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Настоящата работа предлага методически модел за развиване на уменията за самоконтрол
и самооценка, разработен на основата на аналитичен теоретичен обзор на самоконтрола и
самооценката като педагогически категории
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език на обучаваните, както и на база целенасочено проведен педагогически експеримент. Методическият модел включва три организационни етапа – „инструкции – действие – резултат“.
Резултатите, получени по време на апробирането на предложената методика, показват повишаване на равнището на самоконтрол и самооценка.
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Пресечното пространство на иновационните дидактически и педагогически стратегии за развиване
на индивидуални образователни траектории и модерните педагогически концепции дава хоризонт за изследване на самоконтрола и самооценката като важна
част от метакогнивните стратегии на обучаваните при
усвояването на чуждия език и актуален компонент на
съвременния методически инструментариум на учителя при чуждоезиковото обучение. Формирането на
умения за самоконтрол и самооценка предоставя раз-

191

doi: 10.33919/flcy.19.2.12

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ. Методика на обучението по съвременни езици

Методически модел
за развиване на
уменията за
самоконтрол
и самооценка
при създаване
на чуждоезиков
писмен текст

нообразни вектори за личностно развитие, за диалог и
обмяна на знания и опит в учебния процес. Умението
за самоконтрол се вписва в теориите за личностно и
интелектуално развитие, в концепциите за развитие на
метакогнитивните умения, в идеите на т.нар. „учебна
кариера“ и поставя актуални проблеми пред педагогическата практика на чуждоезиковото обучение. Актуалността на темата провокира настоящото изследване и
предпоставя неговата цел – създаване на методически
модел за развиване на уменията за самоконтрол и самооценка в писмената реч на чуждия (английски) език
чрез откриване и коригиране на езикови грешки (граматически, лексикални, правописни и пунктуационни)
в създадения от ученика текст на чуждия език, последвана от самооценка на база техния анализ и рефлексия
върху възможните източници за проблема и начините
за тяхното преодоляване.

Теоретични основи и изследователски
инструментариум
В педагогическата литература самоконтролът се
разглежда в качеството на метод (средство) за саморегулация на поведението, дейността и обучението. За Баумайстър и др. (2007) самоконтролът е способност за
промяна на собствените отговори, особено за привеждането им в съответствие със стандарти и за подпомагане на дългосрочни цели, условие за успешна учебна
дейност, подобно на самодисциплината (Дъкуарт и Селиман 2005). Чебишева (2002) счита самоконтрола за
задача, която установява различията между реалния и
програмирания ход на дейността, на нейните етапи и
резултати, на внасяне на коректив в плана за действие.
За Кукла (1982) самоконтролът е акт на познавателна
дейност и признак на критично мислене, елемент на
самостоятелната работа. Към същността на самоконтрола може да бъде добавено и твърдението, че чрез него
ученикът се сравнява със самия себе си, сравнява неговия сегашен резултат с предишен. Всички определения
включват в понятието самоконтрол признака съпоставяне на своето действие с еталон (образец), какъвто
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се явява зададеният резултат или редът на изпълнение.
Линда (1979) поделя функциите на самоконтрола на:
проверяваща – съпоставяне на постигнатите цели с
изискваните; диагностична – учащите се установяват
причините, в резултат на които е възникнала грешката/
грешките; обучаваща – усъвършенстване на знанията
на учениците, усилване на мисловната дейност, която от
своя страна е насочена към усилване и уточняване на
знанията; възпитаваща: определя развитието на личностни качества като критичност, упорство в работата и
самостоятелност; развиваща – развитие на познавателните способности. На подобен принцип към функциите
на самоконтрола могат да бъдат прибавени превръщането на обучението в процес не само на усвояване, но
и на изграждане на знания (Брукс и Брукс 1993, Конли
1993), както и мотивационно-стимулиращата функция,
предложена от Миняр-Белоручев (1984), която създава
положителни мотиви за учене (цитат по Буслеева 2015).
П. Блонски (1979) (цит. по Зимняя 2000) отбелязва четири етапа на самоконтрол спрямо учебния материал:
първи стадий – липса на самоконтрол (учащият се не
е усвоил материала и съответно няма какво да контролира); втори стадий – пълен самоконтрол (ученикът
проверява в пълнота и правилност изучения материал);
трети стадий – изборен самоконтрол (учащият се проверява само главното по изучавания материал); четвърти
стадий – самоконтрол на основата на предишния опит
(самоконтрол на детайлите).
Самооценяването в педагогически аспект представлява оценката на учащите за техния собствен труд (Найду 2006) и е важен компонент на ефективното обучение,
в хода на което учащите се не само се научават да определят цели и стратегии, а и да оценяват своите действия,
да се отнасят към себе си критично (Литъл 1994, 1996).
За Блек и др. (2004) самооценката е един от компонентите на оценката и представлява особен интерес, защото е
ориентирана към учениците. Ролхайзер и Рос (2000) определят самооценката като оценка на работата от страна на учениците, основана на доказателства, докато за
Блачфорд (1997) самооценката включва самопреценка
на постиженията спрямо други учащи се. За Монтгомъри (2001) самооценката е „оценка от страна на ученика
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на собствената си работа или учебни процеси“ (Монтгомъри К. 2001:5). Макдоланд и Бауд (2003) описват
самооценката като умение, което трябва да бъде развито
в учениците, както и нейният положителен ефект върху
учащите се. Това придобиване на умения се разглежда
като процес на конструиране, валидиране, прилагане и
оценка на критериите. Бауд (1995) пише, че „самооценката е за учениците, които развиват своите умения за
учене” (цит. по Райд 2017). За Спилер (2012) самооценката насърчава осмислянето на собственото учене, фокусира ученика върху учебния процес, идентифицира
напредъка в обучението, подчертава формиращите аспекти на оценката. Самооценката може да се разглежда
и като изява на отговорност на учащите се за собственото учене, което за Синклер (2000) е израз на желание за
самостоятелна работа и работа със съучениците.
Един от подходите за формиране и развитие на
уменията за самоконтрол и самооценка е прилагането
на целенасочен анализ на грешките и коригирането на
грешките, подробно анализирани в редица публикации.
За Ферис (2002) коригирането на грешки е процес на
предоставяне на ясна, изчерпателна и последователна
коректна обратна връзка за граматическите грешки на
ученика с цел подобряване на способността му да пише
точно. В повечето теории за чуждоезиково усвояване
указването на и коригирането на грешки в писмен текст
се възприема не само като начин за привличане на вниманието на учениците към допусканите от тях отклонения от езиковите норми, но и като средство за откриване
на нови характеристики на изучавания език, и стимул
за подобряване на учебния процес и ефективно чуждоезиково усвояване. При коригирането на грешки в писмен чуждоезиков текст учителите могат да приложат
два подхода – всестранен (пълен, подробен, детайлен,
обстоен) и селективен (избирателен) (Елис 2009, Ван
Бьонинген 2010). Всеобхватният (или нефокусиран)
подход изисква учителите да коригират всички грешки
в текста на учениците, независимо от типа на грешката.
Селективният подход е насочен към специфични лингвистични характеристики на текста. И при двата подхода могат да се приложат експлицитният и имплицитният метод за коригиране на грешки. Експлицитният
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метод (наричан също „пряка“ или „открита“ корекция
на грешки) е вид обратна връзка, при която учителят
поставя (изписва) правилните форма или структура в
писмения текст на ученика (Ферис 2002, Ферис 2003).
Имплицитната корекция на грешките е тип обратна
връзка, при която учителят само показва, че е допусната грешка, без да я коригира. Друг вид скрита корекция
на грешки е използването на кодовете. Корекционните
кодове включват символи (напр. ‘[ ]’ за липсваща дума
или ‘( )’ за излишна дума) и съкращения (напр. SIV –
subject verb agreement, pl/sg – plural/singular), които информират учениците не само за направена грешка, но и
за вида на грешката (Хендриксън 1984). Според Ферис
(2003) използването на кодове увеличава отговорността
на учениците и стимулира критичното мислене, но едновременно с това може да ги затрудни, още повече че
не всички грешки могат да бъдат маркирани чрез знаци.
Наред със символи и кодове, обозначаването на грешките може да се извърши и чрез цветове – например
един цвят за често срещан тип грешка или за даден тип
грешка. Този подход е сходен с използването на кодове.
Терлемезян (2011), на основата на редица изследвания,
обобщава ролите на учителя и на ученика в процеса на
коригиране на грешки в писмен текст на чужд език. Авторката пише, че учителят се явява едновременно съдия
(определя целите на обучението за развитие на уменията за писане), дизайнер (избира метода за коригиране
на грешки), учен (владее чуждия език на високо равнище), мотиватор (мотивира и насърчава учениците, които
допускат много грешки), обучител (дава възможност на
учениците да коригират собствените си грешки и грешките в писмени работи на свои съученици). Според нея
учениците трябва да са активни в час, да имат „точен
мониторинг за собствения си напредък“ (Терлемезян
2011: 165) чрез воденето на дневник за най-често допусканите грешки и да се ангажират сами в процеса на
коригиране на грешките. Тази позиция на автора се подкрепя от едно по-ранно изследване на Бранън и Ноблаух
(1982), които твърдят, че предоставянето на учениците
да коригират своите грешки в писмени текстове е задължително, защото насочва, мотивира и насърчава учениците да подобрят точността си при писане на чужд език.
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Самоконтролът и самооценката са и учебни метакогнитивни стратегии при употребата на езика. За
Каспер (1997) най-успешно е обучението за писане
на чужд език чрез активиране и съзнателно прилагане на метакогнитивните и когнитивните стратегии
(по класификацията на О‘Мали и Шамо, 1990), които
поделят стратегиите на учене на метакогнитивни, когнитивни и социално-емоционални, каквито се явяват
и уменията за самоконтрол и самооценка при употребата на чуждия език (вж. Елис, 1985; Оксфорд, 1990).
Димитрова-Гюзелева (1999) отбелязва, че на практика
писането най-често се използва като средство за упражняване на лингвистичните аспекти на езика при
чуждоезиковото обучение, както и че „писмената реч
и нейното развитие могат да се превърнат в самостоятелна цел на работата на преподавателя“ (Димитрова-Гюзелева 1999: 33). Писането на английски език е
трудно за учениците поради сложността на английската писмена система и влиянието на българския език и/
или на другите чужди езици, които учениците изучават като част от своята задължителна образователна
програма. Изследванията за многоезичния феномен и
влиянието на първия и втория език при писането на
трети език, започнали през 80-те години на миналия
век, разглеждат проблема от различни гледни точки
(образователни, лингвистични, невролингвистични,
психолингвистични и социолингвистични и др.) и получават нееднакви резултати. Бардел и Фалк (2007)
отбелязват, че не всички проучвания показват влияние на първия чужд език върху втория чужд език при
„морфосинактичните аспекти на граматиката“ (Бардел и Фалк 2007:1). Същите автори цитират изследвания на различни автори, които установяват слабо
въздействие на втория език при усвояване на граматиката на третия език. Според тях влиянието на първия
чужд изучаван език върху втория чужд език е значимо
единствено в областта на синтаксиса и е по-голямо,
отколкото на първия език върху третия (втори чужд)
език. Това твърдение отчасти противоречи на хипотезата за трансферно развитие, според която обучаваните прехвърлят словесни функции от първия към последващите езици (Пинъмън и др. 2013). Интересни
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резултати дава изследването на Ружекова-Рогожерова
(2018) за влиянието на френския език при изучаване
на английския като втори чужд език – авторката установява полезност при прилагането на контрастивния
метод и експлицитното съпоставяне на двата чужди
езика за избягване на интерференцията.
Изследователският инструментариум, насочен към
създаването на работеща и надеждна система за проверка и оценка на резултатите от учебния процес (дидактическа цел) и анализ на информацията за постиженията
на учениците по подобряване на уменията за самоконтрол (диагностична цел), с цел развиването на умения
за самоконтрол, включва педагогически експеримент и
целенасочено създадени показатели и критерии за измерване на равнището на самоконтрол чрез отчитането
на броя открити и коригирани грешки (граматически,
лексикални, правописни и пунктуационни) от учениците при създаването на чуждоезиков (английски) текст
(аргументативно есе). Измерването на развитието на
равнището на самоконтрол на основата на брой открити
и коригирани грешки се основава на разработена скала,
която включва два показателя – „откриване на грешки“
и „коригиране на грешки“, с три критерия за равнище
на самоконтрол – високо равнище – при откриване и коригиране на повече от 75% от грешките, в сравнение с
грешките, установени от преподавателя, средно равнище – при откриване и коригиране между 75% и 25% от
грешките, и ниско равнище – при откриване и коригиране под 25% от грешките, допуснати в чуждоезиковия
писмен текст. За отчитането на уменията за самооценка
се въвежда показателят „адекватност на самооценката“.
Качествени показатели на самооценката са „адекватна“
и „неадекватна“. Адекватна оценка се присъжда на самооценка, еднаква с тази на преподавателя, получена
като средноаритметична стойност от оценките на двама преподаватели. Неадекватната оценка е „завишена“
(+) – при оценка по-висока от тази на преподавателя и
„занижена“ (-) – оценка, по-ниска от тази на преподавателите. В зависимост от разликата между самооценката
и оценката на учителя се въвеждат три степени – „малко занижена/завишена“ – при разлика от +⁄-1 (от 0,10 до
0,99); „средно занижена/завишена“ – при разлика от +⁄-
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1–2 единици (от 1,0 до 1,99) и „силно занижена/завишена“ – при разлика( +)⁄- над 2 единици.
Моделът е апробиран с ученици на ниво В1, осми
клас, изучаващи английски език след немски. Продължителността на квази експеримента е един учебен срок.

Резултати
Общата рамка на методическата процедура за
развиване на уменията за самоконтрол и самооценка
се основава на резултатите от многобройните академични и емпирични изследвания за писане на чужд
език (английски) и на съвременната педагогическа
технология в учебния процес, насочена към диалог
между учител и ученик, към осъществяване на обратна връзка и към взаимни действия на участниците
в учебния процес и на рефлексия върху собствената
дейност. Отчитат се още метода за анализ на грешките в междинния език на учениците и концепциите за
целенасочено развиване на когнитивните и метакогнитивните стратегии при усвояването на чужд език.
Предлаганият методически модел за развитие на уменията за самонаблюдение и самоконтрол включва три
етапа – първи етап, наречен инструкция, втори етап –
работа и трети етап – резултат (фиг. 1).

1. Инструкция:
как се пише и
оценява есе, как
се коригират
грешки

2. Действие:
изпълнение на
учебната задача за
създаване на писмен
текст, откриване и
коригиране на грешки

3. Резултат:
самонаблюдение
за брой и вид
открити и
коригирани
грешки и
самооценка

Фиг. 1. Обща рамка на методическата процедура
за развитие на уменията за самонаблюдение и
самоконтрол
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Първи етап – „инструкция“. Етапът на инструкциите включва запознаване на учениците най-напред
със съдържателно-композиционната организация на
аргументативното есе. В учебниците по английски
език не се посочват и обясняват различията между
българското и английското есе (особено по отношение на реторичната организация на текста), различия, анализирани обстойно от Димитрова-Гюзелева
(1997), което предпоставя тази първа педагогическа
стъпка преди поставянето на основната задача. За
тази цел е съставена кратка таблица във вид на фигура, която изяснява какво представлява „английското“
аргументативно есе като специфичен писмен текст,
коя е основната техника за неговото създаване, кои са
композиционните елементи и стиловите особености
на този жанр (фиг. 2).
Аргументативното есе
Продуктивен писмен текст за изразяване и защитаване
на лична позиция за реален или измислен обект – предмет, случка, проблем и др. със свобода при избора на
теза, на аргументи и на езикови средства
Основна техника за изграждане на аргументативното есе
Разсъждението и по-ограничено описанието, основани
на съждения и умозаключения с цел формулиране на
твърдения и доказателства
Композиция на аргументативното есе
Ясно очертани увод, изложение и заключение. Уводът
и заключението (в отделни абзаци) поставят на фокус
основните елементи от темата и повтарят в синтезиран
вид информацията от изложението. Изложението, на основата на аргументи (доказателства), защитава тезата,
за да реализира комуникативната идея на есето. Свързаност на трите композиционни елемента
Стилови особености на аргументативното есе
Преобладаване на научния стил, без художествени образи, еднозначност и обективност на изказа
Фиг. 2. Особеностите на аргументативното есе
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Втора стъпка от предварителния етап на предлагания модел е запознаване на учениците с начините за
коригиране на грешки от страна на учителя и начините за самокорекция. За тази цел е необходимо да бъдат
ясно дефинирани и обяснени на учениците типовете
езикови грешки в писмените текстове – граматически,
лексикални, правописни и пунктуационни, а след това
и кодовете за тяхното означаване. За реализиране на
този елемент от педагогическия етап „инструкция“ се
използва примерен писмен текст с грешки, коригирани по различен начин – с посочване на грешката, с
обозначаване на типа грешка с думи или чрез кодове,
които играят ролята на обратна връзка към ученика.
Предпоследната педагогическа стъпка от този
предварителен етап е запознаване на учениците с критериите и показателите за (само)оценка на аргументативното есе. Това е най-трудната задача за преподавателя в етапа „инструкция“, а както показват резултатите
от настоящото изследване за апробация на модела – и
за учениците. За тази цел учениците се запознават с аргументативно есе, което отговаря на всички показатели
за получаване на максимален брой точки и съответно
максимална оценка. Коментират се последователно
критериите съдържание, обем и формат, спазване на
граматичните правила и норми, владеене на лексикалните форми, както и показателите към всеки от
критериите. Проведеният квази експеримент разкрива големи затруднения за поставянето на самооценка
и на взаимна оценка между обучаваните, особено при
поставянето на точки към всеки показател, както и при
разграничаването на важни и маловажни грешки.
Последна стъпка от предварителния етап на предложения методическия модел за развиване на умения
за самонаблюдение и самоконтрол чрез създаване
на писмен текст на чужд език се състои в указания
за попълване на т.нар. Дневник за самонаблюдение и
самоконтрол (фиг. 3). Чрез записване на броя (и отчитане на вида) открити и коригирани грешки (в сравнение с идентифицираните и коригираните от преподавателя), учениците сами могат да диагностицират
измененията в уменията си за самонаблюдение и самоконтрол. При изработването на подобен дневник,
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по преценка на учителя, писмените текстове могат да
не бъдат поделяни на входни, контролни и заключителни, а само подредени в тяхната последователност
(фиг. 3). На втората (обратната) страна на дневника
учениците описват в таблица вида допуснати грешки – граматични, лексикални, правописни, което им
позволява да наблюдават кой тип грешки откриват и
коригират най-често.
С подобна цел – наблюдение на развитието на
умението за самооценка – е втората част на дневника (самонаблюдението се извършва чрез отчитане на
разликата между оценката на учителя и ученика и към
нея могат да бъдат приложени критериите, предложени в методическата част на настоящото изследване –
т.е. отчитане на факта дали оценката е реалистична,
или е завишена/занижена).

Фиг. 3. Дневник за самонаблюдение и самоконтрол
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Втори етап – „действие“. Действеният етап от
методическия модел за развиване на умения за самонаблюдение и самоконтрол в писмената реч чрез създаване на писмен текст на чужд език се развива в два
варианта.
Първи вариант:
Задаване на темата на аргументативното есе и
предоставяне на време за неговото създаване. Изпълнението на учебната задача е в рамките на 20 минути
от един учебен час. Времевото ограничение за съставяне на аргументативното есе е много важно условие
за формиране на адекватни умения за самонаблюдение и самоконтрол.
Самопроверка на писмената работа, която включва откриване и коригиране на грешките (фиг. 4). Самопроверката е с продължителност 10 минути. При
ученици, които владеят чуждия език на нива C1 и C2,
задачата за откриване на грешки може да бъде усложнена с изискване за посочване на техния тип при
използване на кодове (за граматични грешки – G, за
лексикални – L, за правописни и за пунктуационни
грешки – Sp).
Създаване на
писмен текст
Откриване и
коригиране на
грешки от ученика
Самооценка
Корекция на
грешките и оценка
от учител
Връщане на писмената
работа на ученика и
рефлексия

Фиг. 4. Методическа процедура за развитие на уменията за самонаблюдение и самоконтрол при нарушаване на езиковите норми в рамките на писмената чуждоезикова реч – вариант 1

При първото аргументативно есе е добре учениците да се самооценят холистично с помощта на след-
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ната опростена скала – по 5 точки за всяка езикова
категория – съответно граматика, лексика, правопис,
пунктуация.
Корекция на грешките от страна на учителя и поставяне на оценка, като средна аритметична стойност
от оценките на двама преподаватели.
Връщане на писмената работа и коментар върху
крайните резултати. Критично осмисляне на обратната връзка от ученика (напр. отчитане на вида грешка,
възможните причини за проблема и начините за неговото преодоляване) и сравняване на грешките, открити и коригирани от учениците с грешките, идентифицирани от учителя, сравняване на самооценката и
оценката, попълване на Дневник за самонаблюдение
и самоконтрол.
При втория вариант „местата“ на ученика и учителя се разменят при откриването на грешките в писмения текст (фиг. 5).
Създаване на
писмен текст
Подчертаване на
грешки от учителя
Оценка от двама
преподаватели
Корекция на
грешките от ученика
и самооценка
Връщане на писмената
работа на учителя и
рефлексия

Фиг. 5. Методическа процедура за развитие на уменията за самонаблюдение и самоконтрол при нарушаване на езиковите норми в рамките на писмената чуждоезикова реч – вариант 2

След изпълнение на учебната задача (в рамките
на 20 минути) писмените работи се предават на учителя за проверка и оценка.
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Начинът на отбелязване на грешките в писмената
работа се избира от преподавателя и се определя от
равнището на владеене на чуждия език от обучаваните. Познаването на типа грешки на учениците и тяхното ниво на владеене на езика, както и предпочитанията им при получаване на обратна връзка, могат да
помогнат на учителя да използва ефективни методи
за предоставяне на обратна връзка, а на учениците да
повишат равнището си на самонаблюдение и самоконтрол.
Писмената работа се оценява от учителя и се
предоставя на втори преподавател за оценка. Крайната оценка е средно аритметичната стойност от двете
оценки.
Писмените работи се връщат на учениците за самокорекция и самооценка.
След направените корекции от учениците, и след
самооценяването, писмените работи се връщат на
учителя за проверка на направените корекции. Накрая
се извършва сравняване на резултатите и тяхното критично осмисляне, както и попълване на Дневник за
самонаблюдение и самоконтрол.
В посочения вариант втората педагогическа стъпка „подчертаване на грешки от учителя“ може да се
замени с взаимен контрол между учениците, ако те се
справят добре и показват високи резултати при усвояването на езика.
Двата варианта на втория етап на методическия
модел за развиване на умения за самонаблюдение и
самоконтрол при създаване на писмен текст на чужд
език имат предимства и недостатъци и за учителя, и
за ученика.
Предимства за учителя се явяват сведенията за
динамиката в равнището на уменията за самонаблюдение и самоконтрол и за степента на езикова грамотност на учениците, които от своя страна предпоставят
избор за по-нататъшна ефективна методическа стратегия. Недостатъци и при двата варианта е отнемането на много време от ограниченото учебно време на
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учениците, допълнителното им натоварване, ангажирането на втори преподавател и др.
Предимства за учениците при реализирането на
втория етап на методическия модел за развиване на
умения за самонаблюдение и самоконтрол са формирането на умения за откриване и коригиране на грешки в писмен текст, на умението да се учат от грешките
си. Слаби страни или недостатъците на модела за учениците е също времеемкостта, трудности при разбирането на обратната връзка от преподавателя от някои
обучавани, несигурността как да коригират грешките
си.
Трети етап – резултати на методическия модел
за развиване на умения за самонаблюдение и самоконтрол при създаване на писмен текст на чужд език
се състои в анализиране и обобщаване на резултатите от всички писмени работи. Този етап се реализира
чрез диалога учител-ученик/ученици и отговаря на
съвременните модели за осъществяване на образователния процес. Чрез него се развиват метакогнитивни
умения от по-общ характер, свързани със събиране,
критичен анализ и обобщаване на данни на основата
на конкретно проучване, както и такива, свързани с
подобряване на учебните резултати – рефлексия върху възможните източници за допуснатите грешки и начините за тяхното преодоляване. Финалният етап на
модела е едновременно труден за осъществяване от
страна на учениците, но едновременно и най-интересен за тях.

Заключение
Методическият модел за развиване на умения за
самонаблюдение и самоконтрол в писмената реч чрез
създаване на писмен текст на чужд език – „инструкции – действие – резултат“, основан на интерактивната педагогическа технология на учебния процес, е
насочен към развиване на метакогнитивните умения
на учениците при употребата на чуждия език. Методическият модел се реализира чрез две различни последователности от педагогически стъпки: откриване
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на грешки (граматически, лексикални, правописни и
пунктуационни) – самокорекция – корекция на грешките от учител – рефлексия; подчертаване на грешки
от учител – корекция на грешките от ученик – повторна проверка от учител – рефлексия. Посочените последователности могат да се приложат и при включването в тях на самооценката.
Развиването на умения за самонаблюдение и самоконтрол чрез определен методически модел е успешно при активното участие и на учител, и на ученик/ученици и стимулира чуждоезиковото усвояване
чрез анализ и оценка на собствените грешки.
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