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1. ДИАГНОСТИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ВЛАСТ НА УЧИТЕЛЯ
Властта е тясно свързана с управлението, контрола, вземането на решения, изпълнението, подчинението - специфични
разновидности на човешките отношения, при което едната страна определя поведението на другата. Тя е фундаментално понятие, отразяващо главното в педагогическото взаимодействие
[Иванов, И. Педагогическата власт на учителя.Ш.,1995].
Един от най-универсалните подходи при класифицирането на формите на осъществяване на властта и в случая вдъхновител на нашата концепция е този на Дж. Френч и Б. Рейвън
със съответни съществени изменения.
НАГРАДНАТА ВЛАСТ е основана на възнагражденията.
Ученикът се подчинява, защото може да получи нещо приятно
и необходимо. Неин израз е конформността на подвластния.
Включва от въпросника айтеми N 1, 6, 11, 16.
ПРИНУЖДАВАЩАТА ВЛАСТ е основана на страх от насилие и санкция като следствие от неконформно поведение.
Включва айтеми N 2, 7, 12, 17.
Отличително за ЛЕГИТИМНАТА ВЛАСТ е, че се изразява
в регламентиран нормативен натиск, упражняван върху учениците. Такава власт се основава на закона, на традицията или
на някакво временно групово решение. Тя е формална, ролева,
официална, безлична, деперсонализирана власт на учителя.
Включва айтеми N 3, 8, 13, 18.
ЕКСПЕРТНАТА ВЛАСТ е власт на компетентността. Нейната основа е социалното признание на учителя като специалист
(авторитет) в дадена конкретна област, т.е. признаването на
знанията му за ценни. Включва айтеми N 4, 9, 14, 19.
РЕФЕРЕНТНАТА ВЛАСТ е власт на привлекателността.
В основата й е идентификацията на ученика с учителя, приемането му като еталон и източник на стандарти и убеждения. Включва айтеми N 5, 10, 15, 20.
При взаимодействието си с ученика учителят реализира
синкретично всички разновидности властване, за да постигне
по-значителен ефект. Това дава основание да се говори за СИНКРЕТИЧНО ВЛАСТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (СВВ) като специфично, относително постоянно съчетание на видовете властване
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при един учител в условията на педагогическия процес.
Въпросникът съдържа 20 въпроса, разпределени в 5 скали, измерващи проявленията на съответния вид педагогическа
власт. Скалите са означени с първите букви на типа власт. На
въпросите се отговаря по пет- степенна скала (съвсем вярно вярно - трудно ми е да отговоря категорично - невярно - съвсем
невярно).
Всеки отговор се оценява с определен брой точки - 4, 3,
2, 1, 0 (съвсем вярно - съвсем невярно). За всяка от петте
скали се изчислява бал, вариращ от 0 до 1, като по-високата
стойност означава по-силна изразеност на типа власт във властното отношение. Изчисляват се основните статистически показатели, както и относителния дял на типовете власт, за да се
получи представа за структурата на синтетичното властно въздействие.
Въпросникът е следният:
(1). Правилното изпълнение на задачите винаги трябва да се поощрява.
(2). Учениците трябва да разберат, че наказанието за всяко нарушение е неизбежно.
(3). Когато изисквам нещо от учениците, подчертавам винаги, че
това е защото съм учител.
(4). Стремя се моите ученици да ми подражават.
(5). Учениците са изпълнителни само когато осъзнаят, че учителят
им е добър професионалист.
(6). Всяка добра постъпка на учениците трябва да се награди по
някакъв начин.
(7). Учителят трябва да застави ученика да му се подчини.
(8). Учениците са длъжни да изпълняват нарежданията на учителя.
(9). При изпълнение на някаква задача винаги се опирам на любимите си ученици.
(10). Учениците много често ми задават въпроси.
(11). Най-изпълнителните ученици трябва да получат най-високо
признание.
(12). Има случаи, в които учителят трябва да се наложи на всяка
цена над ученика, дори със сила.
(13). Във взаимоотношенията с учениците винаги трябва да се
спазва дистанция.
(14). Стремя се във взаимоотношенията си с учениците да се
доближа до техния свят, да разговарям на «техния език».
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(15). Учениците ме търсят за съвет в житейски ситуации.
(16). Учителят трябва да се отблагодари на учениците, ако е постигнал някакви успехи в работата си с тях.
(17). Учителят трябва да следи строго за спазването на дисциплината от учениците.
(18). Ръководната роля на учителя е негово право и задължение.
(19). Учителят трябва да привлича към себе си учениците.
(20). Компетентността на учителя се цени най-много от учениците.

2. ЧЕК-ЛИСТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ
Чек-листът е една по-елементарна форма от въпросника, представляваща списък от характеристики или въпроси (съждения), служещи за пътеводител при извършването на систематично обследване, в това число и наблюдение. Използва се
за оценяване на начина на работа (учебни постижения), професионална годност и качество на труда, отношение към различни
ценности, оценка на качествата на учебна документация (планове, програми, учебници) и продукти на труда и дейността и
пр.
Ако не е предвиден друг начин на работа, всяко съвпадение с айтем от чек-листа дава една точка повече в общата оценка.
Конструирането на един чек-лист не е трудно. Основният
проблем е емпиричната интерпретация на категорията на анализа. След това в списъка се включват само положителни или
само отрицателни значения на отделните интерпретатори.
Един пример за чек-лист е използваният в Англия за оценяване на учители: [По: Милянкова, Р. Подбор и оценяване на
учителите в развитите страни. С., 1992].
1.Съществува демократична атмосфера в класната стая.
2.Съществува добро взаимно разбирателство между учител и ученици.
3.На учениците им харесва да работят в часовете при този учител.
4.Методите на преподаване са гъвкави с оглед личните нужди на
учениците от класа.
5.Творческата дейност е резултат от големия интерес на учениците
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към работата в класа.
6.Учениците вземат участие при планирането на дейностите в часа,
при използването им при оценяване на резултатите от тяхната
работа.
7.Учениците уважават мнението на другите и решенията на цялата
група.
8.Учителят използва предвидливо и ефективно времето в класната
стая.
9.Учениците демонстрират ясен и независим начин на мислене.
10.У учениците има изградени добри навици за работа в клас.
11.Учебната програма е добре подбрана и помага на учениците
да се запознаят с живота и с обкръжаващия ги свят на
тяхното ниво на зрелост.
12.Подреждането на децата в групи е подчинено и съобразено с
личните им интереси, нужди и възможности.
13.В класната стая е създадена подходяща обстановка чрез избор
на мебели, украса и дидактически средства.
14.Когато е възможно, преподаването се усложнява, като се създават условия учениците да натрупат собствен опит.
15.Упражненията и решаването на задачи са неразделна част от
работата на учителя.
16.Опитът на учениците се обогатява чрез учебни екскурзии, наблюдения и други форми на работа.
17.При усвояването на основните знания и умения, както и при
работата по всички раздели в учебната програма, се обръща
особено внимание на разбирането, а не на запомнянето.
18.Учениците си водят дневници или имат други форми, чрез които
отбелязват самостоятелната си работа по предмета.
19.Добри резултати от предишните дейности на учениците се използват от учителя за онагледяване и демонстриране на положителен опит.
20.На учениците се осигуряват възможности да усетят красотата
на природата и на културата, сред която живеят.

3. СХЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧИТЕЛЯ
Методиката е предназначена за оценяване на учителския
труд от директори и инспектори. Заимствана е от практиката на
американското училище. [По: Милянкова, Р. Подбор и оценяване
на учителите в развитите страни. С., 1992]
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По всеки от основните пунктове на схемата, учителят получава оценка “Добре”, “Средно” или “Слабо”. След сумиране,
се получава и съвкупната оценка.
“Добре” означава, че учителят се справя много добре и
се стреми да стане добър учител.
“Средно” показва средни резултати и че на учителя липсва професионална отговорност.
“Слабо” говори за незадоволителна работа.
1. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
1.1. Цели на преподаването и използваната методика.
1.2. Обяснения.
1.3. Начин на поставяне на проблема.
1.4. Планиране на работата.
1.5. Предварителна подготовка и регулиране.
1.6. Използване на дидактически материали за онагледяване.
1.7. Внимание към нуждите на децата.
1.8. Мотивация и ориентация на учениците.
1.9. Организация на дейностите в класната стая.
1.10. Оценяване и изпитване.
1.11. Анализ на резултатите.
2. ОТНОШЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ И СТАНДАРТИ
2.1. Качества на учителя като лидер и организатор.
2.2. Самоконтрол.
2.3. Ентусиазъм.
2.4. Лоялност към училището и училищния персонал.
2.5. Работа на учителя за професионално израстване.
2.6. Вземане на решения.
2.7. Връзки с персонала на училището и взаимоотношения с него.
2.8. Предварителна подготовка за часовете.
2.9. Маниер на обличане и говорене.
2.10. Комуникации.
3. АТМОСФЕРА В КЛАСНАТА СТАЯ
3.1. Взаимоотношения учител-ученик.
3.2. Стандарти за индивидуална и групова работа.
3.3. Условия за работа.
3.4. Морал и взаимоотношения в класната стая.
3.5. Създаване на центрове на интереси у учениците.
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4. НАВИЦИ ЗА РАБОТА
4.1. Организация на работата в класната стая.
4.2. Работа с отделния ученик и отношение към работата в група.
4.3. Изграждане на умения за индивидуална, самостоятелна и
групова работа.
4.4. Задаване на домашна работа.
4.5. Ред, дисциплина.
5. ОТНОШЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
5.1. Отношения на учениците.
5.2. Интереси на учениците.
5.3. Усилия на учениците.
5.4. Желание за участие на учениците.
5.5. Отговорност на учениците.
5.6. Достигнато ниво на работа от учениците.
5.7. Дисциплина и поведение на учениците.
5.8. Навици за учене и работа на учениците.
5.9. Използване на подходящи помощни материали, уреди и
инструменти в час.

4. РЕЙТИНГ-СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
УЧИТЕЛИ ОТ ИНСПЕКТОРИ
Технологиятаеаналогична на предишната. Оценяват се
различни страни от работатана учителя [По: Милянкова, Р. Подбор и оценяване на учителите в развитите страни. С., 1992].
Същност на оценката:
А - отлично
Б - отговаря на стандарта повече от необходимото
В - напълно отговаря на стандарта
Г - не отговаря на стандарт
Д - незадоволително
1.Изпълнение на задълженията.............................................А.Б.В.Г.Д
2.Резултати и качество на работата.......................................А.Б.В.Г.Д
3.Сила на изразяване..............................................................А.Б.В.Г.Д
4.Инициатива.........................................................................А.Б.В.Г.Д
5.Вземане на решения, оценка на ситуацията......................А.Б.В.Г.Д
6.Оригиналност на мисленето............................................А.Б.В.Г.Д
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7.Реакция на оказан натиск................................................А.Б.В.Г.Д
8.Наклонности към лидерство............................................А.Б.В.Г.Д
9.Умение да делегира права, да координира и насочва......А.Б.В.Г.Д
10.Развитие на онези за които отговаря................................А.Б.В.Г.Д
ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА.............................................................А.Б.В.Г.Д

5. РЕЙТИНГ-СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
УЧИТЕЛИ ОТ УЧЕНИЦИ
Прилага се при необходимост от оценка на учителя от
страна на учениците [По: Милянкова, Р. Подбор и оценяване
на учителите в развитите страни. С., 1992].
Същност на оценката:
1- в най-слаба (малка) степен
2- в слаба (малка) степен
3- в средна степен
4- в силна (голяма) степен
5- в най-силна (голяма)
УЧЕНЕ
01.Намирате предмета стимулиращ и поддържащ Вашия интерес................................................................................1-2-3-4-5
02.Научихте нещо, което считате за важно........................1-2-3-4-5
03.Интересът Ви по предмета се е увеличил след като завършихте
курса при този учител..................................................1-2-3-4-5
04.Вие научихте и разбрахте учебния материал в часовете при
този учител....................................................................1-2-3-4-5
ЕНТУСИАЗЪМ
05.Преподавателят е много ентусиазиран при преподаване на
този предмет................................................................1-2-3-4-5
06.Преподавателят е енергичен и динамичен при преподаване на
този предмет.................................................................1-2-3-4-5
07.Преподавателят представя материала с чувство за хумор................................................................................1-2-3-4-5
08.Стилът на преподаване по предмета поддържа Вашия интерес
по време на преподаване............................................1-2-3-4-5
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ОРГАНИЗАЦИЯ
09.Преподавателят винаги обяснява най-неясните теми по
предмета.......................................................................1-2-3-4-5
10.Учебният материал по предмета винаги е добре подготвен и
внимателно обяснен.....................................................1-2-3-4-5
11.Предварително поставените от учителя цели се съблюдават
по време на обучение, така че учениците винаги са наясно
докъде са достигнали...................................................1-2-3-4-5
12.Учителят преподава така лекциите, че да се облекчава воденето
на бележки.....................................................................1-2-3-4-5
ГРУПОВА РАБОТА
13.Учениците се насърчават да работят на групи.............1-2-3-4-5
14.Учениците са подканяни да споделят своя опит и идеи....1-2-3-4-5
15.Учениците се насърчават да задават въпроси и учителят им
отговаря.........................................................................1-2-3-4-5
16.Учениците се насърчават да изказват своите собствени идеи и
/ или да отправят въпроси към учителя......................1-2-3-4-5
ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ
17.Учителят е приятелски настроен към всеки ученик......1-2-3-4-5
18.Учителят насърчава учениците да търсят помощ от него в или
извън класната стая.....................................................1-2-3-4-5
19.Учителят показва специален интерес към всеки ученик..................................................................................1-2-3-4-5
20.Учителят е еднакво достъпен за учениците в часовете и след
това.................................................................................1-2-3-4-5
ВЪЗПИТАНИЕ
21.Учителят умее да представи различни теории като ги
противопоставя..............................................................1-2-3-4-5
22.Учителят представя основата или произхода на идеите, развити
от него в час..................................................................1-2-3-4-5
23.Учителят винаги дискутира най-новите разработки по
преподаваната тема.....................................................1-2-3-4-5
24.Учителят представя идеи, възгледи или позиции, различни от
неговите..........................................................................1-2-3-4-5
ИЗПИТВАНЕ
25.Всички материали за подготовка за тестове или изпити са
предварително известни на учениците......................1-2-3-4-5
26.Методите за оценяване постиженията на учениците са обек-
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тивни, честни и подходящи за предмета....................1-2-3-4-5
27.При преподаването учителят особено набляга на информацията, необходима за изпитите в края на курса на обучение..................................................................................1-2-3-4-5
ДОМАШНИ ЗАДАНИЯ
28.Текстовете, които учителят изисква да бъдат прочетени, са достъпни и помагат при усвояването на учебното съдържание.................................................................................1-2-3-4-5
29.Зададените теми и различните домашни работи допринасят за
по-добро разбиране на учебния материал по предмета....................................................................................1-2-3-4-5
ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА И ПРЕДМЕТА
30.Скорост на преподаване на новото учебно съдържание (1 много бавно, 3 -средно, 5 -много бързо).....................1-2-3-4-5
31.Трудност на предмета в сравнение с другите предмети (1 -много
лесен, 2 -лесен, 3 -среден, 4 -труден, 5 -много труден).................................................................................1-2-3-4-5
32.Натоварване по предмета в сравнение с натоварването по
другите предмети..........................................................1-2-3-4-5
33.Часове проведени извън класната стая по този предмет (1 -до
2; 2- от 2 до 5; 3 -от 5 до 7; 4 -от 7 до 12; 5 -над
12).................................................................................1-2-3-4-5
34.Степен на интерес на ученика към предмета преди да започне
обучението при този учител (1 -много ниско, 3 -средно, 5 много високо)................................................................1-2-3-4-5
35.Общ успех на ученика в училище...................................1-2-3-4-5
36.Очакван успех по този предмет......................................1-2-3-4-5
37.Причини да изберете изучаването на този предмет (1 -задължителен е, 2 -избираем е, 3 -общозадължителен е, 4 -предпочитан и интересен за мен, 5 -предизвиква общ интерес...................................................................................1-2-3-4-5
38.В кой клас учите...........................................
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6. МЕТОДИКА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБРАЗА НА УЧИТЕЛИТЕ
Изучаването на образа на учителя (конкретен индивид
или обобщаващ образ) става най-често чрез описание на неговите черти. В случая се излага един такъв списък, който широко
се използва в практиката на полското училище. От учениците
се изисква да заградят с кръгче номера на тези качества или
черти, които могат да се отнесат към учителите.
Следва списъкът:
(1). Търпеливи (2). Добре подготвени за работата (3). Добри (4). Акуратни (5). Дискретни и достойни за доверие (6). Компромисни, способни за отстъпки (7). Обичат родината си (8).
Обичат професията си (9). Реалисти (10). Обичани, предизвикващи симпатия (11). Обичат децата (12). Лесно установяват
контакт с децата (13). Обичат реда и подредеността (14). Имат
интересни идеи (15). Конфликтни - влизат в конфликти с другите
(16). Имат доверие в себе си (17). Умни (18). Нервни (19). Нетърпеливи (20). Неточни (21).Недискретни и негодни за доверие
(23). Безконфликтни (24). Не са най-добре подготвени за работа
(25). Несигурни в себе си (26). Трудно се трогват (27). Необщителни (28). Безкомпромисни - трудно правят отстъпки (29). Невзискателни (30). Сигурни, на тях винаги може да се разчита
(31). Обективни в оценката на учениците си (32). С широки интереси (33). С ограничени интереси (34). Сигурни в себе си (35).
Старателни (36). Снизходителни (37). Недоверчиви (38). Готови
да помогнат на учениците в трудни моменти (39). Спокойни (40).
Владеят задълбочени знания (41). Морални, етични (42). Трудолюбиви (43). Прями (44). Говорят и правят това, което мислят (45). Прекалено чувствителни (46). Дружелюбни (47). Точни,
акуратни (48). Амбициозни - реализират всички свои намерения
(49). Съобразителни и разумни (50). Разбират учениците (51).
Внимателни (52). Сърдечни (53). Склонни към саможертва,
алтруисти (54). Предразположени към вълнения (55). Скромни
(56). Общественици (57). Спонтанни (58). Справедливи (59).
Постоянно обогатяват своите знания (60). Решителни, твърди
(61). Строги (62). Искрени, откровени (63). Тактични, деликатни
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(64). Уважавани от другите (65). Толерантни (66). Творчески
личности (67). Чувствителни (68). Имат подход към всеки ученик
(69). Вярват в собствените сили (70). Взискателни (71). По-различни от останалите (72). Отделят някои от учениците си (73).
Любопитни (74). Затворени в себе си (75). Интересуват се от
всеки ученик (76). Решителни (77). Дисциплинирани (78). Непостоянни, колебливи (79). Уравновесени, последователни (80).
Уважават другите хора.

7. МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА УЧИТЕЛСКАТА
ПРОФЕСИЯ
Отношението на учителя към професията е основен личностен параметър, определящ качеството на неговия труд. На
изследването на проблемите, свързани с привлекателността
на професията и в социологически, и в психологически план са
посветени множество публикации. Доминира становището, че
учителската професия е загубила от своя престиж поради това,
че е традиционна и поради всеобщата интелектуализация на
труда и свързаното с нея по-високо образователно ниво на населението. За това способстват и ниският професионален статус,
неблагоприятните условия на живот на учителя, високата заболеваемост, нарушената социална, възрастова и полова структура на професията и т. н.
Изследването на привлекателността на учителската професия става чрез въпросник (авторска разработка), включващ
33 отговора на въпроса “Какво Ви привлича в учителската професия?” [Виж по-подробно: Иванов,И. Учителят и професията.
- Педагогика, №2, 1997]. Изследваните лица изразяваха отношението си към всеки от айтемите по 5 -степенна скала, отразяваща континуума невярно (1) - вярно (5):
Всичките твърдения са групирани в 6 комплекса
(скали):
А - творчество, интелектуалност на труда:
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1.Творческият характер на професията.
2.Високото ниво на интелектуализация на труда.
Б - нравствена атмосфера на труда:
1.Всеотдайността на колегите ми.
2.Любовта към училището.
3.Обичта към децата.
4.Липсата на завист у колегите ми.
5.Липсата на потребителско отношение към живота у колегите ми.
6.Благородството на професията.
7.Скромността на колегите ми.
8.Уважението от страна на ученици и родители.
9.Липсата на ходатайства.
10.Възможността да преуспееш без връзки.
11.Това, че болшинството от колегите ми са жени.
12.Възможността да дам частица от себе си на другите.
13.Възможността да изявиш напълно себе си.
В - социален и материален статус на професията.
1.Справедливото заплащане.
2.Високата заплата.
3.Богатите възможности за допълнително стимулиране на труда.
4.Високият обществен престиж на професията ми.
5.Участието в подготовката на младите за живота.
6.Възможността да контактуваш непрекъснато с младежи.
Г - организационно-управленчески условия на труд.
1.Голямата стабилност на изискванията, отправени към мен.
2.Голямата стабилност на учебните планове и програми.
3.Малкото несвойствени задължения, които се налага да изпълнявам.
4.Високата компетентност на ръководителите ми.
5.Разнообразието.
6.Възможност да се занимаваш непрекъснато с обществена работа.
Д - хигиенно-битови условия на труд:
1.Тишината на работното ми място.
2.Чистотата на работното ми място.
3.Възможността да бъда винаги красив (-а) на работното си място.
4.Спокойствието, липсата на нервно напрежение.
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Е - свободно време.
1.Големият отпуск.
2.Възможността да разполагаш с много свободно време.

8. ПРЕДСТАВА НА УЧИТЕЛЯ ЗА КАЧЕСТВАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Понятието всестранно и хармонично развита личност найпълно обхваща общочовешкия възпитателен идеал. В този смисъл това е крайната цел на съвременната педагогическа дейност. За образователната система е необходима операционална таксономия на целите, свързана с този тип личност, разбирана като исторически определени качества на личността и съответните програми за педагогическа дейност. Както е известно,
такава таксономия не успя да създаде дори тоталитарната педагогика, въпреки крещящата декларативност на идеала за всестранно развитие. По тази причина няма единство в цялата
педагогическа теория и практика на технологично равнище.
С тази ситуация се сблъсква учителят, който професионално трябва да работи за формирането на многостранно и
хармонично развита личност и същевременно няма ясно изразен образ на това понятие. В условията на училищното обучение
се получава съвкупен ефект.
Сред публикациите за отношението на учителя към качествата на учениците бихме отличили тези на Н.В.Кузмина,
С.Жекова, М.Андреев, А.Майер, Г.Е.Заборовски и Ю.Н.Кучкина,
С.В.Кондратиева, Х.Куунарпуу. Като обща тяхна слабост може
да се посочи липсата на мащабни емпирични проучвания на
представата за ученика.
Нашата методика дава възможност за такива проучвания.
На изследваните се дава за ранжиране списък от 32 качества
на личността, като на първо място се поставя най-значимото
от тях [Иванов,И.Квалификацията на съвременния учител и
общочовешкия възпитателен идеал. - Международна научна
конференция, Стара Загора, 1991, Сборник, 61-62] .
Списъкът от качества е следният:
(1). Активна жизнена позиция (2). Вежливост (3). Висока
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обща образованост (4). Добра професионална подготовка (5).
Високо самочувствие (6). Гъвкавост на мисленето (7). Дисциплинираност (8). Искреност (9). Инициативност (10). Колективизъм
(11). Критичност (12). Любознателност (13). Съчетаване на личните и обществени интереси (14). Организираност (15). Отзивчивост (16). Общителност (17). Патриотизъм (18). Постоянство
(19). Развит естетически вкус и критерий (20). Развито чувство
за отговорност (21). Самокритичност (22). Самоконтрол (23).
Самостоятелност (24). Скромност (25). Смелост (26). Тактичност
(27). Творчество (28). Трудолюбие (29). Уважение към труда на
другите (30).Физическо съвършенство (31). Хуманизъм (32).
Честност

9. МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА УЧЕБНИТЕ
ЗАНЯТИЯ
Методиката е модифициран вариант на аналогична схема
на И.П.Раченко [Раченко, И.П. НОТ учителя. М., 1982]. Абревиатурата НОТ означава “научна организация на труда”. Пред
70-те и 80-те години в съветската педагогика се проведоха значителни изследвания в това направление.
По всеки един от 11-те критерия, свързани с труда на
учителя се формира оценка, на базата на оценките на междинните показатели, формулирани като въпроси. Оценката се прави
няколко пъти в годината (най-добре е по два пъти на срок), на
базата на наблюдавани уроци. По този начин може да се проследи развитието на всеки учител.
Скалата за оценяване е:
недопустимо ниво (0-3) .... Отсъства или почти отсъства, не отговаря на елементарните изисквания
критично ниво (3,1-5) ........ Осъществява се стихийно
или присъства, но се допускат съществени грешки
допустимо ниво (5,1-8) ..... Изборът и решенията са
обосновани, допускат се несъществени грешки
оптимално ниво (8,1-10) ... Изборът и решенията са
най-добри или почти най-добри в дадените условия
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А. ФОРМУЛИРОВКА НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ
1.Определени ли са в плана на урока целите и задачите му?
2.Вярно ли са определени целите и задачите на урока?
3.Формулира ли учителят пред учениците целите и задачите на
тяхната работа?
4.Участват ли учениците при формулирането на целите и задачите
на урока?
5.Могат ли учениците да формулират самостоятелно достатъчно
точно целите и задачите на урока, след като са се запознали
с неговото съдържание?

Б.ИЗБОР НА ФОРМИ, МЕТОДИ, ТЕХНИКИ
1.Умее ли учителят да избира рационални методи и техники на
работа?
2.Умее ли рационално да ги използва за достигане на поставените
цели и задачи?
3.Могат ли учениците самостоятелно да избират и рационално да
използват методите и техниките на труда?

В. ИЗБОР И ИЗПАЛЗВАНЕ НА НАГЛЕДНИ И
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА НА ОБУЧЕНИЕ
1.Прилага ли учителят нагледни средства?
2.Прилага ли учителят технически средства за обучение?
3.Умее ли рационално да ги използва за достигане на поставените
цели и задачи?
4.Могат ли учениците самостоятелно да избират и рационално да
използват технически средства за целите на обучението?
Г. ОБОСНОВАНО ПЛАНИРАНЕ
1.Съответства ли планът на урока на съвременните изисквания?
2.Съответства ли структурата на урока на набелязания план?
3.Умее ли учителят да коригира плана в съответствие с променилите се обстоятелства?
4.Могат ли учениците самостоятелно да планират своята учебна
работа?

Д. ОБОСНОВАНО НОРМИРАНЕ
1.Регламентира ли учителят елементите на урока в плана?
2.Умее ли учителят да определи обема от работа и нормите за
време, необходими за изпълнението й?
3.Учи ли учителят учениците си да икономисват своето и чуждо
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време?
4.Могат ли учениците да икономисват своето и чуждо време?

Е. ОТЧЕТ И КОНТРОЛ
1.Умее ли учителят да прави отчет на резултатите от своята работа
и труда на учениците?
2.Има ли система за отчет и самоотчет?
3.Учи ли учителят учениците си да правят отчет на резултатите от
своя труд?
4.Могат ли учениците да правят отчет на резултатите от своя труд
и на труда на съучениците си?
5.Умее ли учителят да контролира своята работа и труда на учениците?
6.Има ли система за контрол и самоконтрол?
7.Учи ли учителят учениците си да си правят самоконтрол и
взаимен контрол на труда си?
8.Могат ли учениците да контролират своя труд и на труда на
съучениците си?

Ж. ОПТИМАЛНОСТ
1.Умее ле учителят да взема оптимални решения?
2.Умее ле учителят да създава благоприятни условия на труд?
3.Умее ли учителят да използва благоприятно условията на труда?
4.Учи ли на това учениците си?

З. ПЕРСПЕКТИВНОСТ
1.Има ли учителят тематичен план на занятията?
2.Съответства ли той на съвременните изисквания?
3.Умее ли учителят да определи близките, средни и далечни цели
и перспективи?
4.Обучава ли на това учениците си?

И. СТИМУЛИРАНЕ
1.Умее ли учителят да стимулира труда на учениците?
2.Има ли определена система от стимули?
3.Развива ли учителят активността и самостоятелността на
учениците?
4.Развива ли целенасочено техните внимание, памет, въображение, мислене, емоции, воля?
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К. КОМПЛЕКСНОСТ
1.Стреми ли се учителят към комплексно решение на въпросите?
2.Умее ли учителят да организира колективен учебен труд?
3.Умее ли учителят да съчетава колективна с индивидуална работа
на учениците?
4.Има ли вътрешна логика в провежданите занятия?
5.Правилно ли се осъществяват вътрешно предметните връзки?
6.Прави ли се връзка с живота и практиката?
7.Умеят ли учениците да правят връзки между изучаваните явления, процеси и пр.?

Л. НАУЧНОСТ
1.Умее ли учителят да наблюдава, експериментира, да изследва
(в психолого-педагогически план)?
2.Изследва ли учителят процеса и резултатите от своя труд?
3.Усъвършенства ли в следствие на това своя труд?

10. ХРОНОГРАМА НА УРОКА
Бюджетът на времето е обективна социологическа категория, отразяваща цялата съвкупност от разностранни дейности на
изследваните. За изучаването му се прилага метод, който носи
същото име.
В продължение на определен отрязък от време се регистрират всички разходи (във времеви единици) от едно лице или
група за извършването на известна дейност или операция. Целта
на статистическия анализ е разкриването на съотношението между отделните съставни части на времето на хората.
В педагогическите изследвания методът се прилага за изследване на особеностите на разпределението на времето на различните категории участници в педагогическия процес; за разработването на нормативи - за труд, за оптимален дневен режим и
др.; за оценка на ефективността на една или друга дейност или на
педагогическо въздействие; за търсене на най-рационалната структура на дневната и седмичната програма и др.
Хронограма на урока. Добрият дидактически анализ на
урока е невъзможен без разкриване на количествените съот-
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ношения между частите му. И в това отношение има различни
опити. Сред най-добрите е подходът на, И.П.Раченко [Раченко,
И.П. НОТ учителя. М., 1982], който предлага схема за анализ на
структурата на урока. Тя може да се съчетае с подхода на Н.В.Черпински за анализ на ефективността му на базата на загубеното
учебно време в него [Теория и практика педагогического
эксперимента. М., 1979].
Загубите на учебно време в урока се делят на преки и косвени. Отчита се времето за всяка загуба и броят на заетите ученици. Изчисляват се общо загубите в човекоминути, оттам и коефициент на ефективност /продуктивност/ на урока.
ВСТЪПИТЕЛНА ЧАСТ
1.Встъпление, непосредствено свързано с темата (минути)
2.Встъпление, частично свързано с темата (минути)
3.Встъпление, не свързано с темата (минути)
4.Изясняване на целите на урока (минути)
5.Определяне на образователните цели и задачи (минути)
6.Запознаване на учениците с плана на урока (минути)

ОСНОВНА ЧАСТ
1.Проверка на домашната работа (минути)
2.Повторение на по-рано изученото (минути)
3.Установяване на вътрешно предметни връзки (минути)
4.Изучаване на нов материал (минути)
5.Установяване на между предметни връзки (минути)
6.Установяване на връзки с живота и практиката (минути)
7.Затвърдяване на новия материал (минути)
8.Колко време учителят работи с целия клас? (минути)
9.Колко време учителят работи с отделни ученици? (минути)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
1.Изводи по урока (минути)
2.Домашна работа (минути)

ДРУГИ ВЪПРОСИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УРОКА
1.Обща продължителност на урока (минути)
2.Урокът започна със закъснение (минути)
3.Урокът завърши преди указаното време (минути)
4.Загубено време за дисциплиниране на учениците (минути)
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5.Неоправдано отвличане от темата на урока (минути)

11. СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА Н.
ФЛАНДЕРС
Има няколко такива системи - на Х.Перкинс, М.Райт, Н. Фландърс, Ж.Де Ландшер и Е.Байер и др. Ще представим последните
две, които са и най-популярни. Общото е регистрацията чрез наблюдение на поведението на учителя (основно вербално) през 3-4
секунди, като се използва записваща техника. Разбира се, може
да се увеличи времевия обхват да 15 сек.
В системата на Н.Фландерс [De Landscherre, G. Introduction а la recherche en еducation. P., 1974] диалогът между ученика
и учителя се разбива на 10 категории. От тях 7 се отнасят до
речта на учителя, а 2 - до речта на ученика, а десетата е неутрална. Речевото общуване на учителя е подразделено на две основни категории - пряко (1-3) и непряко (5-7) влияние върху ученика. В речевото общуване на ученика са определени също две
категории - отговор на учителя (8) и реч по собствена инициатива
(9).
А. РЕЧЕВИ ИЗЯВИ НА УЧИТЕЛЯ
РЕАКЦИЯ НА ДЕЙСТВИЯТА НА УЧЕНИКА
(1) Приемане на настроението. В мек маниер се приемат или
изясняват установките или настроението на ученика, което
може да е позитивно или негативно. Предсказванията за възможното настроение и напомняне за него също се имат
предвид.
(2) Похвала или одобрение. Похвала или одобрение на действията на ученика или на неговото поведение. Имат се предвид шегата, снемаща напрежението (но не за сметка на други
индивиди), одобрителното кимане с глава, думи от вида:
“Продължавай!”
(3) Приемане или използване на изявите на ученика.
Разкриване, формиране или разработка на изказаните от ученика идеи. Учителят допълва мисълта на ученика, но веднага щом премине към излагане на собствените мисли, рече
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вите му изяви трябва да се отнесат към категория 5.
(4) Задаване на въпроси. В хода на обосноваването на идеи,
учителят задава въпроси за тяхното съдържание или методика с намерение да получи отговор от ученика.

ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА НА УЧИТЕЛЯ
(5) Разказ. Привеждане на факти или съждения със съдържателен
или методически характер; обосноваване на собствените изяви, или обяснения, или цитиране на източници, но не на своите ученици.
(6) Разпореждане. Разпореждания, указания, заповеди, на които
както се предполага, ученикът трябва да се подчини.
(7) Критично отношение или потвърждение на собствените
пълномощия. Утвърдения, изказани с намерение да се измени поведението на ученика от нежелателно към желателно;
възглас или укор с тази цел; обяснение защо учителят постъпва така, а не иначе; пределна авторитарност.

Б. РЕЧЕВИ ИЗЯВИ НА УЧЕНИКА
ПРОВОКИРАНИ ОТ УЧИТЕЛЯ
(8) Речева изява на ученика като отговор на учителя.
Отговор на ученика. Учителят е инициатор на действията,
той принуждава ученика да прави изказвания и задава
ситуацията. Свободата за изразяване на своите идеи в
дадения случай е ограничена.
ПО СОБСТВЕНА ИНИЦИАТИВА
(9) Речева изява на ученика по собствена инициатива.
Учениците сами започват разговор, изказват собствени идеи,
задават нови теми за беседата, свободно изразяват собствено мнение и водят собствени разсъждения. Харесва им да
задават интересни въпроси и да излизат извън определените
рамки на обучението.

В. НЕУТРАЛНА
(10) Мълчание или смущение. Паузи, малки периоди на
мълчание или смущение и в двете страни - учителя и ученика.

В резултат от наблюдението се получава поредица от числа (означаващи съответните категории) - например, една стандартна ситуация - учителят задава въпрос, следва пауза,
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отговор на ученика, допълнителен уточняващ въпрос, втори отговор на ученика, потвърждение на учителя..., се кодира така: 410-8-4-8-3...
Обработката на данните става по специфичен начин. Числата се групират по двойки: 4-10; 8-4; 8-3..., след което се нанасят в матрица от турнирен тип с 10 реда и 10 полета (за всяка
категория), като първото число се отнася за реда, а второто - за
колоната.

12. СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ НА Ж.ДЕ ЛАНДШЕР
И Е.БАЙЕР
Втората известна система за анализ на поведението на учителя е на Жилбер де Ландшер и Е.Байер [De Landscherre, G.
Introduction а la recherche en education. P., 1974].
Тя включва следните категории:
(1). Организация:
• изясняване на правилата за участие на учениците;
• организиране на поведението на учениците в класа;
• ред: определяне на правилата на работа, определяне на
последователността на работите, контрол, неутрален подход, разбиране;
• решаване на ситуации на конфликт или конкуренция.
(2). Насочване:
• предаване на информацията: изложение на материала, отговор на поставените от него въпроси;
• поставяне на проблеми: задаване на въпроси и формулиране
на проблеми, определяне на реда и начина на извършване на упражненията;
• определяне на методите за решение;

• подпомагане на отговорите: формулиране на препоръчителНа тази база се изчислява I/D индекс - индиректно, опосредствено/ директно, непосредствено влияние на учителя. Получава се като сумата от категории 1-4 се раздели на сумата от
категории 5-7 [Виж и Бижков,Г. Диагностика на взаимодействието в педагогическия процес.-Квалификация и образование, №3,
1994]. Колкото този индекс е по-висок, толкова учителят е работил повeче за мотивиране на учениците, за подкрепяне на техните мисли и чувства. Ако е отрицателен, това означава, че
учителят е склонен към критика, дълги обяснения, автократизъм.
Друг основен индекс е коригиран I/D индекс - сборът от
категории 1-3, делен на сбора от категории 6-7. Той е показател за
това, даколко учителят уважава чувствата и инициативността на
учениците. [Пак там]
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ната насока, задаване на допълнителни въпроси;

• изразяване на оценъчно мнение за отговорите;
• ненастойчиво поднасяне на идеи.
(3). Поведение:
• стимулиране: създаване на стимулираща обстановка, предлагане на избор;
• използване на индивидуалния опит на учениците;

•

структура на мисленето на учениците: избистряне на спонтанните впечатления, насочване на учениците към прецизиране, допълване, генерализиране и синтезиране на
спонтанните си впечатления, стимулиране на учениците
да изказват собственото си мнение;
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• поставяне на изследователски идеи пред учениците: съобразяване на трудността, ориентиране на търсенията на учениците, отговори на въпроси за информация.
(4). Персонализация:
• стимулиране на учениците да използват своя извънучилищен опит;
• интерпретация на индивидуални ситуации;

• индивидуализация на подхода: по отношение на индивидуалната ситуация на ученика, чрез различни педагогически
техники - вербални и невербални.
(5). Положително оценяване:
• одобряване чрез стереотипни реакции;

• одобряване чрез повтаряне отговора на ученика;
• одобряване чрез специфични реакции;
• одобряване по друг начин.
(6). Негативно оценяване:
• неодобряване чрез стереотипни реакции;

(8). Позитивна афективност:
• похвала, изтъкване на достойнства, даване за пример;

• демонстриране на грижа;
• окуражаване;
• обещаване на награда;
• изразяване на чувство за хумор;
• награждаване.
(9). Негативна афективност:
• критика, ирония, обвинения;

• заплаха, закана;
• укоряване;
• наказване;
• цинично отношение.
По данни на авторите типичното разпределение на времето
но учителя в урока е: (1) 27% (2) 34,5% (3) 2,1% (4) 3,7% (5) 11,4%
(6) 2,7% (7) 13,3% (8) 1,4% (9) 3,8%.

• неодобряване чрез повтаряне отговора на ученика по ироничен и подигравателен начин;

• неодобряване чрез специфични реакции;
• неодобряване по друг начин;
• несправедливо диференцирана оценка.
(7). Конкретизация:
• използване на материала: фигуративно представяне, символно представяне, за конструиране и манипулация;
• насочване на учениците да си служат с материала: фигуративно представяне, символно представяне, за конструиране и манипулация;
• аудио-визуални техники: употребявани от учителя, употребявани от учениците;
• писане на дъската.
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