни примера. Естествено и логично е да се потърсят и 

установят и нови междудисциплинарни връзки, в частност между 

когнитивната психология и методиката на обучението по математика 

с цел – преодоляване на парадокса на свързаността (стр. 28).  От 

друга страна изборът на възрастовата група е в следствие основно на 

две  аргументативни съображения: 

 1. Според психологията (Ж. Пиаже) 12 – 13  годишната възраст 

е свързана със съществен етап в развитието на детето (стр. 92). 

Желанието е да се синхронизират достигането на определени 

образователни цели в определен  личностен етап от развитието на 

детето. Учебното съдържание по математика до 6 клас включително 

съответства на първите три нива според Ван Хиле (стр.19), т.е. целта 

за достигане на определен личностен етап е в съответствие с според 

класификацията на Ван Хиле когнитивно ниво. Паралелно с това 

изследването не изключва и останалите възрастови групи, т.е. 

избраната целева група е приоритетна, а не ограничителна. 

 2. Строгото фрагментиране както на знанията, така и на 

образователните степени не е добър атестат на една образователна 

система. Необходимо е да се обърне внимание на преходните 

проблеми  и на проблемите с идентичността и хомогенността на 

математическата дисциплина през образователните степени (стр. 30). 

 Предмет на изследването е разкриването на качествените и 

количествени взаимовръзки между принципите, методите и 

средствата на методиката на обучението по математика и моделите 

на възприемане, преработване, запазване и използване на 

информацията и превръщането й в система от знания, които са обект 

на изследване от когнитивната психология. Установените 

съответствия и възможността за практическото им използване водят 
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до качествено ново разбиране на принципите на обучение по 

математика и произтичащите от тях методи и средства. 

В дисертационния труд се формулират две основни хипотези. 

 1. Установените от когнитивната психология принципи на 

познанието до такава степен съответстват на моделите на усвояване 

на математически знания, че те могат да бъдат формулирани като 

теоретични модели на методиката на обучението по математика, с 

което да се повиши качеството на математическите знания на 

масовия ученик в начална и респективно в прогимназиална и 

гимназиална степен. (Хипотеза 1.) 

 2. Изследваните познавателни процеси и резултатите от тях 

могат да служат за теоретична основа на метаметодика за 

реализиране на двете основни парадигми на модерното образование 

– Учене за всеки и Учене през целия живот. (Хипотеза 2.) 

 - Взаимодействието на принципа на индивидуалността с 

функционалността на когнитивните модели е в пряка полза за 

реализиране на принципа Учене за всеки (Хипотеза 2.1.) 

 - Знание, базирано на индивидуалните психолого – 

познавателни особености на отделния ученик е не само знание само 

по себе си, но и инструмент за развитие и използване на 

самостоятелни познавателни процеси, които са необходими за 

реализиране на принципа Учене през целия живот. (Хипотеза 2.2.) 

 За постигане на целта  са поставени следните задачи: 

1.  Да се направи анализ на преподаването, овладяването и 

оценяването по математика на учениците от 3 до 6 клас и се 

формулират установените проблеми от гледна точка на целта 

на дисертацията. 

1.1. Анализ на учебните програми и образователни цели 

1.2. Анализ на методическия инструментариум, използван в тези 

класове 
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1.3. Психолого – педагогически анализ на избраната целева 

възрастова група 

2. Да се направи преглед на възникването, развитието и 

приложните резултати на науката за познанието в контекста на 

обучението по математика 

3. Да се установят релевантните на проблемите на обучението по 

математика резултати на когнитивната психология. 

4. Да се установи степента на приложимост на новоустановените 

факти и произтичащите от тях изводи. 

5. Да се очертае областта на приложимост на направената 

класификация по когнитивни модели. 

6. Да се предвидят и формулират възможностите за развитие на 

проблематиката на изследването в теоретичен и практико – 

приложен аспект. 

Методологията, използвана в дисертационния труд, произтичат 

от неговите характеристики – цел, обект, предмет и задачи. Направен 

е обоснован избор на Методологията на качествените 

педагогически изследвания, която дава адекватни на проблематика 

възможности, включително за задълбочен поведенчески анализ.  

 За провеждане на изследването са приложени следните методи: 

1. Сравнително – исторически подход 

2. Теоретичен анализ и синтез 

3. Контекстен анализ 

4. Конкретен анализ 

5. Систематично изследване чрез наблюдение 

6. Изследване на отделен случай 

7. Експертни оценки 
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II. Теоретични основи и изследователски методи 

 

§ 1.  Изследователската парадигма Aptitude-Treatment Interaction 

        (ATI)  

Изследователската парадигма ATI (Взаимодействие между 

индивидуалните склонности/ способности и обучението) се опитва да 

проучи, изследва и установи как резултатът от обучението зависи от 

връзката, от съответствието между специфичните способности на 

индивидите и обучението, което те получават. Когато обучението и 

способностите са в съответствие, ефектът е оптимален. Ако 

нагласата, склонността се отнася до някоя измерима индивидуална 

характеристика, която би могла да повлияе върху постигането на 

поставените цели, то и обучението трябва да се съотнася по същия 

начин. Взаимодействието се появява, когато едно обучение има един 

ефект върху определен тип личности и различен върху другите.[66] 

 Според ATI парадигмата индивидите се различават по тяхната 

готовност да извлекат полза от конкретното обучение в конкретното 

време. Индивидите могат да адаптират техните проблемни ситуации 

към техните собствени характеристики. Следователно ATI 

парадигмата предлага рамка за интерпретиране нагласите като лична 

готовност да се извлече полза от конкретна учебна ситуация. Целта 

на ATI парадигмата е да открие взаимодействието между 

алтернативните обучения и нагласите на различните ученици и 

следователно да създаде среда, в която обучението ще се  съгласува с 

нагласите и склонностите на учениците. С други думи, среда за 

оптимално обучение ( Cronbach and Snow, 1977). ATI парадигмата е 

проектирана да оцени степента, до която различните обучения имат 

различни ефекти, различни въздействия върху обучаемите с 

различни нагласи и така да определи дали съответното обучение 
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може да бъде избрано или адаптирано, за да бъде оптимално 

подходящо към съответните обучаеми. ( Snow, 1991) (Silver, E.)  

Водещите и световно известни изследователи в тази научна 

област са Cronbach, Snow, Ackerman, Silver и др. Концепцията на ATI 

парадигмата е лансирана първоначално от L.J.Cronbach през 1957 г. 

Той насърчава психолозите да наблюдават участниците в 

експерименти и да провеждат изследвания за да установят 

взаимодействията (ATIs). Snow се счита пионерът в тази 

изследователска област, който концептуализира и изследва как 

определена комбинация от способности влияе за да се достигнат 

различни резултати в образованието. В изследванията си Ackerman 

разглежда три индивидуални нагласи – заинтересованост, интерес и 

мотивация, които са в корелация с изграждането на области от 

знания и умения. Следователно комплексните способности могат да 

бъдат определени от съществуващите мерки за измерване и този 

комплекс играе важна роля за определяне равнището на усилията за 

придобиване на знания и умения. 

 Изследванията в ATI парадигмата са комплексни анализи на 

взаимодействието между индивидуалните способности и персонални 

нагласи и ефектът от преживените трансформации на обучението. 

ATI е използвана за да се разшири обучението в много области като 

например обикновената класна стая, специално обучение, обучение 

на учители и тяхното кариерно развитие, използване на съвременни 

образователни технологии, компютъризирани и автономни системи 

за обучение и др. Понастоящем повечето ATI изследвания са за да 

определят ефектите от влиянието върху различните обучителни 

методи от индивидуалните способности и нагласи на обучаемите. 

Като резултат от  ATI теория и практика са разработени планове за 

специално обучение както на ученици с повишени възможности, така 
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и на нуждаещите се от подкрепа. Констатациите показват, че важни 

ATI проблеми възникват по време на компютърно симулираното  

обучение, при изграждането на критическо мислене, при 

формирането на строго професионалeн тип мислене (например 

математическо, юридическо или друго), за начина, по който 

учителите се обучават да адаптират информацията, да осъществяват 

обратна връзка  и да усвояват преподавателски практики (Yeh, 2007).   
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§ 2. Методология на качествените педагогически изследвания 
 

За осъществяване на настоящото изследване е използвана 

методологията на качествените педагогически изследвания от 

областта на качествените изследвания (Qualitative Research)[5], която 

е сравнително нова област с приложение в социологията, 

психологията, педагогиката и т.н., особено за поведенчески анализи. 

Характеристична особеност на качествените изследвания е, че 

получаваните в тях данни нямат статистически характер. Предмет на 

такова изследване може да бъде всеки аспект на социалната 

действителност. В  качествено  изследване изследователите не се 

стремят, нямат за приоритетна цел да боравят с количествени 

величини и понятия като извадка, честота, средна стойност, процент, 

отклонение и др. Чрез качествените изследвания се прави опит да се 

проникне по-дълбоко в същността на избрано социално явление, да 

се разберат личните мотиви и желания на въвлечените индивиди, да 

се установят обективните условия и субективните фактори. В хода на 

изследването може да се използват и количествени данни, но 

предимно за анализ на оформящите се тенденции и хипотези и в по-

малка степен като доказателствен материал.  

Качествените изследвания се провеждат във всички области на 

науката, но главно в хуманитарните и обществените, тъй като чрез 

тях се достига до много по-голяма достоверност, истинност на 

твърденията и изводите, които образуват скелета на определена 

теория или концепция от позициите и спецификата на отделната 

наука. В случая индивидуалните аспекти на обучението по 

математика се разглежда от позицията на когнитивната психология, 

педагогика, методика на математиката. Най-общата специфика на 

тези области на научни търсения и приложни резултати, е в това да 

се поставят правилните въпроси, а не в търсенето на клиширани 
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отговори. Информацията в такива изследвания се получава с методи, 

позволяващи максимално доближаване до лицата, обектите, 

събитията, процесите. Методологията на „качествените“ изследвания 

разработва основни принципи, от които произтичат и съответните 

изисквания към конкретно научно изследване. Ламнек в своя труд 

„Качествено социално изследване. Методология“ обосновава шест 

принципа, от които и произтичат изискванията към конкретно 

научно изследване. 

1. Отвореност на изследването – осигуряване на възможност 

за отклонение от първоначалния план, ако предвидени или 

непредвидени обстоятелства налагат това. Качественото 

изследване не е проверяващо, а генериращо нови хипотези. 

Процесът на създаване и проверката на хипотези при 

качествените изследвания завършва „засега“ в края на 

самото изследване; 

2. Комуникативност – наличието на активно взаимодействие 

между изследователя и изследваните лица. Докато при 

количествените изследвания такава комуникация се счита за 

„смущаващ фактор”, то при качествените изследвания тя е 

задължителна и конструктивна за изследователския процес; 

3. Процесуален характер на изследването и на неговия 

предмет – той трябва да е реално протичащ процес, а 

изследването да осъществява неговото обхващане, разбиране 

и интерпретиране. Разсъжденията на изследваните лица не 

само се регистрират, но се прави опит те да се разберат в 

движение и изменение, в тяхната динамична свързаност; 

4. Рефлективност – придаване на определен смисъл на 

изследваните процеси, като рефлексивно се свързват с 

цялостното значение на ситуацията, в условията на който се 

провежда изследването; 
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5. Откритост – изискване за откритост на изследователя 

спрямо изследваните лица, за да  гарантира доверието в 

общуването им; 

6. Подвижност, гъвкавост  - този принцип е едно от големите 

предимства на качествените изследвания пред 

количествените. Идеята е в това да се изберат най-

подходящите методи и във възможността те да се променят 

и адаптират в хода на изследователския процес. Това още 

означава отказ от предварително стандартизирани форми на 

анкети, тестове или интервюта, изследователят е свободен, 

даже задължен да модифицира своите методи, ако това се 

окаже необходимо. 

В хода на представянето на изследването ще бъде обосновано 

съответствието му с тези принципи,  което ще даде основание за 

състоятелността на направените хипотези и заключения.  

Според водещите специалисти [5] стратегическото значение на 

качествените изследвания в социалните науки (социология, 

психология, педагогика) не се състои в проверката на съждения на 

базата на широка статистическа представителност, а в това, че: 

- дават своя принос в описанието на изследваните явления 

и процеси така, както това не могат да направят другите 

методи; 

- имат важно значение при разработването на хипотези и 

теории; 

- при определени обстоятелства могат да служат да 

проверка на хипотези; 

- чрез тях могат да се стимулира практическата връзка 

чрез обратен превод на изследователските резултати. 

Тези четири пункта ще бъдат използвани за да се структурират 

целите на изследването и да се определи степента на достигането им. 
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В методологията на качествените изследвания се поставя 

въпросът за критерии и стандарти за оценка на тези изследвания. В 

проведеното изследване и в неговото представяне стремежът е да се 

удовлетворят във възможно най-голяма степен формулираните в 

литературата шест общи критерия за оценка на качествените 

изследвания [5]. 

1. Документиране на използваните методи. Тъй като обектът 

на изследването и индивидуален, конкретно специфичен, то и 

методите за неговото изследване са такива. При представянето на 

изследването и неговите резултати трябва да се опише използваният 

метод, неговите особености и изисквания. Необходими са дори и 

подробности, за да се осигури достъпът и възможности на други 

изследователи да ги използват. 

2. Аргументирана интерпретация. Важно място в 

качествените изследвания има интерпретацията, която поради 

характера на изследването не може да се подкрепи с количествени 

данни. Прието е изискването аргументацията да служи на 

интерпретацията, като я подкрепя. 

3. Съблюдаване на определени правила. Въпреки, че 

качественото изследване винаги е открито за изменения и 

допълнения, при него се спазват определени правила, гарантиращи 

постигане на по-висока ефективност – спазване на определена 

последователност в етапите, структуриране на материала в по-големи 

единици и др. 

4. По-близо до предмета. Основно изискване на всяко 

изследване е адекватност спрямо предмета на изследването, 

достигане на по-голяма близост до него. Това се постига като 

изследователят се доближава в голяма степен до ежедневието на 

обекта. Вместо опитни лица в лаборатории, специални тествания или 
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други процедури, при качествените изследвания се работи на терен, 

т.е. да се стигне и да се изследва при естествени условия. 

5. Комуникативна валидизация. Валидността на 

изследователските резултати може да се провери най-добре като те 

се подложат на обсъждане в съответната форма със самите 

изследвани лица. Тази процедура се нарича комуникативна 

валидизация. 

6. Триангулация. Необходимо е привличане на различни 

теоретични системи и позиции при анализа, сравняването на 

различните резултати, показване на силни и слаби страни, с други 

думи създаване на мозаечна, калейдоскопична картина. 

Настоящето изследване следва, спазва и удовлетворява тези 

критерии за оценка на качествените изследвания, което и ще бъде 

показано в изложението. 
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§ 3. Обоснованата теория на Б. Глейзър и А. Щраус 

 „Една от най-солидните теории на качествените 

изследвания принадлежи на Барни Глейзър и Анселм Щраус, която 

публикуват през 1967 г. Тhe Discovery of Grounded Theory 

(Обоснована теория). В нея те се опитват да отговорят на важния за 

всички социални науки въпрос как могат да се създават теории в тези 

области. Тази теория според мнението на самите автори всъщност 

представлява един качествен изследователски подход (нарича се още 

методология, научен метод, подход), систематични техники и 

процедури, които дават възможност на изследователя да разработи 

теория, която се отнася да една определена предметна област, която 

може да удовлетворява критериите на съвременната наука, като 

значимост, съвместимост на теорията с наблюденията, обобщеност, 

възпроизводимост, точност, строгост и верификация. Този подход 

според тях може да се използва от специалисти във всяка една 

дисциплина, които има теоретическа ориентация и се стремят да 

развият своя.“[5] 

Според Глейзър/Щраус обоснована теория е тази, която се 

извежда интуитивно от изучаването на даден феномен, т.е. тя се 

създава, развива и верифицира чрез систематично натрупване на 

данни, техния анализ и създаваната в тази връзка теория се намират 

във взаимодействие с тях. Принципът е „не трябва да се започва с 

дадена теория, а след това тя да се обосновава. По-скоро трябва да се 

започне с областта на изследване и всичко, което има отношение към 

тази област. Тогава вече има шанс тази теория да се създаде.“ 

Глейзър/Щраус формулират три основни компонента на 

качествено изследване, което използва като теоретичен апарат, като 

своя методология Обоснованата теория . 
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1. Събиране на данни. Теоретична чувствителност.  

От процедурна гледна точка се касае за събиране на данни за 

изследването. Този компонент има най-пряко и съществено 

отношение към личността на изследователя и данните, които 

той събира в хода на изследването предимно чрез 

наблюдения и интервюта. Тази чувствителност е свързана с 

изучаването на литературата по проблема, активизирането 

на личния професионален опит, използването на методи за 

анализ на ситуацията, теоретични постановки, конкретни 

дадености, които се свързват по определен начин с 

конкретния изследователски проблем. Необходимо е 

изследователят да е добре запознат както със 

специализираната литература, така и с вторични източници 

на информация, през целия изследователски процес от 

зараждането на идеята до оформянето на резултатите и 

редактирането им.  

2. Кодиране на данните. 

Съществен структурен компонент на теорията на 

Глейзър/Щраус е т. нар. кодиране. То се извършва на три 

етапа: 

- Открито кодиране. Състои се в съотнасянето на отделни 

наблюдения и регистрирани данни, факти, случаи към по-

общи категории, най-често понятия. В хода на наблюдението 

компонентите му се подреждат, структурират, прецизират. 

Този процес се нарича категоризация. 

- Осово кодиране. Представлява последователност от 

процедури, с помощта на които след откритото кодиране 

данните се съединяват по новому чрез установяване на 

връзки между отделните категории. 
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- Избирателно кодиране. Прилагане на различни аналитични 

и интерпретативни процедури за концептуализиране на 

данните. Интегрирането на събраните с различни методи и 

средства данни в един общ концепт представлява 

теоретичната еманация на качественото изследване, 

проведено с прилагане на теорията на Глейзър/Щраус. 

3. Отчет на резултатите. 

Състои се в писмени и устни отчети, свързани с хода на 

провеждането и интерпретативните резултати на 

изследването в зависимост от аудиторията и аспекти на 

представянето. 

Една добра теория, създадена по този начин, трябва да отговаря 

според авторите си на четири основни критерия, за да може да се 

оцени доколко тя е приложима към изследвания феномен. Тя трябва:  

 да съответства на реалността,  

 да бъде разбираема,  

 обобщаваща,  

 контрулируема. 

За изследване на индивидуалните особености на учениците и 

влиянието им върху обучението по математика като методика е 

използвана теорията на Глейзър/Щраус. Изборът се дължи на 

възможностите, които тази утвърдена теория дава, за да се изследва 

обучението по математика като поведенчески процес. Ще бъдат 

представим трите основни компонента на проведеното изследване. 
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§ 4.  Наука за ученето – когнитивно учене 
 

 Науката за ученето е научно изследване на това как 

хората учат. През последните 120 години изследователите развиват 

три концепции относно това как учим [66] . 

1. Засилване според реакцията (response strengthening).  

Тази концепция е концепцията на стимулите, концепция  

„ситуация – реакция”. Ученето включва усилване или 

отслабване на асоциациите между стимулите и реакциите. 

Ако реакциите са задоволителни следва засилване на 

въздействието от страна на учителя. Ако реакциите са 

незадоволителни следва отслабване на въздействието. 

Инструкторът раздава награди и наказания, а ученикът е 

пасивен реципиент. Тази концепция господства през 

първата половина на 20 век, а неин представител е 

Торндайк (1911 – 1965). 

2. Придобиване на информация (information acquisition). 

Според тази концепция ученето представлява придобиване 

на нова информация към паметта, където в резултат на 

личен опит или учене вече има определен обем придобита 

информация. Учителят е дисперсър (разпределител) на 

информацията, а ученикът е пасивен реципиент. Намира 

разпространение през 60-те и 70-те години на 20 век. 

Известен изследовател, свързан с тази концепция, е 

Х.Ебинхауз (1885 – 1964). 

3. Изграждане на знания (knowledge construction). 

Според тази концепция ученето е активен процес на 

осъзнаване, в който ученикът конструира ментални 

представи на входящата информация, съгласувано с 

предходните знания. Инструкторът е когнитивен водач, 
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който помага на учащите се да се ангажира в съответните 

когнитивни процеси на учене. Тази концепция става 

популярна след 80-те години на 20 век. Нейните корени са  

в класическите изследвания на Фредерик Барлет върху 

ученето и паметта като конструктивни дейности, които 

зависят от изградените и вече съществуващи знания на 

учащия се. 

И трите концепции са все още актуални и могат да бъдат 

отнесени към различни учебни ситуации. 

По дефиниция когнитивно учене е промяна на придобитите 

лични знания в личен опит [66]. Тази дефиниция има три 

компонента. 

1. Ученето включва промяна. 

2. Промяната се извършва в знанията на учащия се. 

3. Смисълът и целта на промяната е личният опит. 

Пример на когнитивно учене е да имаш възможност да дадеш 

дефиниция за когнитивно учене след като си прочел горния абзац.  

Когнитивното учене трябва да бъде разграничено от 

поведенческото (бихейвиористично) учене, тъй като когнитивното 

учене включва промяна в знанията, а поведенческото – промяна в 

поведението на учащите се. Но една промяна в знанията трябва да 

бъде обоснована от поведението на учащите се (т.е. 

бихейвиористична промяна). Така когнитивното учене е близко до 

бихейвиористичното.  

 Промяната на знанията е в сърцевината на когнитивното учене, 

така че е полезно да се разграничат пет вида знания (Майер, 2011). 

1. Факти – фактически знания, относно характеристиките на 

обектите. Например „10 е най-малкото двуцифрено число”. 

2. Понятия – модели, схеми, категории или принципи. 

Например знание за разликата между окръжност и кръг. 
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3. Процедури – процеси от типа „стъпка по стъпка”. Например 

умножение на многоцифрени числа, деление с опашка и др. 

4. Стратегии – общи методи за достигане на цел. Например 

разбиване на задачата на части, числови експерименти, да 

направим картинка и др. 

5. Нагласи – мисли относно индивидуалната работа на 

ученика. Например лични цели и амбиции, самооценка и др.  

Приложената схема (стр. 56) представлява рамка за когнитивно 

учене, която се състои от 2 канала, 3 депа на паметта и 3 когнитивни 

процеса.  

 Относно каналите, първият ред е вербалният канал, а 

вторият – картинният канал. Тези два канала са в 

съответствие с двуканалния принцип, според който 

учащите се имат отделни канали за обработка на вербална 

и визуална информация.   

 Относно депата, първият е сензорната памет. Тя има 

неограничен капацитет да запазва сензорни представяния 

за кратък период от време (по-малко от 1 секунда). 

Работната памет, в която се подбираните аспектите на 

постъпващата от сензорната звукова и картинна 

информация и ментално се организират в съгласувани 

когнитивни вербални и визуални представяния. 

Капацитетът на работната памет е силно ограничен, така 

че малка част от когнитивните процеси по всеки един от 

каналите могат да протекат в даден момент. 

Информацията, която не е обработена, се губи бързо (за 

по-малко от 1 минута). Третото депо памет е 

дълговременната памет, която представлява склад на 

знанията, с почти неограничен капацитет и дълга 

продължителност на съхранение.  
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Тези различия на трите депа са в съответствие с принципа на 

ограничения капацитет, според който учащите се могат да 

обработват малки части от материала във всеки един момент 

в работната памет. 

 Относно когнитивните процеси, те са представени със 

стрелките. Съществуват три вида когнитивни процеса – 

избиране, организиране и интегриране. 

Избирането се появява, когато учащите се включват в 

определяне аспектите на постъпващата информация в 

сензорното депо за по-нататъшна обработка в работната 

памет.  

Организиране имаме, когато мисловно се подреждат 

вербалните елементи в съгласувани вербални представи и 

мисловно се подреждат зрителните елементи в 

съгласувани зрителни представи. 

Интегрирането се извършва, когато учащите се 

активират съответните знания от депото на 

дълговременната памет и ги свързват с входящата 

информация в работната памет. 

Тези когнитивни процеси са в съответствие с принципа на 

активното усъвършенстване, според който смисленото 

учене зависи от подходящите когнитивни процеси по 

време на учене, като селектиране на подходящата 

входяща информация, организирането й в съгласувани 

ментални представи и свързването й в предходните 

знания. 

Важни изследователски въпроси имат отношение към 

природата на процесите на учене, природата на менталните 

представи и към проектирането на ефективни учебни инструкции. 
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  Необходими са изследвания, които да определят как   

процесите на избиране, организиране и интегриране работят 

по време на учене. 

  Необходими са изследвания, които да определят как 

различните видове знания се представят в работната памет. 

  Необходими са изследвания, които да определят как да се 

управлява, как да се ръководи ученето с помощта на 

ефективно проектиране инструкции. 

В настоящето изследване се ръководим от виждането, че 

ефективно проектираните инструкции трябва да отчитат  

индивидуалните различия на отделните ученици. Една цел на 

изследването е установяването, класифицирането и 

функционирането на модели на индивидуални различия на 

учениците. 
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III. Когнитивни модели в обучението по математика на 
ученици  от 3–6 клас  

 
§ 1. Обучението по математика като обект на изследвания 
 
 За да бъде обект на изследване обучението по математика 

трябва да бъде дефинирано и охарактеризирано поне в рамките на 

настоящето изследване. За тази цел до голяма степен ще възприемем 

и адаптираме концепциите на световно известния американски учен 

Алън Шонфелд (Alan H. Schoenfeld), изложени в неговия труд 

„Learning to Think Mathematically: Problem Solving, Metacognition and 

Sense-Making in Mathematics” [62].  

 Въпросът какво представлява, какви са целите на обучението 

по математика, как се измерват и оценяват постиженията  в тази 

област е комплексен. Целите на обучението по математика зависят 

както от разбирането какво е математиката, така и какво означава да 

се разбира математиката. Тези концепции широко варират.  

В единия край е разбирането, че математиката е съвкупност от 

факти и процедури за количества, величини и фигури и тела и 

взаимодействието между тях. Разбирането на математиката се състои 

във владението на тези факти и процедури.  

В другия край на спектъра е разбирането на математиката като 

наука за модели, алгоритми, структури (patterns), почти емпирична 

дисциплина, много близка до наука, която се занимава с търсене на 

модели въз основа на емпирични доказателства.  

Според А. Шонфелд досегашното разбиране на математиката и 

обучение, основано върху овладяването на съвкупност от факти и 

процедури е твърде изчерпано. „Математиката по своята същност е 

социална дейност, чрез която общността от обучени практикуващи я 

се ангажират в систематични опити на основата на наблюдения, 

изучаване и експериментиране, да установят природата или 

принципите на закономерностите в една система от аксиоми и 
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теореми (чистата математика) или модели, извлечени от реалните 

обекти (приложната математика). Това разбиране за математиката 

придобива увеличаваща се популярност и тежест, защото обществото 

на математиците в последните години се опитва да отговори на 

въпроса какво значи да знаеш математика и да си математически 

подготвен за все по-технологичния свят. Средствата на математиката 

са абстракцията, символното представяне и символното обработване. 

Ако ученик бъде обучен да използва тези средства, това не означава, 

че може да мисли математически, т.е. че има разбиране, така както 

учението да използваш инструменти не те прави занаятчия.  

В настоящото изследване ще възприемем следната концепция 

за математиката и обучението по математика: 

Математиката е жив предмет, който се стреми да разбере 

моделите, алгоритмите, структурите (patterns), които 

присъстват в света около нас, така и в самите нас. 

Това разбиране предполага промени в учебния план и в стила 

на преподаване, фокусирани върху 

- търсене на решения, а не само запаметяване на 

процедури; 

- изучаване на модели (patterns), а не само запаметяване 

на формули; 

- формулиране на хипотези, а не само правене на 

упражнения. 

Ако преподавателят използва тези акценти, учениците ще имат 

възможност да изучават математиката като изследователска, 

динамична и развиваща се дисциплина, вместо догматична 

съвкупност от правила, които трябва да бъдат запаметени и 

възпроизведени. Учениците ще бъдат насърчени да видят 

математиката като наука, а не като списък от правила и да осъзнаят, 
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че всъщност математиката се занимава със структури (patterns), а не 

просто с числа и изчисления.  

От тази гледна точка изучаването на математиката дава голям 

потенциал и силните по математика ученици са образованите такива. 

Те са способни да интерпретират   големите количества информация, 

с които се сблъскват всеки ден, и да взимат балансирани решения на 

базата на тези интерпретации. Те могат да прилагам математическото 

си разбиране и математическото си мислене от пропорции в рецепти 

до сложно компютърно моделиране, статистически анализи и 

финансови прогнози. Те са гъвкави мислители с широк репертоар от 

техники и възможности за справяне в нови проблемни ситуации. Те 

са аналитични както в обмислянето на самите проблеми, така и в 

оценяването на чуждите аргументи; те притежават висока степен на 

концентрация, самоорганизация, самоанализ и самоконтрол. 

За неизкушените в математиката изучаването й може да 

сугистира техните интелектуални дадености, така че да развият 

заложбите си в една или друга област чрез критическо и аналитично 

мислене, което математиката може да им изгради.  
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§ 2. Когнитивна психология – области на изследвания.  
       FLMP теория на Масаро за един учебен казус (case study) 
 
 Когнитивната психология изучава как човекът получава 

информация, какви представи възникват в съзнанието в следствие на 

тази информация, как се запазва в паметта и се преобразува в 

съзнанието и как тези знания влияят на поведението на човека. 

Когнитивната психология обхваща целия диапазон на 

психологическите процеси – от перцепция до възприемане, 

разпознаване, внимание, обучение, памет, формиране на понятия, 

мислене, въображение, запомняне, език, емоция, процеси на 

развитие, с други думи всевъзможните сфери на поведение.[19] 

 Буквалният превод на термина „когнитивен” е „познавателен”, 

т.е. в превод когнитивна психология е психология на познавателните 

процеси. Но в преводната литература е запазено англоезичното 

звучене не само по традиция, а и поради две обективни причини. 

1. Отделянето на познавателните процеси в особена група 

психологически явления не е научно издържано, тъй като 

това ще представлява пречка, възпрепятстваща изследването 

на познавателното съдържание в други психологически 

процеси (например емоционалните и естетическите 

преживявания). Поради това терминът когнитивен има 

допълнителен, специфичен смисъл от  термина 

познавателен. 

2. Когнитивната психология е възникнала и се е развивала като 

алтернатива на бихейвиоризма (поведенческата теория, 

базирана на емпирични наблюдение и експерименти). 

Ортодоксалният бихейвиоризъм изключва от своята лексика 

категорията психологическо и се ограничава в анализа на 

външните стимули и съответните реакции. Прилагателното 
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когнитивен е своеобразна защита от чисто поведенческата и 

рефлекторна трактовка на психологията. 

Представителите на бихейвиористичния подход считат, че 

всяка последователност от събития може адекватно да бъде описана 

в схемата стимул – реакция. Въпреки привлекателната си простота, 

тя не е в състояние да даде обяснение на когнитивните схеми, 

системи и процеси, участващи в обмена на информация.   За да 

направим необходимото ни изследване е необходимо да се 

дефинират и анализират конкретните компоненти на когнитивния 

процес и след това да се обединят в общ когнитивен модел. От тази 

позиция когнитивните психолози изследват сложното проявление на 

човешкото поведение. 

Ще приведем една възможност теоретичните резултати на 

когнитивната психология,  постигнати от психолозите – 

изследователи, да хвърли светлина върху един учебен казус. 

Изследването се отнася за взаимодействието между разпознаването 

на схеми, закономерности, правила (patterns) и контекста. В 

следствие на наблюдения върху специални психологически 

експерименти (например разпознаване на букви в контекста на думи) 

се установява и изследва влиянието на контекста върху 

разпознаването на схемата.  В резултат на установеното влияние 

възниква теорията на Масаро (Massaro) [3] FLMP (Fuzzy Logical 

Model of Perception). Теорията установява, обяснява и предлага мярка 

на комбинацията от контекста и стимула за разпознаване на схемата. 

Когнитивна психология – области на изследвания. 
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Нека с и е са две сходни схеми. Да приемем, че cL  е пряко 

доказателство (в смисъл информация за да се разпознае) за схемата  

, а с  е обозначено косвено доказателство за схемата . Масаро 

предполага, че тези доказателства могат да бъдат оценени по скалата 

от 0 до 1 и могат да бъда разгледани и интерпретирани като 

вероятности. Масаро ги нарича „размита стойност на истината”. Тъй 

c

cC c
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като сборът от вероятностите е 1, то прякото доказателство за 

схемата  се изчислява по формулата e 1e cL L  , а контекстното – по 

формулата . Общата вероятност за схемата  се изчислява 

по формулата  

1eC   cC c

   c c

c c

L C

L C


  e eL C

 


P c . 

Съгласно теорията FLMP, ако съществува два източника на 

информация, които са независими във вероятностен смисъл, то те са 

свързани чрез формулата   .  

Ще покажем как може да се интерпретира и приложи теорията 

FLMP за да анализираме един учебен казус. 

Един учебен казус (case study). 

 Типологията на качествените педагогически изследвания 

според изследователския план, подход, концепция (design, approach) 

разграничава изследване на отделен случай (case study) като 

изследователски подход. Същността на подхода, както личи и от 

наименованието, е че предмет на изследване е отделен случай, 

отделно лице, отделна група от хора, които се изучават подробно и 

задълбочено. Във връзка с приложението на този подход в 

педагогиката се говори и за т.нар. „педагогическа казуистика”. 

Използването на изследователския подход включва три етапа: 

- наблюдение на случая, т.е. възприемане и 

разглеждане на онова, което всъщност представлява 

случая; 

- представяне на случая, т.е.  подробното на случая, на 

протичането на действието, на ситуацията с нейните 

дадености и особености; 

- анализ на случая, включително и теоретичен анализ. 
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Най-ярко  приложение на този подход и на свързаните с него 

методи има тогава, когато един такъв случай бъде представен и 

анализиран като литературно произведение. Ярък и убедителен 

пример в това отношение е завладяващата книга на Робърт Славин 

„Педагогическа психология” [18].  

Дълбокият смисъл на прилагането на подхода за изследване на 

отделния случай се състои във възможността да се навлезе дълбоко, 

навътре в него, да се установят проявленията, връзките и 

зависимостите, които при друг вид изследвания остават скрити или 

недостатъчно добре обхванати. При такъв подход се получава много 

по-пълна информация, която да се анализира комплексно, в актуален 

и прогностичен план. По този начин могат да се проверят много по –

убедително и доказателствено хипотезите, да се набележат мерки за 

работа в бъдеще, която да има ясно определен педагогически смисъл. 

Отделният случай не остава изолиран от останалите, а се търсят 

възможности чрез по-задълбоченото му изучаване да се достигне до 

по-задълбочени и обосновани познания за него. 

В педагогическата област този подход и метод се прилагат 

предимно при експертизи, когато се налага да се изучават причините 

за отклонения в поведението, когато трябва да се предприемат 

определени стъпки за въздействие с коригиращ характер и т.н. 

Широки възможности за неговото приложение има при 

безцифровото оценяване на постиженията на учениците, при 

изготвяне на характеристиките за развитие на всеки отделен ученик 

и др.   

 Днес г-н Златков е подготвил да преподава в 4 клас преброяване на 

възможности на конкретно ниво чрез житейски ситуации, близки до 

учениците за емпирично интерпретиране на броя на комбинации от 

втори клас . За целта е подготвил система от задачи, която е 

озаглавил „Забавно броене”.  

2
nC
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Задача 1. Вашият клас е от 26 ученика. Всеки учебен ден двама от вас са 

дежурни. Нека да преброим колко са всички възможни различни двойки 

дежурни ученици.  

Решение: Ако трябва да направя списък на дежурните ученици мога да 

постъпя така: Ученик №1 дежури последователно с № 2, 3, ..., 26. След 

това ученик № 2 дежури с № 1,3, ...,26 и така подред до последния № 26. 

Така все един от вас, които сте 26, ще дежури с всеки от останалите 25, 

т.е имаме 26.25 двойки ученици. Но вероятно вече забелязахте, че всяка 

двойка се появи точно по два пъти в моя списък – например № 1 с № 2 и 

след това № 2 с № 1. И така, броят на всички различни двойки дежурни 

ученици е (26.25):2=325. Една учебна година е от 32 седмици, 32.5=160 

учебни дни приблизително. Любопитно е, че всяка двойка може да 

дежури по един път за две учебни години.  

Задача 2. В нашето училище има 5 футболни отбора. За да се определи 

участникът в общинския турнир по футбол се провежда училищен 

турнир по схемата „всеки срещу всеки”. Колко срещи ще се изиграят в 

училищния кръг? 

Решение: Всеки от петте отбора трябва да играе с всеки от 

останалите четири отбора или общо 5.4=20 срещи. Но така всяка среща 

е преброена два пъти и реално мачовете са (5.4):2=10 на брой. 

 

Задача 3. Сега върху дъската ще начертая една окръжност, върху нея ще 

избера 9 различни точки. Ако свържа всеки две от тези точки, колко 

отсечки ще има на дъската? 

Решение: (Г-н Златков начертава окръжност.)  

Нека поставя 3 точки върху окръжността и ги свържа 

всяка с всяка. Отсечките са 3.  

(Г-н Златков начертава още една окръжност.)  

Нека поставя 4 точки върху окръжността и ги свържа 

всяка с всяка. Отсечките са 6.  

(Г-н Златков начертава трета окръжност.) 

Нека сега поставя вече 9 точки. Ако отново свържа 
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всяка с всяка на дъската ще се получи една плетеница, ако точките са 

още повече, плетеницата ще е още по заплетена. Затова 

ще си помогнем с разсъждения: Всяка от деветте точки 

при свързването с останалите 8 се получават 9.8=72 

отсечки. Но така всяка отсечка е начертана два пъти – 

например от т. А към т. В и от т. В към т. А. Следователно броят на 

отсечките е (9.8)=36.  

Сега да се върнем на първата окръжност и трите точки върху нея – 

отсечките са (3.2):2=3. И в случая на 4 точки отсечките са (4.3):2=6. 

Ако точките са 26, колкото сте вие в класа, отсечките ще са 325 – 

толкова, колкото е броят на дежурните двойки. 

Тъй като до този момент учениците внимаваха, бяха концентрирани, 

записваха в тетрадките и г-н Златков не забеляза някакво безпокойство, 

той реши, че е време за малко самостоятелна работа. Постави им 

следната  

Задача 4. Да си представим, че на дъската са начертани няколко прави – 

например 10. Най-много колко пресечни точки може да има между тези 

прави? 

Г-н Златков обсъди условието на задачата и обърна внимание на 

„малката” думичка най-много. Изясни се, че всеки две прави трябва да се 

пресичат или с други думи – няма успоредни прави. Г-н Златков очакваше 

решение по схемата (10.9):2=45 с разсъждението: „Върху всяка права 

има по 9 пресечни точки с всяка от останалите 9 прави. Но всяка 

пресечна точка лежи върху два прави и точният брой е (10.9):2=45.”. 

Първи ръка вдига Наско и решава задачата по следния начин. 

Решение на ученик:  Ако правата е една, то пресечните точки са 0 (и 

написва на дъската 0). Втората права пресича първата в 1 точка (и 

написва на дъската   0 + 1). Третата права пресича първите две в още 

две точки  (и написва на дъската 0 + 1+ 2). 

Четвъртата пресича първите три  (и написва на дъската   0 + 1+ 2 + 3). 

Така като продължим до десетата права тя ще пресече оставалите 
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девет  (и написва на дъската   0 + 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9). 

Събираме и получаваме 45. 

 Представеният сюжет, който е базиран на действителен случай, 

поставя следните въпроси: 

Какво се случи в часа на г-н Златков? 

 Постигна ли г-н Златков целта на урока, защото ученикът 

получи очаквания отговор? 

Защо Наско реши задачата по този начин? 

Неубедителна ли е системата от задачи на учителя? 

Или Наско е виновен, защото не е внимавал? 

Защо не предпочете по-лесното, защото е по-кратко, решение? 

Очакваше ли и беше ли подготвен за подобна реакция 

учителят? 

Каква трябва да е реакцията на учителя? 

Как да разбере какво мислят останалите ученици? 

Случайност ли е поведението на ученика или не? 

Как трябва да продължи урока? 

Къде учителят да потърси и може да намери аргументирани 

отговори на тези и подобни на тях въпроси и казуси? 

Този цикъл от въпроси не касае пряко или приоритетно нито 

учебното съдържание по математика в разгледания казус, нито 

методиката на преподаване. В подготовката и провеждането на урока 

са отчетени основните принципи на преподаване като системност, 

достъпност, последователност, нагледност и др. Фокусът е върху 

процесите на възприемане, обработване и използване на 

постъпващата информация, как и кога тази информация се превръща 

в знания, какви са общите принципи и индивидуалните особености 

на тези процеси – области на изследвания на когнитивната 

психология. 
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Комбинаторният на учителя и индуктивният на ученика 

подходи за решаване на задача 4. за броя на пресечните точки са две 

сходни схеми. Нека те са съответно схемите с и е. Използваната в 

урока система от задачи от психологическа гледна точка се явява 

стимул, съответно доказателство за комбинаторния подход. 

Предходните знания на ученика се явяват контекста и доказателство 

за индуктивния подход. Двата подхода и използването на кой да е от 

тях са вероятностно независими и свързани с формулата   . 

Наличието на релевантна на учебния казус, експериментално 

потвърдена теория показва, че поведението на ученика е предвидимо, 

теоретически обосновано и изследвано до степен – хипотеза за 

количествена мярка    от вероятностен характер. По-големи 

стойности на величината  P c  могат да се тълкуват като способност 

на ученика добре да възприема нови знания и умения да ги прилага. 

По-малките стойности на величината  P c  могат да се тълкуват като 

добре усвоени и трайни предходни знания на ученика. Това означава, 

че цялата скала от стойности от 0 до 1 дава важна оценка на 

познавателните характеристики на ученика.  

Следователно, от познавателна гледна точка според FLMP в 

интервала  0;1  няма „червени зони”, с други думи няма 

преференциални стойности, респективно непрепоръчителни, защото 

различните диапазони просто дават различна информация. 

Естествено възниква въпросът дали малкият опит на ученика, 

сравнително ограниченият арсенал от знания и възрастовите 

особености, като например бърза загуба на внимание, не са 

определящи за вероятностната роля на контекста. Доколко подобни 

казуси представляват интерес само при работа с малки ученици или 

се наблюдават подобни взаимодействия и при по-големите ученици? 

Това би означавало по-голяма мащабност и значимост на 
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направената аналогия между FLMP и един аспект на обучението по 

математика. 

 За целта ще разгледаме следните примери. 

 Пример 1. Решаване на квадратно неравенство.  

 По традиция на учебните програми квадратното 

неравенство 2 0x bx c   , съответно 2 0x bx c   , 

първоначално се решава по схемата – намиране на корените на 

съответното квадратно уравнение 1x  и 2x  (ако съществуват), 

разлагане на множители, свеждане до обединението на две 

системи линейни неравенства. В последствие, след въвеждане 

на квадратната функция, квадратните неравенства се решават 

по метода на интервалите, който е много по-ефективен и 

универсален. На този етап схемата със система неравенства се 

явява контекст. За много ученици обаче тя е доминираща, 

прилагат я с лекота и успешно, но се явява пречка за 

възприемане и усвояване на метода на интервалите. 

Наблюдават се и конфликти със системата за оценяване. 

 Пример 2. Решаване на ирационално уравнение. 

 Отново по учебната програма – задължителна подготовка, 

ирационалните уравнения се решават по схемата свеждане до 

рационални чрез повдигане на съответната степен на две 

страни на уравнението. В последствие арсеналът се обогатява с 

методи като субституция, изследване свойствата на функция, 

графични методи, метод на интервалите и др. На този етап 

схемата „повдигане в степен” е контекстна, но отново с 

вероятност, близка до 1, и ограничава  търсенето на 

рационално, релевантно на условието на задачата решение за 

сметка на възпроизвеждане на заучена процедура. 

Пример 3.  Евклидова и аналитична геометрия. 
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 Понятието лице на равнинна фигура даже в съзнанието на 

студенти, преминали през университетски курс по аналитична 

и синтетична геометрия, се свързва наивно преди всичко с 

формулата за изчисляване на лице . aS a h , и в много по-малка 

степен с аксиоматиката му, като  P c  клони към 0. 

 Този списък от три типични, класически примера може да бъде 

продължен и с още интересни и често срещани взаимосвързани 

знания и умения за решаване на конкретни проблеми. Всеки учител в 

своята практика се сблъсква с подобни ситуации. Налага се 

естественият извод, че анализирането на някои аспекти на 

обучението по математика на ученици от 3 – 6 клас не е локален 

въпрос, а има своето развитие „заедно с ученика” и в следващите 

класове. Целта е установяването, анализирането и отразяването им в 

учебната практика на възможно най-ранен етап за да повиши 

качеството на обучението по математика в целия обучителен период. 

 Теорията FLMP използвахме само като един пример, една 

демонстрация, че  изследователските резултати на когнитивната 

психология посредством съответните аналогии, анализи и изводи са 

полезни в търсене на отговора на въпроса „Какво се случва в 

класната стая и в съзнанието на учениците?”. В интерпретациите, 

направени чрез нея, не бяха отразени нито спецификите на учебния 

предмет, нито индивидуалните особености на отделния ученик. 

Приносът е във възможността, която тя дава на учителя да отдели 

случайното от закономерното, специфичното от типичното явление, 

за да е професионално ориентиран, т.е. да е квалифициран и 

компетентен . 
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§ 3. Категоризация на индивидуалните различия 
  
 В съответствие с избрана като методика теория на Глейзер–

Щраус, ще приведем резултатите от направеното изследване по 

етапи. 

3.1. Данни за изследването. Теоретична чувствителност 

       (Тheoretical Sensibility) 

 Методите за събиране на данни за качествено изследване 

върху индивидуалните особености на учениците и влиянието им 

върху обучението по математика са основно преки наблюдения и 

естествен експеримент.  

1. Събиране и натрупване на данни чрез преки наблюдения 

(Action research) 

Данните за настоящото изследване са в резултат на повече от 

15 години личен професионален опит като преподавател по 

математика.   Последните 10 от тях са те събирани целенасочено за 

целите на изследването.  Лицата, които са били източник на данни 

чрез лични, непосредствени и осъществяващи се в продължителен 

интервал от време контакти, могат да се разделят на няколко основни 

групи. 

От една страна са ученици в трите степени на обучение – 

начално, основно и средно. Фокусът е върху учениците от 3 до 6 

клас, наблюденията върху учениците от следващите класове имат 

коригираща, уточняваща и верифицираща роля. 

От друга страна са колегите професионалисти – от студенти-

бакалаври до дългогодишни преподаватели в училища и 

университети. Източник на информация е тяхната подготовка, 

квалификация, преквалификация, знания, практика, опит, лични 

впечатления и изводи. 

Формите, чрез които са събиране данните, са: 
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- лични впечатления по време на преподавателската 

работа; 

- разговори, обсъждания и дискусии с учениците с цел 

адекватна обратна връзка; 

- запознаване със значителен обем ученически писмени 

работи, в това число непосредствената работа в клас, 

домашни работи, самостоятелни работи в хода на 

специализирана подготовка, контролни работи, 

състезателни писмени работи, конкурсни работи. 

- Наблюдения върху преподавателската дейност на 

колеги; 

- Разговори, обсъждания и дискусии във връзка с 

наблюдения върху индивидуалните качества на 

учениците; 

- Запознаване с учебните стандарти и учебните програми 

не само по математика, но и по други предмети – 

природни и хуманитарни; 

- Запознаване с методиката на преподаване на 

математика; 

- Запознаване с основните изследвания и резултати на 

когнитивната психология; 

- Запознаване със стилове и методи на учене; 

- Запознаване с учебната литература; 

- Проследяване на публикациите по проблематиката в 

научни специализирани списания;  

- Запознаване с научната програма на различни форуми – 

конгреси, конференции, семинари и др. 

Дейностите, които са се извършвали, за да се реализират 

различните форми на събиране на данни, са: 
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- преподаване на ученици от 3 до 7 клас в 107 ОУ „Хан 

Крум“; 

- преподаване на ученици от 5 и 6 клас в частно училище 

„Дойче Шуле“; 

- преподаване в подготвителни курсове в СМГ и НПМГ 

на ученици от 4, 5, 6 и 7 клас; 

- Участие в комисии за извънкласна работа по математика 

за ученици 4-8 клас; 

- Семинарни упражнения по Методика на обучението по 

математика   със студенти от специалността МИ във 

ФМИ-СУ; 

- Хоспитиране по математика със студенти от 

специалността МИ във ФМИ-СУ в различни столични 

училища; 

- Семинарни упражнения по Съдържание и методика на 

извънкласната работа по математика – изборен курс за 

бакалаври във ФМИ-СУ; 

- Семинарни упражнения по Съвременни образователни 

технологии – изборен курс за бакалаври във ФМИ-СУ; 

- Семинарни упражнения по Училищен курс по ИТ – 

изборен курс за магистри във ФМИ-СУ; 

- Семинарни упражнения по Подходи и вариантни 

технологии за обучение по математика в магистърска 

програма на ФНПП-СУ 

- Участие в курсовете за Следдипломна квалификация за 

придобиване на квалификация „учител“; 

- Участие в проекти; 

- Участие в научни форуми; 

- Участие като автор на учебни помагала за 3, 4, 5, 6 и 7 

клас и учебници за 5, 6 и 7 клас. 
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Извън този списък от форми и дейности остават многобройни 

неформални контакти с ученици, родители, колеги, информации и 

впечатления от епизодичен характер. 

Използването на тези форми и дейности като средство за 

събиране и натрупване на данни за изследването дават богати 

възможности. 

Относно учениците възможностите за action research са: 

- непосредствено наблюдение на индивидуалната работа и 

особености на ученици в различни моменти и ситуации 

и в развитие; 

- наблюдаване индивидуалната работа и особености на 

голям брой ученици; 

- наблюдаване на индивидуалните особености на 

различни ученици – например в общинско и частно 

училище; в задължителна подготовка и на състезатели; 

- наблюдаване на взаимоотношенията и взаимодействието 

между учениците при наличието на индивидуалност, 

специфичност и особености; 

- наблюдения върху развитието на учениците в 

продължение на няколко години; 

- наблюдения върху стимули и мотивации за учене и 

изява. 

Относно дейностите с ученици разнообразието от 

възможностите за наблюдение (action research) са върху: 

- Обучение в задължителна подготовка (ЗП); 

- Обучение в Задължително избираема подготовка (ЗИП); 

- Обучение в подготвителни курсове; 

- Обучение в различни по численост групи; 

- Традиционно и с използване на ИТ; 

- Формално и неформално. 
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Относно учителите и организацията на учебния процес 

наблюденията (action research) са върху: 

- Работата на учители с дългогодишен опит. 

- Работата на начинаещи учители; 

- Теоретичната и практическата подготовка на бъдещите 

учители – начални и по математика; 

- Компетенциите на учителите; 

- Нормативна база за квалификация; 

- Практически, организационни възможности за 

квалификация; 

- Стимули и мотивация за обратна връзка с ученици и 

родители и проследяване на развитието; 

- Стимули и мотивация за иновации; 

- Достъп и боравене с учебната документация и учебната 

литература; 

- Възможности и реализация на обмен на информация 

между учителите. 

Представеното разнообразие от субекти на наблюдение, форми, 

методи, дейности, различните аспекти и продължителността на тези 

процедури дават основание да считаме, че в етапа на събиране и 

натрупване на данни чрез преки наблюдения е на лице необходимата 

висока теоретична чувствителност за да се приложи теорията на 

Глейзер/Щраус с достатъчна степен на достоверност. 

Идентификаторите, които са проследяване по време на събиране на 

данните и превръщането им в информационна система са: 

– по отношение на учениците – прояви на индивидуални 

способности и нагласи; честота и стабилност на тези прояви; 

трайност/променливост на доминантните особености; обвързаност с 

учебните резултати; 
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– по отношение на професионалната общност – интерес, 

съпричастност, информираност, професионална компетентност и 

готовност за практически действия и отношение спрямо 

индивидуалните особености и нагласи на учениците. 

2. Естествен експеримент 

        Естествен експеримент или експерименти на терен е този, който 

се провеждат без видими изменения на естествените условия и 

традиционните взаимоотношения с наблюдаваните лица. Разбира се, 

всяка една от представените вече дейностите за събиране на данни 

чрез преки наблюдения също може да се нарече естествен 

експеримент, но документирането им би представлявало стотици 

страници архивни материали от писмени работи или лични бележки. 

Затова ще представим анализите и изводите от преките наблюдения 

на етапа на кодиране на данните. 

          Експериментът, който ще представим подробно, е проведен с 

ученици от 4 клас в три групи подготвителен курс по математика и 

обхваща около 100 ученика. Представлява задание и документиране 

на самостоятелната работа в рамките на едно занятие. Изборът на 

целевата група е за да се гарантират няколко предпоставки. 

1. Да са включени ученици от различни по тип училища. 

2. На учениците да са преподавали различни учители. 

3. Учениците да не са пряко обвързани с резултатите. 

4. Да е на лице свобода в избора на тематиката на задачата. 

5. Да е на лице свобода и доверие в общуването с учениците. 

6. Учениците да имат поне минимална мотивация и интерес 

     към математиката. 

7. Учениците да не са решавали само изчислителни примери  

„без калкулатор”, а да имат макар и елементарна представа 

  що е   математическа задача и нейното решаване. 
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  При тези предпоставки може да се счита че, резултатите от 

експеримента удовлетворяват изискванията за теоретична 

чувствителност и са отражение на индивидуалността на учениците, 

на автентичното им усещане, на реални ход на техните мисли и 

емоции.  

 На вниманието на учениците бе зададена следната задача.   

 Един увеселителен парк дава под наем два вида 

велосипеди: обикновени с две колела и други с още две 

помощни колела за най-малките си посетители. По колко 

велосипеда има в този парк, ако: 

а) всичките велосипеди са 10 и имат общо 24 колела; 

б)  всички велосипеди са 35 и имат общо 94 колела. 

Учениците имаха пълната свобода да експериментират и да 

опишат някакво решение или опит за решение, да опишат поне 

разбирането на условието на задачата, ако не могат да я решат, 

затрудненията си, колебания или неувереност. Свободата, която им 

се даде, интересът към техните собствени, индивидуални виждания и 

разсъждения и самата задача изиграха провокативна роля и доведоха 

до искрени и откровени послания.  

Целите на експеримента бяха да се установят обстоятелствата в 

няколко различни направления. 

 Наличието на различни подходи към решението. 

 Възможности за споделяне на идеи и разсъждения. 

 Способности да се учат от собствен опит и да го ползват, 

когато са поставени пред тази необходимост за решаване 

на непознат проблем.   

По-долу са приведени някои от работите на учениците, които 

са подбрани така, че да са представителна извадка от 

самостоятелните работи на целевата група и да отразяват 

обстоятелствата по поставените по-горе цели.  
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3.2. Кодиране на данните. Създаване на концепт 

Кодирането на данните, т.е. анализирането и интерпретирането 

на наличните данни за създаване на хипотези и теории, се извършва 

от позицията на формулираното вече разбиране на обучението по 

математика, а именно  „Математиката е жив предмет, който се 

стреми да разбере моделите, алгоритмите, структурите (patterns), 

които присъстват както в света около нас, така и в самите нас.” 

(стр.60). Обучението по всички предметни области, но в особена 

степен по математика, наред с информативния си характер, има 

преди всичко познавателната цел да научи учениците да мислят 

самостоятелно, да умеят да съпоставят факти и да обработват 

информация, да правят изводи и да взимат решения, за верността на 

които разполагат с ясни и общоприети критерии. Социалният 

елемент в обучението по математика е също ясно очертан.  

Според обоснованата теория на Глейзер/Щраус, както вече 

беше посочено, процедурно кодирането на данните се извършва на 

три етапа – открито, осово и избирателно. 

1. Вродени и сурови евристики. Учебен парадокс  

   (открито кодиране) 

 Натрупаните наблюдения, събраните данни, факти, случаи чрез 

изследване на голям брой ученици в решаването на широк кръг 

задачи водят до установяването на няколко основни тенденции и 

изводи. За учениците от целевата група – от 3 до 6 клас, решаването 

на задачи  е не само основно, но практически единственото 

занимание с математика. Чрез задачите се въвеждат понятията и 

правилата, т.е. знанията; чрез решаване на задачи се изграждат и 

развиват уменията; по време на решаване на задачи се въвежда 

математическата символика и език, т.е. средствата за комуникацията, 

чрез която се изразяват отношенията. Учениците се занимават с 

„математика без аксиоми, теореми и строги дефиниции”, наречена    
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на интуитивно ниво. С други думи, въпросът по какъв начин и с 

какъв успех тези ученици решават математически задачи и какви 

задачи решават е ключов за тяхното обучение по математика в 

развитие през годините. От събраните данни може да се направи 

изводът, че при решаване на математическите задачи учениците 

демонстрират вродена или сурова евристична тенденция. Тези 

вродени или сурови  евристики се забелязват чрез начините за 

решаване на задачи – числово експериментиране, разглеждане на 

отделни случаи, разглеждане на специални случаи, заключения чрез 

наблюдения, обобщаване от отделни случаи, правене на таблици и 

други схеми. Ясно става, че  учениците показват индивидуални 

различия в техните тенденции към използване на някои евристични 

процеси по естествен път, т.е. без специални инструкции,  и че някои 

ученици нямат очевидно тези естествени сурови евристични 

подходи. Ясно е също, че учениците, които ги показват, ги използват 

примитивно и се нуждаят от подобряване преди те да бъдат 

прилагани. Наличието на такива вродени или сурови евристики и 

естествената способност на учениците да ги прилагат спонтанно 

довежда до възможността да се преодолее така нар. учебен 

парадокс. Накратко и в контекста на обучението по математика 

учебен парадокс е следната проблемна учебна ситуация: „Знанията и 

уменията, необходими за решаването на една задача, са знанията и 

уменията, които се получават, затвърдяват и развиват с решаването 

на тази задача”. [70] При изучаването на интуитивната математика 

без аксиоми, теореми и дефиниции, учебният парадокс е съществен 

методически, педагогически и психологичен феномен. Учениците не 

разполагат с образци на аргументативни разсъждения, каквито са 

доказателствата на теоремите и други твърдения. Правилата, които 

се формулират са схематични и не предполагат нищо друго, освен 

прякото им използване. В основа на проблема е централният въпрос 
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на дидактиката „Как може да организираме и ръководим процеса на 

обучението на учениците към трайно постигане на оформянето и 

реализирането на новите идеи?” Важно е да се изследва момента, в 

които учениците извършват концептуално предвижване или когато 

новата идея се появи, за да се изучават процесите на формиране на 

умения за овладяване и материализиране на появилите се идеи и 

разбиране. Според психолозите този стар дидактически проблем 

трябва да се отнесе към новия ,наречен учебния парадокс – „Не е 

възможно да се учи богата логика на базата на слаба логика.” 

Перифразирано – не е възможно с решаването на елементарни 

примери, с заучаването на прости правила и директното им 

прилагане да се постигнат резултати в решаването на задачи  

(problem solving). Необходимо е създаването и поддържането на 

среда за формиране на индивидуалното математическо мислене на 

ученика, за стимулиране на присъщите му способности и умения, 

среда, в която да получи адекватна подкрепа и окуражаване. За целта 

са необходими следните важни условия: 

– да се провокира употребата на вродените и сурови евристики 

на интуитивно ниво като база за придобиване и използване на 

основните познавателни методи; 

– преодоляване на демонстрационно-имитационните методи на 

обучение; 

– свобода на мисленето, изграждане на хипотези и проверка на 

правдоподобността им, свобода в изказване на нестандартни 

идеи; 

– самоосъзнаване на личните, специфични, индивидуални 

способности като база за обучение и самообучение.  

Реалният обучителен процес, както и специални наблюдения и 

изследвания на този феномен, показва, че учебният парадокс се 

съпровожда с така нар. учебно чудо, т.е. от неговото преодоляване, 
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благодарение на склонността на учениците да използват 

индивидуални вродени или сурови евристики.  

 Тези констатации и изводи водят до необходимостта да се 

разсъждава върху 

– гъвкавостта на обучението;  

– влиянието на инструкциите  за решаване на задачи върху 

тези естествени и сурови евристични тенденции; 

– трябва ли тези вродени или сурови евристики да са решаващ 

фактор за успеха или неуспеха в инструкционалното 

обучение; 

– трябва ли да се разработват индивидуално ориентирани, 

специални курсове и програми, които да обучават 

учениците, така че да се развиват според индивидуалните 

дадености и способности; 

– трябва ли тези вродени и сурови евристики да бъда 

изследвани, измервани и класифицирани, така че 

последвалите ги изследвания да са фактор в преподаването и 

ученето; 

– трябва ли и как да бъдат въвлечени учителите в тези 

процеси? 

2. Чувствителност към индивидуалните различия.  

    Когнитивни корелации (осово кодиране) 

 Изследванията в областта на решаване на задачи сякаш 

съзнателно избягват наличието на индивидуални различия. Всяка 

програма, която помага за подобряването на общото мислене и 

уменията за логическо обосноваване и дедуктивно аргументиране 

трябва да бъде чувствителна към индивидуалните различия, да 

подпомага учениците да станат по-сигурни в усилията си, да дадат 

възможност да учениците да открият, осъзнаят и развият 

способностите си, да обучава учениците чрез натрупване на усилия и 
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опит да компенсират слабостите си. Обосноваването на процесите на 

решаване на задачи трябва да печели от връзката с елементите на 

индивидуалните различия. Съществуват няколко изключения от 

общата практика да се игнорират индивидуалните различия, които 

концептуално могат да се обединят в два доминиращи подхода: 

– подходът на когнитивните корелации, чрез който общата 

способност или когнитивен стил се изпитват по отношение 

на връзките й с ученията за решаване на задачи; 

– подходът на експертизацията, при който опитни решавачи 

се противопоставят и съпоставят с по-малко умеещите и така 

се изпитват уменията на новака [67]. 

В настоящото изследване се придържаме към подхода на 

когнитивните корелации, който е асоцииран с ATI парадигмата и 

който е адекватен и релевантен на натрупаните данни в хода на 

неинструкционалните изследвания. Нещо повече, мнението че 

когнитивните стилове са стабилна характеристика на отделната 

личност (Блум) е разколебано. Има сериозни индикации, че 

когнитивните стилове могат да бъдат модифицирани. Това ги прави 

важна характеристика на връзката между инструкциите за решаване 

на задачи и индивидуалните различия, която е в основата на 

успешното или не толкова успешното обучение. 

Подходът на когнитивните корелации анализира процесите на 

решаване на задачи като се фокусира върху когнитивните дейности и 

процеси (например избор на алгоритъм или прилагането на 

използван вече подход и др.) или върху когнитивните продукти 

(например верен или неверен отговор, специфика на грешките и др.). 

Още по-внимателните наблюдения върху индивиди, които решават 

математически задачи, предполагат, че много важни влияния върху 

успеха или неуспеха в решаване на задачи имат метакогнитивна 

природа. Метакогнитивността се състои от собствени знания и 
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умения, свързващи собствените когнитивни процеси и продукти с 

когнитивността на другите. Тя се отнася не само до когнитивните 

процеси, но и до наблюдение, планиране, регулиране, оценяване е 

коригиране на когнитивната дейност. Полето на изследване на 

метакогнитивността е отворена област в ATI изследванията, 

естествено продължение, допълване и надграждане на подхода на 

когнитивните корелации.  

3. Когнитивни модели  

   (избирателно кодиране, представяне на концепт) 

В ATI парадигмата, към която се придържаме, за изграждането 

на съдържателна теория в тази изследователска област се 

предпочитат „правдоподобни хипотези, базирани на данни и 

наблюдения, отколкото безразборни и нехайни проучвания, 

подхранвани от фалшиви статистически асоциации” [66] 

Методологията на качествените педагогически изследвания и в 

частност – теорията на Блейзар/Щраус която следваме, дават рамките 

и процедурите, чрез които правдоподобни хипотези, базирани на 

данни и наблюдения да бъда представени като научен  резултат – 

концептът на изследването. 

Всепризнат и безспорен е приносът в когнитивната психология 

на швейцарския психолог Жан Пиаже, благодарение на неговите 

изследователски и теоретични позиции. Пиаже предлага уникален и 

с голямо влияние върху развитието на науката подход [19]. Той 

решава, че доколкото интелектът, подобно на всички биологични 

функции, е продукт на еволюционната адаптация, то е допустимо да 

бъде обяснен от гледната точка именно на еволюционната адаптация. 

В този ред на предположения Пиаже счита, че мисленето на 

възрастните може да бъде разбрано по-лесно, ако се изучава 

умствената дейност от момента на раждането и се проследи нейното 

развитие и изменение в процеса на адаптация към средата. 
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Според Пиаже в интелектуалното развитие действат два 

основни принципа – адаптация и организация. Интелектуалното 

развитие се осъществява по посока на повишаване степента на 

адаптация и разумът работи така, че все по-ефективно да реагира на 

изискванията на средата.  

Според първия общ принцип – адаптацията, личността 

притежава мисловни структури, които възприемат и адаптират 

външни сигнали и ги превръщат в мисловни явления или мисли. 

Вторият общ принцип – организацията, касае адаптирането 

на мисловните структури. Съгласно Пиаже, разумът се структурира 

или организира с нарастваща сложност и степен на интеграция, като 

първото и най-елементарно ниво е схемата, която е мисловна 

репрезентация на някакво действие, изпълнявано от обекта. С 

развитието на индивида интегративността и съответната 

координираност на схемите нараства, което е признак за развитие на 

разума. 

Според Пиаже в развитието на човешкия интелекта условно 

могат да се обособят четири етапа на развитие: 

1.Сензомоторен стадий – от раждането до 2 години; 

2. Дооперационен стадий – от 2 до 7 години; 

3. Стадий на конкретните операции – от 7 до 11 години 

4. Стадий на формалните операции – от юношеството. 

Детето на стадия на формалните операции прогресира по 

посока на по-голяма интеграция и координация на по-рано 

изолираните конкретно-операционни системи. Непосредствен 

резултат от способността да се координират мисловните системи в 

системи от по-висок порядък е способността за хипотетично и 

абстрактно  мислене, за пренасяне на хипотетични параметри в 

конкретна среда, мислене на абстрактно ниво по общи проблеми. 

Това ни дава основание да считаме, че около тази възрастова граница 
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детето е в състояние да възприема математика и да развива 

математическото си мислене.  

Общият концепт на настоящето изследване е категоризация на 

индивидуалните различия и когнитивни корелации, които те 

пораждат при обучението по математика, в четири основни 

когнитивни модела на когнитивното учене (стр.56).  

І. Акомодативен модел  (accommodation – приспособяване, 

нагласяване, нагаждане, сговорчивост; акомодирам – приспособявам 

се, нагаждам се; лат. accomodatio). За този когнитивен модел 

акцентът е върху конкретното преживяване и активното 

експериментиране. Най-силната страна на тази ориентация е 

извършването на дейности, реализиране на запланувани задачи, 

готовност да се изоставят правилата/теорията, ако те не съответстват 

на наличната информация. Адаптивният му характер се изразява  в 

търсене на възможности, поемане на рискове и предприемане на 

действия. Учениците с акомодативна ориентация са склонни да 

решават проблемите чрез интуитивно прилагане на метода на 

пробите и грешките. Разчитат и се облягат преди всичко на 

информацията, а не на аналитичните си възможности. 

 ІІ. Асимилативен модел (assimilation – усвояване, 

оприличаване, възприемане; лат. assimilatio от ad „към” и similis 

„подобен). При този модел  се наблюдава абстрактното 

концептуализиране и рефлексивното наблюдение. Най – силните 

страни на тази ориентация се изразяват в дедуктивно извеждане на 

причинно – следствените връзки, в способността да се създават и 

използват теоретични модели и да се обединяват в единни 

обяснителни концепции отделни наблюдения. За тях най-важно е 

теорията да изглежда логична и да се прилага строго. 

ІІІ. Дивергентен модел (анг. divergence – различие, 

разминаване, раздалечаване; лат. divergentes – различие, divergo 
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„показвам разлика"). Този модел се основава на рефлективното 

наблюдение.  Учениците с такава когнитивна ориентация се 

представят най-добре в ситуации, които изискват интерпретиране на 

алтернативни идеи и действия, те са склонни към дейности като така 

нар. мозъчна атака. Те използват въображението си за изграждането 

на конкретен, специфичен подход в съответната ситуация. Могат да 

създадат красиви и оригинални решение за конкретния проблем. 

ІV. Конвергентен модел (лат. сonvergo – сходимост, 

сближаване, съвпадение, сходство на признаци и свойства на 

независими предмети и явления). При учениците с този когнитивен 

модел водещи са уменията за абстрактно концептуализиране. 

Тяхното поведение се основава на здравия разум, на реализацията на  

„единственото” за тях правилно решение на въпроса или задачата. 

При тях ученето, придобиването на нови знания е така организирано, 

че по хипотетико – дедуктивен път (т.е. по схемата ако – то) се 

насочват към решаването на специфичния проблем. 

 Акомодативният и асимилативния модели съответстват на 

общия принцип на адаптация, а дивергентният и ковергентният 

модели – на общия принцип на организация. 

 Работите на учениците върху задачата със зайчетата могат да се 

анализират по следния начин. 

 Част от учениците решиха успешно задачата по метода на 

пробите и грешките. Това са учениците, за които 

акомодативния когнитивен модел е доминиращ на този 

етап.  

 Част от учениците използваха метода на съставяне на 

уравнение. Тези ученици се придържат към асимилативен 

модел на когнитивно поведение при решаването на 

задачата. 
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 Част от учениците представиха решение с използване на 

деление с остатък, един оригинален подход тип „мозъчна 

атака”. Това са учениците, които могат да проявят 

дивергентен модел на поведение при решаване на 

определена задача. 

 Част от учениците решиха задачата по схемата „ако – то”. 

Това са учениците, които се придържат към конвергентен 

модел на решаване на математически задачи, в състояние 

са да изградят организирана схема на решение. 

Тези ученици имат способността да използват сурови 

евристики при необходимостта да се справят с предизвикателство, 

каквото е предложената им задача. При тях е необходимо такъв вид 

обучение, което запазвайки индивидуалните им дадености и 

способности , проявени в когнитивни корелации, да ги развият и 

осъзнаят.  

Част от учениците, които нямаха успех при справянето със 

задачата, не са в състояние да използват вродените си евристични 

способности. Те се нуждая от специални инструкции за да се 

провокира индивидуалният подход и собствен начин за преодоляване 

на неуспеха. Една позитивна констатация е, че преобладаващата част 

от учениците имат желание и готовност при помощ отвън да се 

постараят и преодолеят затрудненията си. Тази „помощ отвън” се 

състои в дейности, обединени в две основни направления. 

 Сугестиране на обучаваните – предлагане на идея, „без 

да ти я набиват в главата”. Произлиза от латински: 

suggero – принасям. 

 Инфантилизация на обучаваните –  изразява се създаване 

на нагласа на доверие, спокойствие, възприемчивост, 

готовност за справяне и изява, в приятната атмосфера на 
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разумно организиран детски колектив. Произлиза от 

латински infans — деца. 

Като пример на дейност в направление за сугестинане на 

обучаваните ще приведем едно атрактивно решение на задачата от 

експеримента. 

Атрактивно решение: Ако храната на зайчетата се закачи така, 

че при хранете те се изправят на два крака, то всички животни биха 

били двукраки. Двадесет и пет двукраки животни имат общо 50 

крака. Следователно 70 – 50 = 20 са предните лапички на зайчетата, 

на които те са се подпрели при изправянето. Тъй като всяко зайче 

има по две предни лапички, то зайчетата са 20 : 2 = 10. Тогава 

фазаните са 25 – 10 = 15. Сега нека направим проверка 15.2+10.4=70. 

Описаният експеримент, неговото анализиране и направените 

изводи са само една малка част от реално събраните данни чрез 

преки и косвени наблюдения. Той е само една „представителна 

извадка” от реалната учебна практика. Тук може да се приведат 

множество примера в подкрепа на направената категоризация. Но 

нашата цел е не да създадем методическо ръководство за решаване 

на задачи, сборник от задачи или да приведем статистически данни в 

подкрепа на хипотезата. Теоретичните и прагматичната цели и ползи 

от предложената класификация на индивидуалните различия ще 

бъдат изложени в следващата глава.  

3.3. Отчет на резултатите 

Резултатите в изследването – когнитивни модели в обучение по 

математика на целевата група, като резултати, пряко свързани с 

когнитивната психология и съответствието между някои нейни 

резултати и обучението по математика, не подлежат на пряко 

измерване и отчитане. Представа за резултатите могат да дадат 

индиректни методи и наблюдението върху тях. За инструмент, чрез 

който да се наблюдават изследваните процеси, може да се използват 
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учебните помагала, в които са заложени когнитивните концепции и 

хипотези. За съжаление учебниците не могат да се използват като 

такъв инструмент. Те следват учебните програми и установени 

правила, които практически изключват възможността да се заложат 

под някаква форма изследваните концепции и хипотези.  

През 2000 г. излиза от печат „Математическа читанка” с автори 

В. Златилов, Т. Тонова, И. Цветкова и В. Панделиева, последвана от 

„Първа математическа читанка” ( 2006 г., автори: В. Златилов, И. 

Цветкова, Т. Тонова) и „Втора математическа читанка” ( 2012 г., 

автори: В. Златилов, Т. Тонова)[37], които се налагат като основно 

учебно помагало в школите за 3.– 4. клас. Тези издания неотменно 

присъстват в издателския план на изд. Труд. Съдържанието на 

книгите е съобразено с утвърдената учебна програма по  математика 

за 3. и 4. клас, като я разширява с допълнителни теми, подходящи за 

тази възраст.  С  избора на темите и с примерите и задачите, с които 

те се реализират, се работи за: 

- развитие на алгоритмичното, комбинативното, 

многовариантно и логическото мислене; 

-  изчислителни  умения и умения за моделиране и 

конструиране; 

-  изграждане на езикова култура по математика и 

първоначални умения за аргументиране и доказателство на хипотези 

и твърдения. 

По такъв начин се провокират и развиват индивидуалните 

способности и прилагането и усъвършенстването на вродени и 

сурови евристики. В тях е отразен опитът на авторите от 

непосредствената им работа с малки ученици в школи и курсове в 

Софийската математическа гимназия, 107 Основно училище в София 

и др. Резултатите от тази работа показват предимствата от ранното 

популяризиране на математиката сред  деца на 9 – 10 години. Броят 
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на школите и курсовете и на обхванатите в тях ученици 

непрекъснато расте, като само в Софийската математическа гимназия 

през последните 10 години в курсове са обучавани над 4500 деца от 

4. клас. Помагалата се използват в цялата страна, където се работи в 

държавни и частни школи и детски центрове. Аналогично 

приложение имат и Сборник от задачи и тестове, 6 клас (1998, автори 

Т.Тонова, В.Златилов и Л.Минчева).  

Във връзка с новите учебни програми и учебници се написаха 

Полагала за свободно-избираема подготовка за 5, 6 и 7 клас (2006, 

2007, съответно 2008, автори И.Тонов и Т.Тонова). В тях авторите 

вложиха своя професионален опит, идеите за различни стратегии в 

решаването на задачи – алгоритмични, евристични, логически, 

акцентират върху формирането на собствено, индивидуално мислене 

и развиването  на  наблюдателност, въображение и съобразителност. 

Тези издания присъстват в издателския план на изд. Просвета всяка 

година, имат по няколко преработени издания  и се радват на голяма 

популярност сред колегите, учениците и родители.  

За в бъдеще се надяваме да се създадат специализирани 

центрове за работа с деца, в които заниманията с математика, освен 

като учебен предмет, в съдействие с психолози и педагози да бъдат и 

в полза за установяване на индивидуални заложби и потенциал за 

развитие. В обществото се чувства остра нужда от такива центрове, 

родителите са добре информирани и силно заинтересовани от 

професионална подкрепа както за тях, така и за децата си. Липсата 

им натоварва учителите  с несвойствени дейности, за които те и не са 

подготвени. Една междинна и полезна стъпка в това направление е 

обучението на учителите в основите на когнитивната психология и 

взаимодействието с обучението по математика. 
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IV. Функционалност на когнитивните модели 
 
§ 1. Преносимост на когнитивните модели 
 
 Проблемът с идентифицирането, класифицирането и 

използването на индивидуалните различия и особености на 

учениците в обучението по математика стои на вниманието на 

редица изследователи – психолози и педагози. Работата и усилията 

на тези изследователи и на специалистите в областта на методиката 

на обучението по математика са част от процеса на хуманизация на 

образованието. Основна цел на хуманизацията е разкриване, 

развитие и доизграждане на личностната идентичност по време на 

обучителния процес.  

 Ще приведем накратко публикуваните резултати от две 

изследвания в това направление.  

  В [13] структурата на математическото мислене се разглежда 

като сечение на пет подструктури, наречени клъстери. Всеки от тези 

клъстери може да има доминантна позиция и така да обуславя и 

характеризира индивидуалните особености на математическото 

мислене на отделния ученик.  

 І.Учениците с доминиращ топологичен клъстер преди всичко 

забелязват и лесно оперират с такива характеристики като 

непрекъснато – прекъснато; свързано – несвързано; компактно – 

некомпактно; принадлежи – не принадлежи; вътре – извън и др. Те 

извършват всяко действие, всяка стъпка най-подборно, не пропускат 

даже очевидните неща. Счита се, че този клъстер е първичен за 

човешкото мислене, тази структура на мислене е най-достъпна и той 

е най-разпространен.  

 ІІ. Учениците с доминиращ проективен клъстер предпочитат да 

разглеждат и изучават предмета, обектите с различни гледни точки, 

да установяват съответствие между обекта и неговото изображение и 
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обратно, да търсят и намират различни приложения на изучавания 

обект в практиката.  

 ІІІ. Учениците с доминиращ клъстер на наредбата предпочитат 

да сравняват, класифицират, оценяват, окачествяват. Предпочитат да 

боравят с понятията повече – по-малко; близо – далеч; по-високо – 

по-ниско; преди – след и др. За тях е важна формата, съотношенията, 

посоката. Те действат логично, последователно, систематично, 

спазвайки определена наредба. Да работят по алгоритъм е тяхно 

любимо занимание. 

 ІV. Учениците с доминиращ метричен клъстер фокусират 

своето внимание върху количествените характеристики. Главният 

въпрос за тях и „Колко?”. Предпочитани понятия са стойност на 

израз, дължина, лице, разстояние, т.е. понятия, свързани в някакъв 

смисъл с определена метрика. 

 V. Учениците с доминиращ алгебричен клъстер се стремят към 

всевъзможни комбинации и манипулации, към съкращаване или 

окрупняване на преобразованията. Те са антиподи на „тополозите”, с 

огромни усилия и голямо нежелание проследяват, записват и 

обясняват последователните стъпки в едно решение. Мислят и 

действат бързо, което често е свързано с допускане на грешки. 

 Съобразно характеристиките на отделните клъстери е ясно, че 

идентифицирането им и отчитането им в инструкционално обучение 

е  подходящо за по – големи ученици, които вече се срещат със 

„строгата” математика. Публикуваните интерпретации и практически 

приложения на теоретичните постановки за петте клъстера в [13] са 

върху материала по геометрия в 7 – 9 клас. Целта на автора е 

адекватно диференцирано и психологически грамотно обучение. 

Предлага се и съответната организация на учебния процес. Идеята е, 

че преди заучаването на точно определени дефиниции и 

формулировка от учебника на математическите понятия и твърдения 
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на ученика трябва да се даде възможност за осмислянето им 

съобразно индивидуалните си особености, да направи 

формулировките самостоятелно и едва тогава те да се откорегират 

при необходимост от учителя. 

 

 Друго изследване в тази област е публикувано в [73]. Статията 

представя резултатите от проучването на когнитивни структури при 

изучаване на ДИС (Сalculus) от ученици от горните класове и 

студенти от първите курсове на университета, които изучават 

математика. Сред тях са установени представители на различни 

видове интелект. Направената типология на различните видове 

интелект се основава на две основни насоки: начинът, по който 

данните (информацията) се представят и начина, по който данните се 

оценяват. Докладва се за установени четири типа интелект. 

 І тип . Логико-аналитико-емпирикът се характеризира с 

възможността да комбинира различни начини за представяне на 

данни и обективни начини за оценяването им. Представителите на 

този тип интелект са склонни да възприемат данните в детайли, 

използват актуални и значими факти и създават  ограничени 

концепции. Те обработват данните систематично и последователно. 

Нуждаят се от контрол отвън за да са сигурни в истинността на 

действията си. Разсъждават по индукция и предпочитат прости 

схеми, ясни алгоритми, експериментално потвърждават коректността 

на действията си. 

 ІІ тип. Логико-холистико-теоретикът се характеризира с 

комбинацията от един общ стил на получаване на информация и 

обективен начин на оценяването й. Представителите на този тип 

интелект анализират данните по един абстрактен начин и ги 

възприема в целостта им. Те търсят за модели универсални 

предположения или теории, които им позволяват да конструират 

Преносимост на когнитивните модели 101



ІV. Функционалност на когнитивните модели 

такива модели. Търсейки достатъчен на брой универсални принципи 

те създават широкото понятие категории, основани върху критерия 

на подобие. Те са стабилни относно противоречаща информация, 

освен от самоконтрол, те се нуждаят и от външен контрол. За 

оценяване на информацията те разчитат на външна, чужда логика и 

акуратност. Те са дедукционисти, концентрирайки се върху 

принципите на теоретичното мислене и тяхната основна цел е 

формализация и идеализация на събитията. 

 ІІІ тип. Сетивно-аналитични-практиците се характеризират 

чрез комбинация от стил на частично получаване на информацията и 

субективен подход на оценяването й. Този тип е склонен да 

възприема данните като тип І, обаче тип ІІІ не следва логиката и 

прилага субективни критерии за оценка на информацията. 

Представителите на този тип  интелектуална основа, тяхното 

разбиране са числените експерименти, които водят към конструкция, 

която те субективно оценяват като коректна. Единственият контрол, 

от който се нуждая е самоконтролът и за разлика от представителите 

на тип І, те се нуждаят да бъдат убеждавани, че техните действия са 

коректни. 

 Тип ІV. Сетивно-холистно-мистикът се характеризира чрез 

комбинация от общ тип възприемане на информацията и персонален 

подход на оценяването й. Подобно на тип ІІ, представителите на тип 

ІV възприемат данните като цяло. Обаче докато тип ІІ възприемат 

събитията от моделна гледна точка, то представителите от тип ІV 

търсят глобална хармония. Някои смятат, че биха имали възможност 

да разберат събитията пълно, цялостно като някакъв вид визия. Нещо 

повече, представителите от тип ІІ имат за цел да редуцират 

разнообразието на събитията, така че да намерят универсален модел, 

докато представителите на тип ІV придават голяма важност на 

разнообразието на явленията. За оценяването на придобитата 
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информация тези от тип ІV предпочитат персонална логика, те 

притежават вътрешно чувство за контрол, подобно на тип ІІІ. 

Представителите на тип ІV са или интуитивисти, или склонни към 

фантастика и въображение. Тази им склонност често се наблюдава в 

създаването на много оригинални идеи.  

 Ясно е, че идентифицирането, описанието и класифицирането 

на индивидуалните различия на учениците не е нито еднозначно,  

нито някаква твърда и строга характеристика на обучаемите. В тази 

връзка възникват редица изследователски проблема, някои от които 

са: 

1. Сравнителен анализ на различни класификации на 

индивидуалните различия, които се проявяват при 

обучението по математика. 

2. Анализиране на стабилността на когнитивния модел (тип, 

стил), който се явява доминантен за индивида в определен 

момент от неговото развитие. 

3. Анализиране факторите, влияещи на промяната/ запазването 

на доминантния когнитивен стил на индивида по време на 

обучението и след това.  

4. Анализиране преносимостта на когнитивните модели 

(типове, стилове), установени чрез изследване на една 

възрастова група и отнасящи се за нея,  върху други  

възрастови групи. 

Извършените наблюдения и анализи по време на настоящото 

изследване ни дават основание да предположим, че установената 

класификация на четирите когнитивни модел на обработка на 

информация при решаване на математически задачи – асимилативен, 

акомодативен, ковергентен и дивергентен, е валидна, т.е. преносима 

и за гимназиалната степен на обучение. Наблюденията са извършени 

в три целеви групи: 
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1. Ученици по време на обучението им в училище. 

2. Кандидат-студенти чрез писмените им конкурсни работи. 

3. Студенти, обучаващи се за учители по математика. 

Тези три целеви групи осигуряват: 

–   широк обхват на наблюдаваните участници; 

– разнообразие на степента на усвояване на знанията и 

ефективното им прилагане; 

– разнообразие в общата подготовка и цялостен арсенал от 

математически знания; 

– разнообразие в активността и мотивацията; 

– разнообразни форми на наблюдение. 

Ще приведем няколко примера, които онагледяват направените 

констатации и последвалите ги изводи за преносимост на 

когнитивните модели. 

Пример 1. 

 Да се намерят стойностите на параметъра а, за които 

неравенството 2 4 3x x x a 0      е изпълнено за всяка реална  

стойност на x.  

 Решение 1.  Прилагане на теоремите за разпределение на 

корените на квадратен тричлен (фиг. 1).  

  

  

                                                  

 

 

 

 

 

фиг. 1 
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Този подход е приложен от индивиди с асимилативен стил на 

учене. Той се характеризира със способността да се използват 

теоретични  модели, за тях най–важно е теорията да е строго логична 

и да се прилага точно. 

Решение 2.  Използване на подхода “изолация на параметъра” 

(фиг. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  фиг.  2 

Този подход се използва от индивиди с акомодативен стил на учене. 

Той има адаптивен характер, отличава се е търсене на конкретни 

възможности, поемане на рискове и предприемане на действия. 

Решение 3. Изследване на взаимното разположение на 

графиките на две функции(фиг. 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Фиг. 3 
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Този подход е използват от индивиди с конвергентен стил на учене. 

При този стил на учене знанието е така организирано, че по 

хипотетико–дедуктивен път (т.е. по схемата ако–то) се насочва към 

решаването на специфични проблеми. 

Решение 4. Ограничаване на най–малката стойност на функция 

(фиг. 4).   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Фиг. 4 

Този подход е използван от индивиди с дивергентен стил на учене. 

Те са склонни към дейности от типа “мозъчна атака”, използват 

въображението си, могат да изграждат красиви и оригинални 

решения на конкретни задачи.         

Пример 2. 

Даден е кубът 1 1 1 1ABCDA B C D  с ръб . Нека точка a P  е средата на

   ръба AB . Да се намери обемът на пирамидата .[27] 1 1DPCB

 

Решение 1. От правоъгълния 

триъгълник PBC  намираме  

2
2 5

4 2
aaPC a    . Аналогично 1

5
2

aPB   и 

1 2B C a . Нека т.  е центърът на стената 

. Тогава , защото  триъгълник 

Q

1 1BCC B 1B CPQ

Q
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1PCB  е равнобедрен, и 
2 2 35

4 2 2
a aPQ a   . Следователно лицето на 

триъгълника  е равно на 1PCB
23 61 2.

2 2
aS a a 

4
. От друга страна 

1 1D Q B C , защото и триъгълник 1 1D B C  е равнобедрен. С помощта на 

Питагоровата теорема получаваме , че 1
3
2

D P  a  и 1
3
2

D Q a . Но 

тогава 2 2 2
1 1D P PQ D Q  , т.е. 1D Q PQ . Следователно 1D Q  е 

височината на пирамидата през върха 1D  към стената  1PCB . Така 

получаваме, че 
21 1. .

3 3 4
a ah 

36 3.
42
aV S . 

Този подход е типичен за индивиди с асимилативен стил на 

учене. Те следва теоретичните модели строго и логично. 

 

Решение 2. С построяване на равнината  1PCD

1 1CC B D

1

 кубът се 

разпада на четири части – пирамидите , ,  (на 
която се търси обемът) и тялото с върхове 

1PBCB 1 PCB1 1D

1APCDD A . 
 

  

  
 

Имаме 
1

31 . . .
6 2 12PBCB

a aa V a , 
1 1 1

3

6 6
a1 . .CC B D a a aV   , 

1 1AV V
1 1 1 1 1 1PCDD ADD A P A B D PV V  APCDD 

31 1 1. . . .
6 3 2 6

aa a a a a a a2.
2
a   , т.е. обемът на 

допълнението на пирамидата  до куба е 1 1PCB D  3 3 3 3

12 6 2
a a a    3

4
aV . 

Окончателно търсеният обем е  3
3

4
aV  V a . 
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Този подход е типичен за индивиди с акомодативен стил на 

учене. Видно е, че има адаптивен характер, отличава се е търсене на 

конкретни възможности, поемане на рискове и предприемане на 

действия. 

Решение 3. Ако се използва векторният 

апарат, обемът на пирамидата е 1
6

 от 

смесеното произведение на три вектора, 

определени от три ръба с общо начало във 

връх на пирамидата. Построяваме 

ортогонална дяснориентирана координатна 

система с начало – точка С и оси по векторите 1, ,CD CB CC
  

. В тази 

координатна  система имаме    1 10,1,1 ,CD  1 ,1,0 , 1,0,1
2

CP a CB a a  
  

. 

Сега 3

1 1 0
21 . 0 1 1

6
1 0 1

V a , откъдето 
3a

4
V  . 

Този подход е използват от индивиди с конвергентен стил на 

учене. Те са в състояние да видят сходство между конкретния 

проблем и един неявно заложен в проблема теоретичен апарат. 

  

Решение 4. Построяваме отсечка 

1D E , успоредна и равна на PC , 
откъдето 1D E  е успоредна на  1PCB . 

Освен това точката  лежи на правата E

1 1A B , 1
3
2
aB E   и 

1 1PCB D 1PCB EV V 
1

31 1 1 3. . . . .
3 3 2 2 4PB E

a aS h a C . 

 

           Този подход е присъщ за индивиди с дивергентен стил на 

учене. Те са склонни към дейности от типа “мозъчна атака”, 
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използват въображението си, могат да изграждат красиви и 

оригинални решения на конкретни задачи. 

Подобен подход, в същност поне четири принципно различни 

подхода към една задача, е почти невъзможно да се срещне в 

учебниците и учебните помагала. Те са строго структурирани по 

теми от учебната програма и в повечето случаи задачите са като 

„разказ  с предизвестен край” – решават се с теоретичния материал 

от съответния урок. Предизвикателството пред специалистите по 

математическо образование, включително и учителите, е да разчупят 

този подход, да активизират мисловните процеси, да дебатират със 

колегията и с  учениците, да се предизвика тяхната индивидуалност, 

интелектуален потенциал и креативност. Върху тези въпроси ще се 

фокусираме в следващия параграф. 
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§ 2.  Когнитивните инструкции и проектиране на обучението  
        (curriculum design) 
 
 1. Когнитивни инструкции 
 
 Ученето по математика е конструктивен процес – теза, която  

се лансира и подкрепя още от Дюи и Пиаже. Съществена черта на 

конструирането на математическите знания е създаването на връзки 

и взаимодействие между всички компоненти на тези знания, т.е. 

решаването на математически задачи е короната на математическото 

образование [60]. Когнитивните учени се фокусират върху това, 

което според тях е съществено при решаването на една 

математическа задача. Но специалистите по математическо 

образование носят своята отговорност в изграждането и следването 

на определена политика, за това  какво и как трябва да се постигне в 

тази област. Изследванията на когнитивната наука върху решаването 

на задачи могат да информират специалистите по математическо 

образование относно текущото състояние на тези дейностите. Те 

могат да предложат конструкции, които да осигурят работещи 

начини на мислене относно обучението в решаване на задачи. Но те 

не могат да диктуват учебни програми по математика или директни 

методи за подобряване на преподаването.  Теорията на когнитивните 

процеси може да предложи евристични принципи за проектиране на 

учебни програми. Тези евристични принципи могат да осигурят 

определени компоненти и характерни особености на програмите. За 

да подобрят математическото преподаване и учене специалистите по 

математическо образование трябва да разгледат процеса на 

преминаване на учениците през цялата програма, т.е. да се изправят 

пред проблема с идентичността и хомогенността на математическата 

дисциплина (стр. 30). Включването на теорията на когнитивните 

процеси в проектирането и развитието на учебните програми би 

гарантирало работа зад пределите на установените традиции, 
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минаването през непознати и неизползвани досега области. Тези, 

които проектират програмите, трябва да имат предвид определени 

модели на познание, с които да се преминаване през цялата 

програма. 

Учебната програма е колекция от дейности, чрез които 

учениците да конструират математическите знания. Първата стъпка в 

тази конструкция е натрупаното знание от опита, от преживяното, 

изтеглено от самия живот. Втората стъпка е да осъзнаем на какво ни 

е научил опита и т.н. 

В хода да изследванията на този процес и теориите как той да е 

ръководен е възникнало понятието когнитивна инструкция. [66] 

Това понятие се дефинира като усилията за подпомагане на 

учениците в процеса на придобиване, интерпретиране и осмисляне 

на информация и давайки им възможност да станат независими от 

учителя. 

В когнитивната инструкция рефлектират идеите на социалния 

конструктивизъм, на който са радетели Лев Вигодски и Жан Пиаже. 

Социалният конструктивизъм следва тезата, че човек активно 

изгражда това, което знае, а не го получава пасивно. Следователно, 

социалният конструктивизъм се гради върху  интерпретативната 

епистемология. Основното виждане е, че учащите конструират 

знания в социален контекст, опитват се да придадат смисъл на 

знанието и прилагайки го непрекъснато модифицират първичните 

знания в нови знания, т.е. опитват се да преодолеят парадокса на 

свързаността. (стр. 28)  

За целевата група – учениците от 3 до 6 клас, основен и 

практически единствен инструмент за осъществяване на когнитивна 

инструкция е математическата задача. Публично известна истина е, 

че в голяма степен, на практика в обучението по математика да се 

състои в механично възпроизвеждане на запаметени факти, серия от 
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факти, правила и схеми; в шаблонизация на мисълта; в доминиране 

на демонстрационно – имитационния метод на преподаване. В 

решаването на една математическа задача учениците се водят от 

своите нагласи и вярвания. 

Четири принципа ръководят децата при решаване на 

математическа задача. 

1. Трудността на задачата се състои в това, колко числа 

участват в условието и колко големи са те. 

2. Всяка задача се решава с 1 или няколко (не повече от 2-3) 

аритметични операции. 

3. Кои аритметични операции се извършват зависи от ключова 

дума в условието. 

4. За задачи с думи е важно да се извършат верни изчисления. 

Обикновено децата са се справяли с решаването на задачи в 

училище, използвайки тези принципи, защото те за правили 

упражнения. И тъй като това е единственото, което знаят, се опитват 

да го прилагат даже когато е неподходящо или неудачно. Това се 

дължи на директните инструкции за извършване на аритметични 

операции. Децата ще имат по-голямо преимущество, ако не са 

получавали само директни инструкции. Съществуват реални 

опасения, че видът на математическите инструкции, които се дават 

на учениците по време на обучението, са твърде догматични за 

тяхното мислене, не са гъвкави и адаптивни, обучаваме ги какво 

представляват математическите знания, а не кога и при какви 

обстоятелства да ги използват, учим ги какво да правят, а не защо да 

го правят.  

За учениците остава скрит, а може би и неподозиран, процесът 

на осмисляне и интерпретиране на условието, логическата 

свързаност на текста или числата, възприемането на обоснована 

схема на решаване и реализацията й с оптимални средства.  
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В [64] Алън Шонфелд публикува  интересна статистика, която 

той е установил в резултат на десетгодишни наблюдения върху 

решаването на математически задачи (диаграмите на стр. 112). 

Данните показват какви дейности и за какъв период от време 

извършва средностатистическият ученик (горната диаграма) и 

професионалистът (долната диаграма). Резултатите, независимо от 

това дали са статистически точни или само показват качествените 

тенденции в разликите, са достатъчно недвусмислени. Ясно е, че 

когнитивните инструкции трябва да са такива, че графиката на 

учениците „да се разчупи” за да наподобява, в резултат на 

конструиране и функциониране на знанията, графиката на 

професионалиста.  

 

2. Проектиране на обучението 

Проектирането на обучението се извършва на няколко ниво – 

учебни стандарти, учебни програми и учебни материали. В 

стандартите и програмите се залагат принципите, които се 

реализират чрез учебните материали. Както вече споменахме, 

съдържанието на учебните материали по математика до 7 клас се 

изгражда чрез примери, упражнения и задачи. Една нова и все още в 

процес на утвърждаване форма на учебна дейност са проектите.  

Инструментът на конструктивните инструкции са 

математическите задачи и като такива са обект на специално 

внимание. В настоящото изследване е предложена матрична 

класификация на математическите задачи. Целта е чрез качествено 

разнообразие на потенциала на математическите задачи да се 

преодолеят нагласите и вярванията на учениците, цитиране по-горе, 

и да се осигурят инструменти за когнитивни инструкции.   

Класификацията е направена, от една страна, според основните 

изисквания към задачите, използвани в обучението по математика и 
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от друга страна – според основните качества, които те трябва да 

притежават. Основните изисквания са групиране в две области – 

дидактико - педагогически и социално - психологически. Основните 

качества (свойства)  на задачите също са разпределени в две основни 

области – автентичност и адекватност.  

Автентичност наричаме свойството на математическите задачи 

за свържат обучението по математика с реалния живот.  

Адекватност на математическите задачи наричаме свойството 

чрез отразяване на научно - предметното учебно съдържание да 

реализират целите на обучението.  

Нека означим таблицата като матрицата 11 12

21 22

Z Z
T

Z Z

 
  
 

.  

 Задачите от елемента 11Z   сугистират използването на 

вродени и сурови евристики. 

 Задачите от елементите 21Z  и 12Z  дават възможност за 

установяване, провокиране и използване на индивидуалните 

различия и способности.  

 Задачите от елемента 22Z  се използват на метакогнитивно 

ниво. 

 

 Направената матрична класификация може да изиграе 

ролята на един евристичен принцип, с който изследванията на 

когнитивната наука да подпомогнат на проектирането на учебни 

програми и тяхното реализиране като се включат  нови и 

неизползвани области на дейност „зад пределите на установените 

традиции”.  
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§ 3. Когнитивни модели и мотивацията на учениците 
 

 Мотивацията е вътрешно състояние, което поддържа, 

насочва и стимулира действията на човек и заема водещо място в 

структурата на поведението му. Разбирането какво мотивира хората 

изисква изучаването на пряката и своевременна връзка между 

целенасочените действия и получените резултати. Тези резултати 

имат субективно значение и са психологическа ценност за отделната 

личност.  

 Мотивацията е един от най-критичните компоненти на ученето 

и е сред най-трудните за измерване. Готовността да се вложат усилия 

в ученето е продукт на много фактори, простиращи се от личността и 

способностите на ученика до характеристиките на определени 

учебни задачи, стимулите за учене, средата и поведението на 

околните (родители, учители, съученици и пр.). [18] Като психичен 

феномен е един от най-често изследваните и тези изследвания сочат, 

че тя функционира на три нива. 

- На първо ниво (когнитивно-перцептивно) се търсят нови 

впечатления и се проявява готовност за посрещане на 

различни по характер ситуации; 

- На второ ниво доминират поведенческите компоненти – 

формиране на стратегии за  адаптиране към променящата се 

среда. Определящи в изпълнението на учебните задачи са 

развитието на индивидуалните интелектуалните 

способности и личната компетентност (когнитивно ниво). 

- На трето ниво мотивацията за учене се изразява в стремеж 

към постигане на високи учебни резултати, което повишава 

личната самоувереност и ефективност (метакогнитивно 

ниво). 

Следователно, мотивацията за учене се определя както от 

индивидуално-личностните характеристики и способности за 
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когнитивно функциониране, така и от динамичните и непрекъснати 

взаимодействия със средата. 

 Направеният кратък обзор на мотивацията и по-специално на 

мотивацията за учене показва, че тя е дълбоко личностен процес, 

пряко свързан с индивидуалността на личността и следователно с 

проявите на тази индивидуалност в учебния процес. Научната 

практика на изследователите  в сферата на обучението е да изучават 

не толкова овладяването на знанията като цяло, а по-скоро да 

анализират отделните фактори, способстващи формирането на 

конкретен вид знания, умения и отношения. В настоящата работа е 

приета тази стратегия  като се анализират мотивацията и 

индивидуализацията в учебния процес за да се хвърли светлина 

върху тяхната същност и взаимовръзка. 

 Според психолозите компонентите, които изграждат 

мотивационната система не само се допълват, но и си противоречат – 

това е израз на вътрешната противоречивост на личността. Този 

феномен е в основата на  възникването на различни теории за 

мотивация на личността за учене. 

 Според бихейвиористичната теория за учене основен 

източник на мотивация за учене е външното въздействие (стимулите 

и наказания). Съществените фактори, които влияят върху формиране 

на конкретно поведение се интерпретират в термините на награди и 

стратегии за избягване на наказание. 

 Според когнитивната теория за учене акцентът в научно-

изследователските проучвания на мотивацията пада върху 

индивидуално-личностните особености  на когнитивното 

функциониране. Важните мотивационни фактори не се измерват 

само в термините на награда и наказание [18]. Мотивационните 

процеси влияят върху придобиването, пренасянето и използването на 

знания и умения в процеса на обучение. Важна за качеството и 
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ефективността на учебния процес е релевантната, своевременна и 

адекватна обратна връзка. Чрез нея ученикът може да прецени до 

каква степен са постигнати формулираните цели и да отбележи успех 

и напредък. Това води до повишаване равнището на лична 

удовлетвореност и компетентност и стимулира индивидуално-

личностното развитие.  

 В настоящото изследване вече  бе приета когнитивната теория 

и следователно ще възприемем нейното виждане относно 

мотивацията за учене. Да отбележим отново, че докато 

поведенческата теория изследва наблюдаемото поведение, то обект 

на когнитивната теория са ненаблюдаемите психични процеси, 

протичащи по време на учебна дейност. Този избор определя и 

съответния научно–изследователски подход.    

 Основни методи, които се използват в педагогическата 

педагогика, са експериментални, корелационни и описателни 

изследвания[5, 18]. 

- В експерименталните могат да се създадат специални 

условия и да се анализират техните ефекти. 

- Корелационните изследвания изучават факторите така, както 

те съществуват за да се провери дали са свързани без да се 

създават изкуствени ситуации. Те обаче не  сочат причините 

за взаимоотношенията между факторите. 

- Психолозите на развитието използват най-често 

описателните проучвания за да се идентифицират 

характеристиките на децата на различна възраст.  

В педагогическата психология интерес представлява и 

споделянето на    отделен случай като носител на някаква идея или 

проблем. 

 Обект на изследване е връзката между личната  мотивацията за 

учене и индивидуалността на личностното развитие и изява. Отново   
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са използвани описателните изследвания, наблюдения и експеримент 

с отделен случай (action research, case study). Целта е да установим 

наличието на съответствие между наличието на различни 

доминантни когнитивни модели и мотивацията на учениците [71].  

Проведените наблюдения и анализираните отделни случаи, 

които  са описани по-долу, са в резултат на положителни практики в 

българското училище – разширено изучаване на математика като 

свободно-избираем предмет, математически школи и математически 

състезания. Те са относително масови форми на работа, не са 

елитарни и в тях са включени голям брой ученици с интерес към 

математиката и мотивация за учене. Тези занимания утвърждават за 

тях ученето в нещо смислено, засилват привлекателността на 

математическата задача, осигуряват оптимална свобода на учениците 

да правят своя избор за решение и да поемат отговорност за 

собствения си напредък.  

Пример 1. 

Форма на работа: Школа по математика за 4 клас.  

Задача: В един клас всеки пети от интересуващите се от 

математика се интересува и от физика, а всеки четвърти от 

интересуващите се от физика се интересува и от 

математика. Само Петко и Васко не се интересуват нито от 

физика, нито от математика. Колко са учениците в този 

клас, ако се знае, че са повече от 20 и по-малко от 30? 

 

Очаквания: Задачата е поставена 

непосредствено след занятие за принципа на  

включване и изключване и използването на 

диаграмите на Ойлер – Вен. Освен това учениците вече активно 

използват буквената символика в различни ситуации за да ги опишат 

на математически език. Очаква се решение на базата на схемата, 

Интересуват се 
от математика

Интересуват се 
от физика

N

4N

3N
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показана отдясно. Съставянето й е интепретиране на условието на 

задачата в общоприета и многократно използвана до този момент 

схема. Сега броят на учениците, без Васко и Петко, е 

, т.е. число между 18 и 28, което се дели на 8. 

Единственото число с това свойство е 24.  

4 3N N N N   8

Следователно класът е от 26 ученика. 

Наблюдавано решение: Тъй като всеки пети от интересуващите 

се от математика се интересуват и от физика, то техният брой е някое 

от числата 5, 10, 15или 25 (учениците са по-малко от 30). Попълваме 

таблицата 

Брой ученици, 

които се 

интересуват от 

математика 

Брой ученици, 

които се 

интересуват от 

математика и 

физика 

Брой ученици, 

които се 

интересуват от 

физика 

Брой ученици, 

които се 

интересуват от 

математика или 

физика 

Брой ученици в 

класа 

5 

10 

15 

20 

1 

2 

3 

4 

4 

8 

12 

16 

5+4–1=8 

10+8–2=16 

15+12–3=24 

20+16–4=32 

8+2=10 

16+2=18 

24+2=26 

32+2=34 

Следователно учениците в този клас са 26. 

Ученикът  сам адаптирана   подхода за решаване на 

диофантови уравнения и табличната му реализация и го прилага за 

да намери решението на тази, по същество друга задачата. Той има 

склонност към конкретно преживяване и активно експериментиране. 

Случаят е проява на акомодативен когнитивен модел. 

Пример 2. 

Форма на работа: Занятие по свободно–избираема подготовка 

(СИП) по математика в 5 клас[2]. (Примерът беше използван и в 

III.§2) 

 

Задача: Колко най–много пресечни точки могат да имат n прави. 
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Очаквания: Задачата е поставена за да се упражни и приложи 

формулата   . 1 :n n  2  за броя на различните двойки от n предмета. 

Целта на задачата е по–скоро да се осмисли изискването „най–много 

пресечни точки” , а не толкова определянето на броя им. 

Наблюдавано решение: Две прави се пресичат в 1 точка. За да 

бъдат пресечните точки най–много третата права трябва да пресече и 

двете и броят пресечни точки ще стане 1 + 2. Четвъртата права 

трябва да пресече и трите предишни прави и броят точки ще е 1 + 2 + 

3. Разсъждавайки така до последната n–та права най–големият брой 

пресечни точки ще е 1 + 2 + 3 + … + (n – 1) =   . 1 :n n  2 .  

Чрез това решение ученикът показва, че силната му страна е 

индуктивното извеждане на причинно-следствените връзки, да 

обединява в обяснителни концепции отделните наблюдения.   

Ученикът проявява доминиращ асимилативен когнитивен модел. 

Пример 3.  

Форма на работа: Състезание по математика. 

Двадесет на брой петици са записани една след друга: 555…5. 

Напишете между някои от цифрите знака „+”, така че да 

полученият сбор да е равен на 1000. (За цифрите, между които 

не е написан знак, считаме, че образуват едно число.) 

Очаквания: Последователно определяне на броя на 

едноцифрените, двуцифрените, трицифрените и четирицифрените 

числа, образувани от някои от дадените петици. (По предполагаемо-

то решение е дадена и схемата на оценяване.) 

Наблюдавано решение: Ученик решава задачата като използва 

съставяне на диофантово уравнение. Забележителното в случая е, че 

ученикът  съставя две уравнения – едното за стойността на израза, а 

второто за броя на цифрите 5, което е проява за зрялост. 
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1. На определен етап на натрупване на съответното количество 

правила, схеми и алгоритми възниква възможността за логическа 

реорганизация на математическите знания. Катализатор на този 

процес е мотивацията, породена от личната свобода за изява на 

индивидуалните особености в математическото мислене при 

решаване на математически задачи. 

2. Учениците, които са мотивирани да научат и постигнат нещо, 

използват висши познавателни процеси в ученето,  в състояние са 

да абсорбират  и съхраняват по-голям информация. Важна задача 

на учителите е да планират начините, по които да поддържат 

мотивацията на учениците. 

3. За мотивиране на ученето и повишаване на личната 

удовлетвореност от успеха (като атрибут на мотивацията) са по-

добри умерени до трудни (но не и невъзможни) задачи, отколкото 

лесни, чисто упражнителни или примери. Отново се наблюдава 

проява на учебния парадокс. 

4. Общообразователното обучение по математика в 

преобладаващата си част се състои почти изцяло от усвояването 

(запаметяването) на определени правила, схеми, алгоритми и 

прилагането им в предварително заучени прости задачи. Възниква 

въпросът как и дали изобщо е възможно тази „традиция” по 

естествен път да се развие до модерните методики на преподаване 

и усвояване. А те са инструментите за мотивиране и 

индивидуална изява на ученика, който очевидно има потенциал за 

това. Или аналогично на учебния парадокс при учениците имаме 

състояние, при което демонстрационно – имитационната методика 

и алгоритмична мнемоника не могат сами по себе си да се развият 

до методика на когнитивните инструкции. 
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§ 4.  Когнитивни модели и компетенциите и нагласите на 
        учителите 
 
 Компетенция – в превод от латинската дума competentia – 

означава кръг от въпроси, за които човек е добре осведомен и 

притежава познания и опит. Това е способността на човек да 

извършва успешно специфични задачи, дейности и функции. 

Въпреки, че понятието е добило гражданственост и чуждицата се 

използва често, българската дума за това човешко качество е 

„вещина”.   

 Професионалната компетентност е в притежаването на 

съответните знания, умения, нагласи и опит да извършват 

определена дейност. И докато юридическа компетентност 

притежават само тези лица и институции, които имат правото да 

взимат определени решения, а клинична компетентност се достига 

предимно с изграждането на широк диапазон от възможности за 

взимане на решение, то компетенциите на професионалистите в 

областта на образованието не могат да бъдат зададени така явно и 

наблюдавани и измервани директно.   

 Образователната компетентност  се състои в придобиването на 

комплексни знания и умения на експертно ниво, достатъчни за да 

бъде специалистът в състояние да изпълнява специфични задачи в 

или извън академичните среди. С други думи атрибути на 

компетентността са: 

– интердисциплинарни професионални знания и подготовка; 

– способност за трансфер на знания и умения в нови ситуации; 

– организация и планиране на работата; 

– използване на иновации; 

– справяне с нерутинни ситуации и др. 

   За учителя по математика може да се счита, че е постигнал 

професионална компетентност ако е в състояние да практикува висок 
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стандарт. Този стандарт има поне две измерения – висока 

ефективност и широк обхват. Въпросът за измерване (оценяване) на 

професионалната компетентност е изключително предизвикателство, 

защото колкото тя е по-голяма, толкова по–трудно се измерва и 

оценява.  

Добре известните досега цели на обучението – знания, умения 

и отношения (т.е. ценностни ориентации и нагласи) формират 

личностното развитие и са обърнати „към” човека (т.е. интериорен 

компонент). Компетентността, т.е. притежанието на комплексни 

знания, умения и опит на експертно ниво, са социално значими 

качества „от” човека към обществото (т.е. екстериорен компонент). 

Може би това е и причината в повечето известни  ни европейски 

документи, отнасящи се до дейностите и ценностите на 

образователната система се говори именно за компетенции. 

Например публикувана е Европейска референтна рамка за ключовите 

компетенции. Тя включва 8 компетентности, една от които е 

математическата. Разработват се изключително много проекти за 

развитие и подпомагане на компетенции в различни области, особено 

във връзка с ученето през целия живот и дистанционното и 

електронното учене и т.н.  

Според Европейската квалификационна рамка за учене през 

целия живот компетентност означава доказана способност за 

използване на знания, умения и личностни, социални и/или 

методологически дадености в работни и учебни ситуации и в 

професионално и личностно развитие. Глобализацията на света, 

мобилността на гражданите и кариерното развитие налагат 

компетенциите като фактор за гъвкаво приспособяване, растеж и 

конкурентоспособност за да бъде притежателят им адаптивен към 

изискванията на бързо променящия се и силно взаимосвързан свят. 
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Една интересна категоризация на компетентността са следните 

4 етапа (стъпала) на придобиване. 

1. Неосъзната некомпетентност 

 Индивидът не знае/не може да се справи с дадена задача, нито 

осъзнава този свой дефицит и няма желание да го преодолее. 

2. Осъзната некомпетентност 

 Индивидът не знае/не може да се справи с дадена задача,  

осъзнава този дефицит, но не го е преодолял. 

3. Осъзната компетентност 

 Индивидът знае и може да се справи с дадена задача. Но 

въпреки това прилагането на знанията и уменията изискват 

интелектуални и психически усилия. 

4. Неосъзната компетентност. 

 Индивидът има толкова голям опит, че той се е превърнал във 

„втора природа” и може да се справя със задачата с лекота, без 

особена концентрации. Възможността на индивида да предаде на 

другите тази своя компетентност зависи от това кога и как се е 

научил на нея. 

Често се наблюдава индивид  (ученик, студент, млад 

специалист) да отказва да прекрачи  дори към 2-рата стъпка, защото 

не възприема необходимостта и ползата от придобиването на 

определени знания и умения. Придобиването на компетентност е 

волеви процес и той е възможен след осъзнаването на 

необходимостта от него, т.е. той е в пряка връзка с мотивацията. 

След преминаването през 2-рата стъпка преминаването през 3-тата и 

4-тата стъпка се реализира с различна скорост и трудност при 

различните хора.  

Друго интересно  представяне на придобиване на 

компетентност са следните три стадия, което е по–близко и ясно 

кореспондира на образователните компетенции.[3]  
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І. Когнитивен стадий – стадий на запознаване, осмисляне и  усвояване 

на определена съвкупност от факти, понятия, твърдения, методи, 

алгоритми, подходи и др. 

ІІ. Асоциативен стадий – стадий, който се състои от две фази:  

– установяване и отстраняване на евентуални грешки в 

първоначалното разбиране; 

– укрепване, засилване на връзката между различните компоненти 

на  придобиваното знание.  

ІІІ. Автономен стадий – характерното при него е бързината и 

прецизността на изпълнение. 

 За специалистите в областта на образованието е интересно и 

полезно да познават природата на компетентността, за да развиват 

своята и да култивират съответната в своите ученици. Една 

заслужаваща внимание и полезна йерархична схема на превръщането 

на знания и умения в компетенции е следната.[3] 

 

 Процедурализация – процес на преход от явно, директно 

използвани декларативни знания в пряко приложими 

процедурни знания. 

 

 Тактическо учене – процес, в хода на който се осъществява 

обучение как да се определят процедурите за решаване на 

дадена задача. 

 

 Стратегическо учене – процес на усвояване на начини за 

организиране решението на задачата, което е оптимално за нея. 
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Характерен признак на нарастване на компетентността (който 

може да служи и като средство за оценяване както на учениците, така 

и на учителите) е установяването на множеството от свойства на 

задачата, които да доведат до решаването й чрез различни подходи, 

според индивидуалните особености и способности на учениците. 

Колкото е по–многомерно това множество, толкова е по–добре 

разкрита природата на задачата, т.е. толкова по–добре се владее 

средството за обучение на учениците по математика,  каквото е 

математическата задача. На този етап може да се говори за 

проектиране на когнитивни инструкции за обучението по 

математика. 

Ще приведем няколко примера за да демонстрираме 

приложимостта на теоретичните резултати за природата и стадиите 

на компетентност в процеса на обучението по математика. 

Пример 1. 

В 7 часа сутринта Стоян тръгнал за училище с велосипед, като 

се движил със скорост 12 км/ч. След училище той тръгнал 

обратно със скорост 10 км/ч. Като се прибрал, установил, че на 

отиване е пътувал 5 минути по – малко, отколкото на връщане. 

Намерете разстоянието от дома на Стоян до училище и в колко 

часа се е прибрал. 

Решение 1. Нека  е времето за връщане в часове. Тъй като 5 

минути са 

t

1
12

 от часа, то  110 12
12

t t  . Оттук 1 0,5
2

t   ч. Сега за 

разстоянието намираме 10.0,5 5  км. Освен това 13 + 0,5 = 13,5 и 

следователно Стоян се е прибрал в 13:30 часа. 

 Решението е по схемата „съставяне на уравнение, следвайки 

точно текста на задачата”. То съответства на когнитивен стадий на 

компетентност, тъй като е в следствие на знанието на точно 

определен алгоритъм.  
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 Решение  2.  

 2.1. Със скорост 12 км в час 1 километър се изминава за 5 

минути, а със скорост 10 км в час 1 километър се изминава за 6 

минути, т.е. на всеки километър изоставането е 1 минута. Тъй като 

ученикът е изостанал на връщане с 5 минути, то разстоянието от 

училище до дома му е 5 километра, а те със скорост 10 км в час се 

изминават за 30 минути. 

 Решението е чисто аритметично, по логическата конструкция 

„преминаване през единица разстояние” 

2.2. Ако със скорост 12 км в час ученикът на отиване се движи 

още 5 минути, за тях той би изминал 1 километър. Следователно 

търси се времето, за което със скорост 12 км в час ще се измине 1 

километър повече, отколкото със скорост 10 км в час. Тъй като 

очевидно за 1 час разликата в изминалите разстояние е 2 км, то за 

половин час тя е точно 1 километър, за което време той изминава 5 

километра. 

 Решението е чисто аритметично, по логическата конструкция 

„преминаване през единица време”. 

Тези решения могат да се разглеждат като асоциативен стадий 

на компетентност, тъй като демонстрират гъвкави и ефективни 

връзки между отделните единици знания (така нар. chunk). 

Решение 3. Ако разстоянието от училище до дома означим с , 

то времето за връщане е 

S

10
S , за отиване е 

12
S , а разликата между тези 

времена е 1
10 12 12
S S  . Оттук 5S   . 

Това решение елегантно аритметично и е присъщо на 

автономен стадий на компетентност, характеризира се с 

изключителна ефективност и прецизност. 

 Пример 2. 
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 Да се намери броят на всички шестцифрени числа, в 
десетичния запис на които има точно три измежду 
цифрите {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. 

 
Решение 1. Шестцифрените числа, записани с цифрите  и  

според включването им в записа на числата могат да се разделят на 

три вида. 

,a b c

 цифра а (b 

или с) 

цифра b (а или 

с) 

цифра с (b или 

а) 

І вид 4 позиции 1 позиция 1 позиция 

ІІ 

вид 

3 позиции 2 позиции 1 позиции 

ІІІ 

вид 

2 позиции 2 позиции 2 позиции 

 Броят на числата от І вид е , където  1 1 4
3 2 6. .C C C

 1
3C  е броят начини, по които може да се избере цифрата, 

която участва 4 пъти; 

 4
6C  е броят на различните разположения на четирите 

позиции, заети от тази цифра; 

 1
2C  е  броят на различните разположения на останалите две 

цифри в останалите две позиции. 

Броят на числата от ІІ вид е , където 1 3 2 2
3 6 3 3. . .C C C C

 1
3C  е броят начини, по които може да се избере цифрата, 

която участва 3 пъти; 

 3
6C  е броят на различните разположения на трите позиции, 

заети от тази цифра; 

 2
3C  е броят на възможностите за избор на цифрата, която 

участва 2 пъти; 

 2
3C  е броят на различните разположения на тази цифра. 
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Броят на числата от ІІІ вид е , където  е броят на 

различните разположения на едната цифра,  - на другата цифра и 

 - на третата цифра. 

2 2 2
6 4 2. .C C C

C

2
6C

2
4

2
2C

Тъй като три от девет цифра могат да се изберат по  начина, 

то търсеният брой е 

3
9C

   1 1 4 1 3 2 2 2 2 2 3
3 2 6 3 6 3 3 6 4 2 9. . . . . . . . 90 360 90 .84 45360C C C C C C C C C C C      . 

Това решение  е присъщо на когнитивния стадий на 

компетентност, използва добре известни схеми за съставяне на 

различни подслучаи на проблема и добре известна формула за броя 

на комбинациите от определен ред и клас. 

  Вариант на решение 1.  Отново разделяме числата на същите 

три вида. Ако трите цифри  и  са наредени тройки, то броят на 

търсените числа е   . 

 Решение 2. Броят на търсените числа може да се намери 

непосредствено, като числата се конструират по следната схема: 

,a b

9V 

c

6 .C C C4 3 3 2 2 3
6 6 4 9. . 45360C C 

 С долна черта ще означаваме позицията, на която се включва 

нова цифра, различна от цифрите, използвани в по-старшите 

позиции. Такава позиция ще е винаги първата. Например 

произведението 9.1.8.2.7.3  означава, че  за 

 1-ва позиция има 9 възможни цифри; 

 2-ра позиция се заема от същата цифра; 

 3-та позиция се заема от друга цифра, за която има 8 

възможности; 

 4-та позиция се заема от една от вече включените в записа 

цифри; 

 5-та позиция се заема от нова цифра, за която има 7 

възможности; 

 6-та позиция се заема от коя да е от използваните вече три 

цифри. 
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Според тази конструктивна схема имаме: 

9.1.1.1.8.7 504 , 

9.1.1.8.2.7 1008 , 

9.1.1.8.7.3 1512 , 

9.1.8.2.2.7 2016 , 

9.1.8.2.7.3 3024 , 

9.1.8.7.3.3 4536 , 

9.8.2.2.2.7 4032 , 

9.8.2.2.7.3 6048 , 

9.8.2.7.3.3 9072 , 

9.8.7.3.3.3 13608 , 

и след сумиране на броя на числата в отделните групи получаваме 

45360. 

 Решението демонстрира асоциативен стадий на компетентност, 

тъй като се получава в резултат на асоцииране на задачата с няколко 

различни фактически и стратегически знания. 

 Решение 3. Нека трите цифри, използвани в записа на 

шестцифреното число, са  и . Броят на всички шестцифрени 

числа, които могат да се съставят с тези цифри, е , тъй като на 

всяка от шестте позиции може да се постави всяка от трите цифри. В 

този брой обаче са включени и всички шестцифрени числа, записани 

с две от цифрите   и . Техният брой е  (т.е. без , без  или 

без ). Сега обаче в този брой едноцифрните числа 

,a b c

63

,a b c 63.2 a b

c ,aaaaaa  ,bbbbbb  

cccccc  са включени по два пъти – например числото aaaaaa  е число, 

в записа на което не участва цифрата  и число, в записа на което не 

участва цифрата . Съгласно принципа на включването и 

изключването броят на всички шестцифрени числа, които могат да се 

съставят  цифрите  и , е 

b

2

c

,a b c 6 6. 3. 613 3  . Изборът на цифрите  ,a b
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и  може да се направи по  начина. Окончателно търсеният брой е  c 3
9C

 6 63 3.2 3.1  6 3
9C.  . 540.84 45360 

 Решението, очевидно, е най-прецизното и ефективно, но 

изисква добра теоретична подготовка. То съответства на автономен 

стадий на компетентност. 

Тези два примера, както и други интересни задачи, разработени 

по същия начин в [71], са почерпени от практиката на автора. 

Блестящи  образци обаче могат да се почерпят и от класическата 

литература и от не една популярни и интересни задачи, „които всеки 

трябва да знае”. Такъв е например случая с теоремата на Лемус – 

Щайнер [24]. Тъй като говорим за компетенциите на учителите не се 

чувстваме ограничени в рамките на задачи, подходящи само за 

материал до 7 клас. Тъкмо обратното, учителят е учител по  

математика, а не учител на определен клас. 

 Пример 3.  

 

Даден е триъгълник ABC , в който AA  и BB  са негови 

вътрешни ъглополовящи  ,A BC B AC    и AA  BB  . Да се 

докаже, че триъгълникът ABC  е равнобедрен. 

 

 Доказателство 1. Ще използваме известната формула 

, в която 2
1 1al bc b  c 1

ab

b c
b 


 и 1

ac
c

b c



. Тези формули могат да се 

намерят във всеки справочник по математика. 

Чрез тях достигаме до следния вид на формулата 

за ъглополовящата 

   
  

2a bc

b c

22 2
al bc b c a    

 2 2

bc

b c
. 

От приравняването на двете формули за  и  получаваме al bl

A B

C

A
1b

1c
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  2 22 2

2 2

bc ac
b c a a c b

b c a c
    

 
, 

откъдето 

         2 2 2 22 2b a c b c a a b c a c b        

или след разкриване на скобите  

         2 2 2
b a a c b c ab a a c b b c       2

.  

Но         2 2 2 2 2a a c b b c a b a ab b c a b c         

a b

2 . Ако 

допуснем, че , ще получим, че лявата и дясната част на 

полученото равенство са с различни знаци. 

 Доказателството използва стандартни знания, които както бе 

посочено, могат даже да се вземат от всеки справочник. 

Следователно става дума за когнитивна компетентност. 

Доказателство  2.  Допускаме противното и без ограничение 

на общността можем да приемем, че BAC ABC     .  

От триъгълниците ABA  и BAB  ще 

установим, че BA AB   . За целта построяваме 

ABA BAA    и нека P AC BA  . Очевидно 

BP BB  и следователно точката A  е външна за 

триъгълника ABC . От това, че триъгълникът B BA   

е равнобедрен, следва, че AA AB   

 AB A B A   B B A   A   и понеже BA AA  , то 

BA AB  . Сега построяваме през A  права, 

успоредна на BB  и през B  – права, успоредна на 

AC D и с  означаваме пресечната им точка. 

Очевидно ADBB  е успоредник и AB BD  , 

откъдето A B BD . От триъгълника A DB  следва, 

че A DB  DA B  и тъй като AD BB AA   , то 

A B

C

AB

A B

C

AB
B P

A B

C

135

AB

D
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ADA AA D     , т.е. , т.е. ADB AA B  . Понеже ADB AB B  , то 

AB B AA B   , т.е. 
1 1

180 180
2 2

         . Следователно   , 

което противоречи на допускането. По такъв начин получихме, че 

   и триъгълникът ABC  е равнобедрен.  

 Доказателството „асоциира” разнообразие от знания (chunk) и е 

илюстрация на асоциативна компетентност. 

Доказателство 3. Отново ще приемем за 

определеност, че 
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 . Нека M  е точка от AA , 

такава че 
2

B BM
  . Тъй като отсечкатаB M  се 

вижда от точките A  и B  под един и същ ъгъл, то 

, ,A B M  и B  лежат на една окръжност. Да 

напомним, че в окръжност срещу по-малки 

вписани остри ъгли лежат по-късите хорди. Понеже 

A B

C

AB

2


2


2


2


M

 
2 2

ABM    , то BB A AAM   , което е в противоречие с 

условието AA BB  . 

Това остроумно доказателство на теоремата на Лемус – 

Щайнер илюстрира мислене тип мозъчна атака и автономна 

компетентност. 

 Както беше казано по-горе компетентността изисква 

висока ефективност и широк обхват. В контекста на работата на 

учителя по математика това до голяма степен означава да обхване 

максимална част от учениците и да ги отведе до ефективност на 

справяне със задачи, възможно най-близка до техните актуални 

възможности. Тази цел изисква адекватна реакция на 

индивидуалното поведение на ученика по отношение поставените 

проблеми. Учителят е добре да може да реагира на всяка идея от 

страна на учениците, да я анализира в съзнанието си в реално време, 
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да подкрепи подходящите и да обори останалите с съответните 

аргументи. Нещо повече – необходимо е чрез подбора на задачи, 

тяхната последователност, начин на решаване, анализ на резултатите 

да провокира индивидуалното мислене и да цени разнообразието от 

подходи и поведение. Същевременно е добре да се открои най-

ефективното решение, но чрез ясно формулирани критерии.  

За целта е необходимо: 

– да се познават особеностите на математическото мислене 

– да се отчитат индивидуалните особености на учениците  

– да се разкриват качествата, характеристиките на  

         математическите задачи 

– да се установят произтичащите от тях подходи и 

          реализацията им 

– да се използват разнообразни изразни средства 

        (включително ИКТ) 

Следователно централният въпрос за компетенциите на 

учителите се корени в тяхното обучение, в тяхната подготовка, който 

в [24] се поставя по следния начин. „В процеса на подготовката на 

бъдещите учители обучението в решаване на задачи и методите на 

преподаване на решаване на задачи заема особено място. Затова още 

по време на следването си те трябва да получат подходящо за целта 

образование. Следователно изследванията в областта на решаването 

на задачи и довеждането на резултатите от тези изследвания до 

съзнанието на студентите – бъдещи учители е неизменна част от 

тяхното обучение. От голямо значение е изследователският подход в 

обучението на учениците и студентите. Този подход се проявява в 

решаването на всяка задача, при преподаването на всеки елемент от 

новите знания и затвърдяването на вече изучения материал. 

Необходимо е учащите се да се потопят в подходяща 

изследователска среда – в кухнята на математическото изследване... 
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През последните 50 години наблюдаваме интересно взаимодействие 

между тези, които се интересуват от изследванията в областта на 

когнитивната наука и тези, които се интересуват от обучението по 

математика. Изучаването на този клон от математическото 

образование може само да бъде от полза, защото получените изводи 

не само прехвърлят мост към когнитивната психология, но и 

допринасят за по-успешното обучение в решаване на задачи по 

математика.” 

Богатството на арсенала от използвани математически похвати и 

психологически модели и оценки изгражда онази изследователската 

среда, в която трябва да се обучават и да развиват своята 

квалификация учителите по математика. 

 По различен начин стои въпросът с компетенциите на началния 

учител, чиято роля в обучението по математика е не по-малка. Тук не 

можем да говорим за математическа компетентност, а за 

педагогическа и психологическа. Въпреки това използването на тези 

компетентности в полза на ученика силно се влияят от начина на 

преподаването на математически знания. Затова от значение са 

нагласите на началния учител да преподава математика и да се 

усъвършенства и развива в това си качество. Възможността на 

началния учител да се подпомогне в тази си дейност от качествен 

образователен софтуер е стъпка в правилната посока. През 2007 

година  бе създадена Виртуална лаборатория по образователен 

софтуер в СУ „Кл. Охридски” от ФНПП съвместно в ФМИ. 

Проведено бе мащабно проучване на готовността и нагласата на 

началния учител за работа и сътрудничество с Лабораторията  [35]. 

Анализът на събраните чрез проучването данни дава представа за 

актуалната оценка и самооценка на началните учители за справянето 

им с обучението по математика и методите за повишаване на 

компетентността им. Около 10% от анкетираните са на мнение, че 
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трябва да се разработят и предложат софтуерни продукти, които да 

отговарят на учебните програми 1-4 клас и да са приложими в 

часовете по ЗИП и СИП. Те подчертават, че софтуер трябва да има за 

всички общообразователни предмети, като 1 % считат, че той трябва 

да е интерактивен. Друга група учители очакват да открият 

„разработка на уроци”, готови материали, които да използват в 

своята практика. Интересен е фактът, че част от анкетираните считам 

и директно споделят, че Виртуалната лаборатория ще повиши нивото 

им на компетентност, голяма част очакват да има обмяна на опит и 

идеи, а също така да научават новости. Направена бе  и 

констатацията, че голяма част от съществуващите образователни 

сайтове и специализиран софтуер за деца не са конструирани от 

екипи специалисти съвместно с дидактици, програмисти, психолози, 

дизайнери и други, което се отразява на качеството им. 
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V. Основни резултати и изводи. Отворени въпроси 

§1. Основни резултати и изводи 

 Природата, и в частност човешката природа, от една страна и 

човешкото познание за тях от друга страна, са толкова сложни, 

многостранни и динамични, че нито една определена теория не е в 

състояние да ги обясни изцяло. Съществуването на различни, 

понякога допълващи се, понякога противоречащи си, теории за 

самото познание (епистемологията) и за постигане на познанието 

(когнитивната психология), са също част от тази сложна система, 

която те искат да изследват. Човекът – елемент и корона на  

системата, е също сам по себе си една уникална система – уникална 

физически и уникална интелектуално. Изучаването на коя да е 

характеристика, на който и да е параметър на тази уникалност, е 

предизвикателство, пред което трудно може да се устои. Науката 

математика е плод на човешкия интелект, но тя също може да се яви 

и начин за опознаване на този интелект. Пред това 

предизвикателство се изправихме чрез представеното изследване.  

За целта минахме през следните основни моменти. 

 Избор на изследователска парадигма.  

Считаме, че изборът на  ATI изследователската парадигма е 

успешен, защото съответства на целите на съвременната 

образователната парадигма – учене за всеки и учене през целия 

живот. Подкрепя се от редица успешни изследователи и е основа на 

функциониращи теории. 

Избор на методология на педагогическото изследване. 

Избрана бе методологията на качествените педагогически 

изследвания, тъй като те дават възможност за вникване в дълбочина 

на изследваните чрез тази методология процеси. А човешкото 

мислене, математическото мислене са действително дълбоко 

личностни, изключително индивидуални процеси. Методологията на 
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количествените, статистически обосновани изследвания в областта 

на поведенчески анализ не дава тези възможности, които дава 

методологията на качествените педагогически изследвания.  

Избор на конкретна теория на качественото изследване. 

Изследването се гради върху дългогодишен професионален 

опит, който е довел до значителна по обем банка информация за това 

как протича обучението по математика. Тази банка информация дава 

възможност за обосновани научни хипотези. Затова като конкретна 

теоретична основа на изследването бе избрана Обоснована теория на 

Глейзер/Щраус. 

Избор на изследователски методи. 

Наблюдения върху различни групи обучавани (action reseаrch) 

и различни частни случаи (case study) по време на преподавателската 

практика са основните изследователски методи. Наред с това се 

използва и сравнително-исторически анализ, експертизата, 

контекстен анализ, експериментът, анкетата и др. като 

изследователски методи. 

Избор на когнитивната психология като теория за човешкото 

познание.  

Основна характеристика на математическите знания е тяхната 

абстрактност. Поради тази особеност на математическите знания 

считаме, че когнитивната теория и много по-подходяща от 

поведенческата теория. 

Преработване на информацията, специално селектирана  за 

изследваните процеси, в обосновка на направените хипотези. 

Обосновката на направените хипотези е в две основни 

направления – съпоставяне с други изследвания и техните резултати 

и конкретни, извлечени от практиката, данни, факти и аргументи 

(учебни казуси и учебни материали).  
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Основните изводи са следните: 

 Теорията на когнитивната психология може успешно да е 

в услуга на обучението по математика. 

 Концепциите за когнитивно учене са в съответствие и в 

услуга на усвояването на математически знания. 

 Съществуват и са показани ситуации на ниво конкретни 

учебни казуси, които могат да бъдат анализирани с 

теоретични постановки на когнитивната психология. 

 Абстрактността на математическите знания, която е 

основна характеристика на тези знания, налага 

използване на теорията на когнитивното учене за 

усвояването им като най-адекватна. 

 Класификацията на когнитивното учене по математика 

чрез четири когнитивни модела е извлечена от практиката 

и се потвърждава от нея. 

 Установена е функционалността на когнитивните модели 

в редица значими области:  

– решаване на задачи (problem solving);  

– мотивация на учащите се;  

– проектиране на учебни програми;  

– компетенциите на учителите; 

– нагласите на учителите; 

– усъвършенстване на методиката на обучение по 

математика с когнитивни инструкции;  

– оценяване резултатите на учениците. 

 Теорията на когнитивните модели е реална възможност 

учителят от демонстратор, владеещ информацията, да се 

превърне в модератор, владеещ механизмите за 

превръщане на информацията в знания, каквото е 

съвременното изискване към тази професия. 
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§2. Отворени въпроси 
 
 
 Изследваният кръг проблеми касае една изключително 

аморфна, гъвкава и динамична  сфера – интелектуалната дейност на 

човека в съвременния глобализиран и високотехнологичен свят. Най 

– голямото удовлетворение на един изследовател е неговата дейност 

да намери скромното си място като един аспект, като един поглед 

върху тази сфера. Във връзката на когнитивната психология и 

обучението по математика има огромно поле от отворени 

изследователски въпроси. Те могат да бъдат насочени в поне четири 

основни насоки. 

 

I. Просторни и мащабни изследвания върху процесите на 

изучаването на математика от гледна точка на 

когнитивната психология. Целта е да се установи как 

функционира мисълта, за да се разкрие по-голяма част от 

интелектуалните възможности на индивида; включване на 

индивидуалните особености, дадености, способности, 

заложби като средство за получаване на по – добро 

образование; придобиване на знания не по принцип, а 

като активна част от интелектуалния капацитет.  

Научен и социален интерес представлява въпросът за 

когнитивните модели на обучение по математика на 

ученици с обучителни особености, а именно:  

– дислексия (dyslexia),  

– дискалкулия (dyscalculia),  

– дисграфия (dysgraphia),  

– зрителни и слухови нарушения в обучението (auditory 

and visual processing disordres); 
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– невербална необучаемост (nonverbal learning 

disabilities),  

и тяхното отчитане и преодоляване в обучението по 

математика. Тези изследвания са принос в реализацията 

на съвременната образователната парадигма „учене за 

всеки”. 

 

II. Използване на съответствието между теоретичните 

постановки на когнитивната психология и обучението по 

математика на практическо ниво. Потенциални сфери на 

приложимост са методиката на преподаване, учебни 

стандарти, учебни програми, учебни материали, изпитни 

програми, системи за мотивация, системи за оценяване и 

редица други конкретни образователни области. Друга 

потенциална, но много значима, сфера на практическо 

приложение е обучението и особено квалификацията на 

учителите. След конкретни изживявания при обучението 

на конкретни ученици и пряк сблъсък с проблемите и 

предизвикателствата, учителят е „узрял” да продължи 

професионалната си квалификация. Все по-актуална е и 

необходимостта от споделяне на определени учебни 

ситуации, тяхното анализиране и последиците от 

реакциите на учителя, реакциите на учениците и др., за да 

може направените на тази база изводи да се върнат 

обратно в помощ както на науката, така и на практиката. 

Възможностите, които предоставят съвременните 

комуникационни средства, са инструмент и катализатор 

такъв процес да се глобализира. 
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III. Верифициране на хипотезите чрез изследвания, основани 

на методологията на количествените педагогически 

изследвания. Мащабни дейности на държавно ниво като 

Външното оценяване и Държавните зрелостни изпити 

могат да бъдат включени в такова изследване. Достатъчно 

е в проектирането на материалите им да бъде включен и 

този аспект със съответните му индикатори.  Резултатите, 

получени чрез тези дейности ще създадат мащабна банка 

от съдържателна информация за регистриране и 

регулиране на качеството на обучението.  

 

IV. Когнитивните модели са актуално и основно понятие в 

теорията на интелигентните компютъризирани системи за 

обучение, адаптивни системи за обучение, експертни 

системи, системи за машинно обучение, т.е. в областта на 

Изкуствения интелект.  Задачите в областта на 

Изкуствения интелект не се решават чрез опростяване 

или пригаждане на съществуващите понятия в 

традиционните формални обучителни системи. 

Проблематиката на Изкуствения интелект е свързана по-

скоро с качествени,  не количествени проблеми, с 

аргументация, а не с изчисления, с организацията на 

големи бази знания, а не с реализацията на един точно 

определен алгоритъм. За да отговорят на тези изисквания 

разработките на Изкуствения интелект трябва да 

притежават следните свойства [15]: 

–  Обработване на знания, представени в качествена 

    форма; 

–  Получаване на нови знания от множество факти и 

    правила (т.е. промяна на знанията); 
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–  Отчитане на общи принципи и конкретни ситуации; 

–  Предаване на сложни семантични (смислови) значения; 

– Осигуряване на разсъждения на мета ниво. 

Очевидна е връзката между ката формулираните свойства 

на Изкуствения Интелект и изследваните процеси на 

когнитивно учене. Изкуственият интелект изследва 

закономерностите, върху които се гради разумното 

поведение и е емпирична методология за създаване и 

изследване на всевъзможни   негови модели. Разумното 

поведение, интелектуалната дейност на човек започва с 

неговото раждане. Затова всеки модел на развитие на 

интелекта на всяка възраст, в частност и на целевата 

група на това изследване в процесите на изграждане на 

математически знания, е от значение за целите на 

Изкуствения интелект.  
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Заключение 
 

 Понятието когнитивен модел е описателно или качествено 

представяне на човешкото мислене за дадена концепция, умение или 

област. Фокусът е върху когнитивното знание и умение като се 

противопоставя на сензорно-моторните умения и може да включва 

декларативни, процедурни и стратегически знания. Когнитивният 

модел е представата за това как човек придобива, допълва и използва 

знанията си. Тези процеси са близко свързани с метакогнитивните 

разсъждения и могат да се проявят в резултат на: 

– ревизиране, т.е. коригиране на съществуващи знания; 

– придобиване или кодиране на нови знания в резултат на 

обучение или личен опит; 

– комбиниране на съществуващи компоненти за да се направят 

изводи или се осмислят новите знания. 

 

         Когнитивните модели трябва да обяснят или симулират тези 

умствени процедури и да покажат как те предизвикват относително 

перманентни промени в дълготрайната памет на учащия се. 

Моделите могат да са полезни за диагностика на грешки в 

обучението, за неправилни разбирания и заблуди и в много случаи да 

предпишат съответните инструкционални намеси. 

 

Когнитивното моделиране е основен инструмент в полето на 

когнитивната наука, използва се да изясни човешкото мислене за 

всяка област, която можем да се представим. Когнитивният модел за 

дадена област или за процеса на решаване на задачи например, 

типизира експертните знания, които понякога в продължение на 

години или даже десетилетия са се формирали в съзнанието на този 

експерт. Възможно е, даже твърде вероятно е, търсенето на начини и 
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пътища, по които учащият се придвижва за да достигне към знанията 

и състоянието на експерта да е толкова сложно и комплексно 

колкото, ако не и повече, от самото знание. 

 

Търсенията на когнитивната наука са за да опишат процесите, в 

които е ангажиран учащият се за постигане на знания и компетенции 

в дадена област. За конструиране на когнитивни модели са 

необходими множество от подходи за да се събере подходящата 

информация за протичащите процеси докато учениците са 

ангажирани в обучението. Това включва  документиране на 

разсъждения, описание на траектории на решаване на задачи, 

диагностични тестове, експерименти на терен и даже първичен 

анализ на мозъчната активност. Мисленето може да се прояви по 

различни начини, в различни контексти и за различни типове знания. 

Когнитивните модели могат да приемат описателна форма, 

съобщавайки емпирични наблюдения и стратегии, установени върху  

учащите се в процеса на обучение. Когнитивните модели са тясно 

свързани с метакогнитивността, която може да бъде представена като 

„мислене за мисленето”. Метакогнитивното мислене представлява 

един съществен аспект на когнитивните модели, защото това ниво 

определя контролния механизъм, който трябва да се прилага от 

учащия се в случаите на актуално придобиване на нови знания. За да 

се достигне крайното състояние на процеса на поява на нови знания в 

дълготрайната памет, учащите трябва активно да регулират техните 

собствени когнитивни процеси, да решават накъде да насочат своето 

внимание, да преценят дали разбират и осъзнават главните, възлови 

моменти на проблема, да преценят дали се страхуват или се опитват 

да избегнат проблема, да решат дали да потърсят помощ и др.  
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Всеки когнитивен модел е почти по дефиниция непълен и 

винаги е необходимо да се ограничи когнитивното моделиране по 

някои  параметри, като например: 

– според областта от знания, в случая математика; 

– според вида на разсъжденията, в случая решаване на задачи 

(problem solving); 

– според целевата група, в случая ученици от 3 – 6 клас.  
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Основни приноси 
 

 Основните приноси на дисертационния труд могат да бъда 

направени въз основа на постигнатите основни резултати и изводи, 

които са формулирани в V.1. (стр. 142). 

Научни приноси 

1. Установена и изследвана е последователността на когнитивно 

развитие на учениците от вродени и сурови евристики, през 

учебния парадокс и учебното чудо, чрез когнитивните модели 

на учене до личната мотивация и учебни резултати. 

2. Направена е класификация на индивидуалните различия в 

процеса на когнитивно учене чрез когнитивни модели. 

Представени  са характеристиките на всеки модел и 

функционалността им в разнообразен образователен контекст. 

3. Разширена е научната област на методиката на обучение по 

математика като интердисциплинарна наука с елементи от 

когнитивната психология. 

 

Научно – приложни приноси 

1. Дисертацията  представлява  университетски курс по 

метаметодика на математиката и научни изследвания в 

областта, който е подходящ за студенти-магистри, 

специализанти и докторанти. 

2. Проучванията върху когнитивното поведение са от полза 

при проектирането на нетрадиционните форми на обучение 

– дистанционно, през платформи за учене, интелигентни 

адаптивни системи и др. 
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