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УВОДНИ ДУМИ
Стилът – това е самият човек.

Дж. Бенкрофт
Стилът на човека е гласът на неговия разум.

Емерсон
Стилът е физиономия на ума.

А.Шопенхауер

Концепцията за “стил” се използва в разнообразни контексти,
основно в модата, спорта, изкуството, медиите и в много академични
дисциплини, включително и в педагогиката и педагогическата пси-
хология. В психологията се говори за личностен, когнитивен, кому-
никативен, мотивационен, перцепционен, учебен, поведенчески
стил...

Тази голяма привлекателност на понятието отразява неговата
многостранност, но също така и неговата неопределеност. Затова и
са много репликите в различни публикации, че употребата му може
да доведе до терминологичен смут и трудности за дефиниране и
разбиране. Ако индивидуалният стил еднозначно се определя само
от комплекс природни особености на човека, то задачата за описание
на неговата структура, класификации и даже предсказването на не-
говите особености би била относително проста, но не е така. Стилът
винаги се свързва с личността, като социално детерминирана струк-
тура и неизменно се използва, за описание на индивидуални качест-
ва, форма на дейност или поведение, реализирано през определен
времеви период.

Преди да пристъпим към разглеждането на особеностите на
стиловете на учене и познание, ще се спрем на някои моменти от
теорията за стила на Е. А. Климов, които имат методологически ха-
рактер. Според него, най-важният, общопризнат формален признак
на индивидуалния стил е наличието на устойчива система от способи
на дейност, която е обусловена от определени лични качества (кон-
кретната личност) и която е средство за ефективно приспособяване
към обективните изисквания [2].

В тесния смисъл на думата индивидуалният стил на дейност
е обусловен от типологическите особености на човека, стремящ се
към най-добро осъществяване на дадената дейност. При това, го-
ворейки за способи, не е задължително да се имат предвид само
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изпълнителни и особено двигателни актове — това са и гностически,
ориентировъчни действия и смяна на функционалните състояния,
ако те са средство за достигане на целта; независимо дали  дейността
предполага взаимодействие с вещи или хора, свързана ли е с едно-
кратни или повтарящи се разнообразни или монотонни действия,
изисква ли отделни реакции или сложено йерархически план за по-
ведение. Индивидуалният стил е индивидуално-своеобразна система
от психологически средства, към които съзнателно или стихийно
прибягва човек с цел най-добро уравновесяване на своята типоло-
гически обусловена индивидуалност с предметните, външни условия
на дейността.

Най-общо, структурата на индивидуалния стил е следната:
преди всичко съществуват такива особености, способи на дейност,
които непроизволно или без особени субективни усилия (стихийно)
се провокират в дадената обективна обстановка на основата на съ-
ществуващия у човека комплекс от типологически свойства на нерв-
ната система. Това е ядрото на индивидуалния стил. Те са в две
категории: (А). особености, благоприятстващи успеха в дадената
обстановка и (Б). особености, противодействащи на успеха.

Само те не осигуряват целия необходим приспособителен
ефект и се допълват от своеобразна пристройка към ядрото, която
се изработва в течение на някакви повече или по-малко продължи-
телни търсения (съзнателни или стихийни). Тя съдържа също две
категории: (В). особености, имащи компенсаторно значение и (Г).
особености, свързани с максималното използване на положителните
приспособителни възможности.

Индивидуалният стил е формиран в степента, в която се наблю-
дават особеностите, отнасящи се към категориите А, В, Г, и колкото
по-малко са тези от категория Б. [Пак там]

С тенденцията училището да се съсредоточава все повече
върху индивидуалните особености на учениците (диференциална
педагогика), информацията относно стила може да помогне на учи-
теля да стане по-чувствителен към различията им. Тя може да послу-
жи като ръководен принцип в проектирането на образованието. Има
основания да се счита, че стилът на учене и свързания с него когни-
тивен стил може да е по-добър предиктор на поведението на ученика
в обучението, отколкото интелекта.

Изучаването на стиловете на учене и познание е основа за
успешно обучение. За съжаление твърде много училища и учители
подхождат механистично към въпроса, налагайки един стандартизи-
ран подход.



5

Изучаването на индивидуалните стилове на учене и познание
води до намаляване на фрустрацията на учителите и учениците; по-
високи ученически достижения и подобрена Аз-концепция; акомо-
дация на разнообразните по индивидуални характеристики ученици
в класната стая; гъвкавост, която е решаваща за обучението; по-
добрена комуникация с администратори, родители, съветници и дру-
ги лица.

Проучванията на стиловете на учене и познание, които ще
бъдат представени в тази книга са част от опитите ми в областта на
диференциалната педагогика, които започнах с едноименната си
книга (Иванов,И. Диференциална педагогика. - Шумен, 2002). Тези
проучвания ме убедиха колко прав е бил Бертран Ръсел с думите:
“Нито един човек не е достигнал навярно пълната и окончателна
истина по който и да било въпрос.”

Иван Иванов
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1. СТИЛ НА УЧЕНЕ

1.1. ИСТОРИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
КЛАСИФИКАЦИИ

ИСТОРИЯ. Праобразите на изследванията на стила се търсят
в класическата гръцка литература. В по-ново време това са концеп-
циите за индивидуалните различия в познавателната сфера на James
(1890) и Galton (1883), както и на Bartlett (1932) и Allport (1937), който
се счита за първият автор, използвал термина стил в психологията
(life-styles).

Терминът «стил на учене» (learning style) широко се използва
в педагогиката и психологията от 30-те години на ХХ век.

Grigerenko и Sternberg (1995) описват три етапа в разработката
на проблема за стила: (1). съсредоточен върху познанието; (2).
съсредоточен върху личността и (3). съсредоточен върху дейността.

Между 1940 и 1970 г. различни изследователи описват раз-
лични измерения на стила, но работят в собствени контексти и в
изолация един от друг. Това води до голямо разнообразие в описва-
ните стилове. Изследванията са свързани с индивидуалните разли-
чия в познанието.

След 70-те години изискванията са за модифициране на обра-
зователната среда, за да се удовлетворят индивидуалните различия
в класа.

Последният е свързан с т.н. “съсредоточен върху обучението
подход” (learning-centred approach). Този подход има три главни
особености: силен интерес към индивидуалните различия от страна
на педагозите; развитие на нови конструкти и теории за стила на
учене (learning style) и създаване на нови изследователски
инструменти за тази цел. [63]

В 1979 г. Националната асоциация на ръководителите на сред-
ни училища в САЩ (NASSP) установява Национална мрежа за изу-
чаване на стиловете на учене. Тя приема за основа модел, включ-
ващ познавателни, емоционални и психолого/средови измерения.

ТЕРМИНОЛОГИЯ. В литературата по темата се срещат раз-
лични термини: познавателни стилове (cognitive styles - Witkin 1967),
характерни стилове в маниера на учене (temperament styles in learning
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patterns - Golay 1982), стратегии на учене (learning strategies –
Stringer,1984), културен стил на учене (cultural learning style – Bul-
mer,1983), когнитивен стил на учене (cognitive learning style - Cohen
1969), концептуален стил (conceptual style – Lingenfelter, Gray, 1981),
стил на учене, модалност, перцептуална сила (learning style, modality
and perceptual strength - Carbo 1986). [25; 30]

Всеки термин отразява основната насока на авторовите
изследвания.

КОГНИТИВЕН СТИЛ, СТИЛ НА МИСЛЕНЕ И СТИЛ НА УЧЕНЕ.
Много автори употребяват когнитивния и учебен стил като синоними,
предполагайки, че познавателният стил включва учебният, който не
е самостоятелен. И при двата случая определенията се правят
според особеностите на обработката на информация от субекта.
Когнитивният стил не може да се сведе до познавателните навици.
Хората може да са придобили познавателни навици, които не са
задължително съвместими с техните предпочитания. В много случаи
те се съпротивляват на наложените отвън начини или действат позна-
вателно противоречиво. [82]

M.Freeman и D.Whitson разглеждат когнитивния стил, стила
на мислене и стила на учене като понятия. Изводи: (1). предпочи-
танията, свързани със стила не са неизменни; (2). стилът се отнася
към действията на ученика, а не към неговите способности; (3). уче-
нето трябва да се разглежда в по-широк контекст от познанието (рес-
пективно и стилът); и (4). учителят трябва да прилага различен подход
спрямо различните по стил ученици. [27]

КОГНИТИВЕН СТИЛ И СТИЛ НА УЧЕНЕ. Според Lawrence
(1984), терминът «стил на учене» се използва, за да опише четири
аспекта на личността: (1). когнитивен стил, тоест, предпочитаните
или привични начини на умствено функциониране; (2). особености
на атитюдите и интересите, които засягат това, на което индивидът
обръща по-голямо внимание в учебната ситуация; (3). тенденция
да се търсят ситуации, съвместими със собствените особености на
ученето; (4). тенденция да се използват някои учебни стратегии и
да се избягват други.

E. Semple дава много добра характеристика на отношението
на двата термина:

«Терминът «стил на учене» се появява през 70-те години
на ХХ век. Изследователите, които работят в тази насока
употребяват и термина «когнитивен стил»,  но изобщо се инте-
ресуват повече от решаването на практически (приложни)
образователни задачи. Има мнения, че когнитивният стил не
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представлява сериозен интерес, тъй като е само научен проблем.
Различието между когнитивния стил и стила на учене е в броя
на елементите на стила. Когнитивният стил обикновено се
основава на един елемент с два полярни екстремума, например,
полева зависимост/независимост. Стилът на учене съдържа
много елементи и те обикновено не са екстремални. Човек или
има, или няма даден елемент на стила и отсъствието на един
елемент не изисква задължително присъствие на противо-
положния елемент.” [47]

Когнитивният стил е свързан с “формата” на познавателна дей-
ност (мислене, възприятие, запомняне), а не със съдържанието.
Той обикновено се описва като личностно измерение, което влияе
на отношения, ценности и социални взаимодействия и се отнася до
индивидуално предпочитания начин на протичане на информацион-
ните процеси.

Стилът на учене е с по-широк обхват, включващ познавателни,
но и емоционални и други психически елементи. [95]

Учебният стил има познавателни, емоционални и поведенчески
елементи (Oxford, Ehrman, 1988). Идентифицирани са около негови
20 измерения. [57]

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. В литературата се срещат множество опре-
деления на стила на учене и на когнитивния стил. Най-широко въз-
прието е това на NASSP: “стилът на учене е композиция от
познавателни, афективни и психологически характерис-
тики, които са сравнително стабилни индикатори за това,
как учащият се възприема, взаимодейства със, и отговаря
на учебната обкръжаваща среда.” В това определение е
включено понятието когнитивен стил: “характерният
начин на обработка на информация от човека -  перцепция,
мислене, памет и решаване на проблеми.” [32]

Стилът на учене отразява индивидуалните предпочитания към
начините за възприемане и преработване на информацията (Dixon,
1986; Sodeman 1987). Той е общо поведенческо предразположение,
което характеризира изпълнението на мисловни задачи (Cole и Scri-
bner 1974; Baron, 1985); устойчив модел на поведение, но с опре-
делен диапазон на индивидуални различия (Согnett, 1983). В процеса
на обучение учащият прилага собствен стил на учене, но в зависи-
мост от характера на учебната задача и начина на преподаване се
реализира стилово приспособяване, което действува като цялостен
устойчив модел и определя поведението на учене. [3;30]
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Според Ehrman и Oxford (1990) те са: “предпочитани или оби-
чайни образци на умствено функциониране при сблъсък с нова
информация”. [99]

Според Litzinger и Osif (1992), стилът, това са “различните пъ-
тища, по които хората мислят и се учат.” Всеки човек развива пред-
почитан и последователен набор поведения или подходи към уче-
нето. То е свързано с три процеса, които формират и различията в
стиловете: (1). познание: как се придобива знанието; (2). осмисляне
(концептуализация): как се обработва информацията; (3). мотивация
и емоции: стил на вземане на решения, ценности и емоционални
предпочитания.

Стилът на учене е общо поведенческо предразположение,
което характеризира изпълнението на мисловни задачи; интелек-
туална способност (J. Baron, 1985). Той е адаптиране на една учебна
стратегия към изискванията на учебната задача (R. Schmeck, 1983).

Стилът на учене се отнася до различията в способността,
готовността и предпочитанията към стратегиите за учене. Някои от
тези различия са вътрешно детерминирани, но повечето от тях са
резултат от това как учениците са се научили да учат, “защото
умението да се учи, се учи” (J.Callachan, L.Cllark, 1988).

Според EugeneSadler-Smith, има четири основни подхода:
1. Съсредоточеност върху личностните когнитивни особености,

от типа полева зависимост/независимост (Witkin, 1977; Riding, 1991).
2. Съсредоточеност върху начина на обработка на информация

- на базата на цикличния модел на Kolb (1984) и стиловете конвергер,
дивергер, акомодатор, асимилатор; и на Honey & Mumford  (1992) –
активист, рефлектор, теоретик и прагматик.

3. Съсредоточеност върху учебните предпочитания (Riech-
mann, Grasha, 1974).

4. Съсредоточеност върху подхода към ученето “...нещо сред-
но между личностни когнитивни елементи и учебни предпочитания...”
– многомерен модел. (Murray-Harvey, 1994) [79]

Charles Claxton и Patricia Murrell също определят четири под-
хода в изследванията на стиловете на учене: (1). детерминираност
от личността; (2). детерминираност от обработката на информация;
(3). детерминираност от социалните взаимодействия; и (4). детер-
минираност от методите на обучение. Като цяло, обаче, доминират
две фундаментални ориентации: “анализатори” (делители), които имат
тенденция да анализират информацията логически и да я разделят
на по-малки части и “интегратори” (обединители), които имат тенден-
ция да наблюдават цялото и отношенията между частите. (Kirby
1979).[14]
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1.2. ПАРАМЕТРИ НА СТИЛОВЕТЕ
АСПЕКТИ. В стила на учене могат да бъдат разграничени

четири аспекта: когнитивен, афективен (емоционален), психологи-
чески (перцептивен) и културен. [30; 65]

Когнитивният аспект (определян и като когнитивен стил)
включва начина, по който се преработва информацията - нейното
възприемане, разбиране, запаметяване и приложение. [3; 30] Той
може да се обясни с теории за функционирането на мозъчните полу-
кълба, полева зависимост/независимост, стилове на мислене, модал-
ности и множествена интелигентност. [65]

В обучението учителят приема ролята на посредник между
познавателния стил на учащия се и познавателните изисквания на
учебната задача. Съдържанието на посредничеството се определя
от учителя, а неговата ефективност е опосредствана от познаването
на индивидуалните когнитивни стилове на учениците. [3]

Емоционалният (афективен) аспект обхваща мотивация,
внимание, контрол, интереси, желание да се поемат рискове, отго-
ворност, общителност. Той  детерминира активността на учащия се
в процеса на решаване на учебната задача и характеризира соци-
алните детерминанти на стила на учене. [3; 65]

Психологическият (перцептуален) аспект обхваща еле-
ментите на обкръжаващата среда: емоционални, социални и
физически. [65] Шумът, светлината, температурата, интериора, часо-
вете от деня са елементи, които влияят върху ученето и неговия
стил. В процеса на познание хората по различен начин отразяват
тези въздействия. [3; 30]

Културният аспект обхваща факторите на средата и лич-
ността, които са културно (групово) определени.

МОДАЛНОСТИ. В стила на учене могат да се разграничат:
перцептуална модалност, информационна преработка, личностни
образци (Михова, 2002).

Перцептивната модалност определя биологичните реакции,
по отношение дразнителите на външната среда и представя начина,
по който най-ефективно се възприема информацията. Тя може да
бъде диагностицирала и да детерминира съответния информационен
формат, предполагащ най-точна и ефективна преработка.

Информационната преработка отразява различията в мис-
ленето, решаването на задачи и запомнянето на информация. Всеки
човек има предпочитан, постоянен и точно определен начин за въз-
приемане, организиране и задържане на знанията.
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Личностните образци включват вниманието, емоциите и
ценностите. Тяхното познаване, дава възможност да се предскаже
начинът на реагиране или емоционално възприемане на дадена
ситуация.

Стилът на учене е комбинация от интелектуални, емоционални,
психически, физически, социологически елементи, които дават
възможност на учащия се да възприема, да запазва, да използва
знания и умения. Тази комбинация е уникална и оригинална за всеки
индивид. Всеки клас, по своему, също е уникален сбор от стилове
на учене. Познаването им е от съществено значение за учителя,
избиращ модела и проектиращ стратегиите на обучение. [3]

1.3. БАЗОВ МОДЕЛ НА СТИЛА НА УЧЕНЕ
НА CURRY

Curry (1987) в опита си да обедини множеството различни
теории за стиловете на учене съставя “модел на луковицата”
(Curry’s  onion model), който се състои от 4 слоя или страти, прили-
чащи на люспите на лука. В основата са измеренията на личността,
в средата са измеренията на обработката на информацията,
външният страт е свързан с факторите на обкръжаващата среда.

(1). Личностни измерения (cognitive personality style) - подход
на индивида към адаптивната и асимилирана информация, която не
взаимодейства непосредствено с обкръжаващата среда, но е отно-
сително постоянно измерение на личността.

(2). Обработка на информация (information processing style) -
предпочитан интелектуален подход към асимилираната информация.
Тя не зависи толкова от средата и това измерение е по-устойчиво,
но все още се поддава на изменение (познавателна стратегия).

(3). Социално взаимодействие – влияние на взаимодействията
в класната стая.

(4). Многомерно учебно предпочитание (instructional
preference) - индивидуалното предпочитание към елементите на об-
кръжаваща среда за обучението. Свързан е с очакванията на уче-
ника, очакванията на учителя и други външни особености. Това е
най-малко устойчивата страна на стила. [32; 68]
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1.4. МОДЕЛИ НА СТИЛОВЕТЕ НА УЧЕНЕ
СПОРЕД ТИПОЛОГИЯТА НА ЛИЧНОСТТА
НА JUNG

Според концепцията за човешкия темперамент на Carl Jung
индивидуалният личностен профил се определя от четири основни
дименсии: ориентация към живота; възприятия; вземане на решения;
отношение към външния свят. Хората се делят на (1). екстраверти
- интраверти; (2). сетивни - интуитивни; (3). мисловни - чувст-
вуващи; (4). разсъдливи - възприемчиви. [32]

Известни са няколко частни приложения на подхода.

1.4.1. МОДЕЛИ СПОРЕД ТИПОЛОГИЯТА НА МУЕГS-
BRIGGS

ТЕОРИЯ. Isabel Муегs и Caterin Briggs (1978) разработват
теория за личностните типове (Myers-Briggs Type Indicator) следвайки
Carl Jung и концепцията му за човешкия темперамент. [32; 40]

Стилове на учене по Муегs-Briggs [3]

ОРИЕНТАЦИЯ
КЪМ ЖИВОТА

ЕКСТРАВЕРТ
Групово

взаимодействие

ИНТРАВЕРТ
Самостоятелна

работа
Понятия, концепции

ВЪЗПРИЯТИЕ СЕТИВЕН / РАЗУМЕН
Факти, данни, опит

ИНТУИТИВЕН
Впечатление
Новаторство

ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЕ

МИСЛЕЩ
Обективен

Логичен

ЧУВСТВАЩ
Субективен

Търси хармония

ОТНОШЕНИЕ
КЪМ ВЪНШНИЯ

СВЯТ

РАЗСЪДЛИВ
Планиране

Контрол

ВЪЗПРИЕМЧИВ
Спонтанен
Адаптивен

Следващото изложение е по М.Михова [3; аналогично и в 32]:

1. Екстраверт (extrovert). Такива са 60% от популацията.
Екстравертите са общителни хора, които търсят контакт с другите,
непринудени са, уверени социално, ориентирани са към действи-
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ето и вземат решения без дълго да ги обмислят. За тях са подходя-
щи техниките на груповото обучение, работата по двойки, проектно
ориентираното обучение. Тези начини за организиране на класа
предполагат учене чрез обсъждане и обяснение, но осигуряват и
необходимата тишина и спокойствие за учениците интраверти. Учат
се най-добре от дейността. Приятно им е да са доброволци и да
изказват мнение.

2. Интраверт (introvert). Това са 40% от популацията. Интра-
вертите са хора на концентрацията и спокойното обмисляне на
ситуацията. Те предпочитат да работят самостоятелно. Стремят се
да формират системи от знания, понятия и концепции. За тях отдел-
ният факт или независимото “парче” информация не са знания и трябва
да намерят мястото си в схемата от факти. Учителите следва да
учат учениците как да свързват, как да групират информацията.
Използването на логическите мисловни операции - сравнение, ана-
лиз, синтез, обобщение, абстракция в процеса на обучение удов-
летворява стила на учене на тези учащи се. Задължително е в
началото да се онагледява обучението. Учат най-добре в тишина.

3. Сетивен (sensate). Това са 65% от популацията. Сетив-
ните (разумните) учащи са ориентирани към подробностите, съсре-
доточават се върху фактите и процедурите и им се доверяват.
Разчитат на своите пет сетива и на рутината в опита.  Реалистични и
практични. Търпеливи и настойчиви. Използват опита си и здравия
разум. За обучението им най-подходящи са директните стратегии
(практически ориентираната лекция), решаването на проблеми или
ситуации, изискващи приложение на вече усвоено учебно
съдържание.

4. Интуитивен (intuitive). Това са 35% от популацията. Интуи-
тивните са с богато и творческо въображение. Иноватори. Не понасят
рутината. Насочени са към бъдещето. Те се стремят да открият
връзката между фактите, дори и тогава когато тя е абсурдна. Разчитат
на своите подозрения и интуиция, т.е. на “шестото” си чувство. За
обучението на тези учащи се най-ефективни са или традиционните
модели на обучение възприемане - разбиране - затвърдяване - при-
ложение, реализирани чрез подхода теория - практика - теория, или
стратегиите “защо”, т.е. обучението чрез откриване.

5. Мисловен тип (thinker). Това са 55% от мъжете и 35% от
жените. Мисловният тип са хора на анализа, логиката и принцип-
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ността. В търсенето на справедливото и разумно решение се осно-
вават на обективния анализ на ситуацията. Настояват на своята глед-
на точка. Хладнокръвни и безпристрастни в конфликтите. Обучението,
което предпочитат, се отличава с яснота на учебния курс и точна
формулировка на целите. Тези учащи се желаят да бъдат информи-
рани за очакваните резултати от обучението и не се задоволяват с
общи, многословни, но съдържателно изпразнени фрази. Обектив-
ната формулировка на целите трябва да бъде дейностно ориентира-
на (какво ученикът трябва да може да прави) на основата на три
метанива на учене: учене наизуст, съдържателно и интегрирано
учене, учене чрез похватите на критическото мислене.

6. Чувстващ тип (feeler). Това са 65% от жените и 45% от
мъжете. Чувстващите учащи ценят хармонията. Човешките ценности
и потребности са техни приоритети при вземането на решения. Умеят
да убеждават и да тушират различията в групите. Повече се инте-
ресуват от хората, отколкото от идеите. Ненавиждат конфликтите.
Настроени са към хармония с другите. В решенията си се ръководят
от чувствата си. Предпочитанията им са към разновидностите на
груповата работа. Ценят хумора и положителните емоции в обуче-
нието.

7. Разсъдлив тип (judger). Това са 45% от популацията. Те
са решителни, самоконтролират се и обичат да работят по план.
Сами изработват схемите, си на работа, стриктно ги изпълняват и
следят за крайния срок. Не се увличат от подробности, желаят да
бъдат информирани за същественото, но често пъти това води до
прибързано вземане на решения. Имат много устойчиви мнения.
Обичат реда и организацията. Те учат много ефективно, ако са
усвоили техниките за водене на бележки: бързо записване, разде-
лена страница, използване на различни цветове.

8. Възприемчив тип (perception). Това са 55% от всички.
Те са любопитни, адаптивни и спонтанни. Те се интересуват от всичко,
натоварват се с много задачи и се затрудняват при тяхното осъщест-
вяване. Много често отлагат изпълнението на задачите не защото
са мързеливи, а защото не могат да спрат с набирането на инфор-
мация и генерирането на идеи. Предпочитат творчеството в обуче-
нието и работата върху проекти, доклади и реферати.

Процесът на обучение е ориентиран предимно към интраверт-
ните, разумните, мислещите и разсъдливите. Директните методи на
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обучение и индивидуалната проверка и оценка преобладават пред
груповото обучение, стройната система от научни знания пред въз-
можностите за творчество и проява на въображение, обективният
анализ на учебните задачи пред субективното отнасяне на причините,
концентрирането върху учебната програма и преследването на сро-
кове пред изследването на идеи и творческото решаване на проб-
леми.

ТИПОЛОГИЯ, СПОРЕД КОМБИНАЦИЯ НА ЧЕТИРИТЕ СКА-
ЛИ. Myers-Briggs  класифицират 16 възможни стила на учене на
основата на комбинацията от типовете личности. [11; 15]

ISTJ (Мисловен, Разсъдлив тип). Сериозен, тих, постига
успехите си с концентрация и акуратност. Практичен, организиран,
логичен, реалист, надежден. Отговорен.

ISFJ (Интраверт, Сетивен, Чувстващ, Разсъдлив тип). Тих,
приятелски настроен, отговорен и добросъвестен. Работи предано.
Придава стабилност на всеки проект или група. Старателен, задълбо-
чен, точен. Интересите му обикновено не са свързани с техниката.
Търпелив в детайлите. Лоялен, внимателен, концентриран.

INFJ (Интраверт, Интуитивен, Чувстващ, Разсъдлив тип).
Настойчив, оригинален, влага всичките си сили и желания в рабо-
тата. Спокоен, добросъвестен, заинтересуван от другите. Уважаван
заради устойчивите принципи.

INTJ (Интраверт, Интуитивен, Мисловен, Разсъдлив тип).
Обикновено има оригинални мисли и идеи. Има способността да
организира работата си и да работи без чужда помощ. Скептичен,
критичен, независим, понякога непреклонен, инат. Проблемът му е,
че трудно степенува нещата по важност.

ISTP (Интраверт, Сетивен, Мисловен, Възприемчив).
Хладен зрител. Тих, резервиран, наблюдава и анализира живота с
любопитство и оригинален хумор. Търси причините, фактите, прилага
логически принципи.

ISFP (Интраверт, Сетивен, Чувстващ, Възприемчив). Сте-
снителен, сдържан, резервиран, затворен, необщителен, саможив,
тих, чувствителен, любезен и скромен относно способностите си.
Избягва разногласията; не налага своите мнения или ценности на
другите. Обикновено не е лидер, а лоялен последовател.

INFP (Интраверт, Интуитивен, Чувстващ, Възприемчив).
Ентусиазиран и лоялен, но затворен, докато не се сближи с хората.
Внимателен по отношение на идеи, език и проекти. Има тенденция
да се захваща с твърде много работи. Дружелюбен, но често твър-
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де зает и съсредоточен в работата си и затова изглеждащ необщи-
телен. Слабо заинтересован от имущество или физическа среда.

INTP (Интраверт, Интуитивен, Мисловен тип, Възприем-
чив). Тих и резервиран. Особено удоволствие изпитва от теоретич-
ни или научни изследвания. Проблемите решава с логика и анализ.
Заинтересован главно от сериозни идеи, не обича празните приказки
и безцелното бърборене.

ESTP (Екстраверт, Сетивен, Мисловен тип, Възприе-
мчив). Добър е при решаване на проблеми на място, в момента, на
реални въпроси и ситуации. Има влечение към техника и колек-
тивни спортове. Адаптивен, толерантен, консерватор в ценностите.
Ненавижда дългите обяснения.

ESFP (Екстраверт, Сетивен, Чувстващ, Възприемчив).
Дружелюбен, открит, безгрижен, небрежен, отпуснат, отстъпчив,
сговорчив, добряк, невзискателен, не особено строг (в схващани-
ята си и пр.), приема другите, прави нещо повече за забава и за
удоволствие на другите. Обича спорта. По-лесно обработва факти,
отколкото да съставя теории.  Най-добър е в ситуации, в които се
изисква здрав смисъл и практичност.

ENFP (Екстраверт, Интуитивен, Чувстващ, Възприемчив).
Ентусиаст, енергичен, възторжен, изобретателен, с богато въобра-
жение и фантазия, творец. Способен да върши всичко, което го
интересува. Бърз с решението на всяка трудност и готов да  помага
на всички. Често импровизира вместо предварително да се подготви.
Може да намери безброй неотразими причини за да откаже да прави
това, което не иска.

ENTP (Екстраверт, Интуитивен, Мисловен тип, Възпри-
емчив). Бърз, изобретателен, добър в много работи.  В отношени-
ята си е открит и прям. Може да привежда доводи в полза на раз-
лични гледни точки. Находчив в решението нови и интересни проб-
леми но може да пренебрегне някои тривиални. Склонен да се
прехвърля от една новост към друга. Ловко намира логични причи-
ни за това, което иска.

ESTJ (Екстраверт, Сетивен, Мисловен, Разсъдлив тип).
Практичен, реалист, човек на факта с естествено влечение към биз-
неса и механиката. Не се интересува много от теоретичните науки,
счита ги за безполезни, и само в някои елементи – полезни.  Обича
да организира и управлява. Може да бъде добър администратор,
особено, ако не пренебрегва гледната точка на другите хора.

ESFJ (Екстраверт, Сетивен, Чувстващ, Разсъдлив тип).
Добър, отзивчив, сърдечен, словоохотлив, достъпен, добросъвестен,
роден кооператор, активист. Винаги прави нещо добро да някого.
Работи най-добре когато получава поддръжка и похвала.
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ENFJ (Екстраверт, Интуитивен, Чувстващ, Разсъдлив
тип). Отзивчив и отговорен. Толерантен към чувствата на другите
хора. Може да води групи с непринуденост и такт. Общителен, достъ-
пен, съчувстващ. Чувствителен към хвалене и критика.

ENTJ (Екстраверт, Интуитивен, Мисловен, Разсъдлив
тип). Сърдечен, откровен, убедителен лидер. Силен в разсъжде-
нията и интелектуалните разговори. Обикновено е добре информи-
ран и желае да има и още знания. Понякога е прекалено самоуве-
рен в знанията и уменията си.

КОМБИНАЦИИ. Някои характерни комбинации (По John
Shindler) [11]:

IT      най-високо самообладание, най-ниска експресивност
ES      най-висока изразителност
EF      най-силна памет за опита
IN      най-рефлексивен
SJ      висока групова афилиация
ESTJ     високи достижения в система
NP      висок творчески потенциал
SJ      болшинството учители
NP      най-малко конвенционален
ST       точен ред
NT       подражание и кратки и ясни изрази
NF       болшинството адвокати
TJ       строго, еднопосочно мислене
NT       болшинството учени
INT       най-аналитичен
ET       най-асертивен
IF       най-малко асертивен
INT       най-високи академични успехи
IT       най-малко време
EF       най-много време
IT       най-малка групова афилиация
EFJ       хармонизиран
ESP       болшинството уволнени в академичните сфери
ESP       най-малко аналитичен
IJ       най-себенасочен
EP       най-адаптивен към средата
SJ       най-малко вероятно да търси съвети и помощ
 NP       най-склонен към фантазии

ТИПОЛОГИЯ, СПОРЕД КОМБИНАЦИЯ НА СЕТИВЕН-ИНТУИ-
ТИВЕН И МИСЛОВЕН-ЧУВСТВАЩ ТИП. Описанията са направени
на базата на комбинацията на две познавателни измерения: сетивен
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(sensing)-интуитивен (intuition) и мисловен (thinking)-чувстващ (feeling)
тип.

1. Митичен тип (сетивен - чувстващ).
2. Феноменологичен тип (интуитивен - чувстващ).
3. Теоретичен тип (интуитивен - мисловен).
4. Научен тип (сетивен - мисловен).

ТИПОЛОГИЯ, СПОРЕД КОМБИНАЦИЯ НА СЕТИВЕН-ИНТУИ-
ТИВЕН И ЕКСТРАВЕРТ-ИНТРАВЕРТ ТИП. Включва четири стила:

1. Ориентиран към действието реалист (сетивен - екс-
траверт). Такива са около 40% от хората. Те обичат вещите и дей-
ствията. Търсят практически резултати от работата и обичат да ра-
ботят в групи. За тях твърде многото наблюдения и размисли са
излишна загуба на време. Стават нетърпеливи, когато работите или
обектите са  бавни, сложни, абстрактни.

2. Дълбокомислен реалист (сетивен - интраверт). Такива
са 25% от хората. Това са най-внимателните и стабилни хора. Те
могат да работят  еднакво добре и сами, и в група. Стремят се към
практически резултати, работят добре в детайлите. Често са най-
неизразителни, виждат много, но споделят малко. Не харесват
небрежността и разхвърляността.

3. Ориентиран към действието иноватор (интуитивен –
екстраверт). Такива са 25% от хората. Активен тип. Работят най-
добре в група. Стремят се към новостите и интересните неща. Не
обичат детайлите, рутинните неща и старите неща.

4. Дълбокомислен иноватор (интуитивен - интраверт).
Такива са 10% от хората. Най-добри са при решаване на проблеми.
Обичат да работят със собствен темп и със собствени идеи. Обичат
творчеството, науката. Трудно работят с другите, както и насила и
работи, които считат за безсмислени.

ТИПОЛОГИЯ НА KEIRSEY. През 1984 г. Keirsey развива вари-
анти на измерението сетивен-интуитивен тип.

1. Сетивен, адаптивен, активен тип. Такива са 33% от хо-
рата. Насочеността е «днес и сега». Не се мисли за бъдещето. Не-
посредствени и непринудени. Стремят се към новости и интересни
дела. Отношението към училището е според дела на действията,
активностите (основно физически).

2. Сетивен, анализаторски тип. Такива са 30% от хората.
Много надеждни и отговорни хора. Добър сътрудник и работник в
екип. Стремеж към обслужване на другите. Организираност. Харесва
институции като училище, казарма, отбор, семейство. В тях преус-
пява.
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3. Ентусиазиран, интуитивен тип. Такива са 22% от хората.
Човек, който много добре се разбира с хората. Лесно работи съв-
местно. Не се конкурира. Силни чувства относно хората и работата.
Много “личностен” тип, преуспява в благосклонни, творчески и
хармонични ситуации.

4. Логичен, изобретателен тип. Такива са 15% от хората.
Учен по призвание. Не се интересува от изпълнението, а от усъвър-
шенстването и изменението. Творчески тип. Често несправедливо
ги обвиняват в неемоционалност и тенденциозност.

1.4.2. МОДЕЛИ СПОРЕД ТИПОЛОГИЯТА НА SILVER-
HENSON

Н.F.Silver и R.J.Henson (1982), използвайки също психологи-
ята на личността на Jung, разделят учащите се на четири типа -
сетивно-мислещи, сетивно-чувстващи, интуитивно-мислещи и интуи-
тивно-чувстващи.

1. Сетивно-мислещите ученици са практични, лишени от фан-
тазия и са ориентирани към работата. Те учат най-добре сами, пред-
почитат многократните повторения и упражнения и се нуждаят от
незабавна обратна връзка. Изпитват чувство на фрустрация от уче-
нето чрез откриване, което не предполага алгоритмична работа и
няма едно вярно решение. Тези ученици имат добра памет и показ-
ват отлични резултати в тестовете за възпроизвеждане на знанията.
Усвояването на комплексни понятията изисква специален подход
на обучение, свързан с работа на части и по възможност включване
на повече сетива в хода на възприемането и разбирането.

2. Сетивно-чувстващите са състрадателни, приятелски на-
строени и работят за успеха на групата. Те предпочитат да усвояват
информацията устно, а сложните понятия най-добре овладяват в
групов разговор.

И двата сетивно ориентирани типа ученици учат най-продук-
тивно в системно, логически свързано обучение, където новата
информация се надгражда на основата на вече усвоената.

3. Интуитивно-мислещите ученици се характеризират чрез
логическото мислене и възприемането на образци.Те предпочитат
да се съсредоточат над новия учебен материал и да го усвоят сами,
а не в хода на колективната дискусия. Ориентирани са към знанието
и разбирането.Сложните понятия усвояват цялостно без да ги раз-
дробяват на части. Ученето чрез разбиране е техен приоритет и много
добре умеят да използват мнемониката и другите техники за запом-
няне.
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4. Интуитивно-чувстващи са учениците с богато въображе-
ние и творческа ориентация. Те учат най-добре чрез използването
на метафори и усвояват новите понятия на основата на сравнението
с вече познатите. Умеят да прилагат знанията си в различни по степен
на сложност учебни ситуации, както и да решават дидактични про-
блеми. Предпочитат обучение чрез формите на групова работа. [3]

1.5. МОДЕЛ НА SILVERMAN-FELDER
СПОРЕД ПРЕРАБОТКАТА НА
ИНФОРМАЦИЯ

L.K.Silverman и R.M.Felder (1988) предлагат модел на стило-
ве учене, обединявайки пет аспекта, диференцирани на основата
на следните въпроси:

1. Какъв вид информация учащият се предпочита да въз-
приема - сетивна или интуитивна.

2. Чрез кои анализатори външната информация се въз-
приема най-добре - визуално или вербално.

3. Коя организация на учебното съдържание е най-пред-
почитана - индуктивна или дедуктивна.

4. Как се преработва информацията - активно или рефлек-
торно.

5. Какъв е пътят на разбирането - постепенно (на части) или
цялостно.

ДИМЕНСИЯ СТИЛ НА УЧЕНЕ

ВЪЗПРИЯТИЕ Сетивен-Интуитивен

ВХОД Визуален-Вербален

ОРГАНИЗАЦИЯ Индуктивен-Дедуктивен

 ПРЕРАБОТКА Активен-Рефлекторен

РАЗБИРАНЕ  Последователен-Цялостен

Предложеният модел включва два аспекта (Възприятие и
Преработка) анализирани и в моделите на Myers-Briggs  и D. Colb.
Останалите три (Вход, Организация и Разбиране) са принос в
теоретичната разработка на Silverman и Felder.

С какво се характеризира всеки от стиловете учене?
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1. Сетивен. Основните му характеристики са предпочитания
към фактите и процедурите, практически ориентиран.

2. Интуитивен. Позитивен към теоретичните понятия и
концепции. Търси същественото и значимото. Новатор.

3. Визуален. Получава най-богата информация на основата
на нагледни материали - картини, диаграми, схеми.

4. Вербален. Най-добре запомня написана или чута инфор-
мация. Предпочита лекциите и дискусиите.

5. Индуктивен. Удовлетворен е от обучение, което върви от
конкретния случай към генерализирането на принципи.

6. Дедуктивен. Противоположен на индуктивния. Най-ефек-
тивен е, когато обучението започва с общите принципи, които посте-
пенно се илюстрират с частни примери.

7. Активен. Учи чрез правене на нещо. Експериментира и
обобщава идеи от другите.

8. Рефлекторен. Учи чрез обмисляне на обекта. Предпочита
самостоятелната работа.

9. Последователен. Усвоява и разбира информацията, ако е
на малки, последователно свързани части. Праволинеен, работи по
инструкции.

10. Глобален. Мисли глобално, умее да намира връзката и
там, където тя не е очевидна.

В изследването си Silverman и Felder свързват стила на уче-
не със стила на преподаване и ефективната педагогическа техноло-
гия. Те разглеждат избора на методи на обучение като следствие от
познаване стиловете на учене в класа или аудиторията. [Ib.]

1.6. МОДЕЛИ НА СТИЛА НА УЧЕНЕ
СПОРЕД СТРУКТУРАТА НА ГЛАВНИЯ
МОЗЪК

1.6.1. МОДЕЛ НА HERRMAN
На основата на физиологичните изследвания на мозъка Nedd

Herrman (1988) разработва друг вид класификация на стиловете
учене. Неговият модел е по-изчерпателен и по-прецизен в сравнение
с широко популярното противопоставяне на двете полукълба (ляво
и дясно) на главния мозък и тяхното влияние върху характеристиките
на личността. Ако разглеждаме главния мозък като единство от две
двойки структури, едната на церебралната система, а другата на
лимбичната система, то това ще ни даде възможност да разберем
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сложната връзка между интелекта, въображението и емоциите.
Според учения хората могат да бъдат категоризирани в зависимост
от това, коя четвърт от главния мозък доминира, защото тази
доминанта оказва съществена роля върху тяхното поведение,
отношение и подход към ученето.

Върху основата на 120 въпроса всеки учащ се може да бъде
определен в един от четирите интелектуални стила, описани от
Herrman:

Горен ляв (церебрален) А. Тези учащи се са аналитични.
Ориентирани са към математическите и техническите науки и обичат
да решават проблеми.

Долен ляв (лимбичен) В. По природа те са организирани,
консервативни, предпочитат планираните действия и постоянния
контрол.

Долен десен (лимбичен) С. Това са хора на емоцията,
музикални и одухотворени. Те търсят контакта с другите и са много
общителни.

Горен десен (церебрален) D. Притежават богато въобра-
жение, мислят с образи, ориентирани са към изкуството.

Физиологичната основа, върху която е изследван моделът
на Herrman, доказва биологичната детерминираност на стила на
учене. Всестранното развитие на личността е свързано със съдър-
жателно, организационно-функционално и технологично разнообра-
зие на подходи, стратегии, методи, форми и средства. Колкото
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повече се развива всяка четвърт от главния мозък, толкова повече
стратегии за учене ще бъдат достъпни за учащите се от всички
стилове.

Друг аспект от проучванията на мозъка, който не може да
бъде пренебрегван от учителите, са половите различия в интелек-
туалните способности. Без да бъдат решаваща детермината в
определяне на стила учене, те трябва да бъдат опознавани, а
влиянието им отчитано от учителите. В изследване на H.Epstein
(1978) е доказано, че:

Момичетата са по-слаби при визуално-пространствените
задачи, изискващи разчитане на карти, диаграми, графики.

Момичета често развиват специализацията на лявото полу-
кълбо на по-ранна възраст от момчетата. Това обяснява подобрите
им резултати в усвояването на четивната техника. Момчетата с
проблеми в четенето са в съотношение 4:1 спрямо момичетата.
Доказано е, че доброто обучение компенсира тази разлика.

Основният растеж на мозъка при момичетата е между 10-12
години, което може да бъде отчетено и с растежа на главата, два
пъти по-голяма от тази на момчетата на същата възраст. Момчетата
имат същия растеж на главата между 14-16 години.

В психолого-педагогическата литература проблемът за стило-
вете на учене е неизчерпаема тема. Михова прави някои обобщения,
с които сме съгласни:

1. Стилът на учене е единство от природа (структурата на
главния мозък) и обучение. Той определя различията сред учащите
се, а формирането му е резултат от прилагането на разнообразни
стратегии на обучение. Всеки човек има свой начин на учене, неза-
висимо от нивото на способностите си.

2. Стилът на учене е свързан с въпроса как да учим. Адап-
тивният, гъвкавият учащ се притежава комбинация от стилове на
учене. Усвояването на различни стилове на учене дава по-големи
възможности за преработване на информацията. Базисните човешки
умения - езиковата и математическа грамотност, основните инте-
лектуални умения - мислене и запомняне се усвояват, ако учащият
се действува като активна, рефлекторна, теоретична и прагматична
личност.

3. Стиловете на учене не могат да бъдат квалифицирани с
полярните оценки добър или лош, правилен или погрешен. Те са
подходящи или по-малко подходящи за дадена учебна ситуация.

4. Биологичната детерминираност, възрастта и полът влияят
върху начина на учене. Познаването им от учителя е в основата на
индивидуализацията на обучението. [Ib.]
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1.6.2. МОДЕЛИ НА ALLINSON И HAYES
Allinson и Hayes (1996) независимо един от друг развиват

идеята за два стила: интуитивен и аналитичен (интуитивно-аналитично
измерение на стила). Те разработват съответен инструмент – CSI,
(the cognitive style index), който измерва интуитивно-аналитичното
измерение на стила. [79]

Allinson и Hayes се основават на хемисферните различия в
мозъка като възможно основание за познавателни различия. Те
използват термина “интуиция”, за да опишат работата на дясната
полусфера на мозъка (интуиция, едновременна работа, възпри-
емчивост, въображение и импулсивност) и “анализ” – за лявата
(съждение, основано на разсъждение и центрирано на детайлите).
“Десномозъчното” поведение е свързано с висока търпимост към
риска, активност, възприемчивост към иновации и съпротивление
на нормите, установената практика и бюрокрацията, а “лявомозъч-
ното” поведение – с планиране и координиране на разнообразни
действия в преследване на добре определени цели (Slater, Narver).
[53]

Стилът е свързан с предпочитание към развитие на разбира-
нето чрез разсъждение и/или спонтанност или учебни дейности, които
позволяват активно участие или пасивно отражение. Той включва
две измерения:

• Разсъждаващ-интуитивен;
• активен-съзерцателен. [64]

Dunn, Cavanaugh, Eberle, Zenhausern (1982) установяват, че
дясно/ляво мозъчното доминиране е свързано с някои елементи на
когнитивния стил.

Учениците, които са ляво-мозъчно доминантни обичат тишина,
ярка светлина, формален дизайн, проявяват постоянство и упоритост.

Дясно-мозъчно доминантните ученици могат да учат при шум
(музика), предпочитат слабо осветление и неформално работно
място, не проявяват постоянство.

1.7. ПРОЦЕСУАЛНИ МОДЕЛИ НА СТИЛА НА
УЧЕНЕ

1.7.1. МОДЕЛ НА KOLB
David Kolb (1976-84) изгражда една теория за ученето като

цикличен процес. В неговия модел на ученето влизат 4 стадия. Актът
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на учене започва с опита “тук и сега” (конкретен опит), съпровождан
от събирането на данни и наблюдения относно този опит (рефлексивно
наблюдение). Данните след като са анализирани и заключенията от
анализа (абстрактна концептуализация) се интегрират в опита на ин-
дивида за използване с цел модифициране на поведението и избора
на нови опити (активно експериментиране). Последното води до нов
конкретен опит.

“Идеалният” ученик има способността да работи еднакво добре
във всеки стадий. Такива случаи са редки и повечето хора имат
предпочитания към един или друг стадий в цикъла. [Ib.].

ТИПОВЕ УЧЕНИЦИ СПОРЕД ЦИКЪЛА НА KOLB. Kolb описва
4 начина на познание (стадия), влизащи в неговия модел на ученето:
(a). конкретен опит; (б). рефлексивно наблюдение; (в). абстрактна
концептуализация; (г). активно експериментиране. Kolb и след него
Honey и Mumford считат, че всеки човек превъзхожда другите в някой
от тези стадии и обратното – това предпочитание (специализация) е
наречено учебен стил (learning style). [40]

КОНКРЕТНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ТИП. Концентрира се вър-
ху включването си в различни практически ситуации, изискващи
непосредствено и личностно ангажирано взаимодействие с околните.
Ударението пада повече върху емоционалната, отколкото върху ра-
ционалната страна на личността. Значение се отдава повече на уни-
калността и сложността на реалния свят тук и сега, отколкото на
теориите и обобщенията. Типичен е интуитивно-артистичният подход
като противостоящ на систематичния научен подход към проблемите.
Хората, представящи този подход са склонни да изживяват с радост
и въодушевление, те са добри в общуването с околните. Те са много
добри при вземането на интуитивни решения и се справят добре в
нестандартни ситуации. Хората, представители на този подход, ценят
взаимоотношенията с другите, възможностите да бъдат включени в
реални ситуации и имат широко отворено съзнание към живота като
цяло.

РЕФЛЕКТИВНО-НАБЛЮДАТЕЛНИЯТ ТИП. Концентрира се
върху разбиране значенията на идеите и ситуациите, чрез вни-
мателното им наблюдение и безпристрастното им описание. Вни-
манието е насочено повече към истинността и обективността, откол-
кото върху прагматичността на нещата. Рефлектирането върху не-
щата се предпочита пред действието. Хората с тази ориентация из-
питват удоволствие от интуитивното извличане на смисъл от ситу-
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ациите идеите и са много добри в правенето на заключения. Те са
много добри в реализирането на нещата от различни перспективи и
в оценяването на различни гледни точки. Те разчитат на собствените
си мисли и чувства, за да формират мнение. Хората с тази ориента-
ция високо ценят търпението, безпристрастността и добре обмис-
лените и аргументирани оценки.

АБСТРАКТНО-КОНЦЕПТУАЛНИЯТ ТИП. Концентрира се вър-
ху използването на логика и понятия. Тук мисленето противостои на
чувствата. Много повече внимание се отделя на изграждането на
общи теории, отколкото на разбиране на отделни специфични
области. Научният подход на решаване на проблемите противостои
на артистичния. Хората с такава ориентация изпитват удоволствие
от и са добри в системното планиране, работата с абстрактни символи
и количествените анализи. Те високо ценят прецизността, взискател-
ността и дисциплинираността при анализиране на идеите и естетичес-
ките качества на изчистените понятийни системи.

АКТИВНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИЯТ ТИП. Концентрира се вър-
ху активното експериментиране върху хора и променящи се ситуа-
ции.Той се интересува повече от практическото приложения на
нещата, отколкото от рефлексията им върху тях; повече от праг-
матичната им стойност, отколкото от истинocттa им с ударение върху
наблюдаването и правенето. Хората с такава ориентация изпитват
удоволствие от и са добри в завършването на започнатите неща. Те
са склонни да предприемат риск, за да постигнат своите цели. Те
високо ценят упражняването на влияние върху околната среда и
околните и им е приятно да виждат резултатите от това. [79]

Hartman (1995) определя особеностите на всеки тип учене:
1. За конкретния експериментатор – лабораторни работи,

полеви работи, наблюдения.
2. За рефлексивния наблюдател – регистрация на данни,

дневници или брейнсторминг.
3. За абстрактния концептуализатор - лекции, статии и

аналогии.
4. За активния експериментатор - моделиране, кес-стъди,

домашна работа.

СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ. Kolb разработва теория за стила на
учене с две измерения: възприятие и обработка на информация.
Тези измерения описват четири стила на учене.
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1. Дивергенти (divergers): ученици, които възприемат конк-
ретна информация и я обработват рефлективно и които трябва да
бъдат лично ангажирани в познавателна дейност;

2. Конвергенти (Convergers): ученици, които възприемат аб-
страктна информация и я обработват рефлективно и които извърш-
ват детайлни, последователни стъпки в мисленето и ученето.

3. Асимилатори (assimilators): ученици, които възприемат
абстрактна информация и я обработват активно и които трябва да
бъдат въвлечени в прагматични решения на познавателни проблеми.

4. Акомодатори (accommodators): ученици, които възприемат
конкретна информация и я обработват активно и които трябва да
бъдат въвлечени в рискови, експериментални и гъвкави познава-
телни дейности.[61]

Четирите стила учене в цикличния модел на Kolb отчитат пред-
почитанията на учениците към начина за получаване на информа-
цията (конкретно-експериментално или абстрактно-концептуално) и
нейната преработка (активно-експериментиране или рефлексивно-
наблюдение). Те могат да бъдат разграничени чрез въпросите “За-
що?”, “Какво?”, “Как?” и “Какво ако?”

Следващите описания са по [3; 79]:

АКОМОДАТОРИ (ACCOMMODATORS). Стил на ентусиаст,
комбинация между конкретно-практическия и активно експеримен-
талния. Представителите му имат способността да се учат директно
от опита - “Какво ще стане, ако направя това?”. Те обичат предизви-
кателствата и не се отказват от включване в нови и непознати учебни
ситуации. Умеят да търсят значимото и важното в учебния опит, да
обмислят какво могат да правят и да отчитат какво другите са
направили преди тях. Справят се добре със сложните проблеми и
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са способни да виждат отношенията между даденостите. Тези учащи
се предпочитат недиректните стратегии на обучение, които им дават
възможност да поемат ролята на изследователи и търсачи на знание.
Подчиняват се повече на интереса си, отколкото на логиката. При
решаването на проблема разчитат повече на хората, отколкото на
своя собствен анализ. Такъв стил е важен за развитието на кариери,
базирани на дейността, каквито са маркетингът и търговията.

Силни страни: завършва нещата, лидерство, поема рискове,
работят добре с другите, искат помощ и обсъждат проблемите с
останалите; обикновено пишат свободно - в порядъка, в който им
текат мислите; изпробват всяка нова идея или техника; харесват
предприемането на рискове; работят бързо и въвличат и останалите
с ентусиазма си; харесват разнообразието и въодушевлението; не
се притесняват да изглежда глупаво чрез задаването на въпроси
или чрез предприемането на нови начинания; учат в комуникацията
си с другите.

Слаби страни: твърде много тривиални подобрения и безпо-
лезна дейност, не довършва работата си навреме, непрактични
планове, недостатъчно целенасочен; не планират работата си пред-
варително; бързат да отговорят на въпросите без да се замислят
много над тях; склонни са да пренебрегват областите, които не ги
интересуват; не организират добре времето си; опитват се да правят
много неща едновременно; не са в състояние да подреждат задачи-
те си no приоритети; оставят нещата за последната минута; могат
да бъдат много взискателни към приятелите си; не се грижат за
детайлите; не проверяват работата си.

Учителите, които работят с такива ученици трябва да очакват
чести провокативни въпроси от типа на “Защо не?”, “Какво би стана-
ло?”. Трябва да се прилагат разнообразни методи, но най-важното
е, че акомодаторите искат да са активни участници в обучението.[Ib.]

АСИМИЛАТОРИ (ASSIMILATORS). Логичен стил, комбинация
между абстрактно-концептуалния и рефлективно-наблюдателния тип.
Въпросът, който мотивира представителите на този стил да участват
в процеса на обучение е “Какво има тук за научаване?”. Те имат
предпочитания към точната и логично поднесена информация, а не
към нейната практическа стойност. Случайното и безцелно изслед-
ване на проблеми е загубено учебно време. Изискват от учителя да
бъде експерт и предпочитат лекциите, онагледени с демонстрации
или лабораторните упражнения, придружени с ръководства, към
които се придържат много стриктно и които ги водят към правилния
отговор.
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Хората с този стил са най-добри в разбирането на широк спектър
информация, която могат да представят кратко, сбито и логично.
Този стил е важен в информационните и научните кариери.

Силни страни: планиране, създаване на модели, дефиниране
на проблеми, развитие на теории; добре организират фактите и
материалите си; виждат връзките между отделните идеи; могат да
работят много добре самостоятелно; прецизни и изпълнителни;
планират добре предварително работата си; умеят да формулират
цели и приоритети; преоценяват и ревизират работата си; добри
критици са.

Слаби страни: градят въздушни кули; непрактични, не се учат
от грешките; несистематични; изискват много голям обем информа-
ция преди да започнат работа; не успяват да използват другите като
ресурс; с неохота изпробват нови подходи; могат да “затънат” в
теорията; обичат да правят нещата в установен ред; не се доверяват
на чувствата - своите и на другите; не се справят добре в групови
дискусии; запазват проблемите за себе си; доверяват се само на
логиката; прекалено са подозрителни и не обичат да поемат рискове.
[Ib.].

Тези ученици са най-малко провокативни за учителя. Те са
склонни да следват пунктуално учителя, ако той е достъпен и е
способен да отговори на въпросите им. Най-харесват лекциите,
разказите и другите изложения, демонстрациите и пр. методи, при
които се поднася строго структурирана информация. [79].

ДИВЕРГЕНТИ (DIVERGERS). Стил, комбинация между конк-
ретно-експерименталния и рефлективно-наблюдателния тип и
отразява въпроса “Защо”. Притежателите на този стил предпочитат
да размишляват върху определена конкретна ситуация и да разберат
какво им предлага тя. Те желаят да получават информацията в добре
систематизирана и детайлно подредена форма. Интересуват се до
каква степен знанията, които получават са свързани с техния опит,
интереси и бъдеща професия.

Хора с този стил на учене са най-добри в разглеждането на
една конкретна ситуация от различни гледни точки. Подходът им
към ситуацията е повече да наблюдават, отколкото да предприемат
някакво действие.

Силни страни: развито въображение, разбират хората, иденти-
фицира проблемите; виждат нови начини за правене на нещата, нови
решения на проблемите; творчески решения; виждат приложенията
на нещата в дългосрочен план; имат цялостен поглед върху нещата;
представят идеите си по новаторски и артистичен начин.
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Слаби страни: твърде много ги парализират алтернативите,
не могат да вземат решения, нямат идеи, не виждат проблемите и
възможностите; забравят важни детайли; бавно започват работа;
могат да бъдат безкритични; не организират добре работата си; ра-
ботят само при изблик на енергия; лесно могат да се разсеят; не
ревизират и обновяват работата и материалите си; не са достатъчно
упорити.

Учителят трябва да общува с учениците, да отговаря на въп-
роси и да прави предложения. Добре е да се използват ръковод-
ства, гидове, препоръки, инструкции, резюмета. Гъвкавото и вари-
ативно мислене е за препоръчване. [3; 79].

КОНВЕРГЕНТИ (CONVERGERS). Практичен стил, комбинация
между абстрактно-концептуалния и активно-експерименталния тип.
Те са ориентирани към намирането на практическото приложение на
идеите и теориите и мотивират дейността си чрез търсене отговора
на въпроса “Как?”. Оценяват положително възможността да работят
активно върху добре структурирани учебни задачи и предпочитат
да учат на основата на пробата и грешката в една безопасна учебна
среда. По-добре се справят с решаването на технически задачи и
проблеми, отколкото със социални и междуличностни такива. Ефек-
тивният учител за тях е инструктор, от когото получават практически
указания и навременна обратна връзка.

Силни страни: решаване на проблеми, вземане на решения,
дедуктивно мислене, дефиниране на проблемите; добре работят
сами; добри са във формулиране на целите и планиране на дей-
ността; знаят как да намерят информация; виждат приложните страни
на теорията; изпълняват задачите си в срок; не се разсейват; пла-
нират работата си; организират времето си така, че да им стигне и
за други неща; внимателно следват инструкциите; цялостно проучват
работата си; работата им е добре класифицирана и подредена.

Слаби страни: твърде много решават погрешни проблеми,
прибързано вземат решения, не са фокусирани, не изпробват иде-
ите, разсеяни са; нетърпеливи към гледните точки на останалите;
смятат, че има само един начин да се направят нещата - техния
начин; не успяват да използват другите като ресурс; обикновено ca
претрупани с детайли; липсва им въображение; трудно им е да фор-
мулират нови въпроси; често не се сработват добре с останалите;
по-често са загрижени да свършат работата, отколкото да я свършат
добре; не са много заинтересовани от представянето на работата
си. [Ib.].
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Учителят трябва да помни, че обучението с такива ученици
трябва да е диалогично, те да не са пасивни; възможно е програми-
рано обучение и учене чрез изследване.[79].

1.7.2. МОДЕЛ НА MCCARTHY
Bernice McCarthy под влиянието на Kolb и Jung разработва

аналогичен цикличен модел на обучението (4-MAT): конкретен опит,
рефлексивно наблюдение, абстрактна концептуализация, активно
експериментиране. [14; 40]

Според Маккарти, различните индивиди възприемат инфор-
мация и я обработват по различен начин според своите предпочита-
ния. Тези предпочитания са всъщност нашите уникални стилове на
учене. Това, че един ученик има предпочитан стил, не значи, че не
може да функционират ефективно в други. Фактически, ученикът,
който има гъвкавост и може да се приспособи към ситуацията има
преимущество пред този, който има само един когнитивен и на учене
стил.

Четирите стила на учене, идентифицирани от McCarthy са:
ТИП 1: ИНОВАТИВНИ УЧЕНИЦИ (INNOVATIVE LEARNERS).

Обучението има за тях личностно значение. Те трябва да имат ясни
мотиви - съединение на новата информация с опита и пълноценното
й приложение в ежедневния живот. Някои от многото методи,
ефективни с тези ученици са съвместното (кооперативно) обучение,
брейнстормингът и интердисциплинарните подходи.

ТИП 2: АНАЛИТИЧНИ УЧЕНИЦИ (ANALYTIC LEARNERS).
Интересуват се преди всичко от придобиването на информация, за
да се задълбочи тяхното разбиране на концепции и процеси. Те могат
да учат ефективно от лекции, но се наслаждават на независими
изследвания и анализ на данни.

ТИП 3: ЗДРАВОМИСЛЕЩИ УЧЕНИЦИ (COMMON SENSE
LEARNERS). Интересуват се от устройството на света и искат да
изпробват всичко. Най-добре работят при конкретни, изследова-
телски методи, манипулации, практически дейности.

ТИП 4: ДИНАМИЧНИ УЧЕНИЦИ (DYNAMIC LEARNERS). Ин-
тересуват се от собствените си открития. Доверяват се на интуици-
ята си. Обучението им трябва да е творческо, с моделиране, ролеви
и други игри.

Традиционно, учебните методи, прилагани в масовото учили-
ще са адресирани към потребностите на Тип 2 - аналитични ученици,
със силен акцент на линейна последователна обработка на инфор-
мация.
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Beverly Serrell, а също и Morna Hinton не развиват собствени
концепции, но са най-известните изследователки на стиловете на
учене в ситуацията на музеите [40].

1.7.3. МОДЕЛ НА HONEY-MUMFORD
P.Honey и А. Mumford (1986-92) развиват най-популярния в

Англия модел, често разглеждан като алтернатива на модела на
Kolb. Всъщност, авторите следват Kolb [79], но имат и оригинални
идеи. Те определят четири стила на учене: активисти (activists), тео-
ретици (theorists), прагматици (pragmatists) и рефлектори (reflectors),
според предпочитаните начини на учене, формиращи индивидуалния
подход към обучението. [64]

АКТИВИСТИ (ACTIVISTS). Те се включват в нови учебни ситу-
ации с ентусиазъм. Не обръщат внимание на трудностите и търсят
предизвикателствата. Лесно се отегчават и предпочитат да бъдат
заети с изпълнението на някакво действие. Удовлетворени са, когато
работят заедно с другите и посрещат трудностите като възможност
за решаване на проблеми. Интересуват се от много неща и лесно
могат да бъдат мотивирани за участие в процеса на обучение. Не
винаги, обаче, успяват да обмислят добре резултатите от ученето.

Обучението, ориентирано към учениците или хуманистичния
подход на C. Rogers, съответства на този стил на учене, а пред-
почитаните методи на обучение са ситуационните игри, ролевите
игри, състезанията. [Ib.]

РЕФЛЕКТОРИ (REFLECTORS). Това са внимателни, предпаз-
ливи ученици, които обичат да наблюдават другите и избират ролята
на слушатели. Те са спокойни и никога не предприемат действие
преди да са събрали цялата необходима информация. Това им позво-
лява детайлно да решават проблемите. Умеят да свързват новите
знания с предишния си опит и да отчитат това, което са научили.
Проявяват предпочитания към методи на обучение, които осигуряват
учене чрез наблюдение или учене на основата на изследване.
Анализираният стил е характерен за по-големите ученици.[Ib.]

ТЕОРЕТИЦИ (THEORISTS). Тези ученици са позитивни към
учебното изследване, в което се търсят доказателства на основата
на добре разработени логически структури и точно определени цели.
Те умеят да използват всички нива на познавателната дейност,
описани в таксономиите на B.Bloom. Обичат последователността,
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работата по правила и проблемите, в които се изисква демонстриране
на интелект, а не на интуиция. Удовлетворени са, когато могат да
формулират хипотези, да организират и реализират тяхната проверка.
Теоретиците мислят със символи и абстрактни понятия, което
детерминира тяхната ориентация към методологически изследвания
на взаимоотношения между идеи, принципи и общи положения.

ПРАГМАТИЦИ (PRAGMATISTS). В обучението прагматиците
търсят отговор на въпросите “Полезно ли е това, което уча? Къде
ще мога да го приложа?” Те предпочитат обучение, в което теоре-
тичните идеи могат да се реализират на практика. Не се интере-
суват от концепции и абстрактни понятия. Ориентирани са към кон-
кретни професионални умения и подчиняват ученето си на тях.
Обучението за живота е тяхното обучение, а симулацията - желаният
метод.[Ib.]

Според Honey и Mumford предпочитаният стил е доминиращ,
но винаги към него се прибавят елементи от останалите. Ролята на
учителя е да използва многообразието от стратегии и методи на
обучение, които удовлетворявайки различните стилове учене,
развиват техните елементи във всички учащи се. Целта е да се
преминава през отделните фази от цикличния модел на учене, да
се формират разнообразни интелектуални качества и умения, за да
се реализират изискванията на познавателната дейност. Това е пътя
към формирането на зрелия, независим човек, който умее да търси,
намира и преработва информацията. [Ib.]

1.7.4. МОДЕЛИ НА ENTWHISTLE, BIGGS, SCHMECK
Между тези три модела има много общи черти.
Entwhistle (1979) изследва поведението на учениците в поз-

навателните ситуации. Той продължава тенденциите на своите
предшественици: Craik, Lockhart (1972; Marton (1976) – повърхност-
ност или задълбоченост и Ausubel, Robinson (1966) -  зубрене-съзна-
телно учене и пасивно-активно учене.

Интуистъл отчита предпочитанията на учениците към обра-
ботката на информация и развива модел, който се състои от четири
аспекта [Ib.]:

1. Ориентация към значения (meaning orientation).
2. Ориентация към репродуциране (reproducing orienta-

tion).
3. Ориентация към достижения (achieving orientation).
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4. Холистична ориентация (holistic orientation).
Biggs (1978) продължава тенденцията на Entwhistle, като

включва и мотивацията на учениците - измерение “повърхностност-
задълбоченост” и ориентация към достижения. [Ib.]

R. Schmeck (1977) концептулизира стила на учене като
развитие от глобално към аналитично. Качеството на мисленето, раз-
вивано в хода на отношението към особеностите, преносимостта и
продължителността на запазване на следите в паметта, въздейства
на отчетливостта, преносимостта и стабилността на спомените,
следващи акта на познание. Стилът се определя от 4 измерения:

• синтез-анализ (synthesis-analysis),
• процес на обработка (elaborative processing),
• запомняне на факти (fact retention),
• изследователски методи (study methods). [Ib.]

1.8. МОДЕЛИ, ОСНОВАНИ НА
ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

1.8.1. МОДЕЛ НА DUNN-DUNN
Kenneth Dunn и Rita Dunn (1978) развиват всестранен

модел, отразяващ обкръжаващата среда, емоционални, социални,
физически и психологически елементи на стила, непосредствено
свързани със стратегиите на обучение.  [32]

Авторите определят стила на учене като “начин, по който
различните елементи от пет основни сфери засягат способността на
индивида да чувства, взаимодейства със и да отговаря на учеб-
ната среда.” или стилът, това е отговор на ученика на ключови
стимули от средата.

Елементите на стила са:
• средови стимули - светлина, звук, температура, дизайн;
• емоционални стимули - структура, постоянство, мотива-

ция, отговорност;
• социални стимули - партньори, връстници, възрастни, соб-

ствената личност, група, различията;
• физически стимули – перцептуални възможности, вклю-

чително слухови, визуални, тактилни, кинестетични, под-
вижност, възприемчивост, време на дена – сутрин/след-
обед);
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• психологически стимули - глобален/аналитичен, импулси-
вен/рефлективен и целебрално доминиране). [64]

1.8.2. МОДЕЛИ “ПЕРЦЕПТУАЛНИ МОДАЛНОСТИ”
DUNN-DUNN. Важно значение в модела на Dunn-Dunn има

употребата на понятието “перцептуални модалности”. Хората
се определят като “визуални”, “слухови” и “кинестетични (тактилни)”.
Изключително интересни са изследванията на Kreitner (1981) на
ученици-музиканти. Очакванията са, че слуховият канал ще доми-
нира. Резултатите са точно обратните – той е най-слаб; повечето
ученици са кинестетични (32,81%) и визуални (30,90 %). В други
изследвания те са: кинестетични - 62 %; тактилни - 55 %; и 52 % -
слухови. Wasson (1980) установява, че надарените музикално
ученици предпочитат кинестетичните пред слухови дейности.

Falkner (1994) изследва ученици по отношение на модално-
стите на стила на учене: слухов, визуален, тактилен и кинестетичен.
Съществени различия са установени при различните групи по
музикална надареност. Най-добрите ученици са предимно визуални
и кинестетични.

REINERT. Reinert (1976) развива концепция за индивидуал-
ните отговори на учебната среда. Повлиян е от Dunn и др. С неговия
инструмент “The Edmonds Learning Style Identification Exercise” (ELSIE)
се изследват четири аспекта на стила, определени в термините на
перцептуални модалности:

• визуализация, боравене с изображения;
• умение за писане на букви;
• боравене със звуци;
• дейност, която е емоционална или физическа реакция на

думите. [Ib.]

HILL. Hill (1976) дефинира стила на учене като индивидуален
път за изследване на значения и го свързва с когнитивните процеси,
перцептуалните модалности и социални елементи. Съставя Cognitive
Style Interest Inventory and Style Mapping (CSII). Моделът е педагоги-
чески и има за цел създаването на персонализирано оптимално
образование.

Стилът е резултат от взаимодействието на четири променливи:
лингвистични символи и техните значения; културни детерминанти;
модалности; памет. [Ib.]
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1.8.3. МОДЕЛ НА KEEFE-MONK
Keefe и Monk (1986) разработват своя концепция да стила на

учене. Конструктът е основан на идеята, че развитието на познава-
телни умения е предпоставка за ефективно обучение.

Той има 24 елемента, които са групирани в три области; раз-
витието на когнитивните умения е предпоставка за ефективно обуче-
ние:

1. “Когнитивни умения” - дейности по обработка на инфор-
мация: анализ, дискриминиране, класификация, последователна
обработка, едновременна обработка и памет.

2. “Перцептуални отговори” – отговори на данните, вклю-
чително визуална, слухова и емоционална обработка.

3. “Учебни предпочитания” – мотивационни и средови еле-
менти на стила, включително постоянство, ориентация към верба-
лен риск, манипулативни предпочитания, време (ранно утро, късно
утро, обяд, вечер), пространствена групировка, положение, подвиж-
ност, звук, осветление и температурни предпочитания. [Ib.]

УЧЕБНИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ. Учебни предпочитания (Learning
Preferences) може да се определят като “склонност на индивида да
избира или изразява симпатия към специфична учебни методи или
комбинация от методи.»

Riechmann и Grasha (1974) идентифицират три стила (типа)
на учебни предпочитания:

1. Зависими ученици (dependent learners): предпочитат насоч-
ване от учителя, силно структурирани програми с ясни изисквания
и оценка от учителите. Свързани са със “зависими методи” (лекция,
опекунство, консултации).

2. Колаборативни ученици (collaborative learners): ориенти-
рани към обсъждания и групови проекти, съвместни дейности и со-
циално взаимодействие. Свързани са със “колаборативни методи”
(ролева игра, дискусии).

3. Независими ученици (independent learners): предпочитащи
да осъществяват влияние на съдържанието и структурата на учеб-
ната програма, в пределите на която учителят или инструкторът е
само един от ресурсите. Свързани са с “автономни методи” (дистан-
ционно обучение, програмирано обучение). [Ib.].
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1.8.4. МОДЕЛ НА RIECHMANN-GRASHA
Това е един от най-известните модели. Съставен е от Riech-

mann и Grasha (1974) и отразява отношението към учебната сре-
да. Те определят стила подобно на Dun-Dun, като се съсредоточа-
ват върху индивидуалните предпочитания в академичен контекст.
Стилът е свързан с три биполярни измерения, описващи типичния
подход на ученика в учебната ситуация.Те идентифицират три бипо-
лярни измерения, които описват типичния подход на индивида в
познавателната ситуация [32; 64]:

• отношение на ученика към обучението - странящ/участ-
ващ;

• виждане за учителите и връстниците – конкурентен/сът-
рудничащ;

• реакция на процедурите в клас - зависим/независим.

СТИЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЧИТАНА
УЧЕБНА СРЕДА

 Конкурентен Предпочита
съревнованието с другите

Обучение, ориентирано
към учителя,наситено с
много учебни дейности

Сътрудничещ
Работи съвместно  с

другите и споделя идеите
с тях

Форми на групово
обучение

      Странящ Незаинтересован, не
участва

 Анонимна учебна
среда

Участващ Нетърпелив и  енергичен
в участието си

     Лекция с дискусия
и диалогови методи на

обучение

   Зависим Търси авторитетна
личност

Ясно и недвусмислено
изложение

Независим
Ориентиран към  себе си,

мисли за себе си
Индивидуални

проучвания и проекти

Според Михова [3], Grasha не приема биполярната скала при
дефинирането на стиловете учене. На основата на статистически
анализи е доказано, че само два стила от неговата класификация
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(Участващ/Странящ) са напълно противоположни. Дихотомността
на останалите четири, независимо от начина, по който са формули-
рани (Конкурентен/Сътрудничещ и Зависим /Независим) не е дока-
зана. В своите изследвания Grasha открива и корелативна зависи-
мост между стила на учене, демографските особености, пола, въз-
растта и класа. Той доказва, че момичетата са ориентирани към
сътрудничество в обучението, а по-възрастните учащи са определе-
но по-независими и ориентирани към участие в група.

Според Grasha стилът на учене кореспондира с определен
стил на преподаване, който също отразява характера на учебната
ситуация. Тяхната връзка е много силна и познаването й обуславя
както ефективната индивидуализация на обучението, така възмож-
ността за компенсиране и по-нататъшно развитие. В обучението уча-
щите се трябва да бъдат насърчавани чрез стила на преподаване
да развиват този стил на учене, който е най-слабо проявен у тях.[Ib.]

1.9. МОДЕЛИ, ОСНОВАНИ НА КОГНИТИВНИ
УМЕНИЯ

МОДЕЛ  НА LETTERI. Charles Letteri (1980) разглежда учене-
то като процес на прием, обработка, съхранение и изпращане на
информация, общо в шест стадия – от възприемането, до дълго-
трайната памет. Грешките във всеки от тях водят до дефицит в когни-
тивните умения или до особености в стила на учене. Самият стил
трябва да се изучава, за да се коригира и подобри.

Letteri  класифицира учениците като един биполярен конти-
нуум 1-3 тип, като 2 тип е в средата:

1 тип - рефлексивни и аналитични оператори,
2 тип – комбинирани оператори,
3 тип - глобални и импулсивни оператори. [64]
Той разработва познавателен профил на три типа ученици,

отразяващи тяхното положение (позиция) в биполярния аналитично-
глобален континуум, който отразява развитието на познавателните
умения на индивида.

МОДЕЛ НА ROBERTS-FUSFELD. Roberts и Fusfeld идентифи-
цират множество “роли”, например, “абстракция и теория” против
“практическо приложение”. Според тях, малко са индивидите, които
имат достатъчна широта (многостранност), за да се извяват в това
множество. [Ib.]
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МОДЕЛ НА TAKEUCHI-NONAKA. Takeuchi и Nonaka използ-
ват термина “мултиобучаем”, за да опишат универсалния ученик,
който всъщност е една абстракция. [Ib.]

МОДЕЛ НА ARMSTRONG. Thomas Armstrong групира стилове-
те на учене в четири, главни категории – пространствено-визуален,
кинетичен, ориентиран към езика и логичен/аналитичен. Детето може
да комбинира стиловете (гъвкав ученик), а може да е доминиращо
в един.

1. Пространствено-визуален ученик. Нуждае се от визуа-
лизиране на предметите; учи се чрез изображения; наслаждава се
на изобразителното изкуство; рисува; лесно чете карти и диаграми;
обича конструирането на предмети и механизми; обича главоблъс-
каниците и загадките. Често е обвиняван от учителите за мечтател,
фантазьор. Изисква се силно онагледяване при обучение. По време
на четене да се предлагат визуални ключове (илюстрации). Да се
използват цветни тебешири и изобщо да се пише много по дъската.

2. Кинетичен ученик. Знанието е свързано с физически
манипулации;  високо активен, не способен да стои мирно на мястото
си; много жестове и мимики, по-малко говори; често имитира другите;
обича “страшни” развлечения; запален спортист. Физическото
действие е ключов компонент за обучението му. Добре е да му се
разреши по време на обучение да става, да се разхожда, да дъвчи
дъвка и пр., което не го разсейва, а напротив, съсредоточава го. Да
се прилагат множество манипулативни упражнения, експерименти,
художествени проекти, екскурзии.

3. Ориентиран към езика ученик. Мисли с думи, верба-
лизира концепции; разказва истории, вицове; пише точно и леко.
Предпочита живото слово и четенето; има превъзходна памет за
имена, дати, факти; обича кръстословици; често е надарен музи-
кално.

4. Логичен/аналитичен ученик. Мисли концептуално, обича
да изследва; обича да наблюдава как работят различни машини;
постоянно изразява съмнение и удивление; способен за високо
абстрактни форми на логическо мислене в ранна възраст; бърза
смята на ум; обича компютърни стратегически игри. [61]

МОДЕЛ НА COHEN. Rosalie Cohen (1969) определя стила на
учене като правила за избор и организация на данни, които действат
независимо от вродените способности, (интелекта) и всеки от които
може да е свързан както с нисък, така и с висок интелект. Стиловете
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се определят от три когнитивни процеса: (a). начин на абстрахиране,
(б). полева интерпретация, и (в). ориентация на задачата.

Начинът на абстрахиране е свързан с избора на съществени
данни от стимула; ситуацията може да е аналитична или описа-
телна (дескриптивна). Полевата интерпретация е свързана със
способността за извличане на информация, вложена в специфичен
контекст; стилът може да е членоразделен или глобален (още се
използват термините независим и зависим). Ориентацията на зада-
чата може да е центрирана върху стимула (обекти, цели) и цент-
рирана върху човека (социален и междуличностен аспект).

Cohen идентифицира два стила – аналитичен (analytic) и рела-
ционен (relational).

Аналитичен стил Релационен стил

Начин на
абстрахиране аналитичен описателен

Полева
интерпретация членоразделна глобална

Ориентация на
задачата

центрирана върху
стимула

центрирана върху
човека

Те са близки до полева независимост/зависимост.
Много Американски и Европейски училищни системи са на-

строени почти изключително за аналитично преподаване. Още в ран-
на детска възраст децата са стимулирани да мислят аналитично в
игрите и чрез играчките. Тези умения се стимулират още по-силно в
училище. Там аналитичните ученици получават общо повече вни-
мание и биват оценяване по-високо. Това се дължи и на по-високата
съсредоточеност на аналитиците (независими от контекста). Те са
по-рефлексивни, а релационните – по-импулсивни. Аналитиците
също разглеждат учителя като важен източник на информация, а
релационните – като обект на социално взаимодействие. Затова и
учителите ги ценят по-високо. [Ib.]

1.10. СТИЛ НА УЧЕНЕ И СТРАТЕГИЯ НА
УЧЕНЕ

Има разлика между стил на учене (и когнитивен) и стратегия
на учене (когнитивна). Много хора могат да се държат по начин,
който не е последователен и устойчив. Allinson и Hayes  установяват,
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че хората могат да комбинират стилове или аспекти на стилове при
преследване на определени цели и в определени ситуации. [64]
Стилът е устойчив, статичен, има невропсихична основа, а страте-
гията по определение е гъвкава, динамична (Wenden, 1985, Oxford,
1990).  Тя е плод на съзнателен избор и решение. [79] Стратегията е
път, който е изучен и развит, за да може човек да се справи с опре-
делени ситуации и задачи, тя е метод за използване на стила по
най-добър начин [25; 44; 75; 99; 100]

Изследванията показват, че най-успяващите ученици имат
тенденция да използват учебни стратегии, които съответстват на
материала, задачата, техните собствени цели, потребности и на
стадиите на учебния процес. По-опитните ученици използват по-
широк диапазон от стратегии в повече ситуации от по-малко опит-
ните ученици, но отношенията между стратегии и майсторство са
сложни. [57]

КОГНИТИВНАТА СТРАТЕГИЯ Е РЕЗУЛТАТ ОТ МЕТАПОЗНА-
НИЕ. Терминът метапознание (metacognition) се използва, за да
опише нашето знание за това, което чувстваме, помним, мислим,
т.е.,  познанието за това, което знаем. (Metcalfe, Shimamura, 1994).
Темата се изследва на различни нива - обучение, памет, мислене,
решение на проблеми, вземане на решения и т.н. [28]

Nelson  и Narens (1994) различават четири вида метакогни-
тивни съждения, свързани с ученето и паметта, приложими към
другите аспекти на познанието:

1. Предварително съждение, предсказание за това, което ще
е лесно или трудно да се учи.

2. Оценъчно съждение в хода на ученето или след него,
относно бъдещето на знанието или практиката, свързани с него.

3. “Чувство за знание” (FOK) - съждение относно това, из-
вестно ли е даденото знание в момента и ще може ли да се запомни
в последствие.

4. Доверие в паметта – съждение относно запомнянето на
резултати.

Трите първи ситуации са “предсказания”, а последната –
“постдикция”. [44]

ФОРМИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ. Включва няколко стъпки: (1).
Осъзнаване на ситуацията като затруднителна. (2). Саморефлексия
и себеразбиране на когнитивния стил и уместността му за опреде-
лената област. (3). Определяне на стратегията като подход, нама-
ляващ напрежението между предмета и стила. (4). Промяна на ситу-
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ацията: подаване на информация (напр. вместо вербална-визуална),
приемане, обработка и пр. [75]

ОСНОВНИ СТРАТЕГИИ. Според Luce и Raiffa (1966) има ня-
колко основни стратегии: (1). максимализация на успеха – избор на
решения, съобразно най-високата изгода в случай на успех; (2).
минимализация на неуспеха; (3). “пълно невежество” или критерий
на Лаплас;  (4). оптимален размер на риска  и др. Последните две
по Coombs (1970).

Диференцират ги на:
• метокогнитивни - методи за организация, планиране и

оценка на собственото учене;
• емоционални - стратегии за контрол и модифициране на

емоции или отношения, възникващи в хода на ученето;
• социални - стратегии за сътрудничество с другите в учеб-

ния процес;
• познавателни - стратегии за съединение на новата инфор-

мация със съществуващите когнитивни схеми и за анализ
и класифициране;

• мнемонични - стратегии съхранение на информацията в
паметта и за възстановяване, когато е необходимо;

• компенсаторни стратегии – напр. невербална комуника-
ция, за да се преодолеят временни или постоянни дефи-
цитити. [25; 57; 97]

СТРАТЕГИИ НА УЧЕНЕ. Това са подходи към ученето с ог-
лед усвояване от учащите се на опит и ценности в процеса на обуче-
нието. Видове (М.Андреев,1996):

• стратегия за първично повторение - повтаряне учебно
съдържание, за да се запомни и усвои;

• стратегия за обобщено повторение - придобиване умения
за обобщаване, извеждане на преден план най-важното и
същественото;

• създавана първична стратегия за усвояване на учебна
задача – формиране на представа (умствен образ) за
нещо, на формулировка;

• изграждане стратегия за сложна учебна задача - префор-
мулиране, сумиране, обясняване на нови знания чрез вече
съществуващо познание, аналогия;

• организационни стратегии за първични учебни задачи -
групиране, хронология, организиране на речников запас
според частите на изречението, подреждане събития и др.;
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• организационни стратегии за сложни учебни задачи -
изграждане йерархия, диаграма, подбор на част от текст
с определена цел;

• стратегия за ръководене разбирането - проверяване сте-
пента му, самопроверка, формулиране въпроси в начало-
то на темата (текста);

• емоционална и мотивационни стратегии - постигане кон-
центрация на вниманието и спокойствие и преодоляване
на външни смущения при решаване на трудни задачи и
проблеми. [1]

ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ НА СТИЛ И СТРАТЕГИЯ НА УЧЕНЕ.
Много често, обаче стил и стратегия на учене неправилно се отъж-
дествяват. Един пример за това е теорията на Vermunt (1992). Той
описва стила на учене като състоящ се от четири аспекта: (1). стра-
тегия за обработка, (2). стратегия за регулиране, (3). умствени модели
на учене и (4). учебни ориентации.

Стратегиите за обработка са насочени към получаваните
резултати от ученето. В модела на  Vermunt те са три: обработка
«стъпка по стъпка» (комбинация на запомняне и анализ), дълбочинна
обработка (комбинация на свързване, структуриране и критически
анализ), и конкретна обработка (приложение и конкретизация).

Стратегиите за регулиране – метакогнитивни стратегии,
използвани от учениците за самоконтрол, планиране и управление
на собственото учене, за да се постигнат определените цели. Уче-
ниците се различават по това даколко ги прилагат непосредствено
или чакат това да стане от учителя (вътрешно против външно регу-
лиране). В допълнение към това различие, Vermunt описва трета
категория относно стратегиите за регулиране: недостатък на
регулиране.

Умствени модели на учене – концепции, които учениците
имат за процесите на учене. Vermunt идентифицира пет вида концеп-
ции: ученето като (1). потребление на знания, (2). строителство на
знания, (3). използване на знания, (4). сътрудничество, (5).
стимулиране.

Мотивационни ориентации - персонални цели, намерения,
очаквания, съмнения и пр., които учениците могат да изпитват в
течение на тяхната образователна кариера. Има пет типа: (1). ориен-
тация към сертификат (диплома); (2). ориентация към само-изпитание,
(3). личностна ориентация; (4). ориентация към професия, и (5).
амбивалентна ориентация.
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Според Vermunt комбинацията на четирите елемента определят
стила на учене. Тези стилове са четири:

(1). ненасочен (проблематичен),
(2). насочен към възпроизводство,
(3). насочен към приложение и
4). насочен към значение стил.
Учениците с ненасочен стил на учене имат, например, проб-

леми с обработката на материала за учене, трудности с количеството
материал и с диференциацията му на важен и неважен. Учениците
със стил «насочено възпроизводство» са най-успешни при необхо-
димост от репродуциране, тези със стил «насочено приложение» -
се учат най-добре при експериментиране и действайки и т.н. [13;
88].
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2. КОГНИТИВЕН СТИЛ

КОГНИТИВЕН СТИЛ. Според Л.Десев, когнитивният (позна-
вателен) стил  е система от устойчиви и специфични индивидуално-
личностни особености на човека, които характеризират структурата
на познавателната му дейност (приемане, съхраняване, използване
на информация). Когнитивният стил е специфичен начин на органи-
зиране на познавателните психически процеси на личността, който
се проявява в използваните от нея познавателни стратегии. Той е
подход към познавателните задачи и решаването им. Всеки позна-
вателен стил е система от особености на познавателните процеси,
преди всичко възприемане и мислене, които характеризират отдел-
ните индивиди и редовно се проявяват при решаване на задачи и
проблемни ситуации. Познавателните стилове отразяват различията
между хората според характера на преработката на информацията.[1]

2.1. ИСТОРИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
КЛАСИФИКАЦИИ

ИСТОРИЯ. Още през ХІХ век в психологията се установява,
че някои хора предпочитат устният начин на представяне на
информацията, докато други – визуалният, образният. В експери-
менти върху познавателното поведение са установени значителни
междуличностни различия. Дълго време не им се е обръщало вни-
мание, тъй като отначало се изследват общите закони на процеса
на отражението от човека. [4]

Терминът «когнитивен стил» широко се използва в педаго-
гиката и психологията от 30-те години на ХХ век. [45; 68]

От средата на 50-те години на ХХ век, интересът на изследо-
вателите към индивидуалните различия при приемането и преработ-
ката на информация се засилва, за да допълни общата когнитивна
психология с диференциална психология на когнитивните процеси.
Последната търси отговор на въпроса, по какъв начин индивидите
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се различават закономерно един от друг при извършването на когни-
тивни операции (т.е. в процесите на възприемането, формирането
на понятия, мисленето). Такъв вид различия се очертават най-напред
в процеса на възприятието и са означени с понятието “стил на
възприятие” (перцептивен стил). Скоро обаче подобни индивидуално
специфични различия се проявяват и при други когнитивни процеси,
при класифицирането на обекти, при формирането на понятия и
решаването на проблеми. Това подтиква към въвеждането на по-
широкото понятие когнитивен стил. С него се характеризира на-
чинът, по който човек преодолява в познавателната си дейност широк
клас от задачи и изисквания и с това се различава от други хора.
Когнитивните стилове са хипотетични понятия (конструкт), тъй като
са теоретично изведени от достъпни за наблюдаване индивидуално
вариращи признаци (напр. скорост на реакцията, количество на
грешките, схващането на детайли, устойчивост), но сами не могат
да бъдат непосредствено наблюдавани. Ако различни хора по
индивидуално типичен начин търсят, анализират, подреждат и съх-
раняват информация и се съобразяват с нея в действията си, то от
само себе си се натрапва групирането им от тази гледна точка, т.е.
отделянето на типове когнитивен стил. [4]

През 50-те години на ХХ век когнитивният стил се изследва по
три линии: (1). самото явление; (2). саморефлексията на учениците
като основа на стила; (3). когнитивният стил в обсега на теориите за
личността.

Двигател на изследванията през 60-70-те години на ХХ век е
невъзможността на теорията за способностите и за интелекта да
обяснят индивидуалните различия. Изследванията от това време
завършват с описанието на няколко когнитивни способности, димен-
сии и стилове. [64]

Както вече посочихме, в 1979 г. Националната асоциация на
ръководителите на средни училища в САЩ (NASSP) установява
Национална мрежа за изучаване на стиловете на учене (National
Learning Styles Network) Тя приема за основа модел, включващ
познавателни, емоционални и психолого/средови измерения. NASSP
развива инструмента (Learning Style Profile, LSP), като лесна техника
за учителите да определят стила на учене при учениците от средните
училища. Той диагностицира когнитивния стил, тенденциите за
перцептуални отговори и учебните предпочитания. Съставят се
индивидуални и групови профили, основа на стил-базирано
обучение.
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КЛАСИФИКАЦИИ. В 1984 г. Messick идентифицира 19 когни-
тивни стила. [36]

През 1991 г. Riding и Shema описват над 30 понятия, посо-
чени като когнитивни стилове или стилове на учене. [6] През 1991 г.
Frazier посочва над 7000 публикации в областта на стиловете на
учене и когнитивните стилове [10].

Когнитивният стил трябва да се разбира като синдром, като
комбинация от относително независими фактори; само по едно из-
мерение той не може да бъде достатъчно определен и типизиран.[4]

ДЕФИНИЦИИ. Под когнитивен стил най-общо казано,
се разбира съвкупността от индивидуалните различия в
познанието.

Многочислени са определенията на когнитивния стил.
Когнитивният стил е устойчива, относително постоянна дис-

позиция, която отразява предпочитанията на човека към получава-
нето, обработката и отговорите на външния вход.

Когнитивният стил е диспозиция, която описва уникалния
начин, по който индивидът възприема, обработва и отговаря на външ-
ните стимули (MacGillivary, 1981; Witkin, 1987).

Когнитивният стил се определя от Tennant (1988) като типич-
ният начин, по който човек решава проблеми, мисли, възприема
света и запомня. [76] Той няма отношение към съдържанието на
информацията, а към начина, по който човек възприема и обработ-
ва информацията. [38].

Keefe (1979) определя когнитивния стил като «характерно поз-
навателно, емоционално и психическо поведение, което обслужва
като относително устойчиви индикатори това, как учениците чувстват,
взаимодействат със, и отговарят на познавателната обкръжаваща
среда.» [62] Той е измерение на стила на учене и показва пътя, по
който ученикът организира и съхранява информацията. [54]

Merriam и Caffarella (1991) определят когнитивния стил като
«консистенция в обработката на информация, които се развиват
заедно с основните тенденции на личността.» [10].

Witkin, Moore, Goodenough и Cox (1977) свързват когнитивния
стил с познавателните и интелектуални способности. [Ib.]. Съгласно
Witkin, Oltman, Raskin и Karp (1971), когнитивния стил е “характерен,
последователен начин на функциониране на индивидите в техните
перцептуални и интелектуални действия.” [93]

Witkin (1978) определя когнитивния стил като променлива на
методите за достигане до целта, а не на компетентността при
достигане на целта, отразявайки множество познавателни функции
и различни аспекти на човешкото поведение. Като психологическа
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диспозиция, когнитивният стил е устойчив и последователен в
някакво време и в определени ситуации и области (Gallaher, 1992).
Това означава, че когнитивният стил може да бъде предсказан с
разумна точност. [79; 98]

Allinson, Hayes, Kirton и Riding определят основните харак-
теристики на когнитивния стил: (a). отнася се по-скоро до формата,
отколкото до съдържанието на обработваната информация; (б). това
е измерение, което може да бъде оценено чрез психометрични
методи; (в). то е устойчиво в определен времеви период; (г).
биполярен е; (д). може да се интерпретира като диференциална
ценност, а не като ценност изобщо – описва различното, а не най-
доброто; (е). ортогонален е, т.е. концептуално независим от когни-
тивния капацитет, когнитивните методи и поведението. [79]

Messick (1976) дефинира когнитивния стил в духа на теория-
та на Вернер за психологическата диференциация. Всеки индивид
има предпочитан път на организация на информацията, която
получава от средата. Индивидуалните различия в това отношение
се наричат  когнитивни стилове. Те са консистенция на начина
(формата) на познание, за разлика от съдържанието на познанието
или нивото на демонстрираното умение. Те се осмислят като устой-
чиви отношения, предпочитани стратегии, определящи типичните
стратегии за възприемане, запомняне, мислене и решение на
проблеми. Тяхното влияния се разпростира върху почти всички
човешки действия, свързани с познанието, включително социалното
и междуличностно взаимодействие. [55] Стилът се развива в инди-
видуален план около основните тенденции на личността. [79]

Когнитивен стил – навиците в обработката на информация,
които представят типичните начини на възприятие, мислене,
запомняне и решение на проблеми от ученика.

Когнитивният стил може да се определи като характеристика
на индивида и последователен подход към организацията и обра-
ботката на информация. [8]

Когнитивният стил е предпочитаният от индивида подход към
организацията и представянето на информация (Riding & Rayner,
1998). [71]

Когнитивният стил се определя от Cornett (1983), като предска-
зуем образец на поведение в пределите на диапазона индивидуални
вариации; от Claxton, Ralston (1978) - като начинът на отговор на
стимулите от обкръжаващата учебна среда; от Dunn и Dunn (1978) -
като предпочитания начин на обработка на информация и учене; от
Kolb (1984) - като пътя, по който индивидите организират опита си;
от Witkin и Goodenough (1981) - като израз на психологическото дифе-
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ренциране в границите на характерни начини на обработка на
информация. [86]

Waber (1989) свързва когнитивния стил с невропсихологич-
ните особености на функционирането на главния мозък.  За него
когнитивният стил е проявление на динамичното взаимодействие
на контролните процеси, свързвани с дейността на челните дялове
на мозъка и аналитико-синтетичните процеси, свързани с взаимо-
действията и връзките между лявото и дясно мозъчно полукълбо.
[36]

Appleton (1983) определя  когнитивния стил като метод, по
който всеки опознава света. Това е образец на придобиване на
информация, концепции и умения. [91]

ЗНАЧЕНИЕ. Теоретичните и емпирични изследвания по проб-
лемите на когнитивния стил обогатяват знанията за онтогенезата на
когнитивните функции при децата, юношите и възрастните и са
принос за диференциалната психология на ученето и развитието. Те
изискват включването и новото формулиране на психологични теории
за личността. Те доказват, че познавателните и мотивационните про-
цеси са тясно преплетени и могат да бъдат обяснени задоволител-
но само тогава, когато се преодолее изолиращото разделяне на
психология на мотивацията и когнитивна психология. Сравнителни
изследвания на познавателните стратегии при различни култури и в
зависимост от класовата и социална принадлежност показват в каква
степен и по какъв начин индивидуалният стил на преработка на ин-
формацията се определя от социокултурните условия (напр. от вли-
янията в ранното детство, стила на възпитание от родителите, раз-
глежданите като естествени привични начини на мислене и действие
на възрастните в определена конкретно историческа ситуация). [4]

2.2. БАЗОВИ МОДЕЛИ НА КОГНИТИВНИЯ
СТИЛ

МОДЕЛ НА CURRY. Основен е моделът на луковицата на Curry
. В него когнитивните измерения са в основата на учебния стил.

МОДЕЛ НА RIDING. Другият широко използван модел е “Мо-
делът на контрола” (the cognitive control model), който се разра-
ботва от Riding, Rayner, Wigley, Furnham (1995).

На най-вътрешно ниво са основанията: памет за опита и
знанията, личностни особености, пол.
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Следващото ниво е на когнитивния контрол. Включва две
измерения на стила: холистично-аналитично и вербално-образно.
Това е връзката между вътрешното състояние и външния свят, която
има собствена структура и форма.

На входно ниво работи перцептивна и мнемонична система
за анализ на постъпващата информация. Тя е детерминирана от
интелекта.

На изходно ниво са когнитивните стратегии, които са съзнате-
лен отговор на когнитивните проблеми. Те определят и социалното
поведение. [68]

2.3. МОДЕЛИ НА ХОЛИСТИЧНО-
АНАЛИТИЧНОТО ИЗМЕРЕНИЕ

2.3.1. ГЛОБАЛНО-ЛИНЕАРНИ (ХОЛИТИКО-
АНАЛИТИЧНИ) МОДЕЛИ

МОДЕЛ НА RIDING. Richard Riding определя основното изме-
рение холист-аналитик. Автори са още Kaga (1964), Messick, Kogan
(1963). Холистът обработва информацията глобално, а аналитикът –
на части. [79] Концептуален отговор, който диференцира по-скоро
признаци или качества, отколкото тема или тотален ефект.

Холистът има тенденция да вижда информацията в цялост,
при отчитане на пълния контекст. Той е «по-социален». Холистите
читатели имат тенденция да обхванат цялата ситуация, описана в
текста и са способни да имат пълна перспектива, бързо достигат до
същността на текста, който четат. Те могат да имат балансирана
представа за ситуациите в пълния им контекст. Отрицателен момент
е, че не обхващат  много детайли и често поради тази причина не
стигат до задълбочено разбиране и грешни тълкувания. Най-често
те се нуждаят от помощ в структурирането на текста, в деленето му
на части. [5]

Аналитикът вижда информацията като събиране на части,
съсредоточава се на една или две от тях едновременно, изключ-
вайки другите (Riding, 1993). Той  е по-затворен и самостоятелен;
той е по-склонен да следва набор от правила. Той харесва проце-
дурно-основана и изолирана окръжаваща работна среда и пред-
почита ясна роля и описание на работата. Аналиците читатели
виждат текста като сбор на части и често се съсредоточават на една
или две от тях, изключвайки останалите. Те проявяват внимание
към детайлите и често не са в състояние да обхванат цялото съдър-
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жание. Те могат да достигат задълбочено разбиране на съдържа-
нието, тъй като са способни да анализират съдържанието на части
и прецизно. Отрицателна страна е, че трудно правят връзка с друга
информация. Натам е и основната насока на помощ – да се въвеждат
чрез кратък обзор на ситуацията и да им се помага да се обединят
частите в цялост. [Ib.]

МОДЕЛ НА COHEN, PETTIGREW, KOGAN, WALLACH. В
модела на Cohen (1967) тези две категории са наречени “разде-
лител-събирател”, в зависимост от отговора на информация и интер-
претацията, която е или аналитична и методична или глобална. [64]

Близки по смисъл са моделите на Pettigrew (1958), Kogan и
Wallach (1964) – широк (предпочитане по-скоро на широки категории
с много пунктове, съставки) отколкото на тесен (тесни категории с
малко съставки) стил.

МОДЕЛ НА KLEIN И GARDNER. Моделът на Klein (1954) и
Gardner (1959) е свързан с тенденция за бързо асимилиране на
детайлите (изравняващ различията) или за подчертаване на детай-
лите и измененията в новата информация (изострящ различията).

МОДЕЛ НА HARVEY, GARDNER, SCHOEN. Моделът на Harvey
(1961); Gardner и Schoen (1962) - познавателна простота-сложност
в зависимост от тенденцията за обработка на многомерна или проста,
едномерна информация.

МОДЕЛ НА PASK. Pask идентифицира универсални (раз-
ностранни) ученици и сериалисти (аналитични) и холисти.

Универсалният ученик е този, който е ефективен в прилага-
нето на когнитивна стратегия, която да компенсира дефицитите на
неговия познавателен стил, в отговор на изискванията на специ-
фичната ситуация.[Ib.]

МОДЕЛ НА KINDELL. Gloria Kindell (1989) разработва гло-
бално-линеарен (холистико-аналитичен) модел (Global-linear  (holis-
tic-analytical) model). [66]

Болшинството хора не са нито напълно глобални, нито напъл-
но линейни, а са комбинация от двете насоки. Всяка комбинация
има сила и слабост, като нито единият, нито другият стил е изобщо
добър или лош.

Доминиращият в Западните страни в училище стил е линей-
ният (аналитичният). Учениците, които са негови представители се
учат по-лесно и по-ефективно в училище, тъй като по-лесно се прис-
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пособяват.  Много глобални ученици губят в тази ситуация и изглеж-
дат не много интелектуални. [Ib.]

ГЛОБАЛЕН (ХОЛИСТИЧЕН)
СТИЛ

ЛИНЕАРЕН (АНАЛИТИЧЕН)
СТИЛ

Едновременно възприемане и
обработка

Последователно възприемане
и  обработка

Интуитивно Kогнитивно

Холистично (синтетично) Аналитично

Доминиране на общото Доминиране на детайлите

Визуално (пишете, наблюдавайте) Устно (четете, слушайте)

Демонстрирайте и правете Обяснете или разказвайте

Активно участие: “покажете ми” Пасивно участие: “кажете ми”

Персонализиране на
информацията Теоретизиране

Реални примери Хипотетични примери

Зависим от групата Индивидуалист и независим

Интуиция или чувства Факти или цели

Рефлексивно Абстрактно

Свободен дух Граници или закон

По-творчески По-точен

Внимателен към обобщенията Внимателен към детайлите

Атмосфера: домашна, топла,
смекчена, неформална

Атмосфера: функционална,
сериозна, формална

Работните маси в кръг Работните маси в редове

Ориентация към хората Ориентация към работата

Времето не е съществено Времето пресира

Забава, удоволствие Производителност

Учител: част от класа, гид,
модел, фасилитатор

Учител: фигура на властта,
лидер

ВРЪЗКА. Аналитикът (Allinson, Hayes), аналитик (Riding),
делител (Kirby) и адаптер може да бъде определен като «ана-
литичен» стил; интуитивният, холист, обединител и иноватор – като
«холистичен» стил.  [53]
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Според Riding-Cheema, това измерение обхваща много други
(семейство когнитивни стилове) [79]:

Холист Аналитик Автор

Полева зависимост Полева независимост Witkin

Импулсивност Рефлективност Kagan

Холист Сериалист Pask

Leveller Sharpener Holtzman & Klein

Дивергент Kонвергент Hudson

Иноватор Адаптор Kirton

Холист Аналитик Riding

Интуиция Анализ Allinson & Hayes

2.3.2. МОДЕЛИ “ПОЛЕВА ЗАВИСИМОСТ-ПОЛЕВА
НЕЗАВИСИМОСТ”

МОДЕЛ НА WITKIN. Съгласно Witkin, Oltman, Raskin, Karp
(1971), когнитивния стил е “характерен, последователен начин на
функциониране на индивидите в техните перцептуални и интелектуал-
ни действия.” [93]

Един аспект на когнитивния стил е перцептуалният стил или
начинът, по който човек когнитивно подхожда към учебната ситуа-
ция. В този смисъл, човек може да е полево независим или полево
зависим. Изследванията на Herman Witkin и др. през 70-те години
показват, че полево независимите и полево зависимите ученици не
се различават по способности, но отговарят по различен начин на
учебното съдържание и на средата. [54; 93;100]

Witkin и Asch (1948)  съсредоточават вниманието си отначало
върху индивидуалните различия във възприятията. Те формулират
и полево зависимият и независим стилове, наричайки ги още и
“възприятие-функциониране” (perceptual-functioning). Измерението
включва индивидуална зависимост от контекста на перцепцията при
анализ на формата и структурата.

Когнитивният стил може да е полево зависим/независим –
ученикът може да е пасивен и глобално въвлечен в средата и да е
активен и аналитичен (Whyte, Knirk, Casey, Willard, 1990-1991).
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Полевата зависимост представлява тенденция да се въз-
приема и твърдо да се придържа към съществуващите, външно
наложени структури, а полевата независимост представлява тен-
денция да се реструктурира възприетата информация в различна
структура (McGee, 1979). Тази дименсия е свързана с някои важни
за обучението личностни характеристики (Olstad, Juarez, Davenport,
Haury, 1981).

Полево зависимите индивиди имат по-социална ориента-
ция от полево независимите, тъй като отчитат развитието на външ-
ните социални структури. Те търсят външни референти (учителите)
за обработка и структуриране на информацията и се влияят и зави-
сят от тяхното одобрение или неодобрение (Castaneda, Ramirez, и
Herold, 1972). Външните влияния – отношения, възприятия, чувства
и пр. силно влияят на дейността. Обикновено са неспособни да са
самоуправляват – в обучението и в социалните си отношения.

Полево зависимите ученици предпочитат обучение в групи,
взаимодействат по-често с връстниците си или с учителя, много се
нуждаят от външно подкрепление, структуриране и ръководство. Те
срещат трудности с неструктуриран материал, нуждаят се от външно
ръководство и структуриране, цели и поддръжка. [54; 93]

Полево независимите индивиди са по-способни за акти-
вен анализ и перцептуално диференциране, те предпочитат неза-
висима дейност, самоопределение на целите и предпочитат да струк-
турират или реструктурират собственото си учене. Те са склонни да
развиват собствени учебни стратегии. Те имат тенденция да са
аналитични, вътрешно активни, сами определят учебните си цели
по-често решават проблемите си без преподаване и явно ръковод-
ство. [Ib.] По-способни са за развитие на тяхното собствено мнение
и са по-способни към реструктуриране на знанията. Те имат по-инди-
видуалистично поведение, тъй като не се нуждаят от външен рефе-
рент. Те имат тенденция да са по-аналитични, логични и по-способни
да реструктурират и ревизират фини аспекти. Не са така зависими
от властните отношения и външните стандарти.  Показват по-високи
достижения при изпити (напр. TOEFL и други тестове), по-добри са
в лингвистичните и комуникативни умения. По-добри резултати
показват и при дистанционно обучение.

Организацията на обучението влияе силно на достиженията
на двата типа ученици. Ако обучението и силно структурирано и
организирано, обикновено не се получават значими различия. Такива,
обаче има при неструктурирано и творческо обучение в полза на
полево независимите ученици.[50]
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МОДЕЛ НА RAMIREZ-CASTENADA. Ramirez и Castenada
(1974) изследват стила на учене в аспекта на културните различия.
Дименсията е полева зависимост/независимост. [64] Стилът на учене
се определя в термините на културните различия с полева зависи-
мост, която произвежда “бикогнитивно” и “бикултурно” поведение. В
следната таблица са обобщени особеностите на двата стила. [92]

ПОЛЕВО НЕЗАВИСИМ ПОЛЕВО ЗАВИСИМ

Общи харак-
теристики

Фокусиране по-скоро върху
цялото, отколкото върху
частите. Ориентиран към
обекти и дискретни
елементи. Фокусиран върху
тема наратив.

Фокусиране по-скоро върху
частите, отколкото върху
цялото. Ориентиран към
отношения и социални
характеристики.
Асоциативен наратив.

Отношения
към
връстниците

Предпочита да работи
независимо. Приятно му е
да се конкурира и  да
получава индивидуално
признание. Ориентиран към
задачите и невнимателен
към социалната среда,
когато работи.

Приятно му е да работи с
другите, за да достигне
общи цели. Приятно му е да
помага на другите.
Чувствителен ъм чувствата
и мненията на другите.

Отношения
към учителя

Рядко търси физически
контакт  с учителите.
Взаимодейства с учителя
само по работа.

Открито изразява положи-
телни чувства към учителя.
Задава въпроси относно
учителския вкус и индиви-
дуален опит; стреми се
подражава  на учителя.

Учебни
взаимодейс-
твия с
учителя

Пробва решенията на нови
задачи без помощта на
учителя. Нетърпелив да
започне да решава
задачата; стреми се да
завърши пръв. Стреми се
към несоциална награда.

Търси ръководство и
демонстрация от учителя.
Високо активен при
индивидуална работа.
Стреми се към награда,
сближаваща го с учителя.

Характерис-
тики на
курикулума,
облекчаващи
обучението

Детайлите на концепциите
са подчертани; частите имат
собствени значения. Под-
чертани са природо-мате-
матическите науки. Акцент
върху учене чрез откриване.

Целите и глобалните
аспекти са подчертани.
Концепциите са представени
в хуманизирана или
историческа форма.
Kонцепциите са свързани с
личен интерес и опит.

МОДЕЛ НА KLEIN. Подобни характеристики има моделът на
Klein (1954), отразяващ тенденция към отвличане на вниманието
или съпротивление на вмешателствата. Категориите са две: тесен-
гъвкав контрол (управление).
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2.3.3. ДРУГИ ХОЛИСТИЧНО-АНАЛИТИЧНИ МОДЕЛИ

МОДЕЛ“ИМПУЛСИВНОСТ-РЕФЛЕКСИВНОСТ”. Основопо-
ложник е Kagan (1964) с разработеният от него Matching Familiar
Figures Test (MFFT) за измерване на тенденцията за бърз или
обмислен, бавен отговор. Категориите хора са две: (1). достигат бързо
до решение след бегъл обзор на възможностите – познавателно
импулсивни; (2). внимателно преценяват всички възможности –
познавателно рефлексивни (impulsivity-reflectivity).

МОДЕЛ “КОНВЕРГЕНТНО-ДИВЕРГЕНТНО МИСЛЕНЕ”.
Guilford (1967) предлага това измерение (convergent-divergent
thinking)  в рамките на своята теория за интелекта. То отразява типа
мислене и свързаните с него стратегии за решаване на проблеми –
директно, праволинейно, традиционно, тясно фокусирано, логическо,
дедуктивно мислене или индиректно, “странично”, нетрадиционно,
творческо, широко, открито, асоциативно мислене при решаване на
проблеми. Теорията е доразработена специално за процеса на
обучение от Hudson (1966).

МОДЕЛ “СЕРИАЛИСТ-ХОЛИСТ (ЦЯЛОСТНО-ЧАСТИЧНО
МИСЛЕНЕ)”. Теорията е на Pask и Scott (1972) като две индивиду-
ални тенденции за решаване на познавателната задача (holist-serialist
thinking) или с холистична стратегия, която е насочвана от хипотеза,
или фокусирана стратегия, която се възприема като постепенен
процес и е насочвана от данните. Тенденция да се работи в детайли
или за цялостно решение на задачата. Разви се “диалогова теория
за ученето” (Pask), подчертаваща полезността на връщането назад
в изучения материал. [64]

МОДЕЛ НА GREGORC. Anthony Gregorc (1982) установява,
че индивидът се учи чрез конкретен опит или абстракции и безпо-
рядъчно или последователно. Той идентифицира четири стила:

1. конкретни последователни ученици (concrete sequential
learners), предпочитащи пряко, постепенно, организирано и сензор-
но-базирано обучение;

2. конкретни произволни ученици (concrete random lear-
ners), харесващи пробата и грешката, интуитивни и независими под-
ходи към обучението;

3. абстрактно последователни ученици (abstract sequential
learners), прилагащи аналитичен, логически подход към обучени-
ето и предпочитат устни изложения;

60

4. абстрактно произволни ученици (abstract random lear-
ners), прилагащи холистичен подход неструктурирано обучение,
експериментиране и визуално представяне.

Изследователският му инструмент се нарича Gregorc’s style
delineator.  [Ib.]

МОДЕЛ “АСИМИЛАТОР-ИЗСЛЕДОВАТЕЛ (A-E). Kaufmann
(1989) изследва процеса на вземане на решение и решаване на
проблеми. Установява, че хората се делят на асимилатори и изсле-
дователи (the assimilator-explorer cognitive style) [Ib.].

МОДЕЛ “АДАПТИВЕН-ИНОВАЦИОНЕН СТИЛ”. Теория за ког-
нитивния стил на Michael Kirton (1976) - KAI (Kirton Adaption-Innovation
theory) съществува повече от 25 години и има стотици публикации.
Киртън установява, че стилът е свързан с много измерения на лич-
ността, които се формират в ранното детство и са особено устойчиви.
Той акцентира на отношението към нововъведенията.

Kirton поставя в основата на теорията си идеята, че хората се
различават по отношението си към промяната и творческите реше-
ния. Адаптация–иновация (the adaptor-innovator cognitive style) е това
полярно измерение.

Има разлика между познавателно ниво и познавателен стил
на решение на проблема.

Познавателното ниво (Cognitive level) се свързва с потен-
циалните възможности на индивида (интелекта) или придобита от
обучението способност (напр. организаторска компетентност).

Когнитивният стил (Cognitive style) се определя като “стра-
тегически, устойчив, характерен, предпочитан начин, по който хората
отговарят и се стремят да предизвикат промяна, включително при
решаването на проблеми (Kirton, 1998b). Той варира от силна адап-
тация до силна иновация.

Адаптивните индивиди (адаптери) предпочитат повече струк-
турираност при решаване на проблеми, повече съгласуваност. Те
подхождат от позициите на определена парадигма, стремейки се
към най-доброто решение. Често ги приемат като експерти, тъй като
се свързват с ефективността. Те са особено добри в приложението
на текущите правила и процедури. При сбора на данни те се стремят
към изчерпателност. Съобразяват се с мнението на обкръжението
(групата, екипа). Те се характеризират с точност, надеждност, ефек-
тивност, дисциплина и конформизъм. Те търсят решения по предва-
рително приети и проверени пътища и устойчиви към скуката, под-
държат висока точност в дълги периоди на работа; предпочитат обик-
новени, установени порядки.
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Иновационните индивиди (иноватори) предпочитат да реша-
ват по-малко структурирани проблеми. Те се стремят към различни
варианти на решение. Те имат тенденция да отделят проблема от
структурата (рамката), не винаги вземат най-доброто, но винаги ори-
гинално решение. Често пренебрегват правилата. Отклоняват общо-
приетите подходи и сами дефинират проблема и решенията му. Често
се възприемат за недисциплинирани поради индивидуализма си.
Те имат «недисциплинирано» мислене и творчески подход към
проблема - решения, против приетите парадигми, реструктуриране,
новости или нови перспективи в решението на проблемите. Неспо-
собни са за рутинна работа. [12; 53; 64]

Tiedemann (1989) определя два стила според предпочитането
на прости повторни задачи пред реструктурирани задачи: “автома-
тизиране-реструктуриране”.

МОДЕЛ “СЕНЗИТИВЕН-ИНТУИТИВЕН ТИП”. Karl Jung (1923)
разработва теория за психологическите типове. В нея се отчита
значението на разбирането при обработката и оценката на информа-
цията. Хората са или “сензитивни”, или  “интуитивни” типове според
предпочитанията си при сбора на информация от обкръжаващата
среда. Хората са “мислено” или “чувствено” ориентирани.

Сензитивният тип се базира на непосредствения опит и
демонстрира силна наблюдателност и памет за детайлите.

Интуитивният тип предпочита да се съсредоточи на възмож-
ностите, значенията и отношенията посредством разбиране и
дедуктивно мислене с уклон към бъдещата ориентация. Те свърз-
ват причината и следствията и решават проблема аналитично. [86]

МОДЕЛ “ПЕРСЕПТИВЕН/ЕВАЛУАТОРЕН ТИП”. Myers (1962)
развива идеите на Jung по линията на предпочитан начин на обра-
ботка на информация и оценката й.

Персептивните индивиди предпочитат повече да събират,
отколкото да оценяват информация, да останат гъвкави и да са откри-
ти при изборите си.

Оценчиците (евалуатори) предпочитат да оценяват и об-
съждат информацията и да демонстрират предпочитание към реда
и контрола (управлението). [Ib.]

ТИПОЛОГИЯ “ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ-ОТДАЛЕЧЕНА АСОЦИА-
ЦИЯ”. Типологията на Gordon (Gordon’s Cognitive Style Typology) е
основана на две измерения: диференциация (differentiation) и отда-
лечена асоциация (remote association).
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Диференциация – основава се на способността за ориен-
тация в нюанси и тънки различия. Такива хора изглеждат педанти и
привързани към семантиката, но това е много полезно при диагнос-
тиране на проблеми и регулиране (ръководство).

Отдалечена асоциация - свързана е със способност за ре-
шаване на проблеми, които са  сравнително точно дефинирани, за
които решението не е известно, но може бързо да се открие. Това е
способност за бързо съединяване на несъединими елементи и за
анализ на изненадващи случаи; умение за наблюдение на връзки,
които не може да се обяснят с екстраполация. Според Gordon тази
способност на човек не се тренира, а е генетично предопределена.
[53]

Типове когнитивни стилове:

Диферен--
циация

Отдалечена
асоциация Kогнитивен стил

Високо Високо Интегратор (Implementor)

Високо Ниско Откривател на проблеми
(Problem Finder)

Ниско Високо Разрешител на проблеми
(Problem Solver)

Ниско  Ниско Изпълнител (Implementor)

2.4. МОДЕЛИ НА ВЕРБАЛНО-ОБРАЗНОТО
ИЗМЕРЕНИЕ

ИСТОРИЯ. Такава постановка се среща още при Galton (1883)
и Bartlett (1932). През 1971 г. Paivio (1971) разработва “теория за
двата кода”, обясняваща тези различия. Обхваща степента, в която
вербалните или визуални стратегии за използват при обработката на
информация. По-късно много автори пишат в тази насока - (Riding,
Taylor, 1976; Richardson, 1977; Calvey, 1981; Kirby, 1988).

Verbaliser-Imager измерението е развитие на теорията за
двойното кодиране, която е основана на принципа, че образите и
думите активизират независими визуални и устни кодове (Reiber,
Kini, 1991).

Вербализаторът може да се справя с устно представен аб-
страктен семантичен материал. Той е по-екстравертен, социален,
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по-жив от Имагинатора, който има тенденция да е по-интравертен.
Подобно на Аналитика той е по-щастлив, когато работи индиви-
дуално, докато Вербализаторът предпочита груповата дейност.
Вербализаторът се учи най-добре при устни изложения. Той възприе-
ма семантически и акустически сложни детайли. Силен е при аб-
страктни текстове и при съответните задачи. [5]

Имагинаторът се чувства по-добре, когато материалът е кон-
кретен и представен като картини или диаграми. Той се учи най-
добри при текстове с много илюстрации и примери. Изисква допъл-
нителни обяснения и инструкции. [Ib.]

МОДЕЛ НА RIDING. Richard Riding и Geoffrey Read разли-
чават две нива на контрол при изпълнението на дейности на
вербална и образна основа: преднамерено и непреднамерено. Човек
може да избере в някои ситуации съзнателно да приема информация
по единия от двата начина. В повечето случаи, обаче той спонтанно
и непреднамерено избира в зависимост от своята предопределеност.
Обикновено вербализаторите се справят успешно и с двата подхода,
което не може да се кажа за имагинаторите. [73].

Има връзка между стил и обучение.
1. Структуриране на материала. За холиста първо трябва

да се дава заглавията и структурата на материала, тъй като обикно-
вено не е способен да си направи план в хода на работата.

2. Начин на представяне. Има два начина – устен и нагледен.
Установено е, че Вербализаторите се справят по-добре с устната
форма, а имагинаторите – с нагледната. Трудно е да се представи
напълно нагледна форма, тя е винаги смесена, така че идеален
вариант няма.

3. Тип на учебното съдържание. Успешността се определя
също от степента на онагледяване на материала.

4. Образователни достижения. Няколко изследвания
доказват, че най-високи са достиженията на междинните типове:
Междинен-Бимодален тип, в отличие от чистите типове.

5. Предпочитания за начина на работа. Груповата работа се
предпочита от Холиста, а индивидуалната – от Аналитика. Същото
се отнася и за контрола от страна на учителя. [68]

МОДЕЛ “ВИЗУАЛИЗАЦИЯ-ВЕРБАЛИЗАЦИЯ”. Когнитивният
стил “визуализация-вербализация” се описва като: «индивидуалните
предпочитания при възприемане и обработка на визуална и устна
информация.” (Jonassen, Grabowski, 1993).

Визуализатори са хората, които използват образи при изпъл-
нението на познавателни задачи; Вербализаторите предпочитат да
обработват информацията устно – чрез логически средства.

Тази класификация е спорна. Много изследвания на физио-
лози, психолози и педагози дават противоречиви резултати Особено
противоречиви са два пункта – прием на информация и изпълнение
на тип задачи. Често при едни и същи хора те се разминават –
предпочитат единият подход в първия, а другия – във втория случай
(Hollenberg, 1970; Jonassen, Grabowski, 1993; Richardson, 1999;
Clements, 1981). През последните години с развитието на мултиме-
дията интересът към тази класификационна схема се възобнови
(Andris, 1996; Plass, Chun, Mayer, Leutner, 1998; Stenning, Cox,
Oberlander, 1995).

Maria Kozhevnikov, Mary Hegarty и Richard Mayer [46] раз-
виват теорията, че визуално-вербалното измерение не е унитарно, а
е свързано с два качествено различни типа визуализация и обра-
ботка на визуално-пространствена информация: създаване на мен-
тални изображения (образи) и решаване на визуално представени
проблеми по различни начини. В основата са новите резултати от
областта на когнитивната психология и невропсихологията,  доказва-
щи, че образите на са генерализирани и недиференцирани, а са
съставени от различни, относително независими визуални и прост-
ранствени компоненти (Baddeley, 1992; Farah, Hammond, Levine,
Calvanio, 1988; Kosslyn, 1994; Logie, 1995), като форма, размер, цвят
или яркост. Пространствените образи се отнасят към представянето
на пространствени отношения между частите на обекта, местополо-
жението му и неговите движения и не са ограничени визуалната
модалност. Различието между визуални и пространствени образи
влияе на индивидуалните различия на хората. Някои от тях са
изобразителен, а други – пространствен тип.

Изобразителен тип – могат да създават ярки, конкретни и
детайлни изображения (образи) на отделни обекти в дадени ситуации.

Пространствен тип – изображения (образи), които представ-
ляват пространствени отношения между обекти. [46]

МОДЕЛ “АБСТРАКТНО-КОНКРЕТНО ИЗМЕРЕНИЕ”. Моде-
лът е на Harvey (1961) и Klein (1962). Свързан е с предпочитаното
ниво и възможностите за абстракции; индивидуалната подготвеност
за възприемане на вариациите на действителността. [64]

МОДЕЛ “ПРОСТРАНСТВЕНИ СПОСОБНОСТИ”. Пространст-
вените способности като основа на когнитивния стил са изследвани
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за пръв път през 20-те години на ХХ век във връзка с инженерно-
техническото образование и оттогава това са прави многократно.
Пространствената визуализация е способност мислено да се изграж-
дат или управляват визуални изображения (образи) (McGee, 1979).
Това е способност да се усвоява визио-пространствена информация,
да се съхранява,  познавателно да се управлява и да се предсказват
положенията (позицията) на визуалните изображения (образи). [38].

2.5. ОБЕДИНЯВАЩИ МОДЕЛИ
МОДЕЛ НА RIDING. Развитието на идеите в когнитивната

психология води след 60-те години на ХХ век до изследвания на
когнитивния стил на учениците (Kolb, 1976; Pask, 1976; Honey &
Mumford, 1986; Riding, 1991; Billings & Cobb, 1992; Larsen, 1992).

Основният автор е Riding, но и Cheema (1991) и Rayner (1995).
Той обединява предишните подходи. Изразява тенденцията на инди-
вида да обработва информация в части или в цялост и да мисли
чрез думи или образи.

Най-известната класификационна схема е на Richard Riding.
1. Холистично-аналитично (Wholist-Analytic dimension)

- има ли индивидът тенденция да организира информацията в цялости
или на части.

2. Вербално-визуално (Verbal-Imagery dimension) -  склонен
ли е индивидът да представя информацията устно или в образи.  [8;
64; 74; 78; 67]

Когнитивният стил е важна променлива на индивидуалните
различия, съществено различна от общите характеристики като
интелекта (Riding & Pearson, 1994) или личността (Riding & Wigley,
1997).

Както беше посочено, тези две измерения са независими. В
публикации се посочва, че корелацията между двете скали е около
+ 0,1.  Двата пола не се различават (p < 0.05). Няма различия и във
възрастов план 21-61 г. r = 0,00 – 0,01.

Когнитивните стилове са четири [58]: Wholist/Verbaliser (WV),
Wholist/Imager (WI), Analytic/Verbaliser (AV) Analytic/Imager (AI).

По данни на A.Russell [75]:
Холист - 20%; Аналитик - 55%; Междинен тип - 25%;
Имагинатор - 46%; Вербализатор - 25%;
Аналитик/Имагинатор - 23%;
Холист/Вербализатор - 5%;
Холист/Бимодален тип - 5%;
Холист/Имагинатор - 11%;
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Междинен тип/Вербализатор - 5%;
Междинен тип/Бимодален тип - 7%;
Междинен тип/Имагинатор -12%;
Аналитик/Бимодален тип - 18%;
Аналитик/Вербализатор - 14%.
Холистът доминира при обучението по: география и чужд език.

Аналитикът - по математика и техника и технологии. При всички други
предмети доминира междинният тип. [78]

Интересно е разпределението на двете измерения на стила:

Kогнитивен стил Холист Междинен тип Аналитик

Вербализатор 2.25 2.17 2.08

Бимодален тип 1.24 2.00 2.93

Имагинатор 1.25 2.38 2.18

МОДЕЛ НА EHRMAN-LEAVER (E&L). Madeline Ehr-
man и Betty Lou Leaver са автори на една от най-новите концепции
за когнитивните стилове. Техните публикации са от 2001-2003 г. [24]

Те изграждат концепция, в която комбинират 10 известни
измерения на когнитивните стилове - The Ehrman–Leaver cognitive
styles construct (E&L).

E&L моделът се състои от две суперординати: synoptic–ec-
tenic и 10 субскали. Причината е неудовлетвореността на авторките
от едностранчивостта на предишните подходи.

Следва кратка дефиниция на скалите:
SYNOPSIS: Предполага несъзнателност на когнитивния акт и

оттам цялостно възприятие.
ECTASIS: Предполага съзнателност на обработката и оттам

разбиване на компоненти.
ПОЛЕВА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (Field sensitivity): предпочита да

адресира материала като част от контекста и често усвоява материала
“осмотично”, едновременно с фона.

ПОЛЕВА НЕЧУВСТВИТЕЛНОСТ (Field insensitivity): малко или
никакво прилагане на цялостния контекст и обикновено изключва
инцидентното учене.

ПОЛЕВА НЕЗАВИСИМОСТ (Field independence): предпочита
да отделя това, което се счита за важно от контекста (приоритет и
йерархия).
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ПОЛЕВА ЗАВИСИМОСТ (Field dependence): еднакво отноше-
ние към материала и фона, липса на приоритети.

СЛУЧАЕН (НЕЛИНЕЕН) Random (non-linear): следване на вът-
решна логика на обработка, която може да е “случайна” за други
случаи.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН (ЛИНЕЕН) Sequential (linear): следване на
външно определен ред на обработка – учител, учебник...

ГЛОБАЛНА ОБРАБОТКА (Global processing): внимание към
глобални образи, гещалти,  гората против дърветата...

СПЕЦИФИЧНА ОБРАБОТКА (Particular processing): внима-
ние към дискретни части и детайли.

ИНДУКТИВЕН (Inductive): посока от специфично към генера-
лизарано, изводи от опита, от примери към правила или теории.

ДЕДУКТИВЕН (Deductive): посока от генерализарано към
специфично, от правила или теории към примери.

Synopsis Ectasis

1 Полева чувствителност Полева нечувствителност

2 Полева независимост Полева зависимост

3 Случаен (нелинеен) Последователен (линеен)

4  Глобална обработка Специфична обработка

5 Индуктивен Дедуктивен

6 Синтез Анализ

7 Аналогов Цифров

8 Kонкретен Абстрактен

9 Изравняване Изостряне

10 Импулсивност Рефлексивност

СИНТЕЗ (Synthesis): събира компоненти в построена цялост;
създава.

АНАЛИЗ (Analysis):разделя на части.
АНАЛОГОВ (Analogue): качествен или метафоричен прибли-

жава се към интерпретация на опита.
ЦИФРОВ (Digital): количествен подход към интерпретация на

опита.
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КОНКРЕТЕН (Concrete): взаимодейства със света непосред-
ствено, учи се експериментално, емпирично.

АБСТРАКТЕН (Abstract): взаимодейства със света чрез ког-
нитивни конструкти, формално, теоретично.

ИЗРАВНЯВАНЕ (Leveling): често не забелязва различията и
може да се стреми да ги намалява; търси подобия.

ИЗОСТРЯНЕ (Sharpening): акцент върху различията и стремеж
да ги изследва.

ИМПУЛСИВНОСТ (Impulsivity): реагира бързо в действия или
разговори с малко обмисляне, мисълта често следва действието.

РЕФЛЕКТИВНОСТ (Reflectivity): мисли продължително преди
да действа.

2.6. МОДЕЛИ НА КОГНИТИВНИЯ СТИЛ,
СВЪРЗАНИ С ТЕОРИЯТА НА НOWARD
GARDNER

Harry Morgan прави връзка между теориите за когнитивния
стил  и теорията  за множествените интелигентности (Theory of Multiple
Intelligences, MI)  на Нoward Gardner . [55]. Общата постановка е,
че различните проявления на интелигентонстта на човека са свър-
зани  с различни когнитивни стилове. [Ib.]

1. Логико-математическа интелигентност. Чувствителност
към и способност да се различават логически или числови обекти;
способност за извършване на дълги логически вериги от разсъж-
дения. Тип: учен, математик.

Описанието на типа “логико-математическа интелигентност”
съвпада практически с описанието на полево независимия ког-
нитивен стил.

2. Лингвистична интелигентност. Чувствителност към зву-
ци,  ритми, значения на думите; чувствителност към различните
функции на езика. Тип: поет или журналист.

Има връзка между това измерение и музикалната интелигент-
ност. Лингвистичната интелигентност има по-голяма връзка с когни-
тивния стил. Има три основни сензорни начина на взаимодействие
с обкръжаващата среда – кинестетична, визуална и фигурна (про-
странствено мислене) и слухова (устна). Някои автори предполагат,
че малките деца имат тенденция да предпочитат визуалната сензорна
модалност и по-късно се насочват към слухова (устна) обработка
на информацията (Birch, Lefford, 1967). Други смятат, че постепенно
се постига способност за координиране на информацията, възприето
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чрез една сензорна модалност (устна, реч) с информация от другите.
Това е съвместимо с теорията на H.Werner за психологическото
диференциране.

3. Музикална интелигентност. Способност да се произвеж-
дат и оценяват ритъм, тон и тембър; оценка на формите на музикална
експресивност. Тип: композитор, цигулар.

Възприемането на ритъм, тон и тембър са съществено не-
обходими елементи в модалностите на когнитивния стил (слухова,
моторна, устна). Малките деца имат тенденция да прогресират от
предпочитания към кинестетично (моторна) към визуална модал-
ност и по-късно в живот към звуково-речева модалност (Birch &
Lefford, 1963).

Изследванията показват, че в аспекта на музикалната инте-
лигентност, полево-зависимите хора са по-творчески от полево-
независимите.

4. Пространствена интелигентност. Способност за точно
възприемане на визуално-пространствения свят за преобразуване
на началните възприятия. Тип: навигатор, скулптор.

Kogan означава една от основните когнитивни стилове като
“широта на категоризацията” (Breadth of Categorization) или “концеп-
туално диференциране” (Conceptual Differentiation). Индивидите с
такъв когнитивен стил имат способността да възприемат пълноценно
визуално-пространствения свят (Holtzman & Klein, 1954; Santostefano,
1964; Israel, 1969). Визуално/фигуралното пространствено мислене,
като едно от трите основни когнитивни насоки, могат да координират
обработката на информацията от другите две – кинестетичното и
звуково-речевото мислене.

Пространствено-визуалният стил “Leveling” е тенденция към
егалитарност, структуриране на паметта, недиференциране, сливане
на обектите и нивата; Sharpening – стилът е способност за различа-
ване на детайли, изолиране на случаи, чувствителност към историята
на явлението. (Holtzman и Klein, 1954).

5. Телесно-кинестетична интелигентност. Способност за
умело управление на движенията на тялото и ръцете. Тип: балерина,
атлет.

Кинестетичното (моторно мислене), е една от трите модал-
ности и направление на когнитивния стил. Изследванията показват,
че познавателните проблеми, които решава един спортист напри-
мер, са много слабо структурирани и неопределени, динамични.
Много спортисти не са ефективни в статическата обкръжаваща среда
на тихата класна стая (Elias, 1979; Einstein, 1979; Fiske, 1977).
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Изследвания на деца от различни раси и етноси показват, че
чернокожите деца решават по-успешно задачи с повече кинесте-
тично-сензорна активност от белите (Morgan, 1990), аналогично е за
испаноговорящите по отношение на англоговорящите (Ramirez &
Castaneda, 1974). Те изпитват трудности, когато обучението не е
достатъчно сензомоторно натоварено.

6. Интерперсонална интелигентност. Способност за раз-
личаване и отговор на настроенията, характера, мотивите и желанията
на другите хора. Тип: лекар, продавач.

7. Интраперсонална интелигентност. Достъп до собстве-
ните чувства и способности, умение да се ориентира в тях, опора
върху тях за да се ръководи собственото поведение; познаване на
собствените сили, слабости, желания и възможности. Тип: човек с
детайлно точно самосъзнание.

За практически цели последните две насоки на множестве-
ната интелигентност по Gardner ще се обединят поради очевидните
им общи характеристики на вътрешни ш външни социални умения.

Gardner определя отсъствието или наличие на външни (меж-
дуличностни) и вътрешни (интраперсонални) социални умения като
“интелигентности”. От когнитивните психолози те се определят като
параметри на когнитивния стил  “полево-зависим  и полево-незави-
сим”.

Полево зависимият когнитивен стил изисква индивидите да
демонстрират глобална социална ориентация при взаимодействие
с обекти и индивиди; те използват социалните измерения като
структура (рамка) при определяне на техните собствени чувства и
отношения; те са особено внимателни към израза на лицето и помнят
лицевите особености по-дълго от полево независимите индивиди.

Паралел прави и Bieri (1961), който определя бимодален
когнитивен стил  “когнитивна сложност-когнитивна простота” (Simpli-
city-Complexity) по отношение на индивидуалния и социален свят.
По-късно тази идея включва параметрите на индивидуалните избори
свързаните с тях ценности (Signell, 1966; Kogan, 1971).

В Myers-Briggs типологията на когнитивния стил екстравер-
тите са междуличностно чувствителни хора, а чувственият базира
съжденията си субективни ценности и демонстрира чувствителност
към чувствата на другите.

Подобен опит правят и Winters (1995) и Wang (1996). Стиловете
се основават основно на:

(1). думи (Verbal/Linguistic);
(2). въпроси (Logical/Mathematical);
(3). картини (Visual/Spatial);
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(4). музика (Music/Rhythmic);
(5). движения (Body/Kinesthetic);
(6). социализиране (Interpersonal);
(7). сам (Intrapersonal).
Всички хора използвате тези стилове при обучението и

обикноевно акцентират на 1-2 от тях.
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3. УЧИТЕЛЯТ И СТИЛОВЕТЕ НА УЧЕНЕ
И ПОЗНАНИЕ

В тази глава ще бъдат обединени няколко параграфа със
сравнително самостоятелно значение и с отношение към училището
и работата на учителя.

3.1. СТИЛОВЕ И ОСОБЕНОСТИ НА
ПСИХИКАТА

3.1.1. СТИЛОВЕ И КАЧЕСТВА НА ЛИЧНОСТТА
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТИЛОВЕТЕ ВЪВ  ВРЪЗКА С 5PFT-ТЕО-

РИЯТА ЗА СТРУКТУРАТА НА ЛИЧНОСТТА. В съвременната психо-
логия има съгласие (Costa & McCree; Cacioppo; Digman; Elshout;
Furnham; Goldberg; Hofstee) за петте основни личностни измерения
(фактори) – т.н. Big five factors (5PFT): (1). Екстравертност – общи-
телност, изпитване на положителни емоции. (2). Съгласие (социа-
билност) – склонност към алтруизъм, грижи за другите, доверие,
съгласяване с другите. (3). Добросъвестност – самоконтрол, настой-
чивост, усърдие, постоянство и сигурност, грижливост, акуратност,
задълбоченост, прецизност,педантичност. (4). Невротизъм – степента,
в която хората изпитват отрицателни емоции. (5). Откритост към опита
(още определяна като интелект или култура) – възприемчивост към
нови идеи, интелектуалност.  [13]

V.Busato, F.Prins, J. Elshouta, C.Hamaker изследват отноше-
нието между стилове на учене и 5PFT, както и с мотивацията за
достижения. Заключението е, че има смисъл да се измерват стило-
вете независимо от личностните фактори. Нито един от стиловете не
се свързва положително с академичните достижения. Ненасоченият
стил корелира отрицателно с достиженията.

Оказва се, че стратегията за дълбочинна обработка е по-
резултативна от повърхностната, но основен фактор за достижения
е упоритият и добросъвестен труд. [13]

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТИЛОВЕТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУГИ ТЕО-
РИИ ЗА СТРУКТУРАТА НА ЛИЧНОСТТА. А. Furnham в свое из-
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следване установява връзка между личностни черти и учебен стил.
Корелацията на LSI по Kolb и EPQ на Eysenck е както следва:
психотизъм (r = 0.44), невротизъм (r = -0.34), екстравертност (r =
0.33). [28] Корелацията с петте измерения на теорията на Costa &
McCrae е от -0.70 до +0.48. [80]

Друго изследване - на Furnham, Jackson, Forde и Cotter  по-
казва, че някои личностни черти на учениците са по-силно свързани
с фазите на учебния цикъл на Kolb от други. Потребността от стиму-
лиране, невротизма, агресивността, догматизма, практичността, без-
отговорността и реалистичността са малко влияещи на стила на уче-
не, докато общителността, асертивността, експресивността, импул-
сивността, склонността към риск, маниакалността – обратното, силно
влияят на стила. [29]

Установени са множество корелации между когнитивен стил
и личностни характеристики: усещане-интуиция, съждение-възпри-
ятие (Myers-Briggs), екстроверсия-интроверсия (Eysenck), скромен-
асертивен, консервативен-експериментатор, управляем-недисципли-
ниран, добросъвестен-целесъобразен, подчинен-независим, чувстви-
телен-уравновесен и др. (16 PF). [79]

Хората «Холист-Вербализатор» и «Аналитик – Имагинатор» са
по-тревожни и по-импулсивни от другите варианти.  [68]

СТИЛОВЕ И СОЦИАЛНО ПОВЕДЕНИЕ. Когнитивният стил
влияе  на възприемането на ситуацията и по този начин на социалното
поведение.

Ридинг установява, че Холистът е неструктуриран и глобален
в поведението си, с недостиг на самоконтрол. Аналитикът е по-
структуриран, по-управляем. Това се наблюдава и в училище. [64]

В социалното поведение Холистът има тенденция да е асер-
тивен, полезен и със силно развито чувство за хумор, докато Анали-
тикът е по-стеснителен. Вербализаторът е по-социален и по-активен,
а Имагинерът – по-отговорен. [71; 77] Той е по-интравертен и затворен
във вътрешния си свят.

Сред учениците с поведенчески проблеми съотношението е
следното: холист - 41 %, Междинен тип - 53 % и аналитик - 6 %.
(Rayner & Riding,1996) [68; 76]

СТИЛОВЕ И ИНОВАЦИИ. Много изследователи разработват
модели на процеса на създаване на организационни иновации. Тези
модели обикновено се състоят от множество дискретни стадии.

Henry – модел на процеса на вземане на решения: (a). фор-
мулиране на проблема от различен ъгъл; (б). генериране на алтер-
нативни идеи; (в). изпълнение, привеждане на плана в действие.
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Roberts и Fusfeld: (а). пред-проект; (б). оценяване на
възможностите за реализиране на проекта; (в). иницииране; (г).
изпълнение; (д). оценка на резултата; (е). трансфер.

Glynn: (a) иницииране и генерация на идеи; (б). изпълнение и
приложение.

Някои автори постулират различни роли в иновационния
процес, свързани с различни индивидуални характеристики. Roberts
и Fusfeld описват пет “критически функции”: генериране на идеи;
организиране; ръководство; съхранение;  поддръжка.

Chaharabaghi & Newman описват три иновационни роли: (1).
създатели на иновациите; (2). изпълнители на иновациите; (3).
стабилизатори на иновациите.

Когнитивните стилове до голяма степен влизат в тази схема.
Иноваторите се свързват с началните стадии на иновационния про-
цес, а адаптерите (точно, надеждно, ефективно, дисциплинирано и
методично поведение) – с изпълнението на идеята. Холистичният
тип е по-ефективен в стадия на иницииране на иновациите, а ана-
литичният - в стадия на изпълнение. [79]

3.1.2. СТИЛОВЕ И СПОСОБНОСТИ

СТИЛ И СПОСОБНОСТ. Важен аспект на стила е отношени-
ето към способностите. И стилът и способността засяга изпълне-
нието на дадената задача. За разлика от индивидуалните различия
в способностите, които описват възможностите за максимална
работоспособност в определена насока, стиловете описват типич-
ният начина на мислене, запомняне или решение на проблеми. Стилът
влияе върху изпълнението на даден тип задачи (например, логи-
чески), а способността (например, интелекта) – върху всички задачи.
[64]  Освен това способностите са униполярни (в пределите от нула
до максимална ценност), а стилът – биполярен [Ib.].

Наличието на повече способности обикновено са разглежда
като предимство, а наличието на специфичен когнитивен стил се
означава просто като тенденция да се държиш по даден начин.
Когнитивният стил обикновено се описва като измерение на инди-
видуалността, която влия на атитюдите, ценностите и социалните
взаимодействия.

Всеки човек притежава неповторим стил на учене, чрез който
подбира и организира знанията за себе си. Независимо, че те са
здраво вплетени в оригиналността на личността, могат да бъдат
открити и елементи на сходство. Тези сходства детерминират об-
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щите схеми на учене, включени в учебните програми, но всеки уче-
ник ще ги усвои по индивидуален, характерен само за него начин.

СТИЛОВЕ И ИНТЕЛЕКТ. Стилът на учене не трябва да се
отъждествява с интелекта. Способностите ги свързваме с постиже-
нията, те са еднополюсни, а проявленията им са разнообразни,
докато стилът е личностният модел на мислене, запомняне, решаване
на проблеми, има двуполюсни измерения

Има изследвания (Riding & Pearson, 1994; Riding & Agrell, 1997),
които дават основания да се счита, че когнитивният стил е независим
от интелекта. [68; 70]

Корелациите между измеренията на стила по Riding и тестове
за интелигентност варират в диапазона -0,10 до 0,12. [75]

Kaley (1977) изследва полева зависимост/независимост в 6
клас. При добрите ученици аналитичните (полево независими) и
глобални са приблизително по половина. При слабите ученици 85 %
са глобални.

Cody (1983) изследва връзката интелект-когнитивен стил. Ре-
зултати: при ученици с IQ 145 и повече, 90% са глобални (полево
зависими); при ученици с IQ 135 – 145,  80% са глобални (полево
зависими); при ученици с IQ 125 – 135,  80% са аналитични (полево
независими); аналитиците имат по-добри резултати в училище;
когнитивните стилове на високо надарените, средните и ниско
надарените ученици силно се различават.

Много високо надарени и болшинството ученици с ниски
достижения са глобални. Различието между двете групи е, че тези
с ниски достижения имат тенденция да станат неактивни и по
същество тактилни/кинестетични. Те трябва да се стимулират и
мотивират постоянно.

Cody (1983) сравнява характеристиките на когнитивния стил
на ученици (5-12 клас), в три групи по IQ:

(a). средни (100-119) - предпочитат: обучение в топла, тиха
среда; втората половина на деня; силна потребност от структури-
ране; по-малко активни и мотивирани от другите; значително повече
левомозъчни действия.

(б). надарени (130-139) – предпочитат тишина, умерена темпе-
ратура; в ранно утро; с по-малко структуриране; значително повече
дясномозъчни действия.

(в). високо надарени (145 и повече) - предпочитат музикален
фон, прохладна температура; вечер; нищожно структуриране; почти
изключително дясномозъчни действия.

Yong (1992) също установява различия по значителен брой
характеристики между надарени и ненадарени интелектуално деца.
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Ricca (1983) изследва надарени и ненадарени ученици. Нада-
рените се нуждаят от независимо учене и са значително по само-
мотивирани, настойчиви, отговорни, предпочитат повече тактилно
от слухово обучение; те също настойчиво изискват да учат сами, а
не в клас или с връстници; искат избор и минимум структуриране на
лекциите. Останалите ученици предпочитат да учат с връстници, да
слушат и четат, да учат в присъствието на учителя.

Почти аналогични данни привежда Nations-Miller (1993)
Riding & Pearson (1994) измерват ниска корелация (r=0.05)

между холист-аналитическото измерение на когнитивния стил и
интелекта; и между вербализатор-имагинатор (r=0.12). [80]

Busato, Prins, Hamaker и Visser (1995) изследват отношени-
ето интелект-стил. Ненасоченият стил е свързан с отрицателна тен-
денция, най-вече свързана с училищните достижения [13] . Анало-
гични по направление данни привеждат Lynch, Woelf, Steele и Hans-
sen - влияние на стила на учене на учебните достижения [51]

РАЗЛИЧИЯ В СТИЛОВЕТЕ ПРИ ДЕЦА СЪС И БЕЗ УВРЕЖ-
ДАНИЯ. Wild (1979) изследва различията между деца с уврежда-
ния (disabled) и без увреждания. Установени са различия в 4 сфери
-  настойчивост, мотивация от възрастните, предпочитание за учене
съвместно с възрастните,  предпочитание за учене по различни на-
чини.

Price (1982) установява различия в няколко насоки. Децата с
увреждания предпочитат да учат с връстници, в топла обкръжаваща
среда. Не увредените предпочитат кинестетичното учене, по-активни
са. Практически много близки са изводите и на Lux (1987), Yong и
McIntyre (1992)

Pederson (1984) установява, че децата с увреждания изиск-
ват подкрепление и присъствие на учител.

Dunn (1994) установява за децата-инвалиди необходимост от
повече структурираност на материала, онагледяване и повече
вариативност.

Hill (1987) установява следната последователност на модал-
ностите при увредени деца: кинестетична, тактилна, слухова и визу-
ална. Изводът му е, че учителят трябва да съобразява обучението
с това.

3.1.3. СТИЛОВЕ И ЦЕННОСТИ
ЦЕННОСТИ. Ценностите са дефинирани по различен начин:

социални цели, възприети от индивида (Beatty, Homer, & Kahle, 1988);
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познавателни представи за социални, междуличностни и биологични
изисквания (Schwartz, Bilsky, 1987); желателни влияния на начина,
по който хората избират поведение и оценяват света (Schwartz, Bilsky,
1987); устойчиви вярвания относно предпочитаното поведение (Ro-
keach, 1973). Те са абстрактно социално познание, вярвания, нагласи,
които надвишават специфичните обекти. Като социално познание,
ценностите облекчават адаптацията на човека към обкръжаващата
среда. Определени ценности са най-важни за индивидите и за об-
ществото в цялост. [15]

АТИТЮДИ. Атитюдите, от своя страна са нагласи, вярвания,
свързани с конкретни обекти, цели или ситуации. Често се бъркат с
ценностите, тъй като и двете са социални абстракции. И ценностите,
и атитюдите са резултат от асимилацията, адаптацията, организацията
и интеграцията на информацията от обкръжаващата среда, които
помагат на човек да оцелее и да се развива в пределите на неговата
обкръжаваща среда. В сравнение с атитюдите, ценностите са най-
абстрактното социално познание и затова отразяват основните
характеристики на човешката адаптация. Ценностите също са по-
централни и по-малко изменчиви от атитюдите в пределите на позна-
вателната система на индивида.

Ценностите се отнасят до неща, които са конкретни и очевид-
ни. Те влияят на изборите и оттам общо на поведението, пред-
почитаните дейности, отношението към иновациите.

Rokeach (1973) осмисля личността като система от ценности.
Според Homer и Kahle (1988), ценностите имат измерения, които са
и вътрешни, и външни за индивида. Richins &Dawson (1992) смятат,
че ценностите подлежат на развитие и изменение, в резултат от жи-
вота на една личност сред другите личности. Също така, хората
никога на се ръководят само от една ценност, а от система от цен-
ности, намиращи се в индивидуална йерархия. [Ib.]

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦЕННОСТИТЕ. Правят по различен начин.
Традиционни са оценъчните скали на Allport, Vernon, Lindzey ( 1960)
и Gordon (1960), както и Rokeach Value Survey (RVS, 1973).

Най-новата от класическите методики е на Veroff, Douvan, Kulka
(1981); Kahle (1983) - List of Values (LOV). Включва само 9 от терми-
налните ценности на Rokeach: (1). Себеизява (self-fulfillment); (2).
Силни усещания (excitement); (3). Чувство за реализиране (sense of
accomplishment); (4). Чувство за собствено достойнство (self-respect);
(5). Чувство за принадлежност (sense of belonging); (6). Да бъдеш
уважаван (being well-respected); (7). Сигурност (security); (8.) Забава
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и удоволствие в живота (fun and enjoyment in life); (9). Топли отноше-
ния с другите  (warm relationships with others).

Homer & Kahle  установяват следните групировки: вътрешни
ценности (1,2,3,4); външни ценности (5,6,7); междуличностни
ценности (8,9).

Kamakura & Novak (1992) – също три фактора: достижение
(1,3,4,6); съчувствие (5,9); хедонизъм (2,8). Деветата ценност –
сигурност (7) противоречи на останалите и е обособена мотивационна
област.

Swenson & Herche (1994) - също три фактора: достижение
(1,3,4,6); сигурност (7); и хедонизъм (2,8). Другите две ценности –
5,9 са в противоречиво отношение с останалите.

Има теоретични и емпирични свидетелства за връзката
между когнитивния стил и ценностите. Системата от ценности е
инструмент за вземане на решения, особено при конфликти (Kama-
kura, Novak, 1992). McIntyre (1994) изследва тази връзка. Когнитив-
ният стил “изследователи” (Feelers) оценяват по-високо топлите отно-
шения с другите, чувство за принадлежност и сигурност; а “мисли-
телите” (Thinkers) – чувството за реализация. [Ib.]

R.Claxton & R.McIntyre разглеждат три фактора.
Първият отразява измерения, вътрешни за индивида, свър-

зани с интуиция и мислене – измеренията на когнитивния стил:
интуиция (intuiting) и мислене (thinking). Свързан е с ценностите: да
бъдеш уважаван, чувство за реализиране, себеизява, чувство за
собствено достойнство.

Вторият фактор отразява измерения, външни за индивида:
чувствителност (sensing and feeling). Свързан е с ценностите: топли
отношения с другите, чувство за принадлежност, сигурност.

Третият фактор – хедонистичен: забава и удоволствия в жи-
вота и силни усещания. Свързан е с ценностите:  силни усещания и
забава и удоволствие в живота. [Ib.]

3.1.4. СТИЛОВЕ И ПАМЕТ
Паметта е една от най-важните характеристики на ученика.

Има три вида ученици в това отношение: “визуални”, “слухови” и
“кинестетични”.

“Визуални” ученици. Най-ефективно усвояват и запомнят
писмена информация, диаграми, картини и символи. Те са около 65
% от всички ученици.

“Слухови” ученици – най-ефективни са при речево общу-
ване, при лекции и беседи. Писмените текстови не са толкова важни.
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Особено значение има качеството на речта – тембър, тон, сила. Те
са около 30 % от всички ученици.

“Кинестетични” ученици. Учат се ефективно чрез контакти
и движения, имитация и практика. Те са около 5 % от всички.

Ефективното обучение обикновено комбинира няколко под-
хода, така че, детето да използва няколко подхода при обучението.

Съгласно S. Rief, учениците съхраняват: 10 % от това, което
четат; 20 % от това, което чуват; 30 % от това, което виждат; 50 % от
това, което виждат и чуват; 70 % от това, което говорят; 90 % от
това, което говорят и правят.

3.1.5. СТИЛОВЕ И АКАДЕМИЧНИ ДОСТИЖЕНИЯ
Множество изследвания на отношението академични дос-

тижения - когнитивен стил доказват няколко закономерности:
• учениците учат по различни начини;
• ученическите достижения са свързани с начина им на

учене;
• когато преподаването е съобразено с когнитивния стил на

учениците, техните академични достижения са значителни
по-високи.

ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С КОГНИ-
ТИВНИЯ СТИЛ. Има редица изследвания, които доказват положи-
телната връзка между достижения и обучение, съобразено с
когнитивния стил. Spires (1983), Perrin (1982) – в уроците по четене и
математика във 2-6 клас. Braio (1995), Griggs, Price, Kopal, Swaine
(1984) – в 4-6 клас,  Marino (1993) – при домашната работа. Също
Trautman (1979) и Tanenbaum (1982) в средния курс.

Много често ученици се класифицират като ниско интелек-
туални или проблемни в дисциплинарно отношение, а всъщност
проблемът е, че им се налага обучение, несъобразено с когнитив-
ния им стил  (Andrews, 1990; Brunner & Majewski, 1990; Elliot, 1991,
Klavas, 1993 , Perrin, 1990; Stone, 1992; Klavas, 1994).

СТИЛОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. A.Slaats, H. Lodewijks
& J. van der Sanden [88] установяват различия между учениците в
различни дисциплини.
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3.2. ВЪЗРАСТ И ВАРИАЦИИ В СТИЛОВЕТЕ

ПРОЯВЛЕНИЯ НА СТИЛА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ. Ri-
ding и Taylor (1976) установяват отчетливи проявления на Вербален/
образен стил при 7-годишни деца. [68]

ДЕТСКИ ИГРИ И КОГНИТИВЕН СТИЛ. В течение на столетия
са изследвани детските игри и уникалните възможности, които те
създават за познавателно и социално развитие. Детската игра се
разглежда като форма на социално поведение, тъй като децата
участват в социални ситуации от типа на сътрудничество, помощ,
споделят и решават  проблеми по съответен начин. В тези ситуа-
ции, децата придобиват социални навици и усвояват социалния свят,
гледните точки на възрастните и техните връстници, морал, социални
умения и концепции за дружба (Saracho, 1986a).

Играта има познавателни функции. Тя дава възможност да се
структурира физическия и социален свят на детето, стимулира поз-
навателното развитие. Тя дава информация за средата и за отноше-
нието на детето спрямо средата.

Още Пиаже установява, че детският когнитивен стил се проя-
вява в играта. В него се обединяват фактори като интелект, особе-
ности на личността и социалното поведение.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА SARACHO. ОliviaSaracho, която е най-
известната авторка по темата приема в своето изследване [82]
измерението на стила “Полева независимост/зависимост” с вариан-
тите:

• “полево-зависими” (FD) индивиди - глобален или недифе-
ренциран стил; способни са да изучават и помнят инци-
дентен, изненадващ ги социален материал; имат проблеми
с относително неструктуриран материал; лесно се влияят
от властни фигури и натиска на групата; зависими са от
невербалните знаци.

• “полево-независими” (FI) индивиди - аналитичен или ди-
ференциран; не се влияят от средата и сами налагат со-
циални стандарти. (Renzi, 1974; Saracho, Spodek, 1994)

Отношението стил-игра се изследва от Saracho (1987-1996),
Coates (1975) и Steele (1981) [55; 82; 83]. Изводи:

•   FD-децата провеждат повече от свободното си време в
социални игри; докато FI-децата предпочитат да играят в
уединение.
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•   FD-децата са по-отзивчиви към социални реплики при
участието си в игрите.

•    FD-децата участват по-често във физически, манипула-
тивни и драматически занимания.

•    Момичетата са по-социално ориентирани от момчетата.
•   FD-децата и от двата пола са по-социално ориентирани.
•   Още на 3 г. може да се установи ясна индикация за когни-

тивния стил на детето.
•    След това с течение на времето, намалява относителният

дял на FD и се увеличава FI като пикът е в зряла възраст.
•    FI-децата изпитват недостиг на опит в областта на между-

личностните отношения; те са студени и индивидуалисти,
но имат превъзхождащи аналитически умения.

•   FD-децата се интересуват от другите хора, общуват, чувст-
вителни са към чувствата на другите; по-компетентни са в
социалните връзки.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА HAENSLY. Patricia Haensly разработва
своя подход в същото направление. Тя използва теорията за полева
зависимост/независимост специално във варианта Pascual-Leone
(1989). Той е съобразен с възрастта на малките деца.

В основата е любопитството и предпочитането на специфич-
ни стимули и специфични области на дейност. Хората се различават
по (1). селективното, целенасочено внимание; (2). контрола на вни-
манието и (3). организацията на стимулите. Cohen ( 1987) установява,
че децата твърде рано демонстрират силна насоченост към опре-
делено специфично съдържание, към специфични стимули и области
и контексти. Кохен описва множество методи за изучаване на инте-
реса на малките деца като индикатор на познавателния стил. [36]

Колкото са по-малки децата, толкова са повече тактилни и
кинестетични. В началното училище под 12% са слухов тип (основно
учат чрез слушане) и 40 % - визуален (чрез четене). С възрастта
нарастват процентите на визуалния и слухов тип.

Момичетата като цяло са по-често слухови от момчетата; мом-
четата са по-визуални и си остават по-тактилни и кинестетични през
цялото ученичество (Dun n & Dunn, 1992, 1993).

Само 28 % от учениците в началното училище са максимал-
но активни рано сутрин. При повечето пикът е след 10:00 - между
10:30 и 14:00. С възрастта на учениците процентът на “чучулигите”
достига до 40%, но повечето се учат по-добре в по-късни часове.
Около 13 % твърдо са “сови” (Dunn & Dunn, 1992).
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ИЗСЛЕДВАНИЯ НА PRICE. Price (1980) установява с пред-
ставително изследване някои тенденции:

•   Колкото е по-нисък класът, толкова по-често се среща
осезателен и кинестетичен тип ученик. След 5-6 клас
започва да доминира слуховият тип.

•    Колкото е по-висок класът, толкова по-малко се предпочита
формален дизайн на обучението.

•   Нивото на автомотивация се намалява в 7-8 клас, но
нараства сред това.

•   Колкото е по-висок класът, толкова по-малко учителят
мотивира учениците.

•    Колкото е по-висок класът, толкова по-малко активни са
учениците като цяло.

•   Само в най-високия клас е регистрирано желание за пъл-
на липса на структуриране.

•    Най-силна потребност от самостоятелно учене се регистри-
ра в 9-12 клас.

•   Най-силна потребност да се учи заедно с връстници се
регистрира в 6-8 клас; най-ниска – в 12.

Авторът  регистрира изменения в стила на учене при преход
от начална училищна възраст в юношеска. Болшинството малки
деца са глобални. С развитието си, обаче те стават все по-аналитични
(Dunn, Dunn, 1992).

3.3. РАБОТА С ДЕЦА С РАЗЛИЧНИ СТИЛОВЕ

ЗНАЧЕНИЕ. С тенденцията в бъдеще училището да се със-
редоточи все повече върху индивидуалните особености на уче-
ниците, информацията относно стила може да помогне на учителя
да стане по-чувствителен към различията на учениците. Тя може да
послужи като ръководен принцип в проектирането на обучението.
Особено значима е при проблемни ученици. [14]

Националната асоциация на учителите по природни науки
(NSTA) включва мултикултуларизма в темите, свързани с изучава-
нето на стиловете на учене, като важен проблем за учителите. [46]

Campbell (1990) регистрира връзка между дисциплината в
класа и познаването от учителя на когнитивния стил на учениците.

КОНФЛИКТ НА СТИЛОВЕТЕ НА УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИЦИТЕ.
Тогава, когато учителят и ученикът са от различни култури, има висок
риск от конфликт на когнитивните стилове. Обучението няма да е
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максимално ефективно (Lingenfelter, Gray, 1981). Отговорността за
това пада върху учителя. [61].

Изследване чрез PEPS (Dunn, Dunn, & Price, 1981) на учите-
ли по няколко предмета. Значителни подобия на поведението им,
независимо от предметите. Не се доказва положителна връзка между
съгласуваност на стил на преподаване и учене и ученически
достижения, за разлика от Cafferty (1980). При противопоставяне на
стиловете, обаче, се регистрира значително напрежение и негативни
ефекти.

Wallace (1995) установява, че при учителите най-предпочита-
ната модалност е слуховата (auditory), докато за учениците това е
визуалната.

Изследване, което показва подобия и различия между
стиловете на учене при културно разнообразни ученици. Учениците,
чието обучение не е съобразено със стила им, показват значително
по-ниски достижения от децата, с чийто учебен стил учителят се
съобразява. [21]

РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ. Учителят преминава през няколко
стадия в разбирането си стиловете на учене на учениците. [65]

Cox и Ramirez (1981) препоръчват няколко стъпки за разви-
тие на умения на учителя да разбира стиловете на учене на
учениците:

1. Оценка на предпочитаните начини на учене от учениците и
поведението им в различни ситуации.

2. Планиране на когнитивния опит – методи, стимули, матери-
али и ситуации, съобразно ученическите предпочитания.

3. Проверка и трениране на планирания когнитивен опит.
4. Оценяване на когнитивния опит на учениците от гледна

точка на достигането на концептуални или други цели.
Аналогичен е подходът на Pam Gentry [30]:
1. Оценка на собствените особености.
2. Оценка на културните и индивидуални особености на уче-

ниците.
3. Оценка на обкръжаващата среда.
4. Оценка на методите на преподаване и учене.

СЪВЕТИ КЪМ УЧИТЕЛЯ. В специализираните Интернет –
сайтове са дават някои съвети към учителя:

1. Учители интраверти, преподаващи на ученици екстра-
верти.

• Осигурете групово и кооперативно обучение.
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• Използвайте специално време за задаване на въпроси.
• Осигурете възможност за движение.
• Изразяване на ценности.

2. Учители екстраверти, преподаващи на ученици интра-
верти.

•  Дайте индивидуални задачи.
• Обръщайте се регулярно към всички ученици.
• Осигурете работни места за усамотяване.
• Отражение на ценности.

3. Сетивни учители, преподаващи на интуитивни учени-
ци.

• Осигурете възможности за творческия потенциал.
• Дайте на учениците “обща картина” на тяхната работа.
• Използвайте концептуални и проблемни стратегии.
• Преподавайте индуктивно.
• Не акцентирайте прекалено на детайлите.

4. Интуитивни учители, преподаващи на сетивни учени-
ци.

• Осигурете практически дейности.
• Дайте ясни последователни инструкции.
• Обяснете възможностите за практическо приложение.
• Избягвайте дългите абстрактни или теоретични лекции.
• Оценете качеството на работата на учениците.

5. Мисловни учители, преподаващи на чувстващи учени-
ци.

• Не забравяйте да демонстрирате топлите си чувства.
• Избягвайте прекомерната конфликтност на вашия учебен

стил.
• Включете похвалата във вашата обратна връзка.
• Избягвайте да сте твърде критични.
•   Изразявайте своята радост или удоволствие всеки път,

когато е възможно.
• Оценете изразяването на чувствата в писмените работи.

6. Чувстващи учители, преподаващи на  мисловни учени-
ци.

• Не се основавайте твърде много на похвалите.
• Дайте конкретна обратна връзка.
• Опитайте да приложите някаква допустима степен на

конфликт в работата.
• Бъдете последователни в приложението на заявените от

Вас принципи.
• Не се страхувайте да сте критични.
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• Оценете логиката в писмените работи.
7. Разсъдливи учители, преподаващи на възприемчиви

ученици.
• Осигурете гъвкавост в домашните работи.
• Разнообразие в плановете.
• Осигурете ясни и стабилни принципи за изпълнение на

домашните работи.
• Ценете иновацията и оригиналността.

8. Възприемчиви учители, преподаващи на разсъдливи
ученици.

• Осигурете ясни и стабилни принципи за изпълнение на
домашните работи.

• Гответе учениците за изменения в плановете.
• Опитайте да се придържате към съгласуван график.
• Осигурете някакви стереотипни практики.
• Ценете точността и прецизността.

РАБОТА С АНАЛИТИЧНИ И ГЛОБАЛНИ УЧЕНИЦИ. Най-много
внимание се отделя на това,  учителите да знаят как да работят с
аналитични и глобални ученици.

Аналитиците се учат най-добре когато информация е пред-
ставена в постепенна последователност, докато глобалните трябва
отначало да получат цялостната концепция; тогава те се съсредо-
точават на детайлите. За да се заангажира глобалния ученик,
учителят трябва да започне изложението си с някакъв въвеждащ
анекдот и диаграми, илюстрации и картини, за да представи ключо-
вите идеи. Много глобалисти предпочитат да работят с връстниците
си, отколкото сами или с учителя и често обичат да структурират
сами собствените си задачи. Те често почиват в хода на обучението
и  често работят няколко задачи едновременно.

Аналитиците, от друга страна предпочитат да извършват една
задача и след това да преминават към следващата. Те предпочитат
тиха, добре осветена среда и формално работно място. (Dunn, Cava-
naugh, Eberle, Zenhausern, 1982).

Мотивацията се изменя с интересите на учениците и успе-
хите им, както и от съответствието на ученическия и учителския
стил.

Постоянството е аналитическо качество. Аналитиците повече
от глобалните остават съсредоточени върху задачата. Глобалните
често се разсейват. Sormunen (1993) установява, че постоянството
е единственият фактор на стила на учене, свързан с достиженията.
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КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ. Ролята на педагоги-
ческия съветник по отношение на стиловете на учене е в няколко
насоки: (1). индивидуално и групово консултиране, изучаване на
стиловете; (2). създаване а програми за образователно развитие на
учениците, обучение в умения за комуникация, разрешаване на
противоречия, решение на проблеми, вземане на решения; (3).
съветване на учителите за създаване на гъвкава и отзивчива учебна
среда.

Консултативната работа по линията на стила на учене и
когнитивния стил включва няколко стъпки:

1. Оценяване на потребностното развитие на учениците,
психосоциалните кризи и специфичните групови потребности, като
например, учениците-билингви и надарените и талантливи ученици.

2. Разработване на подробна програма за консултиране на
базата на тази оценка.

3. Оценка на индивидуалните стилове на учениците и препо-
ръки за разбирането на техните учебни предпочитания.

4. Планиране на обучението и препоръки към учителите за
вмешателства, които са съвместими със стила на учениците.

5. Оценка на резултатите от обучението и препоръки относно
програмните цели. [32]

3.4. СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ И ПОЗНАНИЕ В
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

Приложение на теорията и практиката на стиловете на учене
и когнитивните стилове в Adaptive Hypermedia Systems (AHS) с цел
да се приспособят към разнообразните различия на хората. Сис-
темата е наречена AES-CS: «адаптивна образователна система,
основана на когнитивните стилове».

Основният проблем на съвременното Интернет – основано
обучение от конструктивистки и саморегулируем тип е, че липсва
физически наставник, което затруднява функционирането на систе-
мата, когато работят повече от един ученик във виртуалното про-
странство, които имат различни когнитивни и учебни стилове.

AES-CS съдържа три основни модула: модел на областта,
модел на ученика, адаптационен модул. Те си взаимодействат, за
да се адаптират различните аспекти на учебния процес: съдържа-
нието на предшестващото знание на ученика; представянето на
съдържанието чрез избор и комбинация на съответстващи информа-
ционни средства; приспособяване на стратегиите на преподаване;
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изменение на избора на примери и връзки; препоръки за съответните
хипервръзки.

1. Модел на областта - набор от концепции за предметната
област; конструирани като набор от теми (основни части учебно съ-
държание); свързани в семантическа мрежа - фактическа структура
на областта от знания.

2. Модел на ученика - персонален профил (име, парола),
познавателен профил (предпочитан когнитивен стил) и профил
«знание-подложка» знания (знания по предмета).

3. Адаптационен модул – включва “адаптивна презентационна
техника”, основана на теорията и практиката на програмирането
обучение и “адаптивна навигационна поддръжка»  хипермедийна
технология, която подпомага потребителя да се ориентира в средата
(адаптивна анотация – hyperlinks, цветове и пр.) Модулът имитира
стратегията на учителя, който работи с различни по стил ученици.
Базовите стратегии са: (а). глобален против аналитичен подход; (б).
контрол (управление) от програмата против контрол (управление) от
ученика; (в). използване на контекстен организатор, концептуална
карта и графичен индикатор (адаптивна навигационна поддръжка);
(г). инструкции; (д). обратна връзка; (е). структура. [95]

Web Course Tools (WebCT) е система за Уеб базирано обу-
чение във ВУЗ. Това е една от най-популярните системи в САЩ.
Създадена е през 1997 от Murray Goldberg. Съдържа множество
инструменти, позволяващи диалогов режим на обучение, обсъж-
дания, форуми, календар, електронна поща, автоконтрол, навига-
ционни инструменти и т.н. Позволява сътрудничество, координация
и колективни подходи. [49]

Изследвания на Day  за ефекта на стиловете на учене върху
достиженията при WWW-обучение. Не се установява пряка връзка.
[Ib.] Аналогични резултати и на Shih и др.

Liu и Reed – обратното, особено в релацията полева зави-
симост-независимост.

Carr, Digilio и Tucker установяват, че по-възрастните (над 25
г.) ученици са по-успешни при този вид обучение и по-лесно адаптират
стила си.

Brunner (1990) установява, че мъжете и жените имат различен
стил при дистанционна обучение.

Етническата принадлежност на ученика влияе малка на
ефективността на дистанционното обучение. [Ib.]

Изследване на Pat-Anthony Federico [26] – учениците с аси-
милиращи (assimilating) и приспособяващи се (accommodating)
стилове на учене, демонстрират значително по-благосклонно
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отношение към различните аспекти на WWW-обучението, отколкото
тези с ясно определени конвергетнен или дивергентен стилове.

Основният принцип е, че няма универсален вариант на дизайн
на обучението. Различните по стил ученици са в различна степен
приспособими към изискванията на Мрежата. Проектирането на
отделните учебни единици трябва да има предвид това разнообразие
на стиловете.

Изследване на Graham Shaw и Nigel Marlow [85] за нагласите
на ученици към информационните и комуникационни технологии
(ICT). Класифицирани са според стиловете на учене по P.Honey и
A.Mumford на активист, рефлектор, теоретик или прагматик. Учени-
ците като цяло, но в различна степен изразяват неудовлетворението
си от новия тип обучение и желанието си да работят не виртуално а
в пълен контакт със съучениците си и учителя. Това неудовлетво-
рение нараства с нарастването на времето, отделяно за виртуално
обучение.
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4. ДИАГНОСТИКА НА СТИЛА НА УЧЕНЕ
И КОГНИТИВНИЯ СТИЛ

4.1. ДИАГНОСТИКА НА СТИЛА НА
УЧЕНЕ

4.1.1. ВЪПРОСНИЦИ ЗА СТИЛОВЕТЕ ПО
ТЕОРИЯТА НА KOLB

ВЪПРОСНИК НА KOLB. Kolb счита, че изучаването на индиви-
дуалния стил на учене може да бъде направено по двете биполярни
измерения, чрез самооценка. Инструментът му се нарича “The
Learning Styles Inventory” и е създаден през 1976, като е ревизиран
през 1985 и 1995 г. Той включва списък от думи (например, “анали-
тически”, “логически”, “възприемчив”, “чувстващ”, “интуитивен”…) ко-
ито респондентите използат, за да опишат своя стил. LSI е крити-
куван за недостиг на валидност и надеждност (Sims, 1986; Allinson,
Hayes,1988 и др.). [79]

ВЪПРОСНИК “СТИЛОВЕ ПО KOLB”. Тази методика е проек-
тирана за изследване на начина, по който учениците предпочитат
да учат.

Инструкцията гласи:
Погледнете четирите твърдения, изложени във всеки ред

и преценете по какъв начин те се отнасят до Вас. Поставете
четири точки на онова твърдение, което в най-голяма степен
съответства на идеята ви за вас, а после степенувайте в низ-
ходящ ред така, че да поставите единица на съждението, което
е най-далече от истината за вас. Трябва да се опитате да бъде-
те честни към себе си, защото очевидно няма правилни и непра-
вилни отговори

1. (а). Аз обичам да се включвам
1.( б). Бих искал да помисля преди да се включа
1. (в). Аз съм особен по отношение на желанията си
1. (г). Конкретен и ясен съм в желанията си

2. (а). Обичам за експериментирам с нещата
2. (б). Обичам да анализирам нещата и да ги разчленявам на части
2. (в). Отворен съм за новите неща
2. (г). Обичам да оглеждам нещата отвсякъде

3. (а). Обичам да наблюдавам
3. (б). Обикновено следвам чувствата си
3. (в). Обичам да правя нещата
3. (г). Обичам да обмислям нещата

4. (а). Харесва ми да поемам рискове
4. (б). Обичам да съм наясно какво става около мен
4. (в). Обичам да подлагам нещата на оценка
4. (г). Приемам нещата и хората такива, каквито са

5. а). Подвластен съм на чувствата
5. б). Логичен съм
5. в). Задавам много въпроси
5. г). Работя упорито и завършвам започнатото

6. а). Обичам да видя, помириша и пипна конкретни неща
6. б). Харесва ми да съм активен
6. в). Обичам да наблюдавам
6. г).Теориите и идеите ме привличат

7. а). Склонен съм да мисля за бъдещето
7. б). Склонен съм да мисля и анализирам опита
7. в). Предпочитам ученето “тук и сега”
7. г). Искам да виждам резултатите от моя труд

8. а). Трябва сам да експериментирам с нещата
8. б). Разчитам главно на своите идеи
8. в). Разчитам на собствените си наблюдения
8. г). Разчитам на чувствата си

9. а). Тих и резервиран съм
9. б). Енергичен и ентусиазиран съм
9. в). Склонен съм да извличам смисъла от нещата
9. г). Отговорен съм

КЛЮЧ:
Конкретно-експериментален: 1а, 2в, 3б, 4а, 8г, 9б.
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Рефлективно-наблюдателен: 1б, 2г, 3а, 6в, 8в, 9а.
Абстрактно-концептуален: 2б, 3г, 4в, 6г, 8б, 9в.
Активно-експериментален: 4а, 3в, 6б, 7г, 8а, 9г.

ВЪПРОСНИК НА DALTON COLLEGE. В Dalton college е раз-
работен въпросник по теорията на Kolb за анализ на стила на учене
на студентите. Той оценява 21 елемента, групирани в скали:

1. Обкръжаваща среда: звук, светлина, температура, дизайн.
2. Емоционални: мотивация, упоритост, постоянство, струк-

тура.
3. Социални: сам, двойки, връстници, група, възрастни, раз-

лични.
4. Физически: сетива, възприятие, време, мобилност.
5. Психологически: глобален/аналитичен, хемисфери, импул-

сивен/рефлективен.

4.1.2. ВЪПРОСНИК НА DUNN, DUNN & PRICE
Изследването на стила на учене съобразно с особеностите

на средата става чрез 104-айтемов самооценъчен инструмент The
Learning Style Inventory (LSI) на Dunn, Dunn, Price [22], свързан с
3-степенна Likert-скала (истина, лъжа и неуверен). Измерва пред-
почитаните параметри на средата. Всеки фактор е разглеждан като
независим континуум и не е задължително свързан с други фактори.

Елементите са 22 - на обкръжаващата среда, емоционални,
социални, физически, психологически.

LSI, основан на факторен анализ се счита за първия всестра-
нен подход към диагностицирането на стила. Той оценява индиви-
дуалните предпочитания в следните области:

(а). непосредствена окръжаваща среда: звук, темпера-
тура, светлина и дизайн;

(б). емоционалност: мотивация, упоритост, постоянство,
структура;

(в). социални потребности: сам, двойки, връстници, група,
възрастни, различни;

(г). физически елементи: сетивни предпочитания, време на
деня, храна, мобилност.

LSI е предвиден да определи индивидуалните предпочита-
ния на учениците, степента на последователност, да осигури осно-
вание за взаимодействието на учителя и учениците и да даде на
учителя насока за оптимално обучение; да даде на учителя и уче-
ниците представа за алтернативни учебни стратегии, допълнителни
към индивидуалните стилове.
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Един вариант е самооценъчната скала с 22 субскали, всяка
от които представлява континуум, оценяван по 9 степенна скала.
По-долу са дадени крайните позиции.

      1. Ниво на шум: Предпочита тишина  -  Предпочита озвуче-
ност (музика).

2. Светлина: Предпочита приглушена светлина - Предпочита
ярка светлина.

3. Температура: Предпочита прохладна среда - Предпочита
топла среда.

4. Дизайн на класната стая: Предпочита неформална среда -
Предпочита формална среда.

5. Мотивация: Ниска - Висока.
6. Постоянство: Ниско - Високо.
7. Упоритост: Ниска - Висока.
8. Структура (точен ред в урока): Не предпочита- Предпочита.
9. Връстници: Предпочита да учи сам - Предпочита да учи с

връстници.
10. Властни фигури: Не иска присъствието им - Иска присъст-

вието им.
11. Различни пътища: Не предпочита разнообразието - Предпо-

чита разнообразието.
12.Слухово възприемане на информацията: Не предпочита-

Предпочита.
13.Визуално възприемане на информацията: Не предпочита -

Предпочита.
14.Тактилно възприемане на информацията: Не предпочита -

Предпочита.
15. Кинестетично възприемане на информацията: Не предпо-

чита - Предпочита.
16. Хранене: Учи по-добре ако е гладен - Учи по-добре, ако е

сит.
17. Време на деня за учене: Предпочита късно вечер -

Предпочита рано сутрин.
18. Преди обяд: Не предпочита - Предпочита.
19. След обяд: Не предпочита - Предпочита.
20. Подвижност: Не предпочита - Предпочита.
21. Активен родител: Не предпочита - Предпочита.
22. Активен учител: Не предпочита - Предпочита.

4.1.3. СКАЛА ЗА САМООЦЕНКА НА СТИЛА НА УЧЕНЕ
НА ROSE

Скалата е на Collin Rose (1987). Тя е предназначена за опре-
деляне на стила. Той е свързан с доминиращата колонка, като веро-
ятно отговорите ще са разпръснати в трите колонки.
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Kогнити-
вен стил Визуален Звуков Kинестетичен и

тактилен

Kак учите
думи на
чужд език?

Четете Изричате Пишете

Kак
разговаря-
те?

Използвате
картинни изрази,
не обичате дълго
да слушате

Обичате да слушате,
но сте нетърпеливи
да говорите

Жестикулирате и
използвате
изразителни
движения

Kое Ви
разсейва?

Разсейват Ви
образи и  гледки

Разсейват Ви звуци
и шум

Разсейват Ви
движения и
дейности

Kакво
помните от
срещата с
един
човек?

Забравили сте
името, но пом-
ните лицето или
обстоятелствата
на срещата

Забравили сте
лицето, но помните
името или обстоя-
телствата на
срещата

Помните най-
добре какво сте
правили заедно

Делови
контакт с
хората?

Предпочитате
пряка среща
лице в лице

Предпочитате
разговор по
телефона

Предпочитате раз-
говор по време
на разходка или
друга дейност

Kакво
обичате да
четете?

Обичате
описателни сцени Обичате диалозите

Предпочитате
истории, дина-
мични действия

Ако
трябва да
учите
някого?

Правите
диаграми,
слайдове или
постери

Предпочитате да
разказвате

Предпочитате да
покажете как се
прави

Не можете
да напра-
вите нещо
на компю-
търа си

Търсите help,
диаграми,
изображения

Питате някого
Продължавате да
опитвате да го
направите

4.1.4. ВЪПРОСНИК ЗА САМООЦЕНКА НА СТИЛА НА
ENTWISTLE-TAIT

The Revised Approaches to Studying Inventory (RASI) на
Entwistle и Tait (1994) е инструмент за самооценка с 38 пункта,
предназначен, да измерва пет ориентации: (1). задълбочен подход;
(2). повърхностен подход; (3). стратегически подход; (4). недостатъч-
но ръководство; (5). академична самоувереност.
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1. Задълбочен подход (Deep Approach). Има четири субска-
ли – търсене на значение; активна критична позиция; идеи за зависи-
мост и организация (контекст); използване на доказателства и логика.

2. Повърхностен подход (Surface Approach). Има четири
субскали – разчитане на паметта; трудности в разбирането; несвър-
заност; загриженост за успеха.

3. Стратегически подход (Strategic Approach). Има четири
субскали – намерения за превъзходство над другите; усилия в
обучението; организирано обучение; управление на времето.

4. Недостатъчно ръководство (Lack of Direction). Няма от-
делни субскали, но има четири пункта, предназначени, да отразят
недостига на яснота в учебните цели.

5. Академична самоувереност (Academic Self-confidence).
Също като (4). Измерва доколко човек се чувства способен, инте-
лектуален и способен да се справи с изискванията на обучението.
[79].

4.1.5. PARAGON LEARNING STYLE INVENTORY
The Paragon Learning Style Inventory (PLSI) е въпросник с

48 пункта, за самооценка на стила по четирите измерения на Jung.
Предназначен е за възраст 8 и повече години. За последен път е
модифициран през 1992 г. и се използва в няколко страни. [54]

Избира се отговор “a” или “b”.

1. Когато се сблъсквате с нова ситуация, Вие обикновено...
(a). Пробвате се веднага и се учите от грешките си; (b). Отначало
наблюдавате и след това опитвате.

2. Вие мислите, че хората трябва да се повече... (а). Разумни
и практични; (b). Творчески и с богато въображение.

3.  Когато се отзовавате в неясна ситуация, Вие обикновено...
(а). Се доверявате на своите чувства; (b). Се доверявате на своя
разум.

4.  Смятате ли, че сте... (a).  Повече сериозен;  (b).Повече
безгрижен.

5.  Повечето време прекарвате...(a). В големи групи и рядко
сам;  (b).В малки групи или сам.

6.  Предпочитате... (a).  Да приемате нещата такива, каквито
са;  (b).Да изменяте нещата.

7. Не е добре ако... (a).  Се извършват дребнавости; (b).Се
извършват несправедливости.

8. Вие предпочитате, когато нещата са... (a). Планирани и
структурирани;  (b).Спонтанни и непланирани.
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9.След като прекарате деня с много хора, Вие се чувствате...
(a). Възбудени и стимулирани;  (b).Изцедени и претоварени.

10. Когато трябва да направите нещо важно, Вие предпо-
читате...(a).  Да следвате пътя, който преди това е доказан;  (b).Да
вървите по нови пътища.

11. Кой комплимент е по-значим за Вас? (a). “Той/тя наистина
е добър”;  (b).“Той/тя наистина е интелигентен”.

12. Когато трябва да дойдете на среща навреме, по-вероятно
е Вие...(a).  Да сте точни; (b).Да сте доста “гъвкави”.

13. Когато сте в група, Вие обикновено.... (a). Много говорите;
(b).Главно слушате и малко говорите.

14. Кое Ви е по-интересно...(a). Реалното;  (b). Възможното.
15.Когато разглеждате два обекта, кое главно Ви впечатлява...

(a).  Тяхното подобие;  (b).Тяхното различие.
16. С кого се разбирате по-добре... (a).  С хора, подобни на

Вас;  (b).С всякакви типове хора.
17. Повечето други хора Ви възприемат като... (a).  Друже-

любен;  (b).Срамежлив и резервиран.
18.Когато трябва да свършите някоя много точна и детайлна

работа... (a). Това Ви се отдава с лекота;  (b).Имате тенденция бързо
да загубите интерес и концентрация.

19. Когато вашите приятели не са съгласни с Вас, за Вас е
по-важно... (a).  Да им помогнете да се съгласят с Вас; (b).Да им
помогнете да достигнат до истината.

20. Когато ставате сутрин... (a). Вие знаете как ще премине
деня Ви; (b).Струва Ви се, че всеки ден е очарователно различен и
неочакван.

21.  Как използвате телефона?(a).  Говорите много и търсите
хората; (b).Говорите основно когато Ви потърсят.

22.  Когато работите в група по проект, Вие предпочитате...
(a).  Да участвате при изпълнението на всички дейности; (b).Да давате
идеи и да планирате.

23. Другите често Ви описват като... (a). Добър човек; (b). Хлад-
нокръвен човек.

24. Кое по-вярно характеризира Вашия маниер? (a). Правилно;
(b).Точно.

25. Когато Вие говорите с малко познати хора... (a). Говорите
свободно и подробно; (b).Изчерпвате разговора си с делови въпроси.

26.Когато работите, Вие предпочитате... (a). Да влагате пос-
тоянно усилие и регулярни установени практики; (b).Да работите по
вдъхновение.

27. Не е добре е да си... (a).  Твърде критичен; (b).Твърде
емоционален.
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28. Предпочитам нещата да са... (a). Завършени и безспорни;
(b).Открити за изменения.

29. Когато в службата (училището) има новини вие ги нау-
чавате... (a). Веднага; (b).Един от последните.

30. По-вероятно е да доверите...(a). На своя опит; (b).На своята
интуиция.

31. В училище предпочитам учители, които са... (a). Загриже-
ни и благосклонни; (b).Добре осведомени и взискателни.

32. В повечето време Вие... (a). Започвате нов проект само
след като сте завършили предишния; (b).Работите по много проекти
едновременно.

33. Кое е по-вярното за Вас? (a). Твърде често говорите и
действате без да сте обмислили всичко отначало; (b).Твърде често
много мислите и недостатъчно действате.

34. Игрите ще са по-честни ако децата...(a). Следват точно
правилата; (b).Спазват духа на спортсментството.

35. За Вас е по-лесно да съобщите на другите... (a). Какво
чувствате; (b).Какво мислите.

36.Коя способност е по-полезна? (a). Да организираш и пла-
нираш; (b).Да се адаптираш и избягваш конфликтите.

37. На парти или събрание... (a). Вие по-често представяте
другите; (b). Другите по-често Ви представят.

38. Вие мислите повече за... (a). Това, което става в момента;
(b). Това, което ще се случи в бъдеще.

39. По-често в живота...(a).  Показвате открито своите чувст-
ва;  (b).Обикновено криете чувствата си.

40. Вие имате вид на човек, който има потребност да живее и
работи... (a). По точно определен начин; (b).Как да е, както се случи.

41. Когато получите ново назначение... (a). Изпитвате желание
да споделите с хората; (b).Криете от другите.

42. В живота би било по-добре, ако хората са... (a).  По-
реалистични; (b).С по-богата фантазия.

43. Вие сте по-заинтересовани да...(a). Бъдете оценени от
другите; (b).Да постигнете нещо важно.

44. По-добре е ако хората... (a). Знаят, какво искат; (b). Откри-
то изразяват мнението си.

45. В петък вечер след дълга и напрегната седмица Вие обик-
новено... (a). Имате желание да отидете на парти или на публично
място; (b).Да отидете на кино или да се усамотите за да се отпуснете.

46. Когато работите, обикновено вашият подход е... (a). За-
почвате в необходимия момент и вървите постепенно, крачка по
крачка; (b).Започвате някак си и действате според ситуацията.
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47. Когато разказвате истории, Вие говорите главно за... (a).
Човешките преживявания; (b).Действията, случките.

48. Чувствате се най-добре когато...(a). Животът Ви е пла-
ниран и знаете какво да очаквате; (b).Животът Ви е непланиран и
динамичен.

КЛЮЧЪТ:
Скала E: 1a,5a,9a,13a,17а,21а,25а,29а,33а,37а,41а,45а.
Скала I :  1b,5b,9b,13b,17b,21b,25b,29b,33b,37b,41b,45b.
Скала S: 2a,6a,10a,14a,18а,22а,26а,30а,34а,38а,42а,46а.
Скала N :2b,6b,10b,14b,18b,22b,26b,30b,34b,38b,42b,46b.
Скала F: 3a,7a,11a,15a,19а,23а,27а,31а,35а,39а,43а,47а.
Скала T : 3b,7b,11b,15b,19b,23b,27b,31b,35b,39b,43b,47b.
Скала J: 4a,8a,12a,16a,20а,24а,28а,32а,36а,40а,44а,48а.
Скала P: 4b,8b,12b,16b,20b,24b,28b,32b,36b,40b,44b,48b.

Получават се оценки по двойки скали. Иам 16 възможни комби-
нации по Майерс-Бригс [11; 15]:

ISTJ (Интраверт, Сетивен, Мисловен тип, Разсъдлив тип)
ISFJ (Интраверт, Сетивен, Чувстващ, Разсъдлив тип)
INFJ (Интраверт, Интуитивен, Чувстващ, Разсъдлив тип)
INTJ (Интраверт, Интуитивен, Мисловен тип, Разсъдлив тип)
ISTP (Интраверт, Сетивен, Мисловен тип, Възприемчив)
ISFP (Интраверт, Сетивен, Чувстващ, Възприемчив)
INFP (Интраверт, Интуитивен, Чувстващ, Възприемчив)
INTP (Интраверт, Интуитивен, Мисловен тип, Възприемчив)
ESTP (Екстраверт, Сетивен, Мисловен тип, Възприемчив)
ESFP (Екстраверт, Сетивен, Чувстващ, Възприемчив)
ENFP (Екстраверт, Интуитивен, Чувстващ, Възприемчив)
ENTP (Екстраверт, Интуитивен, Мисловен тип, Възприемчив)
ESTJ (Екстраверт, Сетивен, Мисловен тип, Разсъдлив тип)
ESFJ (Екстраверт, Сетивен, Чувстващ, Разсъдлив тип)
ENFJ (Екстраверт, Интуитивен, Чувстващ, Разсъдлив тип)
ENTJ (Екстраверт, Интуитивен, Мисловен тип, Разсъдлив тип)

4.1.6. ВЪПРОСНИК НА REID
Reid’s perceptual learning style preference questionnaire

(PLSPQ) е широко използван инструмент за изследване на стиловете
на учене, създаден от J.Reid (1984-90). Измерва шест стила: (1).
визуален, (2). слухов, (3). кинестетичен, (4). тактилен, (5). групово
учене и (6). индивидуално учене. Има 30 твърдения, оценявани по
5-степенна Ликерт-скала.
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Ключ: групово учене – 3, 4, 5, 21, 23; индивидуално учене –
13,18, 27, 28, 30; визуален – 6, 10, 12, 24, 29; слухов – 1, 7, 9, 17,
20; тактилен – 11, 14, 16, 22, 25; кинестетичен – 2, 8, 15, 19, 26. [100]

Следва въпросникът:
1. Когато учителят обяснява, аз разбирам по-добре.
2. Предпочитам да се уча, действайки практически.
3. Аз извършвам по-голямо количество работа, когато работя

заедно с другите.
4. Аз уча повече, когато съм заедно с другите си съученици.
5. В клас, аз се уча най-добре, когато работя заедно с другите.
6. Аз уча по-добре, като чета написаното  на черната дъска.
7. Когато ми разказват как се прави нещо, уча по-добре.
8. Уча се по-добре, когато работя с инструменти и пособия.
9. Аз по-добре помня неща, които съм чул, отколкото такива,

които съм чел.
10. Когато чета учебните материали, аз ги запомням по-добре.
11. Аз уча по-добре, когато мога да моделирам изучаваното.
12. Аз разбирам по-добре, когато чета.
13. Когато уча сам, запомням по-добре.
14. Аз уча по-добре, когато първо направя проект.
15. Обичам да правя експерименти.
16. Аз уча по-добре, когато мога да си правя съпътстващи

рисунки, схеми, скици.
17. Аз се уча най-добре, когато учителят разказва, чете лекции.
18. Когато работя сам, се уча по-добре.
19. Разбирам по-добре въпросите, когато участвам в ролеви

игри.
20. Аз се уча най-добре, когато слушам какво ми се приказва.
21. Най-много ми харесва да работя в група с двама-трима

съученици.
22. Когато конструирам или разглобявам нещо, го разбирам

по-добре.
23. Предпочитам да се уча заедно с други хора.
24. Аз се уча по-добре четейки, отколкото слушайки.
25. Обичам да правя практически проекти.
26. Най-добре се уча когато участвам в свързани действия.
27. В клас аз работя по-добре, когато работя сам.
28. Най-добре правя проекти сам.
29. Аз уча по-добре от учебника, отколкото от записки от

лекции.
30. Предпочитам да работя сам.
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4.1.7. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТИЛА НА
УЧЕНЕ ПО HOWARD GARDNER

Howard Gardner - learning styles inventory съдържа 35 съж-
дения, по 5 в скала, отговарящи на седемте направления на интели-
гентността по Gardner.

Ключ:
•  Музикална интелигентност – 1, 8, 15, 22, 29;
•  Телесно-кинестетична интелигентност – 2, 9, 16, 23, 30;
•  Лингвистична интелигентност – 3, 10, 17, 24, 31;
•  Пространствена интелигентност – 4, 11, 18, 25, 32;
•  Логико-математическа интелигентност – 5, 12, 19, 26, 33;
•  Интерперсонална интелигентност – 6, 13, 20, 27, 34;
•  Интраперсонална интелигентност – 7, 14, 21, 28, 35.

Въпросникът:
1. Обичам да пея.
2. Аз обичам да майсторя различни неща със собствените си

ръце.
3. Обичам да чета.
4. Лесно се ориентирам в лабиринти.
5. Обичам да играя стратегически огри от типа на шахмата.
6. Разбирам чувствата на хората.
7. Най-добре работя сам.
8. Лесно запомням мелодии.
9. Аз съм много атлетичен.
10. Мисля, че съм добър «писател».
11. Добър съм при решаване на пъзели.
12. Обичам да правя научни експерименти.
13. Умея да работя с хора.
14. Разбирам своите чувства и мисли.
15. Лесно запомням текстовете на песните.
16. Напълно съм в състояние да контролирам своето тяло.
17. Обичам да решавам кръстословици.
18. Като дете обичах да конструирам с “Лего” или “Строител”.
19. Харесва ми да решавам математически задачи.
20. Другите хора ме харесват.
21. Мога да се мотивирам сам.
22. Чувствам ритъма на музиката.
23. Уча най-добре, ако мога да се движа, да мърдам, да не

съм статичен.
24. Разбирам нюансите между думите.
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25. Обичам да рисувам.
26. Винаги подреждам средата, в която живея.
27. Аз съм лидер.
28. Зная добре своите силни и слаби черти.
29. Често ми се случва ритмично да барабаня по масата.
30. Обичам да изследвам предметите.
31. Обичам да решавам главоблъсканици.
32. Рядко се изгубвам в непозната обстановка.
33. Лесно ми е да оперирам с числа.
34. Аз съм добър комуникатор.
35. Мога да контролирам своите емоции.

4.1.8.  ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТИЛА НА
КОЛЕЖАНИ НА JESTER

The Learning style survey for collefe е разработен от Catherine
Jester [http://www.metamath.com/multiple/multiple_choice.cgi#vv”]
Съдържа 32 айтема, на които се отговаря с “често”, “понякога” и
“рядко”.

ВИЗУАЛЕН/ВЕРБАЛЕН СТИЛ. Ученикът се учи най-добре,
когато информацията е представена визуално и в писмен формат на
езика. Най-добре се чувства в клас, когато учителят пише по дъската
или демонстрира с шрайбпроектор план на урока или схема, която
следва. Много важни са учебниците и помощните материали.
Тенденция към учене в тишина.

Учебни стратегии за такива ученици: използване на контрастни
цветни флумастери, маркери, тебешири и пр. за означаване на раз-
лична по важност и характер информация; записване на дъската на
фрази и думи, които сумират ключова информация в урока; под-
чертаване с цветни моливи на ключови фрази в учебника; съста-
вяне на паметни записки (мнемокарти); при изучаване на информа-
ция, представена в диаграми или илюстрации, да се пишат обясни-
телни записки; когато проблемът е свързан с последователни стъпки,
да се опишат подробно всяка стъпка; да се използват възможностите
на компютъра за онагледяване.

ВИЗУАЛЕН/НЕВЕРБАЛЕН СТИЛ. Ученикът се учи най-добре,
когато информацията е представена визуално и във формат на схема
или картина. Най-добре се чувства в клас, когато учителят използва
нагледни пособия от типа на филм, видео, карти и диаграми. Много
важни са учебниците и помощните материали, ако са добре илю-
стрирани. Тенденция към учене в тишина. Много трудно работи в
група. При опит за спомняне на нещо, стремеж към визуализация.

http://www.metamath.com/multiple/multiple_choice.cgi#vv
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Учебни стратегии за такива ученици: съставяне на паметни
записки (мнемокарти); рисуване на символи и картини по дъската;
използване на цветни маркери; в учебника и пособието трябва да
има списък на ключови думи, символи и диаграми, подпомагащи
запомнянето; да се използват възможностите на компютъра за
онагледяване (презентация).

ТАКТИЛЕН/КИНЕСТЕТИЧЕН СТИЛ. Ученикът се учи най-доб-
ре, когато може да манипулира предметите физически, когато е зает
с дейност. Най-добре се чувства в лабораторията, в екскурзии и “на
полето”.  Много важна е възможността за физическа активност.

Учебни стратегии за такива ученици: съставяне на паметни
записки (мнемокарти); рисуване на символи и картини по дъската;
при преподаване активно движение пред учениците, силно четене
на глас; ползване на материални макети; подготвяне на опити и екс-
перименти влабораторни условия и работа; прилагане на техноло-
гията на програмираното обучение; контрастни цветове; стремеж към
автоматизация на действията; ползване на шрайбпроектор или чер-
на дъска; да се използват възможностите на компютъра за онагле-
дяване (презентация); създаване на аудиозаписи, които могат да
се ползват от учениците.

СЛУХОВ/ВЕРБАЛЕН СТИЛ. Ученикът се учи най-добре, ко-
гато информацията е представена в аудио-формат, в устна форма.
Най-добре се чувства в клас, когато учителят говори и при обсъжда-
ния в група. Добър вариант е слушането на записи на лекции и др.
При опит за спомняне на нещо, тенденция към припомняне на каза-
ното, чутото. Изисква се високо и ясно говорене от страна на учи-
теля. Тенденция към учене в дискусионна група.

Учебни стратегии за такива ученици: групови дискусии и
изобщо групови форми на работа; учене по двойки; силен, ясен
глас или озвучаване на стаята; запис на лекциите на касетофон.

Следва въпросникът:
1. Аз бих предпочел да чета материала от учебника, отколкото

да слушам лекция.
2. Аз имам полза от обучение в група или с партньор.
3. В свободното си време обичам да майсторя (например

живопис, строителство, използване на инструменти и т.н.)
4. Намирам, че графиките и диаграмите са полезни за

разясняване на концепции.
5. Считам за по-полезни лабораторните занятия от лекциите.
6. Мисля, че е правилно при четене на учебника това да става

на глас.
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7. Помага ми да помня по-добре, правенето на логически
схеми по време на получаването на някаква информация.

8. Аз обичам да решавам ребуси или пъзели.
9. Аз мога да намеря грешки при всяко четене на моите

писмени работи.
10. Когато уча сам, обичам да разсъждавам високо на глас.
11. Като дете обичах физическите натоварвания в свободното

си време.
12. Предпочитам да слушам книга на магнетофонен запис,

отколкото да я  чета.
13. Обичам да решавам кръстословици.
14. Обичам да си драскам, докато слушам лекцията.
15. При опит да запомня телефонен номер, аз позволявам на

своите пръсти да “се разхождат” по клавиатурата.
16. Като дете обичах да чета книги в свободното си време.
17. Предпочитам да слушам лекции, отколкото да чета

материала в учебника.
18. Аз мога да използвам ефективно карта за ориентация.
19. Като дете обичах да слушам разкази, приказки, радио,

касетофон.
20. При изучаване на нещо ново с практически характер, аз

предпочитам да наблюдавам демонстрация, отколкото до ми се
говори как това се прави.

21. При опит да запомня телефонен номер, аз си представям
визуално числата.

22. При опит да си спомня как се пише една дума, аз “пиша”
с пръсти във въздуха или по масата.

23. Ако трябва да изуча как да сглобя един предмет, бих
предпочел да гледам диаграма, отколкото да слушам инструкции
от някого.

24. При опит да си спомня как се пише една дума, аз правя
алтернативни записи, докато стигна до този, който мисля, че е
правилен.

25. При опит да запомня телефонен номер, аз “чувам” цифрите
по начина, по който са ми ги казали.

26. Аз предпочитам да уча пишейки и правейки, отколкото
слушайки лекции или четейки  учебника.

27. Аз предпочитам писмените пред устните инструкции.
28. При опит да си спомня как се пише една дума, аз си

повтарям на глас буква по буква.
29. Аз се уча по-добре правейки, отколкото наблюдавайки.
30. Като дете обичах да решавам пъзели в свободното си

време.
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31. При полагане на тест мога да “видя” отговора в главата
си, тъй като съм мислил за това докато учех.

32. Аз се уча най-добре, когато съм въвлечен във физическа
дейност.

4.1.9. ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТИЛА НА
FELDER-SOLOMAN

The Fedler-Soloman’s Index of Learning Styles е инструмент,
конструиран в 1991 от Richard M. Felder и Barbara Soloman, като по-
късно в разработването на новите версии работи и L.Silverman. Из-
мерва четири измерения: (активен-рефлексивен; сензитивен-инту-
итивен; визуален-вербален; последователен-глобален).

Разпространен е в он-лайн вариант в Мрежата през 1996 г.
[http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/submit.php]. От тогава се по-
пълва от по около 100 000 човека на година и е адаптиран на редица
езици.

На всеки от 44-те въпроси се отговаря, като се избира отговор
или “a”, или “b”.

1. Аз разбирам нещо по-добре когато:
(A) го изпробвам  (B) го обмисля
2. Аз бих предпочел да мисля
(A) реалистично   (B) творчески, иновативно
3. Когато мисля за това, което съм правил вчера, най-често

си спомням
(A) картини, образи  (B) думи
4. Имам тенденция към
(A) разбиране на детайлите и по-слабо на пълната структура

(B) разбиране на структурата и по-слабо обхващане на детайлите
5. Когато науча нещо ново, това ми помага да
(A) говоря за него  (B) мисля за него
6. Ако съм учител, бих предпочел да преподавам предмет,

който е:
 (A) изпълнен с факти и реални житейски ситуации (B) основан

на идеи и теории
7. Аз предпочитам да получавам нова информация в
(A) картини, диаграми, графики или карти  (B) писана или устна

реч
8. Когато възприемам нещо, то става в следния ред:
(A) изучавам частите и след това цялото   (B) целият предмет,

след което съответствието на частите
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9. В учебни групи, работещи с труден материал, аз по-
вероятно ще:

 (A) внасям нови идеи  (B) седя и слушам
10. По-ми е лесно:
(A) да изучавам факти  (B) да изучавам концепции
11. В книга с голямо количество картини и диаграми, аз

вероятно:
(A) ще разглеждам повече картините и диаграмите  (B) ще се

съсредоточа повече върху писмения текст
12. Когато решавам математически проблеми:
(A) обикновено работя методично стъпка по стъпка  (B) често

виждам решението, но ми е по-трудно да вървя стъпка по стъпка
до него

13. В учебните групи, в които съм бил:
(A) обикновено опознавам повечето ученици (B) рядко опозна-

вам повечето ученици
14. Когато чета документална литература, аз предпочитам:
(A) да научавам нови факти или технологии  (B) да научавам

нови идеи
15. Аз харесвам учители:
(A) които пишат по дъската и чертаят много диаграми  (B)

които много обясняват
16. Когато анализирам роман:
(A) аз събирам аргументи и се опитвам да ги съпоставя, за

да формулирам тезата си (B) аз формулирам тезата си със завърш-
ването на четенето и след това се връщам да намеря аргументи

17. Когато имам домашна работа, аз по-често:
(A) започвам да работя незабавно стъпка по стъпка (B) първо

се опитвам да осмисля цялостно проблема
18. Предпочитам да имам работа със:
(A) сигурен, проверен факт  (B) теория
19. Аз помня най-добре:
(A) видяното  (B) чутото
20. Предпочитам учителят (инструкторът):
(A) да разпредели материала в ясни последователни стъпки

(B) дава пълна картина и свързва материала с другите предмети
21. Аз предпочитам да се уча:
(A) в учебна група (B) сам
22. По-вероятно е да работя:
(A) внимателно (B) творчески
23. Когато получавам инструктаж, аз предпочитам
(A) карта, схема  (B) писмени инструкции

http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/submit.php
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24. Аз се уча:
(A) в ритмичен, постоянен темп   (B) според настроението
25. Аз бих предпочел първо:
(A) да изпробвам, да експериментирам   (B) да обмисля как

да го направя
26. Когато чета за удоволствие, аз харесвам автори, които:
(A) пишат ясно и разбираемо (B) пишат оригинално, интересно
27. Когато видя диаграма или ескиз, аз най-добре запомням:
(A) картината (B) думите на учителя относно нея
28. При разглеждане на информационен източник:
(A) аз се съсредоточавам на детайлите и по-малко на цялата

картина  (B) опитвам се да обхвана цялата картина и след това са
заглеждам в детайлите

29. Аз по-лесно помня:
(A) какво съм направил  (B) това, което дълго съм обмислял
30. Когато трябва да изпълня някаква задача:
(A) предпочитам да работя по изпитан начин  (B) измислям

нови начини на работа
31. Когато някой ми показва данни, аз предпочитам:
(A) диаграми или графики  (B) текст, сумиращ резултата
32. При разработка на писмен текст аз предпочитам:
(A) да започна от началото и да вървя напред   (B) да работя

на части и след това да ги сглобя
33. Когато участвам в групов проект, аз предпочитам:
(A) да има “групов брейнсторминг”, където всеки внася нови

идеи  (B) всеки да мисли индивидуално и след това да са съберем
в група, за да сравним идеите

34. По-добре е да похвалиш някого за това, че е:
(A) разумен, здравомислещ (B) с богато въображение, творец
35. Когато срещам хора на парти, аз е по-вероятно да запом-

ня:
(A) впечатлението, което са ми направили   (B) това, което са

казали за себе си
36. Когато уча нещо ново, аз предпочитам:
(A) да се концентрирам върху него и да науча колкото може

повече за него  (B) да се опитам да направя връзка между новото и
старите си знания

37. Аз бих желал да ме считат за:
(A) открит,   (B) резервиран
38. Аз предпочитам учебни дисциплини, в които доминират:
(A) конкретен материал (факти, данни)   (B) абстрактен материал

(концепции, теории)
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39. За развлечение аз бих предпочел:
(A) да гледам телевизия   (B) да чета книга
40. Някои учители започват своето изложение (лекция) и го

завършват със схема на урока. Такъв подход за мен:
 (A) е полезен   (B) е извънредно полезен
41. Идеята за групова домашна работа с еднаква оценка на

всички членове на групата:
(A) ми харесва   (B) не ми харесва
42. Когато правя продължителни изчисления:
(A) имам тенденция да повтарям всичките си стъпки и да

проверявам работата си прецизно   (B) намирам проверката на своята
работа за уморителна и излишна

43. Склонен съм да описвам местата, които съм посетил:
(A) леко и сравнително точно   (B) трудно и без излишни детайли
44. При решения на проблем в група аз е по-вероятно да мисля:
(A) за стъпките в процеса на решението  (B) за възможните

последствия или приложения на решенията в широк диапазон от
области

Резултатите се отчитат по скалите:
АКТИВЕН-РЕФЛЕКСИВЕН: № 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33,

37, 41.
СЕНЗИТИВЕН-ИНТУИТИВЕН: № 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30,

34, 38, 42.
ВИЗУАЛЕН-ВЕРБАЛЕН: № 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39,

43.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН-ГЛОБАЛЕН: № 4, 8, 12, 16, 18, 22, 26,

30, 34, 38, 44.

Ако резултатът е в пределите на 1-3, това означава сравнително
балансиран и показатели по двете измерения.

Ако резултатът е в пределите на 5-7, това означава умерено
предпочитание към едното измерение.

Ако резултатът е в пределите на 9-11, това означава много
силно предпочитание към едното измерение.

4.1.6. ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ
ВЪПРОСНИК НА FUNG. Инструмент на Y. Fung. В 40 айтема

измерва когнитивните предпочитания на учениците  в четири стила:
активист, рефлектор, теоретик и прагматик.
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ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТИЛА НА OXFORD. The
Oxford’s style analysis survey e съвременен инструмент за изслед-
ване на стила. Съдържа 110 айтема, оценявани по скала с 4 пункта.
Оценява общия подход на човека към обучението,  изследвайки 5
типа дейности: (1). емоции към работата и ученето; (2). отношение
към другите хора; (3). отношение към възможностите за работа; (4).
подход към задачата; (5). отношение към идеите. [99]

ЧЕКЛИСТ НА O’BRIEN. O’Brien’s Learning Channel Preferen-
ce Checklist  изследва три сензорно определени стила: визуален,
слухов и кинестетично-тактилен. Съдържа 36 твърдения, оценявани
по 5-степенна Ликерт-скала. [Ib.]

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТИЛА ПО HONEY &
MUMFORD. Honey & Mumford’s Learning Styles Questionnaire
(LSQ) е създаден през 80-те години на ХХ век. Автори са Angus
Duff и Tim Duff.  Състои се от 80 биполярно оценявани айтема (1 или
0). Изследва относителната тежест на четири различни стила на учене:
активно експериментиране (активист), рефлексивно наблюдение
(рефлектор), абстрактна концептуализация (теоретик) и конкретен опит
(прагматик). Обединени са в две независими дименсии: прагматик-
теоретик (схващане) и активист-рефлектор (преобразование). [23]

ПРОБА НА EDMONDS. The Edmonds Learning Style Identi-
fication Exercise (ELSIE)  е метод за изследване, създаден от Reinert
през 1976 г. Петдесет думи се четат на учениците на техния роден
език. На лист хартия те трябва да класифицират всяка дума в една
от четири категории, съгласно първата си и непосредствена асоциа-
ция: (1). образ на обекта или дейността, обозначени с думата-стимул,
(2). образ на обекта, съпроводен от разбиране, (3). абстрактно раз-
биране на думата без какъвто и да е образ и (4). кинестетична реакция
или мимолетно чувство към думата. [48]

ВЪПРОСНИК НА KIRBY. Създател на The Visualizer-Verbali-
zer Questionnaire (VVQ) е Kirby (1988). Включва 20 твърдения относ-
но визуалното и устно действие на ученика, на които се отговаря с
«истина» и «лъжа». [Ib.]

ВЪПРОСНИК НА WINTERGERST- DECAPUA. Въпросникът
Wintergerst And Decapua’s Learning Styles Indicator е създаден
през 1999 г. от Wintergerst и DeCapua [99]. Съдържа 23 айтема, оце-
няване по скала: Винаги, много често, понякога, никога. Те са създ-
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адени по типологията на Reid (1984) и оценяват слухов, визуален,
тактилен, групов, индивидуален стил.

4.2. ДИАГНОСТИКА НА КОГНИТИВНИЯ
СТИЛ

Има два общи подхода към оценката на стила: (a) интроспек-
ция (b) тестиране.

4.2.1. ВЪПРОСНИК “СПОМЕНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО” НА
HILL

Въпросникът (The Memories Of Schooling Questionnaire) е
разработен от Jeanne Hill за самооценка на обучението по принципа
на семантичния диференциал със 7 степенна скала. [38]

I: Адекватност Достатъчно 7654321 Недостатъчно
на обучението          Добро 7654321 Лошо

Не важно 7654321 Важно
Активно 7654321 Пасивно
Полезно 7654321 Безполезно
Плашещо 7654321     Окуражаващо
Скучно 7654321 Интересно
Структурирано 7654321 Неструктурирано

ІІ: Доминираност Център е учителят 7654321 Център е ученикът
от учителя Учителят ни каза 7654321 Ние решихме

какво мислим какво мислим
III: Теоретичност Големи домашни 7654321 Малки домашни
на обучението  работи работи

Теоретично 7654321 Практическо

4.2.2. ВЪПРОСНИК “ПОЗНАВАТЕЛНА УВЕРЕНОСТ” НА
HILL

 Въпросникът (The Cognitive Confidence Questionnaire)е раз-
работен от Jeanne Hill за самооценка на възприятията при вземане
на решения. Включва 9 въпроса, оценяване по 5-степенна Ликерт-
скала: да - не. [39]

I. САМОУВЕРЕНОСТ
1. Аз съм естествено уверен човек.
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2. Аз съм твърде компетентен в работата си.
 3. Аз лесно вземам решения.

ІІ. ЖЕЛАНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТРАЖЕНИЕ (РЕФЛЕКСИЯ)
4. Аз бих искал да имам повече време за мислене преди да

взема решение.
5. Аз често желая да имам повече информация, преди да

взема решение.

III. САМОУВЕРЕНОСТ, ОСНОВАНА НА ПРЕДИШНИЯ  ОПИТ
6. Считам, че с възрастта започвам по-лесно да взимам реше-

ния.
7. Понякога, когато преставам активно да мисля по проблема,

отговорът ми се явява изневиделица.
 8. Аз съм по-уверен в моята работа сега, отколкото в началото,

когато започвах.
9. Аз чувствам, че се влияя много от предишния си опит при

вземане на решения.

Данни от изследавнето на Хил: 1 - 0.76; 2 - 0.68; 3 - 0.67; 4 -
0.87; 5 - 0.87; 6 - 0.67; 7 - 0.65; 8 - 0.65; 9 - 0.50.

4.2.3. ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ

ТЕСТ ЗА ПОВЕДЕНЧЕСКА ГЪВКАВОСТ. Тестът TBR (The Test
Of Behavioral Rigidity) съдържа три субтеста, които отразяват измере-
нията на когнитивния стил (Schaie, 1996; Schaie, Parham, 1975):

1. Моторно-познавателна гъвкавост (Motor-Cognitive Flexibility,
MCF) - измерва способността на индивида да варира между зада-
чите и да променя изискванията си.

2. Атитюдна гъвкавост (Attitudinal Flexibility, AF) – измерва
способността на индивида да чувства и да отговаря на нови или
непознати дразнители и ситуации.

3. Психомоторна бързина (Psychomotor Speed, PS) -
измерва скоростта на реакция на познати задачи. [17]

ВЪПРОСНИК НА MOOS. Въпросникът WES (Moos, 1986)
съдържа 10 субскали и 5-степенна Likert-скала за оценяване.

Автономия (Autonomy). Измерва степента, в която хората са
поощрени да вземат независими решения и да са самостоятелни.
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Контрол (Control). Измерва степента, в която правилата и
принудата се използват в управлението.

Иновация (Innovation). Измерва степента, в която е подчер-
тано разнообразието и новите подходи. [17; 68]

ИНДЕКС НА КОГНИТИВНИЯ СТИЛ НА ALLINSON-HAYES.
Allinson & Hayes (1996) разработват метод за изследване на когнитив-
ния стил чрез Индекс CSI (Cognitive Style Index). Представлява въп-
росник с 38 айтема и оценява интуитивно-аналитичното измерение
на стила. Колкото резултатът е по-близък до 76 (макс.), толкова по-
аналитичен е човек, колкото по-близко е до 0, толкова е по-интуи-
тивен.

В статията на Hill [38] се изследва (1). връзката на CSI с позна-
вателния темп (изразеност на чувството за адекватност на времето)
при вземане на решение; (2). връзката на CSI с чувството за увере-
ност в себе си, компетентност и непринуденост при вземане на реше-
ния; (3). отношение между CSI и възраст, опит, старшинство и пол,
които, пък от своя страна са свързани с чувството за сигурност.

ВЪПРОСНИК НА KOLB. Инструмент на David Kolb. Оценява
начинът на познание в ежедневни ситуации. Това е самоописателен
въпросник (LSI-IIA) с 12 айтема, всеки с по 4 варианта на отговор.
Те са от четири области: конкретен опит, абстрактно мислене, активно
експериментиране, рефлексивно наблюдение. Съответно се групират
в четири скали (стила): конвергер, дивергер, асимилатор, ако-
модатор.

САМООЦЕНЪЧЕН ВЪПРОСНИК НА BARSCH. Инструментът
(Barsch Learning Style Inventory) е на J.Barsch за самооценка на
предпочитания стил в измеренията: визуален, слухов или тактилен.
Съдържа 24 айтема.

ВЪПРОСНИК НА CANFIELD. Инструмент (Canfield Learning
Styles Inventory) е на A. Canfield. Измерва някои променливи, влия-
ещи емоционално на обучението: условия, динамика на ситуациите
в класа – афилиация, структура, достижения. Съдържанието е в 4
основни академични области. Оценяват се ученическите предпочи-
тания. Айтеми – 30. Скали: условия, съдържание, методи, очаква-
ния.

ВЪПРОСНИК НА LAFFERTY-MORRIS. Инструментът Life
Styles Inventory е на J. Lafferty и G. Morris. Предназначен е за тийней-
джъри. Осигурява интерпретация на 12 стила на мислене.
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ВЪПРОСНИК НА HENDRIX-FRYE. Инструментът Vocational
Learning Styles Inventory e на Helena Hendrix-Frye. Оценява стилове
на учене и предпочитания. Състои се от 75 айтема, описващи физи-
ческата и социална обкръжаваща среда, начина на изразяване,
характеристики на дейността. Възраст: 7-12.

ВЪПРОСНИК НА OWENS-BARNES. Инструментът Learning
Preference Scale – Students  ( LPSS) е на Lee Owens и Jeniffer Barnes.
Включва скалите: (1). учебни предпочитания (учители), (2). учебни
предпочитания (ученици), (3). учебни предпочитания (родители).
Осигурява информация относно предпочитанията за кооперативно,
конкурентно или индивидуализирано обучение. LPSS съдържа 36
айтема (3 по 12), оценяване по скалата «твърдо да» - «твърдо не».

ВЪПРОСНИК НА PARLETTE. Инструментът Recognizing
Others’ Thinking Profiles на Nicolas Parlette описва пет стила: синте-
тик, идеалист, прагматик, аналитик и реалист.
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5. КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ И СТИЛ

5.1. СТИЛ И СРЕДА

ВРЪЗКА СТИЛ-СОЦИАЛНА СРЕДА. Основен проблем е за
връзката познание - среда, или дали може да се влияе на познавател-
ния стил или той е генетично обусловен.

Някои школи се придържат към мнението, че когнитивният
стил е програмиран по рождение, тъй като е функция на мозъчната
дейност. Човек се ражда с предразположение към определен позна-
вателен стил. В такъв случай не би имало никакъв смисъл от дей-
ности, насочени към формирането му по определен начин (образо-
вание), за да се получи оптимален индивидуален резултат. Други
школи (Rayner, 1998; Agor, 1986; Doktor, 1982; Taggart, 1985) застъпват
тезата, че параметрите на познавателния стил може да се променят
и че той подлежи на социализация.

Според Curry (1983), когнитивният стил е основно и относител-
но постоянно измерение на личността, той е индивидуалният подход
при приспособяване към средата и за асимилиране и обработка на
информация. Най-важната идея на Къри е, че човек избира обкръ-
жаваща среда, за да се учи (Instructional Preference) и това е новото
на познавателния процес, на което може да се повлияе чрез
обучение и други средови феномени.

СТИЛ И ОБРАЗОВАНИЕ. В изследването на Kagan (1966) е
установено, че познавателният темп (рефлексивност-импулсивност)
показва интраиндивидуална стабилност, но децата може да се
обучат да са по-малко импулсивни при вземане на решения. От
друга страна, хората стават по-интуитивни и импулсивни при вземане
на решения, ако имат положителен опит още от ранното обучение,
ако са стимулирани към активност, ако дейностите, в които са въвли-
чани са относително неструктурирани, и ако се поощрява собстве-
ното мнение и оригиналните решения. Това води до положителни
чувства при възприемане на ценността на собственото мислене  и
развитие на увереност в себе си. [39]



113

5.2. ДИСКУСИИ ЗА ВРЪЗКАТА КУЛТУРНИ
РАЗЛИЧИЯ – СТИЛОВЕ

ДИСКУСИЯ. От повече от 30 г. се води дискусия за връзката
културни различия - стилове на учене и познание. В тази дикусия
има аргументи “за” и “против”.

ОТРИЦАНИЯ НА РАЗЛИЧИЯТА. Установено е недвусмис-
лено, че няма някакъв единствен или специален стил на учене,
характерен за членовете на една културна, национална, расова или
религиозна група. (Dunn, 1997). Този извод много често се изтъква и
още по-често се игнорира практически. (Cox, Ramirez,1981). [35]

Изследването на Jacqueline Irvine & Darlene York е основано
на концепцията, че членовете на етническата група нямат сходен
стил на учене. Според тях, широко разпространените заключения в
литературата, че учениците от афро-американски, испано-амери-
кански и индо-американски произход са полево зависими и успяват
академично само когато преподаването е с полево-зависими стра-
тегии, са преждевременни и преувеличени. [41]

Културите влияят на стиловете на учене, но повечето вари-
ации са индивидуални. [34]

ГРУПОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Характеристиката на етни-
ческата група има значение, но то не бива да се надценява. В
пределите на една етническа група има значителни индивидуални
различия – в използването на езика, в отглеждането на децата и
във формирането на социални връзки. Степента, в която членовете
на групата усвояват културата на мнозинството (“макрокултура”)
също е фактор за индивидуално разнообразие. Затова по-скоро е
вярно, че специфичната (конкретна) група има   специфичен стил на
учене. Изследване на Swisher и Page (1990) проверява хипотезата
за полевата зависимост на индианските деца. Оказва се, че раз-
личията в пределите на групата са значителни и никакви общи
тенденции не могат да бъдат изведени. [91]

АНТРОПОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ. Един от основните ан-
тропологически принципи е, че във всяка етническа група разпре-
делението на способностите е нормално. Отхвърля се разбирането,
че една етническа група може да е с по-нисък интелект, ако не
съществува масов генетичен дефект.

Образованието е трансмисия на културата. Формалното
обучение е само една част от цялостния образователен процес.
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Останалата част се формира в такива ситуации като работни места,
съвместни дейности, семейство и пр.

Формалното обучение е свързано с няколко характеристики
на скрития курикулум. Първата е концепцията за време – точност,
започване навреме, синхронизация и пр. Друг културен елемент е
разпределението на знанията по определени предмети и изучаването
на действителността в аналитичен маниер. Трето, отношенията и
очакванията на учениците и учителите – власт, авторитет, необхо-
димост от външен контрол и пр.

ПОЗНАВАТЕЛЕН СТИЛ И КУЛТУРА. Факторът култура по
отношение на познавателния стил се застъпва от школите, поддър-
жащи тезата, че той е зависим от външни фактори. Счита се, че
проблемът за културната модификация на познавателните процеси
не е изучен в достатъчна степен (Redding, 1980). Доминиран най-
общите постановки за различия в резултат от културни влияния, но
без детайлизиране и без разкриване на степента, до която културата
може да е каузален фактор. Културното влияние най-често се свързва
със семейството (език, морал, религия) и училището (Olie, 1995).

По-сериозни изследвания (Kagan, 1964) показват, че
импулсивността при вземането на решения се стимулира от семей-
ството в ранна възраст и може да се закрепи като навик. Schmeck
(1988) прави подобни изводи по отношение и на други параметри на
стила, свързвайки ги с методите в училище.

Също Schmeck (1988) счита, че културата на едно общество
определя роля на учителя като социален модел, чиято цел е да
предаде предписаната му мъдрост. В силно централизираните
общества от тоталитарен тип (политически и религиозно), се държи
много на повторението и меморизацията с цел трайност на знанията
на учениците; учителят е експерт, а курикулумът - истина, която
трябва да се усвои, съхрани и повтори при нужда. В други общества,
учителят е провокатор на размишления и стимулира по-голяма
импулсивност.

Културата е най-вече възнаграждаваща среда за “правилно”
мислене и познавателно поведение.

ЗАПАД-ИЗТОК.  Има изследвания (Kolb, 1984; Allinson & Hay-
es, 1997; Griffiths, 1994; Hill, 1998; Sitko-Lutek, 1998), като различията
са по отношение на предпочитанията на бързината, анализа / интуи-
цията или отражението.

Allinson и Hayes (1997) установяват по-високо ниво на интуи-
ция в Западните страни и по-ниско за Близкия и Далечния Изток и



115

за развиващите се страни. Това противоречи на традиционното
разбиране за “интуитивния” Изток и “рационалния” Запад. Анало-
гични данни дава и Taggart (1997), като според него причината за
тази промяна е бизнесът, който изисква по-бързо и решително ми-
слене и с времето е променил традиционния Западен когнитивен
стил.

Hill (1998) установява значително по-висока склонност към
анализ и отражение в бившия СССР, в сравнение със Западна Ев-
ропа и САЩ. Това води до относително по-пасивна роля на  учениците
в обучението, което пък е традиционно характерно за училището на
Далечния Изток. Хил предполага, че причината за това е значението,
което традиционно се отдава на самия процес на обработка на
информацията, както и на догматичността на менталните модели на
света (познавателни системи, парадигми и теории, учебни и
изследователски методи), които са елементи на културата.

Sitko-Lutek (1998), сравнявайки Полша с Англо-саксонски
страни установява, че  “Полският” когнитивен стил е по-рефлекси-
вен. Това се дължи на образователната система, която е бюрокра-
тична, стимулира по-скоро пасивно, отколкото активно поведение,
развива по-скоро колективистичността, отколкото конкуренцията
между учениците.

Cook (1998) установява, че в бившия СССР в сравнение с
Англия, хората са по-предубедени, по-малко интелектуално ефек-
тивни, свободни, инициативни и самоуверени. Също установяват
по-силно предпочитане на анализа и отражението.

Културата под формата на обкръжаваща среда се възприе-
ма и влияе на познанието, емоциите, мотивацията и пр. В индиви-
дуалистичните култури има силно влияние на вътрешните фактори -
способности, отношения, знания, решения, грешки, интереси, спо-
мени, мотиви, умора, напрежение; в комуникацията най-голямо
внимание се отделя на съдържанието.

В колективистичните култури по-силно е влиянието на външ-
ни фактори - ситуации, групова идентичност, норми, роли, общи
ценности, социална структура, междугрупови конфликти и пр.; в
комуникацията най-голямо внимание се отделя на контекста.  [94]

Когнитивният стил е свързан с навиците в реализацията на
някои универсални познавателни процеси.  [18]

Има три променливи на стила: (1). диференциация-интегра-
ция; (2). контекстуализация-деконтекстуализация; (3). реализъм-
хипотетизъм.

Всички култури, които подчертават реализма (включително
ниската класа бели американци, китайци, виетнамци, корейци и араби)
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също предпочитат контекстуализацията и обратното. Само в тради-
ционната индийска култура не е така (Nakamura 1964).

ПОТВЪРЖДЕНИЯ НА РАЗЛИЧИЯТА. И количествени и качест-
вени крос-културни изследвания доказват връзката между култура
и обучение (напр. Cole, 1971; Cooper, 1980; Reynolds, Skillbeck, 1976;
Swisher, Deyhle, 1989; Vyas, 1988; Yu, Bain, 1985). Anderson (1988-
1995), Banks (1994), Longstreet (1994) правят изследвания именно
по отношение на влиянието на култура, етническа принадлежност,
класа и пол при формирането на учебните предпочитания и стилове
на учениците. Основният фактор е колективизмът като културна
ценност, поради която някои етноси с по-голяма готовност се включ-
ват в групови форми на обучение.

Richmond (1996) и Montgomery (1999) установяват, че културите
в източноевропейските страни са по-близо до колективното измере-
ние, отколкото до индивидуалното. Вземането на решения в много
голяма степен е социално съгласувано. [99]

В изследването на A.Wintergerst, A. DeCapua и M. A.Verna, се
установяват силни колективистични тенденции при ученици от руски
произход в САЩ, в противовес на “френските” и “немски” по произход.

Азиатските култури са още по-колективистични. Тези ученици
са готови да жертват своите собствени персонални достижения
заради групата (Campbell, Connolly, 1984; Cathcart, Cathcart, 1997;
Chen, Chung, 1997). Те се поощряват да поддържат хармония с
групата и да минимизират конкуренцията. Поощрява се скромността
и потискането на Аза.  Силно значение има тревожността, свързана
с групата (Yum, 1988).

Азиатската култура е свързана с обучение, при което инфор-
мацията произхожда от учителя, изисква се малко или никакво учас-
тие на класа, и е съсредоточено на визуалната и слухова модалност
(Anderson, 1993; Reid, 1987, Song, 1995). Подходът е фронтален;
индивидуализирането на обучението е минимално или изобщо липс-
ва. [Ib.]

Изследване на Heath на социокултурни измерения. Средната
класа е диференциална, деконтекстуализирана, хипотетическа.
Деконтекстуализацията на средната класа е свързана с грамотността
и писмеността, които са независими от контекста, за разлика от уст-
ната връзка, реализирана в условията на социално взаимодействие.

Белите работници са диференциални, контекстуализирани,
реалисти. Черните работници - интегративни, контекстуализирани,
хипотетически.
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АМЕРИКАНЦИ ОТ ЧУЖД ПРОИЗХОД. Има разнообразни
описания на типични образци на стиловите на учене на американци
от неанглийски произход.

ИСПАНО-АМЕРИКАНЦИ. Те са обединени от обичаи, език,
религия и ценности. Една характеристика, която има първостепен-
на важност в техните култури е обвързаността със семейството, която
е свързана с лоялност, силна поддръжка, вяра, че поведението на
детето трябва да следва това на семейството, йерархически ред и
задължение за грижа за членовете на семейството. Тя е в противо-
речие с господстващия акцент в САЩ за индивидуализъм (Vasquez,
1990). Акцентът на Испанската култура върху сътрудничеството при
достижението на целите може да води до дискомфорт за Испанските
ученици в условията на съревнование в клас.

Испанските деца са повече склонни от англо-американците
да следват родителите си в религиозните и политически вярвания,
професионалните предпочитания и начина на живот. Те уважават
силно фигурите на властта (учителя) и имат по-ниско ниво на соб-
ствено достойнство. Половите роли са стереотипизирани: мъжът е
доминиращ и силен и обратното. Момчетата показват по-голяма и
по-ранна независимост от другите момчета в Америка.  [33]

МЕКСИКАНО-АМЕРИКАНЦИ. Dunn (1993) сравнява месика-
но-американци и англо-американци. Мексикано-американските
ученици предпочитат повече формалния дизайн на стаята и силно
предпочитат да учат заедно с връстниците си. Няма различия по
пол.

Ewing (1993) сравнява мексикано-американци и китайски
американци и негри. Не са регистрирани различия по пол, етнос,
клас. Всички предпочитат да се учат денем и при ярка светлина и
не предпочитат шум, структуриране на обучението и властни
учители. Подобни данни за слабо влияние на културните различия
дава и Tseng (1993). Hong (1995) сравнява корейци и американци.
Резултатите са нееднозначни – има и различия, и подобия. Корейс-
ките деца в САЩ са по-близки до американските, отколкото корейците
от Корея – възприели са повечето от характеристиките на амери-
канските си съученици.

Изследване на факторите на стила на учене на мексикано-
американци (Dunn, Griggs, & Price, 1993; Jalali, 1988; Sims, 1988;
Yong and Ewing, 1992).

Елементи на обкръжаващата среда - звук, температура,
дизайн и светлина. Прохладна температура и формален дизайн са
предпочитани.
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Емоционални елементи – отговорност, структура, постоянст-
во и мотивация. Необходимо е по-високо ниво на структурираност
отколкото на другите етноси.

Социални елементи – повече склонност към обучение в група,
момчетата – склонни към влияние от авторитети (учител), а моми-
четата – към връстниците.

Психологически елементи – време на деня, глад, жажда и
т.н. Пуерториканците показват силно предпочитание към обучение
около обяд и вечерта. Кавказците предпочитат повече да са сити
при учене, отколкото Мексиканците. Латиноамериканците са най-
силни в кинестетичната модалност. Кавказците и Негрите са много
повече  слухови и визуални от Мексиканците.

Мексиканците и другите ученици от малцинствата са повече
полево зависими от англо американците. Испанските момичета и
чернокожите момчета имат по-голям вътрешен локус-контрол от
другите групи, а Испанските момчета и негърките – по-силен вън-
шен локус-контрол. [Ib.]

Обобщение:
1. прохладна обкръжаваща среда;
2. подчинение на учителя;
3. ориентирано към връстниците обучение;
4. кинестетични учебни ресурси;
5. висока степен на структурираност;
6. пик на обучението около обяд;
7. разнообразие в противоположност на установената

практика;
8. полево-зависим когнитивен стил. [Ib.]

АФРО-АМЕРИКАНЦИ. Изследванията (Hale-Benson, 1986;
Shade, 1989; Hilliard, 1989); доказват тяхното влечение към устни
методи на обучение, физическа дейност и задълбочени лични отно-
шения. В клас изискват сътрудничество, обсъждания и активни
проекти. [35]

Изследване на J. Hale (1986) на чернокожи деца, които показ-
ват неуспехи в училище след няколко години, при сблъсък с доми-
ниращата култура. [52]

Jackson-Allen (1994) сравнява стиловете на негри с високи и
ниски учебни достижения.  Установени са три различия: високо успя-
ващите имат по-високо ниво на мотивация и имат по-активни роди-
тели; ниско успяващите имат по-силни предпочитания към опитно и
експериментално обучение , което им дава възможност за подвиж-
ност.
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Jacobs (1987) сравнява негри и бели ученици. Негрите с високи
достижения имат силни предпочитания към поддръжката от страна
на учителя; тези със средно ниво – към слуховата модалност; с
ниско – към постоянството. Мъжете негри с високи достижения по-
малко от жените предпочитат структурирането на обучението; тези с
ниски достижения предпочитат силен, авторитетен учител повече,
отколкото жените.

ИНДИАНИЦИ. Наблюденията (Bert & Bert, 1992; Moore, 1990;
Shade, 1989) посочват, че те развиват остра визуална дискрими-
нация и навици в използването на образи, чувстват глобално и имат
рефлексивни образци на мислене. Обучението трябва да подчертава
визуалната информация, да осигурява време за мислене и да
установява контекст за новата информация. [35]

Wax, Wax и Dumont (1964) установяват, че голямо значение
има наблюдаването на примерно решение на задачата преди
изпълнението й.

Brewer (1977) също доказва важността на предварителното
наблюдение. Аналогично при (Werner, Begishe, 1968; Longstreet,
1978).

Индианските култури са от експериментален тип (Appleton,
1983). Те изискват и по-силна кооперативност, поради която учени-
ците не се стремят да излязат от рамките на общите норми (Brown,
1980). [91]

АЗИАТЦИ. Те са описани като сериозни, независими, съдър-
жателно ориентирани и съсредоточени (Moore, 1990). Това предпо-
лага повече самостоятелна работа и доверие към тях.  [35]

БЕЛИ АНГЛО-АМЕРИКАНЦИ. Те са независими, мислят ана-
литично, обективно и точно. Обучението им трябва да се съсредо-
точи върху получаването на информация, съревнование, изслед-
вания, тестове и критично мислене. [Ib.]

Евро-американците с високи достижения имат силни предпо-
читания към звуковата модалност; тези със средно ниво – към мо-
тивирането от страна на учителя; с ниско – са с ниско постоянст-
вото. Мъжете евро-американци с високи и средни достижения повече
от жените предпочитат звуковата модалност; тези с ниски дости-
жения са със слабо постоянство от жените.

Повечето евро-американци силно предпочитат повече ярката
светлина от негрите; негрите приемат повече активният учител.
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МНОЖЕСТВЕНИ СРАВНЕНИЯ. Сравнение на няколко вида
различни по произход американски ученици (Dunn, 1990) – негри,
гърци, латиноамериканци и др. показва, че всички са полево зави-
сими. В същото време различията са по няколко параметри: степен
на отговорност; учене сам или с връстници; учене сутрин или вечер;
влияние на родителските активности; ниво на мотивация; вариативно
против шаблонно учене. Алтернативните стилове изискват алтер-
нативни среди.

Hickson (1994) изследва 4 етнически групи в САЩ. Установя-
ва 12 различия: дизайн; необходимост от външно подкрепление;
сутрешно учене; ниво на търпимост към шум; отговорност; активна
родителска намеса; авторитет и власт на учителя; температура;
кинестетична, слухова и визуална модалност.

Ewing (1992) изследва негри, мексиканци и китайци. Устано-
вява съществени етнически различия в предпочитанията към так-
тилната модалност. Всички са отговорни и активни. Афро-американ-
ците предпочитат визуалната модалност и да учат през деня.
Мексикано-американците предпочитат кинестетичната модалност, а
китайско-американците - визуалната модалност.

5.3. ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙНАТА КУЛТУРА
СЕМЕЙСТВО И СТИЛ. Много изследвания описват значението

на семейството за формирането на когнитивния стил. Те се съг-
ласяват с Ramirez (1989), че “културните различия в детските стилове
на учене се формират в ранния опит на децата.” Според Gardner
(1991), човек е толкова “мозъчно същество”, колкото и “културно
същество”.

Когнитивният стил зависи от много фактори – съответствие на
вродените черти с културните влияния; поддръжка или липса на
поддръжка в рамките на средата за привилегировано поведение и
за рискове и т.н. [35]

СЕМЕЙСТВО, ЕЗИК, СТИЛ.  Bernstein (1958) развива широко
известната си теория за връзката на езиков стил, социална класа и
академични достижения. Теорията обхваща цялата област на култур-
ната трансмисия (на която образователната система е само един от
каналите) чрез семиотичната система, в която езикът е най-важната
част. Разглеждат се вариациите в съдържанието на културния
материал и начина на предаване при предаването от поколение на
поколение. Най-силен е акцентът върху социалната стратификация.
Там той регистрира два лингвистични стила: публичен и формален.
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Тъй като езикът е основното средство за социализация, семей-
ната среда може да има силно влияние на индивидуалното развитие.

Публичният език се характеризира с недостатъчна вербална
разработеност и обяснения на значенията и мотивите, свързани със
ситуация на имплицитна власт  в приписаните роли или позиции. В
семейството статусите и ролите са експлицитни. Високо структури-
раната и сепарирана семейна система няма да осигури среда, която
поощрява развитието на вариативни индивидуални езикови умения.

Формалният език, възниква в семейства, в които сложните
логически отношения са ясно формулирани.

Групите от типа на семействата могат да имат устойчиви поз-
навателни предпочитания, които са развили с течение на времето и
които остават относително устойчиви в различни ситуации (Nolen-
Hoeksema, 1986). Много често тези семейни стилове влияят на начина
на вземане на решения на индивидите. [86]

АНАЛИТИЧНИ И РЕЛАЦИОННИ СЕМЕЙСТВА. Cohen (1969)
идентифицира два стила – аналитичен (analytic) и релационен
(relational). Тя счита, че основен фактор за формирането им е се-
мейството. Нейните изследвания показват, че аналитичните деца
произхождат от формално организирани семейства, които са силно
структурирани – роли, статуси,  функции, тип лидерство, разпреде-
ление на властта и пр. са ясно определени. Семейната организация
е относително устойчива и йерархическа. Наградите, привилегиите
и задълженията са разпределени в значителна степен на основата
на роли и статуси в пределите на семейството.

Релационните деца произхождат от семейства, организирани
на основата на разделени функции сред всички членове, включи-
телно и децата. Организацията има тенденция да е аморфна и слабо
йерархическа. Награди, привилегии и задължения са разпределени
на основата на индивидуалните особености. Престижът може да се
изменя.

Кохън предполага, че неравното разпределение на двата
стила в САЩ е резултат от социокултурните различия. Релацион-
ният стил преобладава в среди с нисък доход. [61]

РОДИТЕЛСКО-ДЕТСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАТО ТРАН-
СМИСИЯ НА КОГНИТИВНИЯ СТИЛ. Взаимодействието на родители
и деца е основен фактор в социализацията на децата и предаването
на културните образци (Bernstein, 1981). Културата включва кодирани
в явна или неявна форма знания. Когнитивните действия на членовете
на дадена група са свързани със символите, характерни за културата
на тази група.
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Когнитивният стил се формира в една социокултурна среда.
Практиката доказва правотата на Виготскиантския подход (социо-
културен конструктивизъм) пред Пиажетианския (психологически
конструктивизъм).

Възрастният структурира контекстите, в които разгръща
проблемите, в които поставя детето в хода на общуването си с него.
Изследване на Hess и Shipman (1965) доказва връзката между
социалната класа на майката и начина на общуване с детето.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЙКА-ДЕТЕ. Hartmann и Haavind (1981)
установяват силни корелации между майчиния стил на учене и дет-
ската обучаемост в няколко насоки: как тя учи детето на решава
проблеми; обяснение на средствата за решение; особености на речта
(конкретност и абстрактност); лична отговорност; индивидуализъм-
колективизъм.

Dyk и Witkin (1965) установяват, че взаимодействието майка-
дете влияе на развитието на полевата зависимост и глобален когни-
тивен стил. Ако майката е властна, ограничава инициативата и личното
експериментиране на детето, това води до недостатъчно развитие
на самостоятелност (аналитичност, полева независимост). До анало-
гични резултати достигат и други автори - Berry 1966; Dawson 1967;
Witkin 1967. [Ib.].

Mayers класифицира културите според три критерия:
• дихотомни против холистични – конкретни или глобални

модели на полева интерпретация;
• ориентация към време против ориентация към резултат –

съсредоточеност върху стимули или върху хора;
• съзнание за цел против съзнание за взаимодействие –

съсредоточеност върху стимули или върху хора.
Авторът смята, че те се предават по семейна линия.
Работите на Cohen (1969), Berry (1966, 1971, 1974), Witkin (1967)

потвърждават тази теза. Според Cole и Scribner (1974), основните
познавателни процеси, не се изменят с културата. Но, функционал-
ните познавателни системи и тяхното приложение към определени
задачи могат да се изменят в културите. Концептуалният стил имат
тенденция да се изменя с културата.

Cohen (1969) установява, че ако едно дете живее в две се-
мейства с различни структури (напр.  при нов брак на родителите),
то има тенденция да прилага и двата концептуални стила.

Освен това, относителните (релационни) деца имат тенден-
ция да стават по-аналитични, когато влизат в училище, където до-
минира аналитичната среда.
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Децата с импулсивен концептуален темп стават по-рефлек-
сивни, когато учителите им са рефлексивни и обратното (Kagan 1966;
Yando, Kagan 1968). Аналитичните деца имат тенденция да са
рефлексивни, докато релативните – да са импулсивни.

Концептуалните стилове включват компоненти, които имат
възможности за изменение с развитието. Например, полевата
зависимост се развива с възрастта в посока от глобализация към
диференциация (Witkin, 1967). Това е свързано с развитието на воле-
вото внимание.

Когнитивният стил може да се изменя под влияние на
културата в детска възраст, където влиянието на семейството е най-
силно. [Ib.].

5.4. ВЛИЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА
СРЕДАТА

ШУМ. Pizzo (1981) изследва тиха (40 dBA) и шумна (75 dBA)
среди и връзката им със стила на учене. При всичките вариации на
стила, при по-тихата среда се получават по-високи резултати.

СВЕТЛИНА. Krimsky (1982) изследва влиянието на слабо и
силно осветление. Предпочитанията на учениците за осветлението
не се оказват критически по отношение на стиловете им.

ДИЗАЙН. Shea (1983) изследва влиянието на формална (стан-
дартно училищно обзавеждане) и неформална по дизайн среда.
Доминират резултатите при неформалната среда.

СЕЛСКИ И ГРАДСКИ УЧЕНИЦИ. Carruthers и Young (1979)
изследват различията между градски и селски ученици. Няма
различия при предпочитанията на част от деня – всички учат най-
добре денем.

ЧАСТ ОТ ДЕНЯ. C.Murray (1980) – много от жените с ниски
достижения предпочитат да учат вечер, а мъжете – през деня.

Lam-Phoon (1986) - изследва азиатските ученици, и устано-
вява, че предпочитат рано-утринното учене; също - мексикано-
американците (Dunn, Gemake, Jalai, Zenhausern, Quinn, 1990; Sims,
1988); по-късно през деня предпочитат да учат негрите и гърците
(Dunn, 1990).
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ТЕМПЕРАТУРА В КЛАСНАТА СТАЯ. Murrain (1983) сравнява
предпочитанията към хладна и топла среда. Повече предпочитания
има към топла среда.

5.5. ПРОЯВЛЕНИЯ НА КУЛТУРНИ РАЗЛИ-
ЧИЯ В СТИЛА НА УЧЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ
УЧЕНИЦИ (ПО ТЕОРЕТИЧНИТЕ МОДЕЛИ
НА ХОФСТЕДЕ И ТРОМПЕНААРС)

Съществуват две основни концепции за културни различия,
които дават възможности за сравнение на особеностите на хора от
над 50 страни. И двамата инициатори са нидерландци - Хеерт
Хофстеде и Фонс Тромпенаарс. При Хофстеде дименсиите са 4, а
при Тромпенаарс - 7. Само една от областите е назована идентично:
Индивидуализъм/колективизъм.

Основните проблеми в тези изследвания са няколко:
Проведени са в голям брой страни (около 50), но не и във

всички - почти липсват източноевропейските, в т.ч. и България.
Изследванията с много малко изключения са на ниво държава,

а не на етнос: данните например са за Канада, в която живеят много
различни културни общности. Това прави данните много съмнителни,
особено в тяхната педагогическа интерпретация. Това се подчертава
в множество публикации. Счита се, че изследванията на етно-ниво
предстоят.

Липсва единен интрументариум - и двамата автори са правили
своите изследвания в рамките на няколко години и с различни версии
на анкети и наблюдения.

И двете теории са опростени модели на действителността и
имат ограничена информативност.

Резултатите са относително валидни във времето и трябва да
се коригират периодично.

Културните различия са само част от различията между хо-
рата и изследванията обикновено не отчитат вътрешната диференциа-
ция по пол, възраст и пр.

Количествените измерения на културата провокират усредня-
ване и извеждане на норма, което е абсурдно.

По-долу ще бъдат дадени резултати от изследване на
ученици от трите основни етноси у нас (момичета и мом-
чета), проведено през 2001-2002 г.
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ТЕОРИЯТА НА ХОФСТЕДЕ. Geert Hofstede е холандски инже-
нер и социолог и публикува основните си работи през 80-90-те години
на ХХ век. [42; 43].

Някои от неговите определения на културата пряко се свърз-
ват с начина на мислене: “колективно програмиране на мнения” и
“път, по който група хора решава проблеми”.

Теорията на Хофстеде в четирите си измерения се отнася и
до когнитивния стил.

1. ВЛАСТОВА (ЙЕРАРХИЧНА) ДИСТАНЦИЯ (power distance,
PDI) е степента на неравенство, очаквана и приемлива за индиви-
дите. Тя се измерва с различията в ценностните системи на тези,
които имат повече власт и тези, които имат по-малко власт (лидери
и последователи). Властта (авторитета) се съхранява само ако среща
подчинение. Властовата дистанция отразява степента на неравенство
в обществото и как членовете му го възприемат. [38]

Известни са две полярни култури:
• Култура със силно изразено неравенство в силите (йе-

рархическа, дистанционна култура, - висока PDІ, с ясно
определени роли и граници)

• Култура със слабо изразено неравенство в силите (ега-
литаристка, недистанционна - ниска PD, с малка формал-
ност и неопределеност на ролите). Проявленията са про-
тивоположни.

За учениците от основните етноси у нас това е “параметър
на подобието”: t - критерий на Стюдънт е от 0,26 (Б-Р) до 1,06 (Т-
Р), като tcr = 1,65. Това е параметърът, по който подобията са най-
силни – от всичките “параметри на подобието” той е на първо място.
И при трите етноса властовата (йерархична) дистанция е средна –
нито ниска, нито висока: Av е от 0,49 (Р) до 0,52 (Б), а SD от 0,11 до
0,16.

За двата пола това е силен “параметър на различието”: t
е -2,04, като tcr = 1,66. По-силна е властовата (йерархична) дистанция
е при жените: Av 0,54 и SD 0,15; по-слабо при мъжете: Av 0,49 и SD
0,11.

Тук и по-нататъкса използвани означенията Av – средна
аритметична и SD – стандартно отклонение.

2. ИНДИВИДУАЛИЗЪМ-КОЛЕКТИВИЗЪМ (individualism, IDV)
- отразява отношението между индивида и общността в обществото.
В частност отразява търпимостта на културата към индивидуалните
мнения и оригиналността на мисленето. В културите с нисък индиви-
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дуализъм хората много се страхуват от грешка, от “неправилни”
мнения, от риск, те винаги вярват повече на колективните решения
и мнения, а не на индивидуалните; поощряват се анализ и отра-
жението и се отхвърлят импулсивните, интуитивни решения.[39]

Известни са две полярни култури:
• индивидуалистични култури (висока IND);
• колективистични култури (ниска IND).

В етнически план това е параметър на частичните раз-
личия и подобия: подобие между роми и турци (t = 1,19) и различие
между българи и роми (3,45) и българи – турци (2,57), като tcr = 1,65.
Българите са по-силни индивидуалисти - Av 0,55, SD 0,16. Ромите –
обратното, са колективисти: Av 0,48, SD 0,15; турците са по средата
– нито едното, нито другото: Av 0,50, SD 0,11.

И мъжете, и жените са повече индивидуалисти: Av 0,52-0,53 и
SD 0,11-0,15. Това е един от двата най-силни “параметри на
подобието”: t е -0,47, като tcr = 1,65.

3. МЪЖЕСТВЕНОСТ-ЖЕНСТВЕНОСТ (masculinity, MAS) - от-
разява степента на доминиране в обществото на “мъжки” или “жен-
ски” стил на мислене и поведение. В мъжките култури се поощрява
самоувереността, решителността, критичността и оригиналността,
дава се предпочитание на интуитивността и импулсивността при
вземане на решение. В женските култури се акцентира на отра-
жението и съвместния анализ. [Ib.]

Половата принадлежност и ролева диференциация са естест-
вени и неотменни елементи на културата. Поляризацията на мъже и
жени е резултат от тяхната социализация. Според Хофстеде, само
малка част от полово диференцираните роли е биологически опре-
делена, стабилността на образците на сексуални роли е почти изцяло
въпрос на социализация или с други думи на поведение, което е
резултат от научаване (джендер).

Известни са две полярни култури:
• “мъжки” култури (висока MAS);
• “женски” култури (ниска MAS).

За етносите това е параметър на частичните различия и
подобия: подобие между турци и роми (t = -0,29) и различие между
българи и роми (3,10) и българи – турци (3,66), като t cr = 1,65.
Българите са с “по-мъжки” тип култура: Av 0,52, SD 0,16. Ромите и
турците - обратното, са “женски” тип: Av 0,45, SD 0,10-0,14.

Мъжете са по-мъжки тип, макар и слабо: Av 0,50 срещу 0,48
на жените и SD 0,11-0,16. Това е “параметър на подобието”: t е
1,31, като tcr = 1,65.
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4. ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕСИГУРНОСТТА (uncertainty avoidan-
ce, UAI) - отразява колективното ниво на търпимост към неувере-
ността и двусмислеността. Обществото намалява тревожността си
спрямо нетривиални, неструктурирани (уникални) ситуации, като ги
решава най-често чрез експерти и създавайки “псевдоувереност”
чрез правила, ритуали и религии. В познавателно отношение неуве-
реността може да бъде намалена или чрез възприемане на чуждо
мнение (авторитет), или чрез увеличаване на времето за анализ на
проблема, както и изобщо с предпочитане на анализа и отражението
пред дедукцията. [Ib.]

Хората в избягващите несигурността култури минимизират
възможността за такива ситуации,  разпространявайки законите,
правилата и безопасността и на философско и религиозно ниво,
вярвайки в абсолютната истина. Те имат тенденция да са по-емо-
ционални, енергични и активни. Противоположно е поведението на
хората от приемащите несигурността  култури. Те са по-търпими
към различни мнения, предпочитат по-малко количество правила и
на философско и религиозно ниво са повече релативисти и толе-
рантни. Те са флегматични, умозрителни и по-малко емоционални.

Известни са две полярни култури:
• Култура със силно изразено избягване на несигурността

(висока UNA);
• Култура със слабо изразено избягване на несигурността

(ниска UNA).
За етносите това е параметър на частичните различия и

подобия: подобие между българи и турци (t = -0,88) и различие
между българи и роми (2,01) и турци – роми  (3,10), като tcr = 1,65.
Турците са с най-висока UNA: Av 0,52, SD 0,11. Ромите - обратното,
с най-ниска UNA: Av 0,46, SD 0,14. За българите не може да се каже
нищо определено: Av 0,50, SD 0,16.

Нищо определено не може да се каже за мъжете и жените:
Av 0,50 (М) срещу 0,51 (Ж) и SD 0,11-0,16. Това е другият най-
силен “параметър на подобието”: t е -0,56, като tcr = 1,65.

5. ВРЕМЕВА ОРИЕНТАЦИЯ (long-term versus short-term orien-
tation, LTO) - Хофстеде и М. Bond добавят пето измерение, валидно
само за Азиатските култури (1987). Ценностите, свързани с дълго-
срочната ориентация от типа на: спестовност, грижливост, настойчи-
вост и готовност за правене на краткосрочни жертви в името на дъл-
госрочна печалба, противостоят на ценности, свързани с кратко-
срочна ориентация от типа на: уважение на традицията и изпълнение
на социални задължения. [19]

Известни са две полярни култури:
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• Култура с дългосрочна, дълговременна ориентация
(висока LTO);

• Култура с краткосрочна, кратковременна ориентация
(ниска LTO).

В етнически план това е вторият по сила параметър на
различието: t = 2,68 (Б-Т), и 9,22 (Т-Р), и 11,03 (Б-Р), като tcr = 1,65.
Българите са с най-изразена култура с дълговременна ориентация:
Av 0,61, SD 0,14. Турците – също: Av 0,55, SD 0,09. Ромите - обратното,
са със силно изразена култура с кратковременна ориентация: Av
0,34, SD 0,12.

Жените са с по-силно изразена култура с дълговременна
ориентация: Av 0,58, SD 0,15, срещу 0,52, SD 0,11 на мъжете. Това
е един от трите най-силни “параметри на различието”: t е -
2,54, като tcr = 1,65.

СТИЛ НА УЧЕНЕ И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ ПО ТРОМПЕНА-
АРС. Fons Trompenaars  определя културата като “път за решение
на проблемите” и “водата, в която плуваме - тя ни обкръжава и опре-
деля”. [96]

Измеренията на културата в човешките отношения са седем:

1. УНИВЕРСАЛИЗЪМ - ПАРТИКУРАЛИЗЪМ (universalism vs.
particularism, UNI). Основната насока на това измерение е дали човек
се ръководи в отношенията си с другите хора от правила или от
отношения (rules vs. relationships). Универсалистът е социетално на-
строен и следва универсални правила и закони в живота и в работа-
та; партикуралистът се ръководи от потребностите на най-близките
му.

Известни са две полярни култури:
• универсалистки култури (висока UNI);
• партикуларистки култури (ниска UNI).

За етносите това е параметър на различието: t = 1,71 (Б-
Т), и 5,67 (Т-Р), и 6,77 (Б-Р), като tcr = 1,65. Българите са с най-
изразена универсалистка култура: Av 0,56, SD 0,16. Турците – също:
Av 0,53, SD 0,10. Ромите - обратното, са с партикуларистка култура:
Av 0,44, SD 0,14.

Жените са с по-силна универсалистка култура: Av 0,56 (Ж)
срещу 0,51 (М) и SD 0,11-0,16. За учениците от двата пола това е
“параметър на различието”: t е -1,77, като tcr = 1,65.

2. ИНДИВИДУАЛИЗЪМ - КОЛЕКТИВИЗЪМ.Идеята е анало-
гична на измерението на Хофстеде.
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3. НЕУТРАЛНОСТ - ЕМОЦИОНАЛНОСТ (neutral vs. affective,
AFF). Измерението засяга демонстрацията на емоции. Хората може
да са емоционални или неемоционални (неутрални емоционално).

Известни са две полярни култури:
• емоционални култури (висока AFF);
• неемоционални (неутрални емоционално) култури (ниска

AFF).
В етнически план това е параметър на различието: t е от

3,18 до 6,94 (tcr = 1,65). Българите са с най-висока AFF: Av 0,60, SD
0,15. Турците и ромите са с показатели близки до средните (нито
високо, нито ниско). Турците – Av 0,60, SD 0,15, а ромите - Av 0,45,
SD 0,13.

По-емоционални са жените: Av 0,59 (Ж) срещу 0,53 (М) и SD
0,11-0,16. Това е другият най-силен “параметър на различи-
ето”: t е -3,01, като tcr = 1,65.

4. СПЕЦИФИЧНОСТ - ДИФУЗНОСТ (specific vs. diffuse, brief
and numerous vs. long-term relationships, SPE) Това измерение раз-
деля хората според вида дружба и отношения, които поддържат. В
единия случай това са кратки и повърхностни връзки с много хора,
а в другия - малобройни, но дългосрочни и задълбочени отношения.
В групите с доминиране на “специфични” отношения дружбата е
инструментална и подпомага достигането на целите; в групите с
доминиране на “дифузни” отношения има по-ясни граници между
норми (правила) и дружба.

Известни са две полярни култури:
• култура на специфичните връзки (висока SPE);
• култура на дифузните връзки (ниска SPE).

Българите са с най-висока UNA: Av 0,56, SD 0,16. Ромите -
обратното, с най-ниска UNA: Av 0,47, SD 0,13. За Турците не може
да се каже нищо определено: Av 0,50, SD 0,10. Това е параметър
на частичните различия и подобия: подобие между турци и роми
(t = 0,73) и различие между българи и турци (1,88) и българи – роми
(2,44), като tcr = 1,65.

За половете това е силен “параметър на подобието”: t е
0,54, като tcr = 1,65. Av 0,54 (М) срещу 0,53 (Ж) и SD 0,09-0,16.

5. ДОСТИЖЕНИЕ – ПРИПИСВАНЕ (achievement vs. ascripti-
on, ACH) Това измерение описва различията между тези, които оце-
няват достиженията като първични измерения на статуса и тези,
които оценяват не само достиженията, но също и други признаци -
произход, образование, титли, семейна репутация и пр.
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Известни са две полярни култури:
• култура на достиженията (висока ACH);
• култура на приписването (ниска ACH).

Българите и турците са с изразена култура на достиженията
(висок ACH): Av 0,66, SD 0,14 (Б) и Av 0,54, SD 0,11 (Т). Ромите -
обратното, са с изразена култура на приписването: Av 0,41, SD 0,13.
Това е трети по сила параметър на различията: t е над 7,14
(tcr = 1,65).

Жените са с по-силно изразена култура на достиженията: Av
0,63 (Ж) срещу 0,57 (М) и SD 0,19-0,15. Това е другият най-силен
“параметър на различието”: t е -3,41, като tcr = 1,65.

6. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВРЕМЕТО (attitudes toward time, ATT).
Измерение на акцента (значението), който се придава на миналото,
настоящето или бъдещето.

Известни са две полярни култури:
• Монохронни култури (ниска ATT) - държи се много на точ-

ността; на делова или лична среща се ходи преди оз-
наченото време, за да се спази уговорката, тъй като за-
къснението се счита за груба обида; последователността
на действията се планира стриктно; всеки ден има “дневен
ред”; времето е сегментирано и подлежи на рационали-
зация (значение и последствия); линейността (логичността,
причинността) се цени и очаква; времето и свободата са
елементи в концепцията за бъдещето; отклонението от този
модел се считат за безотговорност и неспособност;

• Полихронни култури (висока ATT) времето се планира по-
аморфно, с по-малка точност; на времевите обвързвания
(срещи, уговорки) не се държи много; този тип общество
се нарича “минало-настояще ориентирано”; доминират
традициите, наследството и отношенията.

Българите са с най-силно изразена полихронна култура: Av
0,69, SD 0,10. Турците са от същия тип, но показателите са по-ниски:
Av 0,54, SD 0,09. Ромите са със силно изразена монохромна култура:
Av 0,33, SD 0,08. Това е първият по сила параметър на разли-
чията: t над 5,39 (tcr = 1,65).

За половете обаче, това е “параметър на подобието”: t е
-0,89, като tcr = 1,65. И мъжете и жените са от полихронен тип: Av
0,60 (М) срещу 0,63 (Ж) и SD 0,13-0,14.

7. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА (attitudes
toward the environment, ATT). Измерение на степента на приемане на
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хармонията с външния свят или за контрол над него. Например,
основна концепция на японската култура е хармонията (Wei), оттам
и доминират отношения на сътрудничество и съгласие. В други стра-
ни, управлението (контрола) над външната среда е много по-важен
- конфликтите и дори насилието се възприема като нормално.

Известни са две полярни култури:
• култура на контрола (висока ATE);
• култура на хармонията (ниска ATE).

Българите са с култура на контрола: Av 0,6 SD 0,16. Ромите -
обратното, с култура на хармонията: Av 0,45, SD 0,14. За турците не
може да се каже нищо определено: Av 0,50, SD 0,11. Това е
параметър на различията: t е над 2,24, като tcr = 1,65.

Нищо определено не може да се каже за мъжете и жените:
Av 0,51 (М) срещу 0,52 (Ж) и SD 0,11-0,16. Това е другият най-
силен “параметър на подобието”: t е -0,70, като tcr = 1,65.

ОБОБЩЕНИЕ.
По-долу са дадени основните качествени характеристики по

отделните параметри, като С означава средно; В – високо; Н – ниско;
МВ – много високо; МН – много ниско:

Властова (йерархична) дистанция  (PDI) – Подобие: Бъл-
гари – С, Турци – С, Роми – С; Различие: Мъже – С, Жени – В.

Индивидуализъм-колективизъм (IDV) - Частични различия:
Българи – В, Турци – С, Роми – С; Подобие: Мъже – С, Жени – С.

Мъжественост-женственост (MAS) - Частични различия:
Българи – С, Турци – Н, Роми – Н; Подобие: Мъже – С, Жени – С.

Отношение към несигурността (UAI) - Частични различия:
Българи – С, Турци – С, Роми – Н; Подобие: Мъже – С, Жени – С.

Времева ориентация (LTO) - Различие: Българи – МВ, Турци
– В, Роми – МН; Различие: Мъже – С, Жени – В.

Универсализъм - партикурализъм (UNI) - Различие: Бъл-
гари – В, Турци – С, Роми – Н; Различие: Мъже – С, Жени – В.

Неутралност - емоционалност (AFF) - Различие: Българи –
МВ, Турци – С, Роми – МН; Различие: Мъже – С; Жени – В.

Специфичност - дифузност (SPE) - Частични различия: Бъл-
гари – В, Турци – С, Роми – МН; Подобие: Мъже – В, Жени – С.

Достижение - приписване (ACH) - Различие: Българи – МВ,
Турци – В, Роми – Н; Различие: Мъже – В, Жени – МВ.

Отношение към времето (ATT) - Различие: Българи – МВ,
Турци – В, Роми – МН; Подобие: Мъже – МВ, Жени – МВ.

Отношение към обкръжаващата среда (ATЕ) - Различие:
Българи – В, Турци – С, Роми – Н; Подобие: Мъже – С, Жени – С.
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• Само по един параметър – PDI е регистрирано подобие в
стиловете на учене между трите етноса.

• Частични различия (подобие между едни и различие
между други етноси) са регистрирани при 4 измерения на
културата – IDV, MAS, UAI, SPE.

• Различия са регистрирани при 6 параметри – LTO, UNI,
AFF, ACH, ATT, ATЕ.

• Особено важно е, че има значителни различия между
мнозинство и малцинства от една страна и между двете
основни малцинства, от друга. Това е предпоставка за
лесна генерализация и оттам възможност за грешки в
работата на учителя.

• Подобие между стиловете на двата пола е регистрирано
по шест показателя: IDV, MAS, UAI, SPE, ATT, ATЕ, а
различие - по останалите пет.
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6. ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛА НА УЧЕНЕ И
КОГНИТИВНИЯ СТИЛ НА БЪЛГАРСКИ
УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ И
ПОЛОВЕ

6.1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЕТОДОЛОГИЯ
 Изследването се основава на оценката, която учители дават

на учениците от трите основни етноси у нас, както и на момичетата
и момчетата. То е направено през 2001-2002 г. чрез специално кон-
струиран въпросник с 27 айтема. Изследвани са 126 учители.

Поради липса на общоприета и наложена теоретична основа
(класификационна схема) на стиловете (на учене и когнитивен) се
възприе идеята да се измерват отделни параметри на стила, като
след това се групират в клъстери.

Оценката се прави по 7 степенна скала и варира от +1 (висо-
ката част на континуума) до -1 (ниската), като 0 е разделителната
линия.

Следва списъкът на измерваните променливи:
1. Умение за селекция на информация (отделяне на важното

от маловажното).
2. Предпочитан източник за допълване на информацията при

недостиг.
3. Активност.
4. Предпочитан логически подход.
5. Логичност на мисленето (умение за аргументиране,

следване на последователен причинно определен път).
6. Степен на пълнота на аргументацията при доказването на

една теза.
7. Запомняне на текстове в които доминират описания и

сравнения.
8. Запомняне на текстове в които доминират понятия, цифри,

факти.
9. Запомняне на текстове, в които се излагат причинно-

следствени връзки.
10. Значение на контекста (фона) при възприемането.
11. Предпочитан канал за получаване на информация.
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12. Предпочитан начин на получаване на информация.
13. Предпочитан начин на възприемане и обработване не

информацията.
14. Склонност към придобиване на сетивен опит.
15. Склонност към абстрактно мислене и вербално изразяване.
16. Емоционалност на познавателния процес.
17. Отношение към авторитети.
18. Отношение към собственото мнение.
19. Предпочитан темп на обработка.
20. Отношение към риска.
21. Отношение към колективизма.
22. Подреденост на мисловните операции.
23. Оригиналност на мисленето.
24. Отношение към точността на решението.
25. Настойчивост, упоритост в познанието.
26. Праволинейност на познанието.
27. Задълбоченост на мисленето.

За изследването на особеностите на различните етноси и
полове според типологията на Myers-Briggs беше използван  Paragon
LSI.

За изследването на особеностите на перцептуалните модал-
ности беше използвана скалата за самооценка на C.Rose.

За изследването на особеностите на различните етноси и
полове според типологията на Colb беше използван 9-айтемовият
въпросник по теорията на Colb.

За изследването на особеностите на различните етноси и по-
лове според параметрите на учебната среда беше реализиарно чрез
наша модификация на LSI на Dunn, Dunn, Price [22], свързана с 9-
степенна Likert-скала.

Изследването на самооценката на възприятията при вземане
на решения като елемент на стила на учене става чрез Въпросник
Cognitive Confidence Questionnaire  [39].

6.2. ЕТНИЧЕСКИ ВАРИАЦИИ

6.2.1. ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СТИЛА
Установено беше, че глобално (на базата на изследваните

параметри) трите етноса се различават значимо. Измереният t - кри-
терий на Стюдънт е както следва: за българи-турци: 3,21; за бъл-
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гари-роми: 8,94; за турци-роми: 8,62. И в трите случая tcr = 1,96 при
статистическа сигурност 0,95. Най-близки са стиловете на българи и
турци - коеф. на корелация при ниво 0,95 е 0,41, докато при остана-
лите случаи е отрицателен: - 0,27 за българи-роми и – 0,06 за турци-
роми.

В следващото изложение ще използваме три понятия отна-
сящи се до отделните параметри на стила:

• “параметър на подобието” – няма качествени (стати-
стически значими) различия между трите етноса;

• “параметър на различието” – между трите етноса има
различия;

• “параметър на частичните различия и подобия” –
между някои етноси има различия, между други – не.

6.2.2. ЧАСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СТИЛА
УМЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ. Умението за се-

лекция на информация (отделяне на важното от маловажното) варира
от силно (+) до слабо развито (-). Тук и по-нататък в текста знаците +
и – означават само двата края на континуума и са знаци за различие,
а не за качество. Както многократно беше посочено, всеки стил може
да е “добър” или “лош” в зависимост от ситуацията и относително.

Това е “параметър на различието”: t е от 4,80 (Б-Т) до
11,88 (Б-Р), като tcr = 1,66. В ранглистата на този тип параметри той
е на четвърто място. Особено силни са различията българи-роми.

Най-силно развито е това умение при българите, като и
вариациите са най-малки: Av 0,59 и SD 0,35; по-слабо при турците:
Av 0,25 и SD 0,46 и най-слабо – при ромите: Av - 0,37 и SD 0,41.

ПРЕДПОЧИТАН ИЗТОЧНИК ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ИНФОРМА-
ЦИЯТА ПРИ НЕДОСТИГ. Визираха се два основни видове източници
– учителят, учебникът (+) и други средства: други книги, други хора,
телевизия и пр.(-). Това е “параметър на подобието”: t е от 0,13
(Р-Т) до – 0,64 (Б-Т), като tcr = 1,66. Това е параметърът, по който
подобията са най-силни – от всичките “параметри на подобието” той
е на първо място.

И при трите етноса доминират традиционните източници –
учителят и учебникът: Av е от 0,18 до 0,25, а SD от 0,61 до 0,69.

АКТИВНОСТ. С това понятие беше означено два крайни вида
поведение: пасивно следване на инструкциите на учителя (+) и
проява на инициатива и отговорност (-).
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Този параметър е на различието, среден по сила: t е от -
3,35 (Р-Т) до – 5,96 (Б-Р), като tcr = 1,66. Много силни различия
българи - роми.

Най-активни са българите: Av - 0,30; сравнително пасивни -
турците: Av 0,09 и най-пасивни –ромите: Av 0,53. И в трите случая
вариациите са големи: SD е от 0,49 до 0,60.

ПРЕДПОЧИТАН ЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД. Този параметър има
два крайни варианта: дедуктивен - структуриране на мисълта от об-
щото към детайлите (+) и индуктивен - стремеж към обобщение (-).
Това е параметър на частичните различия и подобия: подо-
бие между българи и турци (t = 1,52) и сравнително силно различие
между българи и роми (6,54) и турци – роми (5,30), като tcr = 1,66.

Българите и турците предпочитат дедуктивния подход (макар
и не много силно изразено) - Av е от 0,40 (Б) до 0,27, а SD е 0,40.
Ромите – обратното, индуктивния подход: Av е - 0,31, а SD 0,48.

ЛОГИЧНОСТ НА МИСЛЕНЕТО. Измерва се умението за аргу-
ментиране, следване на последователен причинно определен път,
което може да е високо (+) и ниско (-).

Това е “параметър на различието”: t е от 4,87 (Т-Р) до
12,49 (Б-Р), като tcr = 1,66. Параметърът е трети по сила. Изклю-
чително силни различия българи - роми.

Най-силно развито е това умение при българите, като и ва-
риациите са най-малки: Av 0,59 и SD 0,354; по-слабо при турците: Av
0,17 и SD 0,52 и най-слабо – при ромите: Av - 0,41 и SD 0,44.

СТЕПЕН НА ПЪЛНОТА НА АРГУМЕНТАЦИЯТА. Този пара-
метър измерва склонността на човек да се ограничава до основните
аргументи при доказването на една теза (+) и склонността да при-
вежда допълнителни аргументи (-).

Това е вторият по сила “параметър на подобието”: t е от
0,12 (Б-Т) до 1,46 (Б-Р), като tcr = 1,66.

По този параметър са най-силни подобията между българи и
турци – 0,09 и 0,08.

И при трите етноса практически не доминира нито едното, нито
другото: Av е от 0,10 (Б) до - 0,07 (Р), при много високи индиви-
дуални вариации: SD е над 0,6.

ЗАПОМНЯНЕ НА ТЕКСТОВЕ В КОИТО ДОМИНИРАТ ОПИСА-
НИЯ И СРАВНЕНИЯ. Този и следващите два параметри са свързани
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с паметта. Човек има силно развито (+) или слабо развито (-) умение
да запомня текстове в които доминират описания и сравнения.

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
1,83 (Т-Р) до 3,02 (Б-Р), като tcr = 1,66.

Най-силно развито е това умение при българите, като и вари-
ациите са най-големи: Av 0,24 и SD 0,65; по-слабо при турците: Av
0,04 и SD 0,50 и най-слабо – при ромите: Av - 0,21 и SD 0,55.

ЗАПОМНЯНЕ НА ТЕКСТОВЕ В КОИТО ДОМИНИРАТ ПОНЯ-
ТИЯ, ЦИФРИ, ФАКТИ. Човек има силно развито (+) или слабо разви-
то (-) умение да запомня текстове в които доминират понятия, цифри,
факти.

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
2,45 (Т-Р) до 3,96 (Б-Р), като tcr = 1,66. Най-значителни са различията
между българи и роми.

Най-силно развито е това умение при българите, като и
вариациите са най-големи: Av 0,34 и SD 0,64; по-слабо при турците:
Av 0,05 и SD 0,55 и най-слабо – при ромите: Av - 0,30 и SD 0,56.

ЗАПОМНЯНЕ НА ТЕКСТОВЕ, В КОИТО СЕ ИЗЛАГАТ ПРИ-
ЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ВРЪЗКИ. Човек има силно развито (+) или
слабо развито (-) умение да запомня текстове в които се излагат
причинно-следствени връзки.

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
1,74 (Т-Р) до 3,92 (Б-Р), като tcr = 1,66. Значителни различия между
българи и роми.

Най-силно развито е това умение при българите, като и
вариациите са най-големи: Av 0,40 и SD 0,63; по-слабо при турците:
Av 0,09 и SD 0,58 и най-слабо – при ромите: Av - 0,14 и SD 0,53.

ЗНАЧЕНИЕ НА КОНТЕКСТА (ФОНА) ПРИ ВЪЗПРИЕМАНЕТО.
Това е класическото измерение контекстна зависимост (+) и кон-
текстна независимост (-).

Това е третият по сила “параметър на подобието”: t е от
0,54 (Т-Р) до 1,06 (Б-Т), като tcr = 1,66.

И трите етноса са леко контекстно зависими: Av е от 0,27 (Б)
до 0,08 (Р), при високи индивидуални вариации: SD е над 0,5.

ПРЕДПОЧИТАН КАНАЛ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМА-
ЦИЯ. Също класическо измерение. От едната страна на контину-
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ума е зрението, респ. четене (+), а от другата - други сетива, главно
слуха (-).

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
2,39 (Б-Т) до 5,88 (Б-Р), като tcr = 1,66. По-силни са различията между
ромите от една страна и останалите етноси.

Най-силно зависими от зрението като канал за информация
са българите: Av 0,44 и SD 0,57; малко по-слабо (предпоставка за
по-добро разпределение на вниманието), турците: Av 0,20 и SD 0,49
и най-слабо (респ. най-силно зависими от другите канали) – ромите:
Av - 0,38 и SD 0,58.

ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМА-
ЦИЯ. Визира се начинът за получаване на информация: обмен на
мнения с другите (+) и самостоятелно изучаване (-).

Това е параметър на частичните различия и подобия:
подобие между българи и роми (t = - 0,22) и турци – роми (1,58) и
различие между българи и турци (-2,24), като tcr = 1,66.

Турците са най-колективистични - Av 0,20, а българите и ро-
мите си приличат: Av е - 0,02 и 0,05, като SD на всички е над 0,5. По
този параметър подобията на българи и роми са най-големи.

ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН НА ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВА-
НЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА. Това е класическото измерение цялостно,
синтетично (+) и аналитично (-) възприемане и обработване на
информацията.

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
3,57 (Т-Р) до 5,05 (Б-Р), като tcr = 1,66.

Най-“синтетични” са българите: Av 0,42 и SD 0,47; малко по-
слабо - турците: Av 0,17 и SD 0,40 и най-“аналитични” – ромите: Av -
0,20 и SD 0,57.

СКЛОННОСТ КЪМ ПРИДОБИВАНЕ НА СЕТИВЕН ОПИТ. Мо-
же да е висока (+) и ниска (-).

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
2,71 (Т-Р) до 4,74 (Б-Р), като tcr = 1,66.

Най-склонни към натрупване на сетивен опит, свързан с
обучението са българите: Av 0,50 и SD 0,34; малко по-слабо - турците:
Av 0,30 и SD 0,36 и най-малко - ромите: Av - 0,02 и SD 0,52.
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СКЛОННОСТ КЪМ АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ И ВЕРБАЛНО
ИЗРАЗЯВАНЕ. Може да е висока (+) и ниска (-).

Това е шести по сила “параметър на различието”: t е от
3,39 (Б-Т) до 8,39 (Б-Р), като tcr = 1,66. Силни различия българи –
роми.

Най-склонни към абстрактно мислене и вербално изразяване
при обучението са българите: Av 0,49 и SD 0,48; най-малко - ромите:
Av - 0,37 и SD 0,48. Турците са по средата: Av 0,11 и SD 0,55.

ЕМОЦИОНАЛНОСТ НА ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. Може
да е висока (+) и ниска (-).

Това е параметър на частичните различия и подобия:
подобие между българи и турци (t = 1,27) и различие между турци –
роми (4,13) и българи и роми (4,76), като tcr = 1,66. Силни различия
роми – други етноси.

Най-емоционални (не изобщо, а емоции, свързани с познава-
телния процес и обучението като цяло) са българите: Av 0,59 и SD
0,45; малко по-слабо - турците: Av 0,47 и SD 0,45 и най-малко - ромите:
Av 0,01 и SD 0,59.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ АВТОРИТЕТИ. Този параметър измерва
склонността на човек да има безкритична вяра в правила, авторитети,
експерти (учителя), по-силните (+) и да има критично отношение към
тях (-).

Това е параметър на частичните различия и подобия:
подобие между българи и турци (t = 0,73) и турци – роми (-1,12) и
различие между българи и роми (-1,69), като tcr = 1,66. Различията
са малки и на границата на критичната зона.

Отношението към авторитети е твърде интересно: и при трите
етноса практически не доминира силно нито вярата, нито критиката:
Av е от -0,14 (Б) до 0,14 (Р), при високи индивидуални вариации: SD
е над 0,5.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОБСТВЕНОТО МНЕНИЕ. Измерва
отношението към собственото мнение: недоверие в собственото мне-
ние (+) и увереност в собственото мнение, самоувереност (-).

Това е параметър на частичните различия и подобия:
различие между българи и турци (t = -1,92) и подобие между турци
и роми (0,30) и между българи и роми (-0,93), като tcr = 1,66.

И трите етноса демонстрират повече самоувереност: Av е от -
0,08 (Т) до -0,28 (Б), при високи индивидуални вариации: SD е над
0,6.
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ПРЕДПОЧИТАН ТЕМП НА ОБРАБОТКА. Може да е с акцент
върху пълнотата на информацията и решението (+) и акцент върху
бързината на реакцията (-).

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
3,49 (Б-Т) до 8,61 (Б-Р), като tcr = 1,66. Силни различия българи –
роми и турци - роми.

Най-силен акцент върху пълнотата на информацията и реше-
нието поставят българите: Av 0,39 и SD 0,41; най-силен акцент върху
бързината на реакцията - ромите: Av -0,45 и SD 0,40. Турците са по
средата: Av 0,11 и SD 0,42.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ РИСКА. Този параметър измерва липса
на страх от грешка, неправилни мнения, риск (+) и силен страх от
грешка, неправилни мнения, риск (-).

Това е параметър на частичните различия и подобия:
различие между българи и турци (t = -2,71) и подобие между турци
и роми (1,51) и между българи и роми (-0,12), като tcr = 1,66.

Турците са по-безстрашни от другите етноси: Av 0,07, докато
българите и ромите са изключително близки: Av -0,16 (Б) и -0,12 (Р)
и високи индивидуални вариации: SD е над 0,5. Това е един от
паваметрите с най-голяма близост на роми и българи.

 ОТНОШЕНИЕ КЪМ КОЛЕКТИВИЗМА. При вземане на реше-
ния човек може да има приоритет на индивидуалните решения и
мнения пред колективните (+) или приоритет на колективните решения
и мнения пред индивидуалните (-).

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
-2,81 (Б-Т) до -5,28 (Б-Р), като tcr = 1,66. Силни различия българи –
роми и турци - роми.

Ромите са силно индивидуалистични: Av 0,44 и SD 0,52;
българите и турците – колективистични в различна степен: Av -0,33 и
SD 0,58 (Б) и Av -0,07 и SD 0,55 (Т).

ПОДРЕДЕНОСТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ. При мислене
може да доминира отражението и последователния анализ (+) или
интуитивността и импулсивността (-).

Това е среден по сила “параметър на различието”: t е от
1,82 (Б-Т) до 3,73 (Б-Р), като tcr = 1,66. Силни различия българи –
роми.

Ромите са силно интуитивни и импулсивни: Av -0,38 и SD 0,50;
българите – последователни: Av 0,16 и SD 0,55. Турците практически
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са на «нулата» - нито едното, нито другото диминира: Av -0,02 и SD
0,46.

ОРИГИНАЛНОСТ НА МИСЛЕНЕТО. Мисленето може да се
характеризира с оригиналност (+) или с традиция, рутина (-).

Това е параметър на частичните различия и подобия:
различие между българи и турци (t = 5,67) – най-силното от всички
параметри, и между българи и роми (4,62), подобие между турци и
роми (0,65), като tcr = 1,66. Това е едно от най-силните подобия между
тези етноси.

Българите са най-оригинално мислещи: Av 0,37, а турците и
ромите са традиционно и рутинно мислещи: Av -0,18 (Т) и -0,27 (Р),
при високи индивидуални вариации: SD е над 0,5.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТОЧНОСТТА НА РЕШЕНИЕТО. При взе-
мане на решения може да доминира повърхностност (+) или висока
точност (-).

Това е пети по сила “параметър на различието”: t е от
3,30 (Б-Т) до 6,67 (Б-Р), като tcr = 1,66. Едни от най-силните различия
между роми и други етноси.

Ромите са силно повърхностни: Av 0,56 и SD 0,41; българите
и турците се стремят към висока точност: Av -0,10 (Т) и -0,37 (Б). SD
е над 0,57.

 НАСТОЙЧИВОСТ, УПОРИТОСТ В ПОЗНАНИЕТО. Може да
е висока (+) или ниска (-).

Това е първи по сила “параметър на различието”: t е от
6,26 (Б-Т) до 14,85 (Б-Р), като tcr = 1,66. Най-високи различия между
роми и други етноси и едни от най-силните между българи и турци.

Ромите са с крайно ниска настойчивост в познанието – оцен-
ката им е най-ниска от всички параметри: Av -0,56 и SD 0,42; бълга-
рите са най-настойчиви – тяхната оценка пък е най-висока от всички
изследвани параметри: Av 0,71 при най-ниска SD – 0,30. Турците
също са настойчиви в познанието, макар и в по-ниска степен: Av
0,24, SD – 0,49.

ПРАВОЛИНЕЙНОСТ НА ПОЗНАНИЕТО. В познанието си чо-
век може да има склонност да се връща и да повтаря минали етапи
(+) или склонност да върви само напред (-).

Това е параметър на частичните различия и подобия:
различие между българи и турци (t = -1,89) и подобие между турци
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и роми (1,22) и българи и роми (-0,47), като tcr = 1,66. Това е пара-
метър с най-силно подобие между българи и ромите.

Турците са най-склонни да се връщат и да повтарят етапи от
познавателния процес: Av 0,14, а българите и ромите са склонни да
не го правят, макар и не в толкова силна степен: Av -0,08 (Б) и -0,05
(Р), при високи индивидуални вариации: SD е над 0,5.

ЗАДЪЛБОЧЕНОСТ НА МИСЛЕНЕТО. Задълбочеността на
мисленето може да е висока (+) или ниска (-).

Това е втори по сила “параметър на различието”: t е от
4,32 (Б-Т) до 11,49 (Б-Р), като tcr = 1,66. Втори по сила различия
между роми и другите етноси.

Ромите са с много ниска задълбоченост на мисленето: Av -
0,38 и SD 0,51; българите са най-задълбочени: Av 0,68 (втора по
сила оценка) при ниска SD – 0,36. Турците също са задълбочени в
познанието, макар и в по-ниска степен: Av 0,33, SD – 0,51.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ
СПОРЕД ТИПОЛОГИЯТА НА MYERS-BRIGGS. Резултатите от изслед-
ването на 76 ученици през 2003 г. са следните:

E (Екстраверт) : I (Интраверт) – българи 58,33% : 41,67%; турци
45,66 : 54,33%; роми – 65,00% : 35,00%.

S (Сетивен тип) : N (Интуитивен тип) - българи 61,41% : 38,59%;
турци 46,66 : 53,33%; роми – 38,33% : 62,67%.

F (Чувстващ тип) : T (Мисловен тип) - българи 38,25% : 61,75%;
турци 36,66 : 63,33%; роми – 53,33% : 46,67%.

J (Разсъдлив тип) : P (Възприемчив тип) - българи 43,33% :
56,67%; турци 53,33 : 46,67%; роми – 64,17% : 35,83%.

“ТИПИЧНИЯТ” УЧЕНИК. Следва описанието на “типичните”
ученици от различните етноси с цялата условност на тези понятия.

БЪЛГАРИНЪТ е от тип ESTP (Екстраверт, Сетивен,
Мисловен, Възприемчив тип): Добър е при решаване на пробле-
ми на място, в момента, на реални въпроси и ситуации. Има вле-
чение към техника и колективни спортове. Адаптивен, толеран-
тен, консерватор в ценностите. Ненавижда дългите обяснения.
Според теорията това е типът с най-висока изразителност,
точен ред, най-асертивен, най-адаптивен към средата.

ТУРЧИНЪТ е от тип INTJ (Интраверт, Интуитивен,
Мисловен, Разсъдлив тип). Обикновено има оригинални мисли и
идеи. Има способността да организира работата си и да работи
без чужда помощ. Скептичен, критичен, независим, понякога не-
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преклонен, инат. Проблемът му е, че трудно степенува нещата
по важност. Той е с най-високо самообладание, най-ниска експре-
сивност, най-рефлексивен, език - подражание и кратки и ясни изра-
зи, строго, еднопосочно мислене, най-малка групова афилиация,
най-себенасочен.

РОМЪТ е от тип ENFJ (Екстраверт, Интуитивен, Чув-
стващ, Разсъдлив тип). Отзивчив и отговорен. Толерантен към
чувствата на другите хора. Може да води групи с непринуденост
и такт. Общителен, достъпен, съчувстващ. Чувствителен към
хвалене и критика. С най-силна памет за опита.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ
СПОРЕД ПЕРЦЕПТУАЛНИТЕ МОДАЛНОСТИ.  Изследването е със
същата извадка.

Модалностите са три: доминиращ визуален, звуков, кинетич-
но-тактилен подход при възприемане на действителността (Дън и
Дън). Практически трите етноса са изравнени.

• При визуалната модалност: Av 0,38-0,32 при SD 0,13-0,24.
t = 0,14 до 0,82  при tcr = 1,94.

• При звуковата модалност: Av 0,30-0,33 при SD 0,11-0,21. t
= - 0,01 до -0,55 при tcr = 1, 94.

• При кинетично-тактилната модалност: Av 0,31-0,34 при SD
0,07-0,16. t = 0,40 до -0,78 при tcr = 1, 94.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ
СПОРЕД ТИПОЛОГИЯТА НА COLB. Трите етноса не се различават
по стила си. Разликите не са статистически значими: t макс. достига
стойности 1, 50 при tcr = 2,01.

• Конкретно-експериментален стил: Av 0,62-0,64 при SD 0,10-
0,17.

• Рефлективно-наблюдателен стил: Av 0,66-0,67 при SD 0,05-
0,13.

• Абстрактно-концептуален стил: Av 0,62-0,70 при SD 0,06-
0,17.

Активно-експериментален стил: Av 0,53-0,63 при SD 0,11-0,17.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ
СПОРЕД ПАРАМЕТРИТЕ НА УЧЕБНАТА СРЕДА.  Измерва  пред-
почитаните параметри на средата. Всеки фактор е разглеждан като
независим континуум и не е задължително свързан с други фак-
тори. Оценките са от 1 до 9, като 5 е средната – нито едното, нито
другото.
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Елементите са 22 - на обкръжаващата среда, емоционални,
социални, физически [64].

(1). непосредствена окръжаваща среда
• Ромите предпочитат да учат при тишина (оценка 1 е най-

висока), а не на музикален фон или при естествен шум,
както българите и турците. Av 3,41 (Р), 5,80 (Т) и 7,20 (Б)
при SD 1,79-2,05. Между трите етноса съществуват
статистически значими разлики: t = 3,82 (Б-Р), 2,83 (Т-Р),
2,11 (Б-Т) при tcr = 1,86.

• И трите етноса предпочитат да учат при ярка светлина
(оценка 9 е най-висока). Av 6,26-6,80; SD 2,05-2,99. Между
турци и роми съществува статистически значима разлика:
t = 2,14 при tcr = 1,89.

• И трите етноса предпочитат да учат в  прохладна среда
(оценка 1 е най-висока). Av 4,40-4,80; SD 1,64-2,83. t = -
0,04 до 0,38 при tcr = 1,83.

• И трите етноса предпочитат да учат във формална по ди-
зайн среда - класна стая, чин, бюро (оценка 9 е най-
висока). Av 5,40-5,70; SD 1,14-2,91. t = 0,00-0,40 при tcr =
1,84.

(2). емоционалност
• И трите етноса са мотивирани да учат (оценка 9 е най-

висока). Av 5,40 (Р) до 6,26; SD 1,14-3,03 (Р). Статисти-
чески значими са разликите българи-роми (t = 2,09) и
турци-роми (2,39) при tcr = 1,83.

• Българите проявяват постоянство в ученето (оценка 1 е
най-висока) - Av 4,89, SD 2,78, а ромите и турците са не-
постоянни, зависят от настроението си - Av 5,60; SD 1,14-
2,89. Разликите са статистически значими: t = 1,90 и 2,01
при tcr = 1,83.

• Турците и българите проявяват упоритост при преследва-
не на целите си при ученето (оценка 1 е най-висока) - Av
4,59 (Т) и 4,80 (Б); SD 2,39-3,20; а ромите не са особено
упорити - 6,00 и 1,87. Разликите са значими: t = 1,88 (Т-Р)
и 2,35 (Б-Р) при tcr = 1,83.

• Турците и ромите предпочитат структурираните уроци - със
строг ред и еднообразно построени (оценка 9 е най-висока).
Av 6,80-7,07; SD 1,30-2,42. Българите предпочитат по-
малко структурираните занятия - Av 4,80 и SD 3,03.
Разликите са значими: t = -2,58 и -3,13 при tcr = 1,83.



145

(3). социални потребности
• Българите и ромите предпочитат да учат сами, а не заед-

но със съученици (оценка 1 е най-висока) - Av 3,89 (Р) и
4,40 (Б), SD 1,95-2,97. Турците – обратно: Av 6,00, SD 1,41.
Разликата турци-роми е статистически значима t = 2,47
при tcr = 1,78; също и българи-турци: 2,19.

• И трите етноса нямат особено предпочитания, свързани с
властността на учителя (оценка 1 е най-висока) - Av 4,80-
5,04, SD 0,84-3,33. t = -0,13 до 0,26 при tcr = 1,82.

• Българите и ромите (в по-малка степен) предпочитат
разнообразието в обучението (оценка 9 е най-висока) - Av
6,60, SD 2,18 (Б) и 5,33 и 3,16 (Р), а турците - еднообра-
зието - Av 3,80, SD 2,17. Разликите българи-турци и роми-
турци са статистически значими: 5,03 и 3,34 при tcr = 1,82.

• И трите етноса предпочитат родителите им да имат актив-
но отношение към ученето им (оценка 9 е най-висока) - Av
6,60-5,42 (Р) SD 1,83-3,07. Разликите роми-други етноси
са статистически значими: t = 3,19-2,87 при tcr = 1,79.

• И трите етноса предпочитат учителите им да имат актив-
но отношение към ученето им (оценка 9 е най-висока). Av
5,20-5,80, SD 1,79-2,78. Разликите не са статистически
значими. Най-високото значение на t e 0,52 при tcr = 1,78.

(4). физически фактори
• И трите етноса предпочитат да възприемат повечето

информация чрез слуха си (оценка 9 е най-висока). Av
5,40 (Б), 6,00 (Т) и 6,67 (Р); SD 1,52-2,40. Разликите са
статистически значими: t = -2,14 (Б-Т), -4,34 (Б-Р) и -2,11
(Т-Р) при tcr = 1,77.

• И трите етноса предпочитат да възприемат повечето
информация чрез зрението си (оценка 9 е най-висока) - Av
5,26-5,80 (Б), SD 1,92-2,89. Разликите роми-други етноси
са статистически значими: t = 1,97 до 2,06 при tcr = 1,84.

• И трите етноса предпочитат тактилно възприемане на
предметите (оценка 9 е най-висока). Av 5,40- 6,20 (Т), SD
1,79-2,09. Разликите българи-други етноси са статис-
тически значими: t = -2,23 (Б-Т), -1,94 (Б-Р) при tcr = 1,77.

• И трите етноса предпочитат лично да експериментират с
предметите (оценка 9 е най-висока). Av 5,60 (Т) – 6,40 (Б);
SD 1,95-2,74. Разликите турци-други етноси са статис-
тически значими: t = 2,17 (Б-Т), -1,99 (Т-Р) при tcr = 1,77.
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• И трите етноса учат по-добре, ако са сити (оценка 9 е най-
висока). Av 6,20-6,37, SD 1,64-2,56. t = 0,33-0,56  при tcr =
1,86.

• Българите учат най-добре късно вечер и през нощта (оцен-
ка 1 е най-висока) - Av 3,20, SD 2,05, а турците и ромите -
рано сутрин - Av 5,26-5,80; SD 1,79-2,54. Статистически
значими са разликите българи – турци (t = -4,13), българи
– роми (-3,97) и турци – роми (2,13), при tcr = 1,79.

• На турците и ромите им харесва да учат преди обяд
(оценка 9 е най-висока). Av 5,30, SD 2,32 (Р) и 5,80 и 1,92
(Т); българите – не: Av 3,80, SD 1,64. Разликите са статисти-
чески значими: българи – турци (t = -4,31), българи – роми
(-3,57) и турци – роми (1,96), при tcr = 1,79.

• И трите етноса могат да учат добре и след обяд (оценка 9
е най-висока) - Av 5,11-6,20 SD 1,64-2,58. Статистически
значими са разликите роми-други етноси: t = -3,21 до -
2,98 при tcr = 1,87.

• Ромите предпочитат да учат седейки неподвижно (оцен-
ка 1 е най-висока) - Av 4,00, SD 2,94, а българите и тур-
ците – с много движения: 5,60-5,80 и 0,55-1,10. Разликите
роми-други етноси са статистически значими: t = 2,26-
2,45 при tcr = 1,79.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ
СПОРЕД ВЪПРОСНИК “ПОЗНАВАТЕЛНА УВЕРЕНОСТ”. Изслед-
ването на самооценката на възприятията при вземане на решения
като елемент на стила на учене включва 9 въпроса, оценявани от 0
(не) до 1 (да). Дадени са средните аритметични. SD е от 0,00 до
0,24.

Авторката привежда и данни от свои изследвания (САЩ), които
може да се тълкуват като контролни. Очевидна е близостта им с
данните от българската извадка.

І. САМОУВЕРЕНОСТ: 0,57 (Б), 0,68 (Т), 0,66 (Р) и 0,70 (Hill).
Няма статистически значими разлики: най-голямата стойност на t е
-1,43 при tcr = 1,71.

• Аз съм естествено уверен човек: 0,60 (Б), 0,80 (Т), 0,76
(Р) и 0,76 (Хил).

• Аз съм твърде компетентен в работата си: 0,50 (Б), 0,85
(Т), 0,69 (Р) и 0,68 (Хил).

• Аз лесно вземам решения:  0,60 (Б), 0,40 (Т), 0,54 (Р) и
0,67 (Хил).
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ІІ. ЖЕЛАНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТРАЖЕНИЕ (РЕФЛЕКСИЯ): 0,75
(Б), 0,73 (Т), 0,80 (Р) и 0,87 (Hill). Няма статистически значими разлики:
най-голямата стойност на t е 0,78 при tcr = 1,71.

• Аз бих искал да имам повече време за мислене преди да
взема решение: 0,65 (Б), 0,95 (Т), 0,75 (Р) и 0,87 (Hill).

• Аз често желая да имам повече информация, преди да
взема решение: 0,85 (Б), 0,50 (Т), 0,86 (Р) и 0,87 (Hill).

ІІІ. САМОУВЕРЕНОСТ, ОСНОВАНА НА ПРЕДИШНИЯ  ОПИТ:
0,61 (Б), 0,71 (Т), 0,69 (Р) и 0,62 (Hill). Няма статистически значими
разлики: най-голямата стойност на t е 0,97 при tcr = 1,71.

• Считам, че с възрастта започвам по-лесно да взимам ре-
шения: 0,70 (Б), 0,85 (Т), 0,79 (Р) и  0,67 (Hill).

• Понякога, когато преставам активно да мисля по проб-
лема, отговорът ми се явява изневиделица: 0,45 (Б), 0,60
(Т), 0,66 (Р) и 0,65 (Hill).

• Аз съм по-уверен в моята работа сега, отколкото в
началото, когато започвах: 0,80 (Б), 0,75 (Т), 0,66 (Р) и
0,65 (Hill).

• Аз чувствам, че се влияя много от предишния си опит
при вземане на решения: 0,50 (Б), 0,65 (Т), 0,65 (Р) и 0,50
(Hill).

6.2.3. ОБОБЩЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА
НА БЪЛГАРИТЕ

• мотивирани са да учат;
• проявяват инициатива и отговорност в обучението, посто-

янство, упоритост при преследване на целите;
• силно развито умение за селекция на информация, за

отделяне на важното от маловажното;
• много висока логичност на мисленето, като предпочитаният

логически подход е дедуктивен;
• при мисловните операции доминира отражението и пос-

ледователния анализ;
• силно развито умение за запомняне на текстове в които

доминират описания и сравнения, понятия, цифри, факти, в
които се излагат причинно-следствени връзки;

• зависимост от контекста (фона) при възприемането;
• предпочитаният канал за получаване на информация е

зрението;
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• предпочитано е цялостното, синтетично възприемане и об-
работване на информацията (комбиниране, обединение);

• познавателният процес е силно емоционален, изразена
склонност към придобиване на сетивен опит в обучението;

• много висока задълбоченост на мисленето, склонност към
абстрактно мислене и вербално изразяване;

• увереност в собственото мнение (самоувереност), съчета-
но с критично отношение към авторитети, експерти;

• акцент върху пълнотата на информацията и към бързи ре-
шения;

• консерватори в ценностите, приоритет на колективните
решения и мнения пред индивидуалните, страх от грешка,
неправилни мнения, риск;

• най-висока изразителност, оригиналност на мисленето;
• предпочитан източник за допълване на информацията при

недостиг е учителят, учебникът;
• висока точност на решенията;
• добри при решаване на проблеми на място, в момента, на

реални въпроси и ситуации;
• ненавиждат дългите обяснения;
• най-асертивни;
• най-адаптивни към средата;
• предпочитат да учат на музикален фон или при естествен

шум, при ярка светлина, в прохладна среда, във формал-
на по дизайн среда, с много движения;

• учат най-добре късно вечер и през нощта, могат да учат
добре и след обяд, не им харесва да учат преди обяд;

• предпочитат разнообразието в обучението; предпочитат по-
малко структурираните занятия;

• предпочитат да учат сами, а не заедно със съученици;
• предпочитат родителите и учителите им да имат активно

отношение към ученето им;
• предпочитат лично да експериментират;
• стремеж към последователност в работата;
• с течение на времето (работата), познавателната увереност

расте; слабо влияние на предишния опит при вземане на
решения.

Като резултат от клъстер-анализа на данните се получи след-
ната дендрограма:



149

Първият клъстер (ниво на сходство 100%-55%) обхваща ка-
чествата на мисленето (умение за селекция на информация,
логичност, настойчивост, задълбоченост, подреденост, дедуктивен
подход, склонност към абстрактно мислене и вербално изразяване)
и свързаните с тях емоции (сетивен опит; емоционалност на познава-
телния процес, контекстна зависимост).

Втори клъстер (80%-75%) е свързан с оригиналността на
мисленето и активността.

Трети клъстер (75%-65%) е свързан с паметта.
Първи и Трети клъстер се обединяват на нива 50%, а на ниво

15% обединяват и Четвърти клъстер (60%-20%), свързан с пра-
волинейността на познанието и корекцията на познавателния акт.

Пети клъстер (40%) е свързан с увереността в собственото
мнение.

Шести клъстер - Втори и Пети клъстер се обединяват на
ниво 40%.

6.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА НА ТУРЦИТЕ
• мотивирани са да учат;
• висока настойчивост, упоритост в познанието, скептични,

критични, независими, понякога непреклонни, инат;
• средно развито умение за селекция на информация, за

отделяне на важното от маловажното;
• предпочитан източник за допълване на информацията при

недостиг е учителят, учебникът;
• висока логичност на мисленето, предпочитаният логически

подход е дедуктивен;

150

• умерено развито умение за запомняне на текстове в ко-
ито доминират описания и сравнения, понятия, цифри,
факти, на текстове, в които се излагат причинно-следстве-
ни връзки;

• зависимост от контекста (фона) при възприемането;
• предпочитаният канал за получаване на информация е

зрението;
• предпочитано е цялостното, синтетично възприемане и

обработване на информацията (комбиниране, обединение),
посредством обмен на мнения с другите;

• висока склонност към придобиване на сетивен опит в обу-
чението;

• познавателният процес е силно емоционален;
• акцент върху пълнотата на информацията и решението;
• строго, еднопосочно мислене, традиционност и рутинност

на мисленето;
• нито висока точност, нито повърхностност на решенията;
• склонност да се връщат и да повтарят минали етапи в

познанието;
• висока задълбоченост на мисленето;
• обикновено имат оригинални мисли и идеи;
• имат способността да организират работата си и да работят

без чужда помощ;
• трудно степенуват нещата по важност;
• най-високо самообладание;
• най-ниска експресивност;
• най-рефлексивен;
• език - подражание и кратки и ясни изрази;
• най-малка групова афилиация, най-себенасочени;
• могат да учат и на музикален фон или при естествен шум,

и при тишина;
• предпочитат да учат при ярка светлина, в прохладна среда,

във формална по дизайн среда, заедно със съученици;
• непостоянни са, зависят от настроението си в ученето;
• предпочитат структурираните уроци и еднообразието в

обучението;
• предпочитат учителите и родителите им да имат активно

отношение към ученето им;
• предпочитат лично да експериментират с предметите;
• учат най-добре рано сутрин, харесва им да учат преди

обяд, но могат да учат добре и след обяд;
• предпочитат да учат с много движения;
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• сравнително висока познавателна самоувереност, като с
течение на времето (работата), познавателната увереност
слабо расте;

• трудно вземат решения - стремеж към повече време за
обмисляне преди да вземе решение;

• стремеж към последователност в работата;
• умерено влияние на предишния опит при вземане на

решения.

Дендрограма - резултат от клъстер-анализа на данните:
Първият клъстер (ниво на сходство 100%-35%) както при

българите е свързан с качествата на мисленето (умение за селекция
на информация, логичност, настойчивост, задълбоченост, подреде-
ност, дедуктивен подход, склонност към абстрактно мислене и вер-
бално изразяване; оригиналност) и свързаните с тях емоции (канали;
сетивен опит; емоционалност на познавателния процес, контекстна
зависимост).

Втори клъстер (80%-55%) е свързан с праволинейността на
познанието и корекцията на познавателния акт.

Трети клъстер (80%-30%) е свързан основно с паметта.
Четвърти клъстер (65%-10%) е свързан с отношението към

собственото и чуждо мнение, склонността към риск, активността в
познанието и обучението.

Пети клъстер  - Първи, Втори и Трети клъстери се обединяват
на ниво 10%.
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6.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА НА РОМИТЕ
• слабо са мотивирани да учат;
• слабо развито умение за селекция на информация, за

отделяне на важното от маловажното;
• предпочитан източник за допълване на информацията при

недостиг е учителят, учебникът;
• пасивно следване на инструкциите на учителя в обуче-

нието, безкритична вяра в авторитети, експерти, правила,
по-силните, учителя, страх от грешка, неправилни мнения,
риск;

• предпочитаният логически подход е индуктивен;
• много ниска логичност на мисленето;
• слабо развито умение за запомняне на текстове в които

доминират описания и сравнения, понятия, цифри, факти,
на текстове, в които се излагат причинно-следствени
връзки;

• предпочитаният канал за получаване на информация не е
зрението, а другите сетива;

• предпочитано е аналитично възприемане и обработване
на информацията;

• ниска склонност към абстрактно мислене и вербално
изразяване;

• познавателният процес е емоционално неутрален;
• увереност в собственото мнение (самоувереност);
• акцент върху бързината на реакцията при решение;
• приоритет на индивидуалните решения и мнения пред

колективните;
• при мисловните операции доминира интуитивността и

импулсивността;
• традиционност и рутинност на мисленето;
• много висока повърхностност на решенията;
• много ниска настойчивост, упоритост в познанието;
• ниска задълбоченост на мисленето;
• толерантен към чувствата на другите хора;
• отзивчиви и отговорни, общителни, достъпни, съчувства-

щи; чувствителен към хвалене и критика;
• с най-силна памет за опита;
• предпочитат да учат при тишина, при ярка светлина, в

прохладна среда, във формална по дизайн среда;
• непостоянни в ученето, зависят от настроението, не са

особено упорити при преследване на целите си при уче-
нето, предпочитат разнообразието в обучението;
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• предпочитат структурираните уроци;
• предпочитат да учат сами, а не заедно със съученици;
• предпочитат учителите им да имат активно отношение към

ученето им;
• предпочитат да възприемат повечето информация чрез

слуха си;
• предпочитат лично да експериментират с предметите;
• учат по-добре, ако са сити, учат най-добре рано сутрин,

могат да учат добре преди и след обяд;
• предпочитат да учат седейки неподвижно;
• сравнително висока познавателна самоувереност, с тече-

ние на времето (работата), познавателната увереност
слабо расте;

• стремеж към повече информация преди да вземе реше-
ние;

• спонтанност при вземане на решения, умерено влияние
на предишния опит при вземане на решения.

Дендрограма - резултат от клъстер-анализа на данните:

Първият клъстер (ниво на сходство 100%-55%) е свързан с
качествата на мисленето (темп на обработка, логичност, настойчи-
вост, задълбоченост, подреденост, дедуктивен подход, склонност
към абстрактно мислене и вербално изразяване; оригиналност) и с
паметта

Втори клъстер (65%-45%) е свързан с познавателните емо-
ции (канали; сетивен опит; емоционалност на познавателния процес,
контекстна зависимост).

Трети клъстер (60%) е свързан с отношението към собстве-
ното и чуждото мнение и риска.
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Четвърти клъстер (65%) е отделен и е свързан с оригинал-
ността на мисленето и активността. Към него се прибавя и подхода
при корекция на познанието.

Пети клъстер - Първи и Втори клъстер се обединяват на
ниво 35%. Към тях на ниво 25% се добавя и праволинейността на
познанието. Трети клъстер се присъединява към първи и втори на
ниво 20%.

Шести клъстер - Трети и Четвърти клъстери се обединяват
на ниво 25%.

6.2.6. ИЗВОДИ
Подобие между стиловете на учене на трите етноса е реги-

стрирано по три параметри: Значение на контекста (фона) при въз-
приемането, предпочитан източник за допълване на информацията
при недостиг, степен на пълнота на аргументацията.

Трите етноса не се различават по особеностите на стиловете
си според отношението си към перцептуалните модалности: домини-
ращ визуален, звуков, кинетично-тактилен подход при възприемане
на действителността (Дън и Дън). Не се различават и според типо-
логията на Колб, както и по когнитивната си самоувереност.

Частични различия са регистрирани по 7 параметри: пред-
почитан логически подход, предпочитан начин на получаване на
информация, емоционалност на познавателния процес, отношение
към авторитети, отношение към собственото мнение, отношение към
риска, оригиналност на мисленето, праволинейност на познанието.
Също и по отношение на факторите на учебната среда: непосредст-
вена окръжаваща среда, емоционалност, социални потребности,
физически фактори.

По останалите 16 параметри има различие между стиловете
на етносите: активност; умение за селекция на информация;
логичност на мисленето; запомняне на текстове в които доминират
описания и сравнения; запомняне на текстове в които доминират
понятия, цифри, факти; запомняне на текстове, в които се излагат
причинно-следствени връзки; предпочитан канал за получаване на
информация; предпочитан начин на възприемане и обработване на
информацията; склонност към придобиване на сетивен опит; склон-
ност към абстрактно мислене и вербално изразяване; предпочитан
темп на обработка; отношение към колективизма; подреденост на
мисловните операции; отношение към точността на решението;
настойчивост, упоритост в познанието; задълбоченост на мисленето.
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Трите етноса се различават по доминиращите описателни
характеристики на стила според типологията на Myers-Briggs:
“типичният” ученик - българин е от тип ESTP (екстраверт, сетивен,
мисловен, възприемчив тип); “типичният” ученик - турчин е от тип
INTJ (интраверт, интуитивен, мисловен, разсъдлив тип); “типичният”
ученик - ром е от тип ENFJ (екстраверт, интуитивен, чувстващ,
разсъдлив тип). Още веднъж ще подчертаем относителността на
тази генерализация.

6.3 ПОЛОВИ ВАРИАЦИИ
РАЗЛИЧИЯ ЖЕНИ-МЪЖЕ. Има изследвания, които устано-

вяват различия между мъже и жени (студенти) по отношение на
стиловете на учене.

Marge Philbin  регистрирапо-големи вариации при мъжете
в модела на Colb. [60]

W.Perry (1968) описва редица закономерности:
• Мъжете виждат света като черно/бял, истина/лъжа – те са

убедени, че има един правилен отговор.
• Мъжете виждат, че има разнообразни мнения, но смятат,

че това е преходно и трябва да се стигне до правилния
отговор.

• Мъжете мислят, че разнообразието е временно, че пра-
вилният отговор още не е открит.

• Мъжете разбират, че разнообразието е естествено състоя-
ние, но предпочитат да не е така.

След около 20 г. (1986), Belenky и сътрудниците му установя-
ват, че жените действително имат особености на стила на учене.

• Тишина: жените се чувстват слаби и безгласни, подчинени
на външни авторитети.

• Получено знание: жените смятат, че може да получат
знание, но не и да го създават.

• Субективно знание: истината и знанието са частни и су-
бективни или интуитивни.

• Процедурно знание: жените търсят получаване и прило-
жение на знания чрез обективни и установени процедури.

• Конструирано знание: жените разглеждат знанието като
контекстуално.[84]

Според Gilligan, момичетата предпочитат устните методи и
имат стремеж към социалните взаимодействия. В клас обичат да
работят в групи. [35]
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6.3.1. ГЛОБАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СТИЛА
Установено беше, че глобално (на базата на изследваните

параметри) двата пола се различават значимо. Измереният t -
критерий на Стюдънт е -2,91 (посока мъже-жени), като tcr = 1,96 при
статистическа сигурност 0,95, а коеф. на корелация при ниво 0,95 е
0,33.

В следващото изложение ще се използват две понятия отна-
сящи се до отделните параметри на стила:

• “параметър на подобието” – няма качествени (ста-
тистически значими) различия между половете;

• “параметър на различието” – между половете има
различия.

6.3.2. ЧАСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СТИЛА
УМЕНИЕ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ. Това е “параме-

тър на различието”: t е -4,27, като tcr = 1,66.
По-силно е развито това умение при жените: Av 0,58 (една от

най-високите оценки изобщо) и SD 0,39; по-слабо при мъжете: Av
0,33 и SD 0,36.

ПРЕДПОЧИТАН ИЗТОЧНИК ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ИНФОРМА-
ЦИЯТА ПРИ НЕДОСТИГ. Това е “параметър на подобието”: t е
0,91, като tcr = 1,66. От всичките “параметри на подобието” той е на
четвърто място.

И при двата етноса доминират традиционните източници –
учителят и учебникът: Av е 0,32, а SD - 0,40 (М) и 0,26 и 0,58 (Ж).

АКТИВНОСТ. Този параметър е на подобието: t е 0,91, като
tcr = 1,66.  Малко по-активни са жените: Av -0,11 при много високи
вариации - SD 0,68; мъжете не проявяват някакви особености: Av
0,01 SD 0,49.

ПРЕДПОЧИТАН ЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД. Този параметър е па-
раметър на различие: t = -1,94, като tcr = 1,66.

Мъжете нямат предпочитание към някой определен подход -
Av е от 0,02, а SD е 0,470. Жените слабо гравитират към дедук-
тивния подход: Av е 0,19, а SD 0,64.

ЛОГИЧНОСТ НА МИСЛЕНЕТО. Това е “параметър на разли-
чието”: t = -1,69, като tcr = 1,66.
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По-силно развито е това умение при жените, като и вариациите
са по-малки: Av 0,54 и SD 0,36; по-слабо при мъжете: Av 0,43 и SD
0,42. И в двата случая, обаче, тези оценка са сред най-високите от
всичките 27 параметри и за мъжете, и за жените.

СТЕПЕН НА ПЪЛНОТА НА АРГУМЕНТАЦИЯТА. Това е “пара-
метър на подобието”: t е -0,60, като tcr = 1,66.

И при двата пола практически доминира много леко склон-
ността да привежда допълнителни аргументи: Av е -0,12 (Ж) и -0,02
(М), при много високи индивидуални вариации: SD е над 0,6.

ЗАПОМНЯНЕ НА ТЕКСТОВЕ В КОИТО ДОМИНИРАТ ОПИСА-
НИЯ И СРАВНЕНИЯ. Това е трети по сила “параметър на разли-
чието”: t е -2,82 (tcr = 1,66).

Много по-силно е развито това умение у жените: Av 0,33; по-
слабо при мъжете: Av -0,01, като SD е еднакво - 0,63.

ЗАПОМНЯНЕ НА ТЕКСТОВЕ В КОИТО ДОМИНИРАТ ПОНЯ-
ТИЯ, ЦИФРИ, ФАКТИ. Това е първи по сила “параметър на по-
добието”: t е 0,00 (tcr = 1,66).

Av и на жените, и на мъжете е 0,36, като вариациите при
жените са по-големи - SD 0,64 срещу 0,54.

ЗАПОМНЯНЕ НА ТЕКСТОВЕ, В КОИТО СЕ ИЗЛАГАТ ПРИ-
ЧИННО-СЛЕДСТВЕНИ ВРЪЗКИ. Това е “параметър на различи-
ето”: t е -2,09 (tcr = 1,66).

По-силно развито е това умение при жените: Av 0,28 и SD
0,64; по-слабо при мъжете: Av 0,06 и SD 0,62.

ЗНАЧЕНИЕ НА КОНТЕКСТА (ФОНА) ПРИ ВЪЗПРИЕМАНЕТО.
Това е вторият по сила “параметър на подобието”: t е -0,17 (tcr
= 1,66).

И двата пола са зависими от контекста на познанието и обу-
чението: Av е от 0,28-0,30, като индивидуалните вариации при жените
са по-големи: SD е 0,62, а на мъжете – 0,44.

ПРЕДПОЧИТАН КАНАЛ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМА-
ЦИЯ. Това е среден по сила “параметър на различието”: t е -
2,89 (tcr = 1,66).

И двата пола основават познавателния си опит на зрението,
като при жените това е по-силно изразено: Av 0,41 и SD 0,42; по-
слабо е при мъжете: Av 0,17 и SD 0,57.
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ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМА-
ЦИЯ. Това е параметър на подобието: t = 0,77 (tcr = 1,66).

Двата пола не се различават съществено: Av е 0,04 (М) и -
0,07 (Ж), като SD е над 0,5.

ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН НА ВЪЗПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВА-
НЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА. Среден по сила “параметър на разли-
чието”: t е -2,04 (tcr = 1,66).

По-“синтетични” са жените: Av 0,32 и SD 0,55; по-слабо, но
пак “синтетични” - мъжете: Av 0,08 и SD 0,56.

СКЛОННОСТ КЪМ ПРИДОБИВАНЕ НА СЕТИВЕН ОПИТ.  Това
е четвърти по сила “параметър на различието”: t е -3,04 (tcr =
1,66).

По-склонни към натрупване на сетивен опит, свързан с
обучението са жените: Av 0,56 и SD 0,42; малко по-слабо - мъжете:
Av 0,28 и SD 0,42.

СКЛОННОСТ КЪМ АБСТРАКТНО МИСЛЕНЕ И ВЕРБАЛНО
ИЗРАЗЯВАНЕ. Това е “параметър на различието”: t е -1,88 (tcr
= 1,66).

По-склонни към абстрактно мислене и вербално изразяване
при обучението са жените: Av 0,49 и SD 0,48; по-малко - мъжете: Av

ЕМОЦИОНАЛНОСТ НА ПОЗНАВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. Това е
параметър на различието: t = -2,46 (tcr = 1,66).

Много по-емоционални са жените: Av 0,67 и SD е сравнително
ниско - 0,34; доста по-слабо - мъжете: Av 0,45 и SD 0,42. Оценките и
на мъжете и на жените са сред най-високите от всички параметри, а
за жените – най-висока.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ АВТОРИТЕТИ. Това е най-силният пара-
метър на различието: t = 6,14 (tcr = 1,66).

Отношението към авторитети е твърде интересно: жените са
силно критични: Av е -0,36 а SD – 0,56. Мъжете – не: Av 0,12,  SD -
0,52.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОБСТВЕНОТО МНЕНИЕ. Това е петият
по сила параметър на подобието: t = -0,61, като tcr = 1,66.

И двата пола демонстрират повече самоувереност: Av е от -
0,20 (Ж) до -0,28 (М), при високи индивидуални вариации: SD е над
0,6.
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ПРЕДПОЧИТАН ТЕМП НА ОБРАБОТКА. Това е среден по
сила “параметър на подобието”: t е -0,85 (tcr = 1,66).

И двата пола акцентират върху пълнотата на информацията и
решението: Av 0,21 (Ж) и 0,08 (М) SD е над 0,5.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ РИСКА. Това е параметър на подобие-
то: t = -1,01 (tcr = 1,66).

И двата пола изпитват слаб страх от грешка, неправилни
мнения, риск: Av -0,14 (М) и -0,02 (Ж) при по-високи индивидуални
вариации на жените: SD е 0,62 при 0,48 при мъжете.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ КОЛЕКТИВИЗМА. Това е среден по сила
“параметър на различието”: t е 2,22 (tcr = 1,66).

Жените са по-колективистични: Av -0,20 и SD 0,60; мъжете –
нито едното, нито другото: Av 0,01 и SD 0,49.

ПОДРЕДЕНОСТ НА МИСЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ. Това е “пара-
метър на подобието”: t е 1,19 (tcr = 1,66).

Жените са по-интуитивни и импулсивни: Av -0,11 и SD 0,66, но
разликите с мъжете са малки: Av 0,06 и SD 0,65.

ОРИГИНАЛНОСТ НА МИСЛЕНЕТО. Това е пети по сила пара-
метър на различията: t = 2,37, като tcr = 1,66.

Жените са по-традиционно и рутинно мислещи: Av -0,29;
мъжете – леко оригинални: 0,03, при високи индивидуални вариации:
SD е над 0,5.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТОЧНОСТТА НА РЕШЕНИЕТО. Това ешес-
ти по сила “параметър на различието”: t е 2,61 (tcr = 1,66).

Жените се характеризират с висока точност при вземане на
решение: Av -0,25 и SD 0,57; мъжете – нещо средно: Av 0,00 SD
0,53.

НАСТОЙЧИВОСТ, УПОРИТОСТ В ПОЗНАНИЕТО. Това е един
от най-силните “параметри на различието”: t е -4,19 (tcr = 1,66).

Жените са по-настойчиви в познанието – оценката им е една
от най-високите от всички параметри: Av 0,57 и SD 0,34; мъжете -
също, но в по-малка степен: Av 0,31 при SD – 0,42.

ПРАВОЛИНЕЙНОСТ НА ПОЗНАНИЕТО. Това е третият по
сила параметър на подобието: t = 0,46, като tcr = 1,66. Av е 0,03
и -0,03, SD е над 0,5.
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ЗАДЪЛБОЧЕНОСТ НА МИСЛЕНЕТО. Това е втори по сила
“параметър на различието”: t е -7,21 (tcr = 1,66).

Жените са с много висока задълбоченост на мисленето: Av
0,67 и SD 0,36; мъжете – също, но в по-малка степен: Av 0,21 SD –
0,51. Оценката на жените е най-високата от всички 27 параметри.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА ДВАТА ПОЛА СПОРЕД
ТИПОЛОГИЯТА НА MYERS-BRIGGS.  Резултатите от изследването
на 76 ученици през 2003 г. са следните:

E (Екстраверт) : I (Интраверт) – мъже 56,75% : 43,25%; жени
44,44% : 55,56%.

S (Сетивен тип) : N (Интуитивен тип) - мъже 56,35% : 43,65%;
жени 53,24% : 46,76%.

F (Чувстващ тип) : T (Мисловен тип) - мъже 41,27% : 58,73%;
жени 39,81% : 60,19%.

J (Разсъдлив тип) : P (Възприемчив тип) - мъже 56,35% :
43,65%; жени 62,04% : 37,96%.

Очевидни са приликите. Фактически разликата е само по ли-
нията Екстраверт – Интраверт. По-долу ще изложим описанието на
типичните мъж и жена с цялата условност на тези понятия.

“ТИПИЧНАТА” ЖЕНА е от тип ISTJ (Интраверт, Сети-
вен, Мисловен, Разсъдлив тип): Сериозна, тиха, постига успехи-
те си с концентрация и акуратност. Практична, организирана,
логична, реалистка, надеждна, отговорна. Според теорията това
е типът с най-високо самообладание, висока групова афилиация;
точен ред; строго, еднопосочно мислене; най-себенасочен.

“ТИПИЧНИЯТ” МЪЖ е от тип ESTJ (Екстраверт, Сети-
вен, Мисловен, Разсъдлив тип): Практичен, реалист, човек на
факта с естествено влечение към бизнеса и механиката. Не се
интересува много от теоретичните науки, счита ги за без-
полезни, и само в някои елементи – полезни. Обича да организира
и управлява. Може да бъде добър администратор, особено, ако не
пренебрегва гледната точка на другите хора. Това е типът с
най-висока изразителност; висока групова афилиация; високи
достижения в система; точен ред; строго, еднопосочно мислене;
най-асертивен; най-малко вероятно да търси съвети и помощ.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА ДВАТА ПОЛА СПОРЕД
ПЕРЦЕПТУАЛНИТЕ МОДАЛНОСТИ. Изследването е със същата
извадка.

Модалностите са три: доминиращ визуален, звуков, кинетично-
тактилен подход при възприемане на действителността (Дън и Дън).
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• При визуалната модалност доминират мъжете: Av 0,31 (Ж)
и 0,36 (М) при SD 0,13-0,16. t = -1,15 при tcr = 1,68.

• При звуковата модалност доминират жените: Av 0,38 (Ж)
и 0,28 (М) при SD 0,13-0,18. Разликата е статистически
значима: t = 2,15 при tcr = 1,69.

• При кинетично-тактилната модалност доминират мъжете:
Av 0,31 (Ж) и 0,36 (М) при SD 0,12-0,17. Според критерия
на Стюдънт, няма разлика: t = -1,14 при tcr = 1,69.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА ДВАТА ПОЛА СПОРЕД
ТИПОЛОГИЯТА НА COLB. Използван е 9-айтемовият въпросник по
теорията на Colb. Различията са малки и не са статистически
значими: t достига максимална стойност 1,25 при tcr = 1,69.

• При конкретно-експерименталният стил: Av 0,60 (Ж) и 0,66
(М) при SD 0,14.

• При рефлективно-наблюдателния стил: Av 0,64 (Ж) и 0,67
(М) при SD 0,12.

• При абстрактно-концептуалния стил: Av 0,64 (Ж) и 0,61 (М)
при SD 0,08-0,13.

• При активно-експерименталния стил: Av 0,59 (Ж) и 0,62
(М) при SD 0,10-0,130.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА ДВАТА ПОЛА СПОРЕД
ПАРАМЕТРИТЕ НА УЧЕБНАТА СРЕДА. Елементите са 22 - на об-
кръжаващата среда, емоционални, социални, физически [64].

(1). непосредствена окръжаваща среда
• И жените, и мъжете предпочитат да учат по-скоро при

тишина, а не на музикален фон или при естествен шум
(оценка 1 е най-висока, 5 е средна – нито едното, нито
другото). Av 4,44 (Ж) и 4,14 (М) при SD 2,99-3,17. t = 0,35
при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете предпочитат да учат при ярка светлина
(оценка 9 е най-висока). Av 6,33, SD 2,85 (Ж) и 6,24 и 2,64
(М). t = 0,51 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете предпочитат да учат в  прохладна
среда (оценка 1 е най-висока). Av 4,33, SD 2,50 (Ж) и 4,76
и 2,59 (М). t = 0,41 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете предпочитат да учат във формална
по дизайн среда - класна стая, чин, бюро (оценка 9 е най-
висока). Av 5,83, SD 3,21 (Ж) и 5,29 и 3,19 (М). Разликата
е статистически значима в полза на жените: t = 2,37 при
tcr = 1,72.
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(2). емоционалност
• И жените, и мъжете са силно мотивирани да учат (оценка

9 е най-висока). Av 6,78, SD 2,34 (Ж) и 5,48 и 2,75 (М).
Разликата е статистически значима в полза на жените: t
= 3,51 при tcr = 1,72.

• Жените проявяват постоянство в ученето (оценка 1 е най-
висока) - Av 4,39, SD 2,40, а мъжете са по-непостоянни,
зависят от настроението си - Av 5,76, SD 2,41. Разликата
е статистически значима в полза на жените: t = 2,88 при
tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете проявяват практически еднаква упо-
ритост при преследване на целите си при ученето (оценка
1 е най-висока). Av 4,94, SD 2,62 (Ж) и 4,62 и 3,14 (М). t =
0,87 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете предпочитат структурираните уроци -
със строг ред и еднообразно построени (оценка 9 е най-
висока). Av 6,72, SD 2,30 (Ж) и 6,76 и 2,61 (М). t = -0,16
при tcr = 1,72.

 (3). социални потребности
• Жените предпочитат разнообразието в обучението (оценка

9 е най-висока) - Av 5,83, SD 2,64, а мъжете предпочитат
еднообразието - Av 4,71, SD 3,10. Разликата е статисти-
чески значима: t = 2,80 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете предпочитат да учат сами, а не заедно
със съученици (оценка 1 е най-висока) - Av 4,06, SD 2,98
(Ж) и 4,29 и 2,55 (М). t = 0,79 при tcr = 1,72.

• Жените предпочитат учителят да е силен, властен (оценка
1 е най-висока) - Av 4,11, SD 2,72, а мъжете не обичат
силните и властни учители - Av 5,71, SD 2,80. Разликата е
статистически значима: t = 1,86 при tcr = 1,72.

• Жените предпочитат родителите им да имат активно
отношение към ученето им (оценка 9 е най-висока) - Av
6,33 SD 2,52, а мъжете – в много по-малка степен: Av
4,90, SD 3,02. Разликата е статистически значима: t = -
3,12 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете, обаче предпочитат учителите им да
имат активно отношение към ученето им (оценка 9 е най-
висока). Av 5,33, SD 2,95 (Ж) и 5,24 и 2,51 (М). t = -0,12
при tcr = 1,72.

(4). физически фактори
• И жените, и мъжете предпочитат да възприемам пове-

чето информация чрез слуха си (оценка 9 е най-висока).
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Av 7,05 и SD 1,69 (Ж) и 5,56 и 2,43 (М). Разликата е стати-
стически значима: t = 2,82 при tcr = 1,77.

• Жените предпочитат да възприемат повечето информа-
ция чрез зрението си (оценка 9 е най-висока) - Av 6,11, SD
2,65, а мъжете – не: Av 4,67, SD 2,46. Разликата е статисти-
чески значима: t = -1,97 при tcr = 1,74.

• И жените, и мъжете предпочитат тактилно възприемане
на предметите (оценка 9 е най-висока). Av 5,61, SD 2,79
(Ж) и 6,29 и 2,03 (М). Разликата е статистически значима:
t = -1,94 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете предпочитат лично да експерименти-
рат с предметите (оценка 9 е най-висока). Av 6,11, SD 2,68
(Ж) и 6,00 и 2,39 (М). t = -0,18 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете учат по-добре, ако са сити (оценка 9
е най-висока), като много по-чувствителни са мъжете. Av
5,33, SD 2,72 (Ж) и 7,10 и 1,92 (М). Разликата е
статистически значима: t = 3,73 при tcr = 1,76.

• Жените учат най-добре късно вечер и през нощта (оценка
1 е най-висока) - Av 4,90, SD 3,11, а мъжете - рано сутрин,
но и двете твърдения са относителни – твърде близко са
до “неутралната зона”  - Av 4,67, SD 2,45 (Ж) и 5,38 и 2,36
(М). t = 0,73 при tcr = 1,72.

• Жените могат да учат добре и след обяд (оценка 9 е най-
висока) - Av 6,06 SD 2,21, а мъжете – не: Av 4,71, SD 2,43.
Разликата е статистически значима: t = 3,58 при tcr = 1,72.

• И жените, и мъжете предпочитат да учат седейки не-
подвижно (оценка 1 е най-висока). Av 4,28, SD 2,61 (Ж) и
4,86 и 2,76 (М). t = 1,57 при tcr = 1,72.

ОСОБЕНОСТИ НА СТИЛОВЕТЕ НА ДВАТА ПОЛА СПОРЕД
ВЪПРОСНИК “ПОЗНАВАТЕЛНА УВЕРЕНОСТ”. Дадени са средните
аритметични. SD е от 0,00 до 0,15. Дадени са и данни от Hill (САЩ),
които може да се тълкуват като контролни [39].

І. САМОУВЕРЕНОСТ: 0,66 (М), 0,63 (Ж), 0,70 (Hill). Няма ста-
тистически значими разлики между жени и мъже: t = -0,48 при tcr =
1,67.

• Аз съм естествено уверен човек: 0,71 (М), 0,75 (Ж), 0,76
(Hill).

• Аз съм твърде компетентен в работата си: 0,69 (М), 0,67
(Ж), 0,68 (Hill).

• Аз лесно вземам решения: 0,57 (М), 0,47 (Ж), 0,67 (Hill).
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ІІ. ЖЕЛАНИЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТРАЖЕНИЕ (РЕФЛЕКСИЯ): 0,79
(М), 0,72 (Ж), 0,87 (Hill). Няма статистически значими разлики между
жени и мъже: t = -1,00 при tcr = 1,69.

• Аз бих искал да имам повече време за мислене преди да
взема решение: 0,77 (М), 0,68 (Ж), 0,87 (Hill).

• Аз често желая да имам повече информация, преди да
взема решение:  0,81 (М), 0,75 (Ж), 0,87 (Hill).

ІІІ. САМОУВЕРЕНОСТ, ОСНОВАНА НА ПРЕДИШНИЯ  ОПИТ:
0,70 (М), 0,65 (Ж), 0,62 (Hill). Няма статистически значими разлики
между жени и мъже: t = -0,88 при tcr = 1,69.

• Считам, че с възрастта започвам по-лесно да взимам
решения: 0,80 (М), 0,74 (Ж), 0,67 (Hill).

• Понякога, когато преставам активно да мисля по проб-
лема, отговорът ми се явява изневиделица: 0,70 (М), 0,57
(Ж), 0,65 (Hill).

• Аз съм по-уверен в моята работа сега, отколкото в нача-
лото, когато започвах: 0,68 (М), 0,68 (Ж), 0,65 (Hill).

• Аз чувствам, че се влияя много от предишния си опит
при вземане на решения: 0,62 (М), 0,63 (Ж), 0,50 (Hill).

6.3.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА НА МЪЖЕТЕ
• по-малко от жените мотивирани да учат;
• силно развито умение за селекция на информация, за от-

деляне на важното от маловажното;
• предпочитан източник за допълване на информацията при

недостиг е учителят, учебникът;
• висока логичност на мисленето;
• имат склонност да привежда допълнителни аргументи при

доказването на една теза;
• средно развито умение за запомняне на текстове в които

доминират описания и сравнения, в които се излагат при-
чинно-следствени връзки, в които доминират понятия,
цифри, факти;

• зависимост от контекста (фона) при възприемането;
• предпочитаният канал за получаване на информация е

зрението;
• висока склонност към придобиване на сетивен опит в обу-

чението; към абстрактно мислене и вербално изразяване;
• познавателният процес е силно емоционален;
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• вяра в авторитети, експерти, правила, по-силните, учи-
теля, но и увереност в собственото мнение (самоувере-
ност), най-малко вероятно да търсят съвети и помощ;

• висока настойчивост, упоритост в познанието;
• висока задълбоченост на мисленето, преобладаваща

екстравертност;
• доминиращ конкретно-експериментален стил, предпочитат

лично да експериментират с предметите;
• предпочитат да учат по-скоро при тишина, при ярка свет-

лина, в прохладна среда, в по-малко формална по дизайн
среда;

• по-непостоянни в ученето, зависят от настроението си;
• проявяват по-малка упоритост при преследване на целите

си при ученето;
• предпочитат еднообразието в обучението, структури-

раните уроци;
• страх от грешка, неправилни мнения, риск;
• най-висока изразителност;
• висока групова афилиация;
• високи достижения в система;
• строго, еднопосочно мислене;
• по-асертивни;
• предпочитат да учат сами, а не заедно със съученици;
• предпочитат родителите им да нямат активно отношение

към ученето им;
• предпочитат учителите им да имат активно отношение към

ученето им, но не обичат силните и властни учители;
• много чувствителни към глада - учат по-добре, ако са сити;
• по-малко предпочитат да учат седейки неподвижно;
• учат най-добре рано сутрин, могат да учат добре преди

обяд, не могат да учат добре след обяд;
• умерена познавателна самоувереност, с течение на въз-

растта, познавателната увереност расте;
• желание за повече информация и време за мислене преди

да взема решение;
• последователност при вземане на решения;
• умерено влияние на предишния опит при вземане на

решения.

Като резултат от клъстер-анализа на данните се получи
следната дендрограма:
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Първият клъстер (ниво на сходство 100%-65%) обхваща ка-
чествата на мисленето (умение за селекция на информация, логич-
ност, настойчивост, задълбоченост, подреденост, дедуктивен под-
ход, склонност към абстрактно мислене и вербално изразяване) и
свързаните с тях емоции (сетивен опит; емоционалност на познава-
телния процес, контекстна зависимост) и корекцията на познава-
телния акт.

Втори клъстер (100%-55%) е свързан с оригиналността на
мисленето и активността, увереността в собственото и чуждото мне-
ние.

Трети клъстер (90%) е свързан с получаването и обработката
на информация.

Четвърти клъстер (70%-60%) е свързан с паметта.
Първи, Трети и Четвърти клъстер се обединяват на нива 50%,

а на ниво 15% обединяват и (60%-20%), свързан с праволинейността
на познанието.

Пети клъстер (50%) свързва Първи, Втори и Трети и Четвърти
клъстер.

6.3.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТИЛА НА ЖЕНИТЕ
• по-силно (от мъжете) мотивирани да учат;
• проявяват инициатива и отговорност в обучението;
• много висока настойчивост, упоритост в познанието и

задълбоченост на мисленето;
• много висока склонност към придобиване на сетивен опит

в обучението; предпочитат да възприемат повечето инфор-
мация чрез слуха и зрението си;

• много силно развито умение за селекция на информация,
за отделяне на важното от маловажното;
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• предпочитан източник за допълване на информацията при
недостиг е учителят, учебникът;

• висока логичност на мисленето, като предпочитаният
логически подход е дедуктивен;

• предпочитано е цялостното, синтетично възприемане и
обработване не информацията (комбиниране, обединение);

• при мисловните операции доминира отражението и пос-
ледователния анализ;

• силно развито умение за запомняне на текстове в които
доминират описания и сравнения, понятия, цифри, факти,
на текстове, в които се излагат причинно-следствени
връзки;

• зависимост от контекста (фона) при възприемането;
• познавателният процес е силно емоционален;
• критично отношение към авторитети, експерти, правила,

по-силните, учителя; умерена познавателна самоувере-
ност, която с течение на времето (работата), слабо расте;

• последователност при вземане на решения;
• акцент върху пълнотата на информацията и решението;
• приоритет на колективните решения и мнения пред инди-

видуалните;
• строго, еднопосочно мислене, традиционност и рутинност;
• най-високо самообладание; висока точност на решенията;
• преобладаваща интравертност; сериозни, тихи, постигат

успехите си с концентрация и акуратност;
• предпочитат учителят да е силен, властен;
• предпочитат структурираните уроци, но и разнообразието

в обучението;
• предпочитат лично да експериментират с предметите;
• учат по-добре, ако са сити, но са по-слабо от мъжете чув-

ствителни към глада;
• предпочитат да учат при тишина, при ярка светлина, в

прохладна среда;
• учат най-добре късно вечер и през нощта, но могат да

учат ефективно през целия ден;
• практични, организирани, логични, реалисти, надеждни,

отговорни;
• по-силно (от мъжете) предпочитат да учат във формална

по дизайн среда;
• предпочитат да учат сами, а не заедно със съученици;
• предпочитат родителите и учителите им да имат активно

отношение към ученето им;
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• предпочитат да учат седейки неподвижно.

Първият клъстер (ниво на сходство 100%-50%) както при
мъжете е свързан с качествата на мисленето (умение за селекция
на информация, логичност, настойчивост, задълбоченост, подре-
деност, дедуктивен подход, склонност към абстрактно мислене и
вербално изразяване; оригиналност) и свързаните с тях емоции
(канали; сетивен опит; емоционалност на познавателния процес,
контекстна зависимост).

Втори клъстер (70%-55%) е свързан основно с паметта. Те
се обединяват на ниво 35%.

Трети клъстер (65%) е свързан с корекцията на познава-
телния акт. Той се обединява с Четвърти клъстер (75%-40%) е
свързан основно с оригиналността на мисленето и активността. Към
тях се прибавя Пети клъстер (55%-50%) е свързан основно с
отношението към риска.

Дендрограма - резултат от клъстер-анализа на данните:

6.3.5. ИЗВОДИ
Подобие между стиловете на учене на двата пола е реги-

стрирано по единадесет параметри: предпочитан източник за до-
пълване на информацията при недостиг; активност; степен на пъл-
нота на аргументацията; запомняне на текстове в които доминират
понятия, цифри, факти; предпочитан начин на получаване на инфор-
мация; отношение към собственото мнение; предпочитан темп на
обработка; отношение към риска; подреденост на мисловните
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операции; праволинейност на познанието; значение на контекста
(фона) при възприемането.

Двата пола не се различават според типологията на Колб,
както и по когнитивната си самоувереност.

Има частични различия по отделните фактори на учебната
среда: непосредствена окръжаваща среда, емоционалност, социал-
ни потребности, физически фактори.

По останалите 16 параметри има различие между стиловете
на двата пола: умение за селекция на информация; предпочитан
логически подход; логичност на мисленето; запомняне на текстове
в които доминират описания и сравнения; запомняне на текстове, в
които се излагат причинно-следствени връзки; предпочитан канал
за получаване на информация; предпочитан начин на възприемане
и обработване на информацията; склонност към придобиване на се-
тивен опит; склонност към абстрактно мислене и вербално изразя-
ване; емоционалност на познавателния процес; отношение към авто-
ритети; отношение към колективизма; оригиналност на мисленето;
отношение към точността на решението; настойчивост, упоритост в
познанието; задълбоченост на мисленето. Различават се и по осо-
беностите на стиловете си според отношението си към перцептуал-
ните модалности: доминиращ визуален и кинетично-тактилен (мъже)
и звуков подход (жени), при възприемане на действителността.

Двата пола се различават по една от четирите описателни
характеристики на стила според типологията на Myers-Briggs: мъжете
са предимно екстраверти, а жените – интраверти. В останалите три
те си приличат: сетивен, мисловен, разсъдлив тип.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведените изследвания по темата за индивидуалните сти-

лове на учене и познание ни убедиха още веднъж и за кой ли път,
че тези категории са неотделими една от друга, както и от множество
други елементи на човешката психика.

Различията на учениците са изучавани още от Хипократ и Гален
и техните последователи, след това в продължение на столетия е
трупан опит и са създавани концептуални схеми. Както стана вече
ясно, те са много, няма единство и не са задължително алтернативни
една на друга.

В съвременния свят индивидуалните стилове стават тази инте-
грална характеристика, около която да се съсредоточи обучението
и която може да го направи оптимално. По този начин може да се
увеличи автономията на ученика, да се развие неговото метапозна-
ние и да се изработят адекватни на ситуацията познавателни и учебни
стратегии.

Като се разделяме с читателите, считаме, че е необходимо
да споделим най-важните въпроси, които не са решени в тази книга,
а и в теорията и практиката изобщо. Това са всъщност възможни
области на изследвания.

Основания на стила. Дали са вродени или се развиват с опита.
Предразположение за даден стил. Генна основа на стила. Ранни
проявления на стила.

Фундаментални измерения на стила. Дали холистично/ана-
литичното и вербално/образното измерения обхващат всички измере-
ния на стила или има и други измерения?

Отношения между стил и дейност на мозъка. Трябва да се
съпостави психичната дейност при решаване на различни задачи.

Взаимодействие между стил и индивидуални променливи –
способности, интелигентност, знания, мотивация...

Стилът при трудни, многомерни и многостепенни задачи.
Опит и стил. Как се изменя стилът с натрупването на опит,

знания и умения.
Механизми за развитие на стратегии на учене.
Когнитивен стил и индивидуално професионално развитие,

стил и роли в трудовия екип, когнитивен и мениджърски стил, когни-
тивен стил и междуличностни отношения.
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